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Seppo Kemppainen
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Tapio Kärkkäinen
sihteeri
Jorma Paananen
Mika Häkli
Matti Juola
Ville Alatyppö

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Samalla hän ilmoitti siirtyvänsä pois Infra ry:n
palveluksesta uusien haasteiden pariin.
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YLLÄPIDON HANKINTOJEN KEHITTÄMINEN
Katri esitti Liikenneviraston hankintoihin liittyvää kehittämistyötä, jota tehdään
yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Esitysmateriaalin sisältö oli vielä
luonnosvaiheessa ja käydyssä keskustelussa tulleet kommentit tullaan ottamaan
huomioon kehitystyössä. Muutamia kommentteja käydystä keskustelusta:
- Eri vaihtoehtojen vertailu vaikeaa
- Pitkäaikaisiin sopimuksiin kumppanuussopimus sopii parhaiten
- Sopimukseen kaikki työt (kuivaus, palteenpoisto, päällystys)
Lisäksi toivottiin tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tapaamisia
Katrin esitys, joka on vielä luonnosversio, on sähköpostiliitteenä pöytäkirjan
kanssa.
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EKOTEHOKAS VÄYLÄRAKENTAMINEN
Katri kertoi hankkeen tilanteesta. Hakemusta ei ole vielä jätetty Tekesiin. Hanke
on jakettu kahteen osioon, päällysteisin ja rakenteisiin. Hankkeessa tutkittavia
aiheita ovat mm. Päällystettyjen teiden vaurioituminen veden vaikutuksesta ja
energiaa säästävät ratkaisut.
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ENERGIANÄKÖKULMIA PÄÄLLYSTÄMISEEN
Heikki esitteli ruotsalaisen ja hollantilaisen aiheiseen liittyvät esitykset.
Norjassa tehtyjä työhygienisiä mittauksia käytiin myös läpi.
Esitysmateriaalit liitteinä sähköpostissa pöytäkirjan kanssa.
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JYRÄYSOPAS
Käytiin keskustelua jyräysoppaan tarpeesta. Alalla on nähty tarvetta
yksinkertaisen oppaan tarpeellisuudesta.
Tiivi-projektissa (sitomattomat kerrokset) on tutkittu tiivistämistä että laitteita.
Raportti on valmis, mutta sitä ei ole vielä julkaistu. Sitomattomien ja sidottujen
kerrosten tiivistämisessä käytetään samoja laitteita, jolloin raportista on
saatavissa tietoa jyräysoppaaseen.
Käytiin keskustelua tiivistyksestä, tiiveyden ja lämpötilojen seuraamisesta ja
yhteisen formaatin saamisesta tuloksille.
Heikki esittelee asiaa asfalttijaoksen johtoryhmälle.
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PALAUTEPÄIVÄ
Ohjelmaa ei ehditty käsitellä kokouksessa.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Seppo kertoi Järvenpään kaupungin urakkatarjouksesta. Skanska Asfaltin
oikaisuvaatimus on pöytäkirjan liitteenä sähköpostissa.
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SEURAAVA KOKOUS
Kokous on PTL 33 jaoston kanssa yhteinen. Paikkana on Ahvenanmaa ja
ajankohta on 6-7.9.2012.
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