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Aika: 25.11.2011 klo 9.00 alkaen 
Paikka: Ravintola Pääposti, Filatelia K2 
 Mannerheiminaukio 1 B 
 
Läsnä: Ossi Himanka  pj. 
 Vesa Laitinen  Asfalttinormitoimikunta 
 Lars Forstén   
 Seppo Mäkinen 
 Jorma Paananen 
 Erkki Peltomäki 
 Kyösti Laukkanen 
 Jukka Karjalainen 
 Anders Nordström 
 Jarmo Eskola 
 Terhi Pellinen  osan aikaa 
 Tuomas Vasama   siht. 
 
Poissa:  Raimo K. Saarinen 
 Kari Ström 
 Pia Rämö 
 

1  Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Todettiin, että 
kokous on päätösvaltainen. Puheenjohtaja toivotti Liikenneviraston uuden 
edustajan tervetulleeksi ja esitti väistyvälle edustajalle kiitokset. 

2  Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouskutsun 21.11.2011 esityslista pienin lisäyksin. 

3  Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  

4  Yhdistyksen syyskokouksen valmistelu 

Toimintasuunnitelma 2012 
Käytiin läpi ja tehtiin korjauksia ennakkoon jaettuun suunnitelmaluonnokseen. 
Todettiin, että Destia Oy:n asfalttiliiketoiminta on myyty NCC Roads Oy:lle, millä on 
vaikutuksia valiokuntien edustuksiin. Jorma selvittää millä panoksella Destia 
jatkossa osallistuu toimintaan. Destialta NCC:lle siirtyneet henkilöt lähtökohtaisesti 
jatkavat tehtävissään. 
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Petri Järvensivu NCC Roads Oy:ltä hyväksyttiin uutena jäsenenä tekniseen 
valiokuntaan ja Jorma Paananen hankintamenettelyjen Ad hoc -työryhmään. 
Ympäristö- ja turvallisuusvaliokunnan uudet jäsenet ovat Atte Lyytikäinen 
(Lemminkäinen Infra Oy), Seppo Pesonen (NCC Roads Oy), Raimo Antila (Destia 
Oy), Mika Kortene (Infra ry), Antti Kaarlela (SL Asfaltti Oy) ja Aarni Isotalo 
(Kuljetusliike Aarni Isotalo Oy). Liikenneviraston edustajat nimetään myöhemmin 
ympäristö- ja turvallisuusvaliokuntaan sekä työvaliokuntaan. 
 
Talousarvio 2012 
Käytiin läpi vuoden 2011 tuloslaskelma marraskuun puolivälin tilanteessa. Menot 
ovat välitilinpäätöksen mukaan 34 800 euroa ja tulot 94 500 euroa, todettiin että 
ylijäämä on siten 59 700 euroa ja taloudellinen tilanne varma. Sijoituksista on saatu 
hieman tuottoa ja pankkitilillä varallisuutta on noin 100 000 euroa. Merkittävimmät 
tulot tulevat normimyynnistä. Ensi vuoden budjettiehdotus on pj.n toimesta laadittu 
alijäämäiseksi. Hallitus hyväksyi budjettiehdotuksen. 

5  Jäsenasiat 

Erkki kertoi, että on jäämässä vuoden vaihteen jälkeen eläkkeelle. Hallitustyön 
jatkajasta sovitaan Infra ry:n asfalttijaoston kokouksessa. 
 
Anders selvittää osallistuuko Rejlers Oy jatkossa yhdistyksen toimintaan. 

6  Toimikunnat ja valiokunnat 

Laboratoriotoimikunnan esittely 
Laboratoriotoimikunnan puheenjohtaja Vesa Laitinen aloitti toimi- ja valiokuntien 
esittelykierroksen. Vesa kertoi toimikunnan suunnitelmista vuodelle 2012. 
Suurimpia haasteita on asfalttien CE-merkintämenettelyn ja laaja Asfalttinormien 
2011 käyttöönotto. FPC- järjestelmien rakentaminen on urakoitsijoilla käynnissä ja 
Inspecta Sertifiointi Oy tehnyt tarkistuksia. 
 
