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PÖYTÄKIRJA
ASIAKIRJATOIMIKUNNAN KOKOUS 4/2011
Aika

Torstai 26.5.2011 klo 12.00 – 13.30

Paikka

Unioninkatu 14, Helsinki, Infra ry, 6. kerros pieni neuvotteluhuone

Läsnä

Marika Kämppi (Kuntaliitto), puh.joht.
Mikko Eerola (Destia Oy)
Janne Juntunen (Espoo)
Marko Vuori (Lemminkäinen Infra Oy)
Jorma Alanko (Vantaa)
Heikki Jämsä (Infra ry), sihteeri
Matti Heino (HTJ Oy)

Poissa

Pekka Isoniemi (Helsinki)
Timo Vainionpää (NCC Roads Oy)
Anne Valkonen (Pirkanmaan ELY-keskus)
Kari Ström, Jyväskylä

Käsitellyt asiat
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KOKOUKSEN AVAUS
Marika Kämppi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
Toivotettiin Marko Vuori tervetulleeksi uutena edustajana toimikuntaan.
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EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Tarkastettiin ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja (3/2011).
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PÄÄLLYSTYSTÖIDEN URAKKA–ASIAKIRJAT
Käsiteltiin Matti Heinon päivittämiä seuraavia urakka-asiakirjoja:
- Päällystystöiden yleinen työselostus
- Päällystystöiden määrämittausperusteet
- Urakkaohjelma
Keskusteltiin asiasta seuraavasti:
-

käsiteltiin termiä päällystystyöt. Todettiin, että päällysteet kattavat
kaikki päällystemateriaalit (myös kiveykset), minkä vuoksi
päällystystyöt on hyvä käsite.
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Yleinen työselostus
Huomioitavia seikkoja:
- päällysteen paksuuden tulisi olla 2,5 kertaa kiviaineksen maksimiraekoko
(Asfalttinormit 2011)
- kantavan kerroksen yläosan kiviaineksen raekoko on suuri
Sovittiin, että yleinen työselostus tehdään hankekohtaiseksi. Merkitään
asiakirjaan muutettavat kohdat samalla tavalla kuin urakkaohjelmaasiakirjassa.
Määrämittausperusteet
Sovittiin, että tehdään määrämittausperusteet hankekohtaiseksi. Merkitään
asiakirjaan muutettavat kohdat samalla tavalla kuin urakkaohjelmaasiakirjassa.
Kuntomittaukset ja ohjelmoinnin laajuus:
- perinteisessä urakassa kuntomittaukset soveltuvat tilattavaksi erikseen
omana kokonaisuutena tilaajan toimesta
- pitkäaikaisissa urakoissa (esim. palvelusopimus/yhteistoimintaurakka)
kuntomittaukset soveltuvat paremmin osaksi päällystysurakkaa
Keskusteltiin tilaajavastuulain mukaisesta lomakkeesta, jonka urakoitsija
täyttää etukäteen (www.tilaajavastuu.fi). Ketään ei voi pakottaa
tilaajavastuu.fi:n maksulliseksi jäseneksi, mutta tilaaja voi suositella
yritykselle tilaajavastuun jäsenyyttä tai vaatia vastaavia tietoja osoitettavaksi
muulla tavalla.
Keskusteltiin käännetystä ALV:stä ja sen vaikutuksista asiakirjoihin.
Sovittiin, että Jämsä lähettää Infran ohjeistuksen asiasta tiedoksi.
Sovittiin, että kommentit asiakirjojen sisällön osalta lähetetään suoraan
Matti Heinolle.
Seuraavassa kokouksessa käsitellään yhteistoimintaurakkaa/
palvelusopimusmallia. Kokouskutsuun liitetään pyyntö kommentoida
asiakirjoja etukäteen (mm. Jyväskylä ja Helsinki).
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Käsiteltiin Työturvallisuusasiakirjaa kunnossapidon kannalta. Keskusteltiin
työturvallisuusasetuksen soveltamista myös muissa kuin rakentamistöissä
(esim. kunnossapidossa). Matti Heino laatii lausekkeen asiasta
kommentoitavaksi.
Keskusteltiin miten hiljaisten päällysteiden hankintaopas otettaisiin
huomioon asiakirjoissa. Todettiin, että opasta ei liitetä asiakirjoihin, mutta
se voidaan ehkä mainita yhtenä lisätietolähteenä. Jorma Alanko pyytää
lähettämään hiljaisten päällysteiden hankintaoppaan Asiakirjatoimikunnan
jäsenille, kun materiaali on valmiina.
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SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 21.6.2011 klo 11.30 - 13.00 Infra
ry:ssä. Kokouksen yhteydessä lounas klo 11.00 alkaen.

