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Asfalttinormitoimikunnan kokous 3/2008

Aika

Keskiviikko 12.11.2008 kello 8:30-11:45

Paikka

Scandic Grand Marina, Katajanokanlaituri 7 00160 Helsinki

Osallistujat

Rauno Turunen, OAMK, puheenjohtaja
Katri Eskola, Tiehallinto
Pirjo Kuula-Väisänen, TTY
Seppo Kemppainen, Skanska Asfaltti Oy
Vesa Laitinen, Lemminkäinen Infra Oy
Ville Alatyppö (Päivi Ahlroosin sijaisena), Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Timo Blomberg, Nynas Oy
Pia Rämö, Infra ry
Juhani Tirkkonen, Turun kaupunki
Kyösti Laukkanen, VTT
Ilmo Hyyppä, Destia Oy, sihteeri
Poissa:
Seppo Kauppinen, NCC Oy
Matti Antikainen, Tiehallinto

1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Rauno Turunen avasi kokouksen 9:15.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja se hyväksyttiin muutoksitta.

3

Asfalttinormit 2008
Tilannekatsaus:
Ilmo Hyyppä totesi, että Asfalttinormeja 2008 on myyty 1180 kpl. Lisäksi Ilmo
totesi, että havaitut epäkohdat oikaiseva korjauslehti on ladattavissa PANK ry:n
nettisivuilta.
Nettiversio:
Keskusteltiin pitkään nettiversion myynnistä ja PANK ry:n hallituksen
päätöksestä siihen liittyen.
Normitoimikunta oli vastaan hallituksen ajatusta myydä Asfalttinormien pdfversiota hintaan 100 €/kpl. Todettiin, että Asfalttinormien sähköisen version
tulee olla netistä ladattava ajantasainen versio.
Keskusteltiin myös siitä kuinka tarpeellinen nettiversio ylipäätään on.
Esimerkiksi Betoninormeja julkaistaan ainoastaan kirjana.
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Todettiin, että nettiversio tullaan julkaisemaan, mutta sen osalta ei pidetä
kiirettä. Erityisesti varastolla olevat noin 800 Asfalttinormit 2008 -kirjaa
pyritään myymään pitkälti pois ennen sähköisen version julkaisemista.
Notifiointiprosessi:
PANK ry:n hallitus on käynnistänyt selvityksen koskien Asfalttinormien
kääntämistä englanninkielelle.
Notifioinnin yhteydessä käännöstyö tulisi ikään kuin kylkiäisenä. Lisäksi Katri
Eskola totesi, että vaatimusten notifiointi antaa puhevaltaa standardointityöhön.
Todettiin, että lähtökohtaisesti on perusteltua notifioida koko Asfalttinormit.
Jos, tämä ei jostain syystä ole mahdollista, tarpeellista olisi saada notifioiduksi
ainakin valmista päällystettä ja massan deformaatiota koskevat vaatimukset.
Asiasta tehdään esitys PANK ry:n hallitukselle, jonka tulisi esityksen
perusteella antaa Tiehallinnolle lupa Asfalttinormien notifiointiin. Katri Eskola
lupasi selvittää notifioidun asiakirjan julkisuutta ja saatavuutta. Mikäli asiakirja
on helposti saatavilla, voi se vaarantaa normien myyntitulot.
4

