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Asfalttinormitoimikunnan kokous 1/2008

Aika

Tiistai 25.3.2008 kello 12:30-15:30

Paikka

Nynas Oy, Äyritie 12 B 01510 Vantaa

Osallistujat

Rauno Turunen, OAMK, puheenjohtaja
Katri Eskola, Tiehallinto
Matti Antikainen, Tiehallinto
Timo Blomberg, Nynas Oy
Vesa Laitinen, Lemminkäinen Infra Oy
Pirjo Kuula-Väisänen, TTY
Seppo Kemppainen, Skanska Asfaltti Oy
Ilmo Hyyppä, Destia Oy, sihteeri
Poissa:
Kyösti Laukkanen, VTT
Erkki Greggilä, Destia Oy
Seppo Kauppinen, NCC Oy
N.N., Infra ry
Pekka Isoniemi, Helsingin kaupungin rakennusvirasto
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Rauno Turunen avasi kokouksen 12:38.
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Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja se hyväksyttiin muutoksitta.
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Asfalttinormit 2008
Käytiin läpi Asfalttinormeista 2008 saatuja kommentteja:
1. Koostekiviainesten ohjealueet:
Todettiin, että uusi nimeämiskäytäntö 5,6 mm seulan osalta. Jatkossa lajitteet
nimetään 0/5 eikä siis 0/6. Kiviainesten toimittajien tulee huomioida tämä
myyntilajitteidensa suhteen.
2. Urpo Holopaisen kommentit koskien leimahduspisteiden raja-arvoja:
Todettiin, että kyseessä on kansallinen poikkeama, johon ei kuitenkaan ole estettä, koska kyseinen ominaisuus kuuluu ns. vapaaehtoisiin ominaisuuksiin.
3. Jarkko Valtosen kommentit kosien kalkkifillerin testausmenetelmiä:
Todettiin, että testiä EN 196-2 tekee Suomessa useampikin laboratorio. Lisäksi
kyseinen testi on pakollinen vain alkutestauksessa. Tuotannonaikaisen laadunvalvonnan osalta voidaan käyttää myös muita menetelmiä edellyttäen kuitenkin, että yhteys alkutestausmenetelmään pystytään osoittamaan.
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4. Sami Similän kommentit koskien ohjeseuloja:
Todettiin, että hieno ohjeseula on käytännössä aina 0,5 mm. Tämä käy ilmi
myös Asfalttinormien rakeisuuskuvista. Karkeiden seulojen osalta tilanne on
vastaavanlainen. On ollut tarkoitus antaa vapausasteita, mutta toisaalta tavoitellaan yhdenmukaista toimintatapaa. Sami oli lisäksi toimittanut normitoimikunnalle taulukot kaikista Asfalttinormien asfalttilajeista jaettavaksi suhteitusohjelmien käyttäjille. Asfalttinormitoimikunta kiittää Samia tehdystä työstä ja laittaa taulukot PANK ry:n kotisivuille vapaasti ladattaviksi.
Käytiin lisäksi keskustelua ABT:n ja AA:n raja-arvoista. Todettiin, että AA:a
tulee verrata kulutuskerrokseen, mutta ABT:n osalta vaatimukset voisivat olla
tiukemmatkin. Todettiin, että ABT osalta vaatimusten tulee olla yhdenmukaiset
SYKE:n oppaan kanssa.
5. Savonia AMK:n kommentit päällysteen tiheyden määrittämistä koskien:
Todettiin, että kyseessä on jälleen menetelmä (imeytys-pintakuivatus menetelmä), jota tulee käyttää alkutestauksen yhteydessä. Vaatimus ei koske
tuotannonaikaista laadunvalvontaa. Sovittiin, että Pirjo vie terveiset ammattikorkeakoululle.
6. Savonia AMK:n kommentit kiviaineksen kuivaamista koskien:
Todettiin, että kuivaaminen tulee tehdä standardin mukaisesti. Tuotannon laadunvalvonnassa on jälleen mahdollisuus käyttää muita menetelmiä. Pirjo välittää tämänkin tiedon ammattikorkeakoululle.
Keskusteltiin asiakohdan vielä Asfalttinormien nettiversiosta ja korjauslehden
tekemisestä. Todettiin, että nettiversio julkaistaan hallituksen päätöksen mukaisesti syksyllä. Korjauslehti sovittiin julkaistavaksi kevään aikana. Korjauslehden tekee Pirjo ja Ilmo huolehtii sen lisäämisestä PANK ry:n kotisivuille. Sovittiin, että korjauslehden yhteydessä voidaan jakaa myös muuta Asfalttinormeja koskevaa informaatiota.