Asfalttinormien 2011 kirjauksissa CE-merkintään liittyen on vielä tarkistamistarvetta 
ja selventämistä standardien tulkintoihin. Päivitykset julkaistaan keväällä. 
Tyyppitestausmenettelyyn liittyen on havaittu kaksi ongelmaa EN-standardeissa; 
Prall, jonka uusittavuus ei hyväksyttävällä tasolla (pohjoismainen vertailu 
käynnissä) ja deformaatiokoe, joka pitäisi jatkossa tehdä pyöräurituskokeella 
nykyisen jaksollisen virumiskokeen sijaan. Prall-testausmenetelmää kehitetään 
pohjoismaisena yhteistyönä. 
 
Käytännön työssä on havaittu, että EN-standardit on kirjoitettu yleisellä tasolla ja 
vaikeasti. Ne eivät toimi työohjeina vaan PANK-menetelmäohjeet ovat edelleen 
monesti käytössä. Toimikunta esittää, että vanhat menetelmät skannattaisiin ja 
laitettaisiin yhdistyksen sivuille jakeluun siltä osin kun menetelmät ovat vielä 
kurantteja. Työn hinta on 800 euroa. Hallitus hyväksyi esityksen.  
 
Tammikuun 21. päivänä järjestetään menetelmäpäivä. Aiheina on työturvallisuus 
laboratorio- ja työmaaolosuhteissa sekä CE-merkintä. 
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7  Muut asiat 

Kotisivujen uusiminen 
Yhdistyksen kotisivujen rakennetta ei enää tueta, joten muutoksia sivustoon ei 
voida tehdä. Lisäksi ylläpidettävyyttä olisi tarpeen kehittää. Siten sivusto on 
uusittava ja puheenjohtajalla oli esitettävänä valmiiksi neuvoteltu tarjous (ID 
Partners Oy) työn toteutuksesta. Työn kesto on noin kuusi viikkoa ja jakautuu 
neljään vaiheeseen: konseptointi, käyttöliittymä, visuaalisuus ja tuotanto. 
Yhdistyksen on oltava vahvasti mukana kahdessa ensimmäisessä vaiheessa, joten 
sovittiin että valiokunnista valitaan 4-5 jotka aktiivista osallistujaa. Työn kustannus 
on 12 000 euroa. Tarjous hyväksyttiin ja puheenjohtaja kerää osallistujat 
ehdotettavaksi. 
 
Seuraajasuunnitelman avaus 
Aihe siirretään seuraavaan kokoukseen ajan puutteen vuoksi. 
 
Simulointimalli 
Pöyry on tarjonnut maanteiden kunnon simulointimallin päivitystä nykytilanteeseen. 
Työn keskeinen tulos on kuvaaja, josta ilmenee alemman ja ylemmän verkon 
huonokuntoisten osuuksien kehitysennuste sekä kuvaajaan liittyvät numeeriset 
tulokset. Työn hinta on 4 000 euroa (alv. 0). Optiona on lisäksi tulosten esittelyyn 
tarkoitettu kalvosarja (2 000 e alv. 0), jossa panostetaan asian ymmärrettävyyteen 
myös alan ulkopuolisille. Puheenjohtaja lähettää tarjouksen sähköpostitse 
kommenteille, joiden perusteella päätös tilauksesta tehdään. Jos eriävä mielipiteitä 
ei sähköpostilla tule, katsotaan asia hyväksytyksi. 
 
Ajatusta rahoituksen havainnollistamisesta pidettiin hyvänä. Viestiä on tällä tavoin 
helppo viedä vaikuttajille ja muista pohjoismaista on näyttöä, että viestiä on myös 
kuunneltu. 

8  Hallituksen seuraava kokous 

Seuraavat kokoukset pidetään: 
⎯ keskiviikkona 7.2.2012 kello 9.00 Nynas Oy:n tiloissa Äyritie 12 B, Vantaa 
⎯ torstaina 19.4.2012. kello 9.00, Ravintola Pääpostissa, Mannerheiminaukio 1 

B Helsinki ja yhdistyksen kevätvuosikokous pidetään samassa paikassa 
alkaen kello 11.00 

 
Kokous päätettiin 11.00. 
 
 

Sihteeri Tuomas Vasama 
 
JAKELU  Kokouksen osallistujat 
  Hallituksen jäsenet 
 
TIEDOKSI  Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit 
  PANK ry:n toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit 
  Anne Sund 
  Kaija Karlsson 


