PANK RY
PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA

Muistio
8.2.2022

PANK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2022
Aika

8.2.2022 kello 9:00–10:55

Paikka

Teams

Läsnä

Tero Ahokas
Leo Kaariniemi
Pirjo Kuula
Jarmo Eskola
Antti Hietakangas
Vesa Männistö
Simo Kesti
Lauri Suikki
Aki Koistinen

VAR ELY, puheenjohtaja
Peab Asfalt Industri Oy
Tampereen yliopisto
Ramboll CM Oy
Asfalttikallio Oy
Väylävirasto
Espoon kaupunki/Helsingin kaupunki
KAS ELY, sihteeri
Tampereen yliopisto/Sitowise Oy (kohta 2)

Poissa

Mika Lindholm
Juha Laurila
Marko Sallinen
Ville Routama

Metropolia
INFRA ry/Asfalttijaos, vpj
Nynas Oy
INFRA ry/Kiviainesjaosto/Rudus Oy

KOKOUKSEN ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin päätösvaltaisuus.
2. Matalalämpöasfaltin raaka-aineiden ja valmistustekniikan vaikutus
asfalttipäällysteen ominaisuuksiin
Aki Koistinen Tampereen yliopistolta/Sitowise Oy esitti diplomityön aiheesta
Matalalämpöasfaltin raaka-aineiden ja valmistustekniikan vaikutus
asfalttipäällysteen ominaisuuksiin. (Diplomityö on luettavissa osoitteessa
http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202110298023 )
Keskusteltiin miten WMA-päällysteiden käyttöä tulisi kehittää ja mihin
keskittyä lähitulevaisuudessa. Valmiiden WMA -päällysteiden ominaisuuksia
olisi syytä tutkia nykyistä laajemmin mm. deformaatiokestävyyttä sekä
jäätymis-sulamiskestävyyttä. Lisäksi Suomen olosuhteissa voisi olla
mielenkiintoista kokeilla vaahdotetun bitumin käyttöä kylmissä olosuhteissa
tiivistettävyyden näkökulmasta.
Esitettiin huoli, että onko kaikilla urakoitsijoilla riittävä osaaminen kaikki
laatuvaatimukset täyttävän WMA-asfaltin tuotantoon, jos valmistusmäärät
kasvavat. Asfalttimassan ja päällystystyön suunnittelu vaatii osaamista.
Valmistuneiden WMA-päällysteiden laadullista seurantaa on syytä jatkaa.
Lisäksi keskusteltiin lisäaineilla tehdyistä WMA-päällysteistä. Suomesta
tehdyistä kokeiluista ei ole tarkkaa tietoa, eikä lisäaineiden vaikutuksesta
päällysteen kierrätettävyyteen.
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3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
4. Hallituksen jäsenet ja edellisen kokouksen pöytäkirja
Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 5/21, 17.11. pöytäkirja.
Hallituksen jäsenistä pois ovat jääneet Tuomas Vasama (KAS ELY) ja Ville
Alatyppö (Helsingin kaupunki).
Uusia jäseniä ovat Lauri Suikki (KAS ELY) ja Simo Kesti (Espoon kaupunki).
Puheenjohtaja toivotti uudet jäsenet tervetulleiksi.
5. Tilinpäätös 2021, budjettirahoitus 2022
Käytiin läpi vuoden 2021 tilinpäätös. Tulot ovat olleet viime vuonna pienet,
mm, pois jääneiden tapahtumien sekä seminaarien takia ja eivät riitä
kattamaan tällä hetkellä toiminnasta syntyviä kustannuksia.
Keskusteltiin, miten rahoitetaan budjetin alijäämä. Mahdollisuuksina ovat
varainhankinta mm. seminaareja järjestämällä, sijoitusomaisuuden myynti ja
pitkäaikaistalletusten nostaminen. Sovittiin, että varoja voidaan nostaa
toiminnan rahoittamiseksi. Varojen nosto tehdään tarvittaessa, kun käyttötilin
saldo on vähissä. Budjetin toteutumista seurataan hallituksen kokouksissa.
Kuluja voidaan myös pyrkiä vähentämään mm. kokouskulujen osalta. Asiasta
tiedotetaan valiokuntien puheenjohtajia.
Uudet asfalttinormit julkaistaan ensi vuonna ja normien myynnistä saadaan
tuloja PANK ry:n toimintaa varten. Lisäksi oletetaan, että seminaaritoiminta
paalaa pian normaaliksi, joiden kautta saadaan myös tuloja.
6. EPD-työkalun tilanne
Koulutukset ovat alkaneet ja käyttöönotto etenee suunnitelman mukaisesti.
7. Muut asiat
Keskusteltiin toimintasuunnitelman päivitystarpeista. Todettiin, että NCC
Industry Oy on myynyt asfalttiliikennetoiminnan Asfalttikallio Oy:lle. PANK
ry:n jäsenistö tulee päivittää. Lisäksi lähetetään jäsenlista toimi- ja
valiokuntien puheenjohtajille tarkastettavaksi ja päivitettäväksi.
VTT on irtisanonut PANK ry:n jäsenyyden vuoden 2021 lopusta alkaen.
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (KEUDA) on lähestynyt PANK ry:tä,
koskien yhteistyötä maanrakennusalan tutkinnon mahdollisen asfaltointiosaalueen opetuksen järjestämiseksi. Asia siirretään koulutusvaliokunnan
käsiteltäväksi.
Asfalttinormitoimikunta on tehnyt PANK -oppaan " Asfalttirouheen parhaat
käytännöt". Opasta käsitellään asfalttinormitoimikunnassa ja julkaistaan
PANK ry:n kotisivuilla.
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8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 16.3.2022 klo 9:00. Paikka Itsehallintokuja 3
Espoo, Ramboll Finland Oy:n konttori sekä teams.
Kevät kokouksen ajan kohdaksi sovittiin 26.4.2022. Varsinainen hallituksen
kokous alkaa klo 9:00 ja kevätkokous klo 10:00 alkaen. Paikka sovitaan
myöhemmin.
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Tero Ahokas
puheenjohtaja

