
PANK RY       Muistio  
PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA   16.3.2022     
 
 

 

PANK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022 
 
Aika  16.3.2022 kello 9:00–10:40  

 
Paikka  Itsehallintokuja 3, Espoo sekä Teams  
 
Läsnä  Tero Ahokas   VAR ELY, puheenjohtaja 

Leo Kaariniemi  Peab Asfalt Industri Oy 
Jarmo Eskola   Ramboll CM Oy 
Antti Hietakangas  Asfalttikallio Oy 
Simo Kesti   Espoon kaupunki/Helsingin kaupunki 

  Mika Lindholm  Metropolia 
Juha Laurila   INFRA ry/Asfalttijaos, vpj 
Marko Sallinen  Nynas Oy 
Ville Routama   INFRA ry/Kiviainesjaosto/Rudus Oy 
Alina Koskinen  Metropolia/Ramboll CM Oy (kohta 2) 
Lauri Suikki   KAS ELY, sihteeri 
 

Poissa  Vesa Männistö Liikennevirasto 
  Pirjo Kuula   Tampereen yliopisto 
 
 

 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin päätösvaltaisuus. 
 

2. Päällystyskohteen kuivatuksen suunnittelu 
 

Alina Koskinen Metropoliasta esitteli insinöörityön päällystyskohteen kuiva-
tuksen suunnittelusta. Insinöörityö on luettavissa osoitteessa:  
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202201271741 

 
Keskusteltiin kuivatuksen parantamisesta päällystysurakoissa. Kuivatus tu-
lisi olla aina ensin parannettu ennen rakenteenparantamis- ja päällystystöitä. 
Kuivatuspuutteet on ensisijaisesti inventoitava ja priorisoitava, jotta toimen-
piteet voidaan toteuttaa oikea aikaisesti.  

 
3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin työjärjestys. 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 
Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 1/22, 8.2.2022 pöytäkirja. 
 

5. Ukrainan sodan vaikutukset kustannustasoon ja raaka-aineiden saata-
vuuteen 

 
Kokouskutsun liitteenä oli toimitettu RT:n pääekonomin Jouni Vihmon te-
kemä analyysi sodan vaikutuksista. Keskusteltiin aiheesta. Juha Laurila ker-
toi mitä keskustelua rakennusteollisuudessa on käyty. Yksi merkittävimmistä 
vaikutuksista on energiakustannusten nopea nousu. Näiden vaikutusten vä-
hentämiseksi on oltu ministeriöön yhteydessä.  
 

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202201271741
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Marko Sallinen kävi asiaa läpi bitumien osalta. Noin 60 % Euroopan bitumin 
raaka-aineesta on tullut Venäjältä. Sanktioiden, raaka-aineiden logistiikan 
muutosten ja rahaliikenteen vaikeutumisen vuoksi toimitushaasteita tulee 
olemaan. Pelkkä öljynhinnan nousu ei selitä bitumin hinnan nousua, vaan 
esimerkiksi energian hinnan nousulla on merkittävä vaikutus (polttoaine, 
kaasu, valuuttakurssien muutokset, jne.). Bitumituotteita saadaan Suomeen, 
mutta määrissä ja toimitusten joustavuudessa voi olla poikkeamia varsinkin 
alkukaudesta. Perinteisesti on tehty pitkiä sopimuksia, mutta tulevaisuudessa 
hinnoittelu voi olla dynaamisempaa ja sopimukset lyhyempiä. Energiatuottei-
den suojaaminen hinnannousujen varalta on erittäin kallista ja ei välttämättä 
onnistu ollenkaan. Venäjän mahdolliset vastapakotteet voivat myös muuttaa 
markkinoita. 
 
Keskusteltiin indekseistä. Jatkossa indeksin voi olla tarvetta olla jonkinlainen 
yhdistelmä, joka huomioi mm. energiakustannukset. Nykyiset indeksi eivät 
välttämättä toimi tässä tilanteessa.  
 
Kuljetusurakoitsijoilta on vaikea saada tarjouksia, koska energian kustannus-
tason muutoksia on vaikea ennakoida. Venäjältä ei saa enää räjähdysai-
neita, jolla voi olla vaikutusta louhintoihin. Kiviainesten tuottamisen kustan-
nukset ovat myös merkittävässä nousussa.  
 
Kustannukset tulevat kasvamaan ja nykyrahoituksella päällystysmäärät tule-
vat vähenemään, ellei lisärahoitusta saada. Vihreäsiirtymä tulee todennäköi-
sesti nopeutumaan, mutta mitään helppoa ratkaisua ei ole näköpiirissä.  
 

6. Asfalttinormit 2023 
 

Päivitystyö etenee aikataulussa ja on noin puolivälissä. Kommenttikierros si-
joittuu todennäköisesti elokuulle ja työn viimeistely syys-lokakuussa.   
 
Normien myyntiasian selvitys tulisi käynnistää. Tulisi miettiä miten myydään 
painotuotteena ja e-kirjana. Asian valmisteluun tulisi perustaa pienryhmä.    
 

7. Kevätkokouksen asiat 
 

Kevätkokouksen tärkein asia on tilinpäätös ja siihen liittyvä toimintakertomus. 
Kirjanpito on tehty ja Tero Ahokas käy tilinpäätöstä tilintarkastajien kanssa läpi 
ensi viikolla. Tilinpäätös allekirjoitetaan hallituksen toimesta sähköisesti.  
 

8. Muut asiat 
 
Tiemerkintäpäivät järjestetään Jyväskylässä 7. - 8.4.2022 ja tilaisuuteen voi 
osallistua joko paikan päällä tai etänä. Molemmat osallistumistavat ovat mak-
sullisia.  
 
Jäsenlistojen päivitys on tapahtunut hitaasti ja asiasta lähetetään muistutus 
toimi- ja valiokuntienpuheenjohtajille.  
 
Vesa Männistöltä toivotaan tilannekatsausta seuraavaan kokoukseen.  
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9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 
 

Kevät kokouksen ajan kohdaksi on sovittu 26.4.2022. Varsinainen hallituksen 
kokous alkaa klo 9:00 ja kevätkokous klo 10:00 alkaen. Paikka sovitaan myö-
hemmin.  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen.  

 
 

Tero Ahokas 
puheenjohtaja 