Lopuksi käytiin vielä lyhyesti läpi notifiointiprosessia. Asia ei ole vielä lähtenyt etenemään, mutta yhteinen tahtotila on olemassa. Ensimmäinen tehtävä olisi notifioitavien vaatimusten poiminta. Todettiin, että periaatteessa koko Asfalttinormit 2008 pl. suositukset voitaisiin notifioida, mutta se kannattaa tehdä vasta syksyllä kun päivitetty nettiversio on olemassa.
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Muut EN-normiasiat
Rauno Turunen ja Katri Eskola olivat vastailleet EN-tuotestandardeja koskevaan kyselyyn.
Suomen osalta ongelmiksi näyttävän muodostuvat se, että maassamme ei ole
notified body -asemaa hankkinutta instanssia (ilmeisesti SFS:lla on tavoitteena). Toisaalta myöskään lainsäädäntö ei vaadi asfalttimassalle CE-merkintää.
Myös siirrettävien asemien alkutestaus aiheuttaa omat ongelmansa toiminnan
nopearytmisyyden vuoksi.
Rauno Turunen on menossa kokoukseen Reykjavikiin 17.4.. Myös pohjoismainen pienryhmän on kokoontumassa toukokuussa Göteborgissa.
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Timo Blomberg kertoi, että CEN on päättänyt, ettei se vahvista tiebitumien tuotestandardia, mikä osaltaan merkitsee sitä, että Suomen protesti tehosi. Uuden
standardit valmistunevat vuoden 2009 alkuun mennessä. Timo totesi, että tämä
pystyttiin ottamaan hyvin huomioon myös Asfalttinormeja laadittaessa, eikä
jatkossa ristiriitoja ole odotettavissa. CE-merkintä bitumeille tulee näin ollen
vapaaehtoisena todennäköisesti siis 2009 ja pakollisena 2010. Aikataulu on toisaalta sellainen, että ko. vuosien päällystyskausille ne tuskin ehtivät.
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Toimintasuunnitelma ja -kertomus
Toimintasuunnitelma oli käyty läpi jo vuoden 2007 kokouksessa.
Ilmo Hyypän ja Rauno Turusen laatiman toimikertomuksen läpikäynnin yhteydessä sovittiin, että Rauno soittaa Pekka Isoniemelle ja kysyy hänen mahdollisuuksiaan jatkaa normitoimikunnan jäsenenä. Ilmo Hyyppä selvittää mahdollista SKOL:n edustajaa. Infra ry:n jäsen on myös edelleen haussa. Heikki Jämsää
muistutetaan vallitsevasta tilanteesta.
Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan.
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Muut asiat
Keskusteltiin Asfalttinormit 2008 -esittelyaineiston julkaisemisesta PANK ry:n
kotisivuilla. Sovittiin, että Pirjo laatii/kokoaa yleiskalvosarjan. Lisäksi tammikuisen seminaarin kalvon julkaistaan sellaisenaan pdf-muodossa.
Rauno Turunen kertoi lisäksi kirjoittaneena lyhyen tekstin Infrarakentajalehteen.
Tuotestandardeita koskeva lisälehti on ilmestynyt. Lisälehdessä oiotaan lähinnä
tuotestandardien kirjoitusvirheitä. Sovittiin kuitenkin, että Katri Eskola tutkii
lisälehden sisältöä tarkemmin.
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Muut jäsenten esiintuomat asiat
Ei ollut
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Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään 1.9.2008 kello 12:00-16:00.
Paikka: Tiehallinto, Opastinsilta 12 A 00521 Helsinki
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Rauno Turunen päätti kokouksen 15:30.

Espoo 6.4.2008
Ilmo Hyyppä
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Jakelu:
Normitoimikunnan jäsenet
O. Himanka, Nynas Oy
K. Toikkanen, Tiehallinto
H. Jämsä, Asfalttiliitto ry
O. Anttila, Tiehallinto
A. Sund, Nynas Oy
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