Muut EN-normiasiat
Käytiin läpi EN-normiasioita asiakohdittain.
Kiviaines:
Tuotestandardi on 5-vuotistarkastuksessa. Tässä yhteydessä esiin nousi kaksi
”isoa” asiaa; rakennuskiviainesten vaatimukset tullaan yhtenäistämään
(yhdistämään) ja laadunvalvonta tulosten arviointimenettelyjä kehitetään.
Lisäksi huomion arvoista on testimenetelmien jatkuva kehittyminen.
Bitumi:
Timo Blomberg totesi, että tiebitumien ja emulsioiden osalta CEmerkintämahdollisuus on olemassa suurella todennäköisyydellä vuoden 2009
alusta. Liuokset ja kumibitumit eivät tule ehtimään vielä ensi vuoteen.
Lisäksi Timo kertoi Reach-kemikaaliasetukseen liittyvistä asioista. Keskinen
asia on tuotteesta liukenevat tai haihtuvat haitallisiksi luokitellut yhdisteet.
Hollannissa asiaan on perehdytty varsin laajasti ja siellä on olemassa jo
kansallinen menettely. Hollannin kokemusten ja tutkimusten perusteella
asfaltin osalta vaatimukset tullevat olemaan varsin kohtuulliset etenkin
tilanteissa, joissa asfaltin raaka-aineet ovat hyväksyttyjä (CE-merkittyjä).
Reach-asetukseen liittyen on käynyt hyvin selväksi, että nastarenkaiden
käyttöön liittyvät ongelmat (esim. pöly) ja niiden selvittäminen lankeavat
pohjoismaiden murheeksi.
Oman ongelmansa saattaa aiheuttaa myös lentotuhkan molybdeeni.
Kaiken kaikkiaan asiaa ja WG 351:n toimintaa tulee seurata aktiivisesti.
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Tuotestandardit:
Myyntimassoille on tulossa CE-merkki viimeistään Rakennustuoteasetuksen
myötä. CE-merkin myötä myös Wheel Tracking -koe tulee pakolliseksi.
Saatujen tietojen mukaan Inspecta pyrkii saamaan notified body -statuksen.
Testausstandardit:
Testausstandardit ovat 5-vuotistarkastuksessa. Ainakin Prall-menetelmää
koskien on tulossa kommentteja ja ne tulee toimittaa 12.12. mennessä.
Tarkoituksena on synnyttää yhteinen esitys ruotsalaisten kanssa.
MYR-menetelmästä on nyt virallinen testausstandardi.
Katri Eskola on seuraillut testausstandardeissa tapahtuvia muutoksia. Kyseessä
on lähinnä kirjoitusvirheiden korjaus. Toisaalta on kuitenkin selvää, että
muutoksenhallintaan tulee myös Suomessa panostaa ja muutokset on tavalla tai
toisella viedä käsikirjoihin. Lähinnä tämä tarkoittaa korjauslehtien tekoa SFS:n
suunnalla.
Tulevaisuus, toisen sukupolven standardit:
Toisen sukupolven massastandardeja koskeva kysely on lähiaikoina tulossa.
Erityistä huomiota Suomen kannalta tulee kiinnittää pitkäaikaiskestävyyttä
koskeviin vaatimuksiin.
5

Toimintasuunnitelma 2009
Käytiin läpi toimintasuunnitelma 2009. Ilmo Hyyppä totesi, että he olivat
Rauno Turusen lisänneet suunnitelmaan työmaapäivät, jotka osaltaan vievät
toimintaa kabineteista lähemmäs kenttää ja toisaalta tarjoavat mahdollisuuden
keskusteluun toimikunnan toiminnan kehittämisestä.
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Muut asiat
Normitoimikunnan uudet jäsenet ja yhteystietojen päivitys:
Rauno Turunen toivotti uudet jäsenet tervetulleeksi. Helsingin osalta edustus
on edelleen hiukan auki vaikka Ville Alatyppö kaupunkia olikin edustamassa.
Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
Tässä yhteydessä päivitettiin myös toimikunnan yhteystietoja.
Tulevat tilaisuudet:
”Konsulttipäivä” järjestetään 27.1.2009 iltapäivällä. Paikkana on Tiehallinnon
auditorio. Käytiin lyhyesti läpi tilaisuuden ohjelmaa ja esiintyjiä sekä sovittiin,
että Katri Eskola, Vesa Laitinen ja Rauno Turunen hahmottelevat tarkempaa
ohjelmaa.
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Muut jäsenten esiintuomat asiat
Todettiin, että SIP-standardille ole kansallista soveltamisohjetta ja se pitäisi
tehdä mahdollisimman pian.
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Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään 12.2.2008 kello 9:00-12:00.
Paikka: Tiehallinto, Opastinsilta 12 A 00520 Helsinki

9

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Rauno Turunen päätti kokouksen 11:45.

Helsinki 27.11.2008
Ilmo Hyyppä

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

