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        PÖYTÄKIRJA 
 
ASIAKIRJATOIMIKUNNAN  KOKOUS  8/2011 
 
Aika  Torstai 8.12.2011 klo 9.00 - 11.30 
 
Paikka Kuntaliitto, Helsinki 
 
Läsnä  Marika Kämppi (Kuntaliitto), puh.joht. 

Ismo Rantanen (Helsinki) 
Heikki Jämsä (Infra ry), sihteeri 
Jorma Alanko (Vantaa) 
 

  Matti Heino (Rakennuttajatoimisto HTJ ) 
 

Poissa   Mikko Eerola (NCC Roads Oy) 
Timo Vainionpää (NCC Roads Oy) 
Kari Ström, Jyväskylä 
Janne Juntunen (Espoo) 
Anne Valkonen (Pirkanmaan ELY-keskus)  
Marko Vuori (Lemminkäinen Infra Oy) 
 

 
Käsitellyt asiat 
 
1   KOKOUKSEN AVAUS 
 

Marika Kämppi avasi kokouksen.  
 
2 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
 Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (7/2011). 
 
3  PÄÄLLYSTYSTÖIDEN URAKKA – ASIAKIRJAT  
 

Käsiteltiin Matti Heinon toimittamia päivitettyjä urakka-asiakirjoja (versio 
5-6.12.2011), jotka Heino oli lähettänyt aikaisemmin toimikunnan jäsenille. 
 
Asiakirjoista ja niihin saaduista kommenteista keskusteltiin seuraavasti: 

 
 - yötyökorvaus: pitäisikö yötyökorvaus sitoa työkustannuksiin (nykyinen 

versio) vai asfalttimassan kustannuksiin. Työkustannuksiin vaikuttaa 
tehdäänkö työ viikonloppuna vai arkena. Päätettiin sitoa yötyökorvaus 
työkustannuksiin eli nykyisen mallin mukaan (ei muutosta). 

 - maarakennusalan eettiset pelisäännöt: ei lisätä asiakirjoihin 
 - määrämittausperusteet: hinnoittelu tonni vs neliö: käytetään kerrointa 1000 
  Vanha teksti:  

Neliömetrihinta (€/m²) muunnetaan tonnihinnaksi (€/t) seuraavasti: 
 tonnihinta (€/t) = tarjottu neliöhinta (€/m²) x 980: teoreettinen 

massamäärä (kg/m²) 
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- tilaajavastuulaki: lakia ollaan päivittämässä. Keskusteltiin lain 
vaikutuksesta asiakirjojen sisältöön. Kämppi selvittää 
tapaturmavakuutuksen mahdollista huomioon ottamista asiakirjoissa. 

-  keskusteltiin veronumerosta asiakirjoissa. Veronumero tulee olla 
näkyvissä henkilökortissa (kuvallinen tunnistekortti). Uusi laki tulee 
voimaan vuoden 2012 aikana. Asia on mahdollista liittää 
turvallisuusasiakirjaan, jossa on mainittu henkilötunniste. Kämppi tutkii 
asiaa.  

 
Sovittiin, että Heino päivittää mahdolliset muutokset. Tämän jälkeen 
asiakirjatyön katsotaan olevan sisällön osalta valmis ja Heino voi laskuttaa 
tehdystä työstä sopimuksen mukaan.  

 
4   PAINATUS 
 

Painotyöstä (taitto, ulkoasu) on keskusteltu Kuntaliitossa ja valmiudet 
asiakirjojen painamiseen on olemassa. Värilliset kohdat on mahdollista 
tulostaa asiakirjoissa suunnitelmien mukaisesti.  
 
Alustavassa suunnitelmassa on painattaa 150 kpl asiakirjoja (paperiversio).  
Lisäksi asiakirjoista laaditaan CD-versio sekä sähköinen versio.  
 
Lopullinen taitto tarkastetaan Asiakirjatoimikunnassa ennen painoon 
lähettämistä. Sovittiin, että Kämppi, Heino ja Jämsä katsovat viimeisen 
version läpi oikoluettavaksi (paperiversio) ennen vuodenvaihdetta. 

 
 Sovittiin, että yhteistoimintamallin asiakirjat laitetaan ensi vaiheessa 

verkkoon käytettäväksi PANK ry:n ja Infra ry:n sivuille. Kuntaliitto ei 
julkaise paperiversiota ainakaan tässä vaiheessa. 

 
Todettiin, että asiakirjaan kohdistuvista muutoksista voidaan tiedottaa 
sähköisesti.  
 
 

5  SEURAAVA KOKOUS 
 

Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei sovittu. 
 

 


