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1 Kokouksen avaus   
 

Heikki avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Heikki esitteli 
toimikunnan uuden jäsenen Kari Urosen Infra ry:stä ja käytiin lyhyt 
esittelykierros..   
 

2 Päällystekurssin aiheita 
 

Päällystekurssit järjestetään hotelli Arthurissa 15-16.3.2011. Heikki esitteli 
potentiaalisia aiheita kurssin ohjelmaan, joita käytiin läpi. Heikki lähettää 
keskustelun jälkeen aikaansaadun ohjelman kommenttikierrokselle. Osa esillä 
olleista aiheista siirrettiin kevään Infra-tapahtuman esitysaiheiksi (Wanha Satama 
8.3.2011) ja syksyn palautepäiville. 
 
Keskustelussa tuli ilmi muita alan tilaisuuksia, joissa mm. käydään uusi normeja. 
- Laboratoimikunnan järjestämä menetelmäpäivä on 27.1.2011 Eteran    
auditoriossa, Länsi-Pasila, Helsinki.   
 
- Normitoimikunta järjestää normipäivän uusista normeista. Päivämäärä on vielä 
avoin. 
  
- Kuntaliitto järjestää keväällä asfalttipäivän yhdessä FCG:n kanssa.    
Päivän yhteydessä on esillä mm. uudet asfalttinormit ja kunta-alan tilausasiakirjat 
ja sopimuspohjat. 



 
3 RYM-ohjelma 

 
Heikki esitti Ville Saksen (VR-Rata) esitelmän Tietomallintamista hyödyttävät 
liiketoimintaprosessit. Ohjelmaan kuuluu 7 työpakettia, joista 1 paketti on Infra-
hanke. Hanke on yritysvetoinen ja konsortioon kuuluu 15 yritystä, jotka ovat 
sitoutuneet vuonna 2014 tilaamaan mallipohjaista palvelua. Infra-tuotemallin,  
joka on Rakennustuotesäätiön vetämä hanke, alla olevat projektit on linkitetty 
Infra-hankkeeseen. Tavoitteena on hakea yhteistyössä tietomallinettuja 
prosesseja, pilottiprojekteilla testata toimivuus ja saatu kokemus saada nopeasti 
käytäntöön. Esitys on pöytäkirjan liitteenä.    
 

4 EAPA SYMPOSIUM 
 
Euroopan Asfalttiliiton symposium pidettiin 21.5.2010 Madridissa. Heikki esitti 
symposiumissa esitetyn esitelmän Sustainable Pavement design and 
requirements. Käytiin läpi muutama kohtaa esityksestä, kylmäjyrsintä, WAM-
päällyste ja ilman laadun parantamisen teknologia. Esitys on pöytäkirjan liitteenä. 
Keskustelussa käsiteltiin mm. puretun asfalttipäällysteen luokittelua jätteeksi. 
Asian tiimoilta on käynnissä keskustelut Ympäristöministeriön kanssa.    
 

5 Muut asiat 
 
Keskusteltiin Aalto-yliopiston, Vtt:n ja TUDelft:n tutkimuksesta Rakeisten 
materiaalien rajapintojen kemo-mekaanisen käyttäytymisen tutkiminen 
mallinnuksen avulla. Kyösti kertoi tutkimuksesta ja tavoitteista. Valiokunta otti 
positiivisen kannan tutkimuksen käynnistämiseen. Liitteenä tutkimuksen info-
materiaali.   
 
Heikki esitti Hollannin innovaatio-mallia. Esityksessä oleva lyhenne RWS on 
Hollannin tieviranomainen. Mallin esityskalvot ovat pöytäkirjan liitteenä. 
 
 

6 Seuraava kokous 
 
Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin. 
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