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Asfalttinormitoimikunta - kokous 6/2012

Aika

Perjantai 26.10.2012 kello 9:10 - 12:00

Paikka

Liikennevirasto, Pasila Helsinki

Osallistujat

Rauno Turunen, OAMK, puheenjohtaja
Vesa Laitinen, Lemminkäinen Infra Oy
Jussi Tuominen, NCC Roads Oy
Timo Blomberg, Nynas Oy
Pirjo Kuula-Väisänen, TTY
Katri Eskola, Liikennevirasto
Juhani Tirkkonen, Turun kaupunki
Kyösti Laukkanen, VTT
Seppo Kemppainen, Skanska Asfaltti Oy
Poissa:
Ville Alatyppö, Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Kimmo Tiikkainen, Pohjois-Savon ELY-keskus
Ilmo Hyyppä, NCC Roads Oy

1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Rauno Turunen avasi kokouksen 9:10.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

3

Rakennustuoteasetuksen vaikutukset asfalttialaan
Kerrattiin kanta, jonka mukaisesti kaikkien asfalttimassojen tulee 1.7.2013 alkaen olla CE-merkittyjä. Tämä koskee niitä tilauksia/ massoja, joissa teknisenä
vaatimusasiakirjana käytetään Asfalttinormeja 2011.
Tyyppitestausraportissa tulee raaka-aineista ilmoittaa niiden tyyppi ja lähde
sillä tarkkuudella, että esimerkiksi tilaaja löytää ko. raaka-aineen tarkat tiedot
tuottajan internet-sivuilta tms. paikasta. Samaa raaka-ainetta voidaan käyttää
monissa tuotteissa, jolloin ei ole tarkoituksenmukaista monistaa samoja tuotetietoja jokaiseen tyyppitestausraporttiin. Asfalttinormeista kohdasta 8.3 poistetaan Tyyppitestausraporttiluettelosta ko. kohta. Samalla lisätään kohta koskien Lisäaineiden tietoja.
Suoritustasoilmoituksessa ja/tai CE-merkissä tulisi ilmetä ns. ilmoitetun laitoksen eli tarkastuslaitoksen tunnusnumero ja tarkastusdokumentin numero.
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Keskusteltiin yleisesti CE-merkinnän, Suoritustasoilmoituksen ja Tyyppitestausraportin merkityksestä, keskinäisestä yhteydestä ja saatavuudesta asiakkaalle.
CE-merkintädokumentti on se asiakirja, jolla tuottaja kertoo asiakkaalle (tilaajalle) tuotteen tekniset ominaisuudet. Tilaaja näkee dokumentista täyttääkö
tuote hänen tilauksessa tekemänsä vaatimukset. Tämä asiakirja annetaan asiakkaalle asfalttimassan toimituksen yhteydessä kirjallisesti/sähköisesti.
Suoritustasoilmoitus on asiakirja, jossa tuottaja allekirjoituksellaan vahvistaa
asfalttimassan tekniset ominaisuudet. Ne ilmoitetaan ko. asfalttimassastandardin ZA-liitteen mukaisesti oleellisten ominaisuuksien mukaan jaoteltuna.
Lisäksi siinä on asfalttimassan tyyppitiedot yms. sekä tuottajan ja tarkastuslaitoksen tiedot. Tavoitteena on, että tämä asiakirja olisi asiakkaan nähtävänä
verkossa tms, eikä sitä toimitettaisi asiakkaalle, muuten kuin hänen sitä erikseen pyytäessään.
Tyyppitestausraportti on tuottajan asiakirja, jossa hän ilmoittaa asfalttimassan
suunnittelutiedot raaka-aineiden, sekoitusaseman ja koostumuksen sekä muiden ominaisuuksien osalta. Tavoitteena on, että myös tämä asiakirja olisi asiakkaan nähtävänä verkossa tms, eikä sitä toimitettaisi asiakkaalle, muuten
kuin hänen sitä erikseen pyytäessään.

4

Asfalttinormit 2011
Pirjo Kuula-Väisänen on laatinut korjauslehden koskien Asfalttinormeja 2011.
Käytiin korjauslehti läpi kokouksessa.
Korjauslehteen tulee myös luettelo CE-merkissä ilmoitettavista asioista, joista
Pirjo Kuula- Väisänen oli laatinut alustavan ehdotuksen. Niihin liittyen todettiin, että standardiasfalttimassa ei sisällä ns. vaarallisia aineita, jolloin niiden
kohdalle voidaan tulevaisuudessa normaalitapauksessa laittaa merkintä WT tai
WFT (Without Testing / Without Further Testing). Asia selvinnee lopullisesti
yhdessä Tuotestandardien uusinnan kanssa. Tartukkeiden osalta saatiin Timo
Blombergilta suositus käyttää niitä alle 1 % yhden prosentin sijasta, jotta vältytään erillisiltä ilmoituksilta.
Pirjo lähettää korjauslehtiehdotuksen (on jo tullut kaikille) ja jokainen käy läpi
ehdotuksen sekä kommentoi sitä mielellään jo ennen kokousta. Tavoitteena
on hyväksyä korjauslehti seuraavassa kokouksessa, joten se olisi julkaistavissa
marraskuun aikana PANK ry:n sivulla.

5

Muut asiat
Ei ollut.

6

Muut jäsenten esiintuomat asiat
Ei ollut.
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Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään 7.11.2012 kello 9:30 alkaen. Paikkana on Hotelli
Scandic Grand Marina Katajanokka, Helsinki. Ennen kokousta mahdollisuus
nauttia Hotelliaamiainen.

8

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Rauno Turunen päätti kokouksen 12:00.

Oulu 30.10.2012
Rauno Turunen

Tehtävälista
Kaikki: Korjauslehden tarkistaminen.
Ilmo Hyyppä: Tilavaraus 7.11.2012 kokoukseen

Liitteet:
-

Jakelu:
Asfalttinormitoimikunnan jäsenet
O. Himanka, Nynas Oy
T. Vasama, Uudenmaan ELY-keskus
H. Jämsä, Infra ry
S. Petäjä, Liikennevirasto
A. Sund, Nynas Oy

