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1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Todettiin, että
kokous on päätösvaltainen.
2 Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouskutsun 28.2.2012 esityslista lisäyksin kohtaan 6 Muut asiat.
3 Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4 Yhdistyksen kevätkokouksen valmistelu
Kevätkokouksessa käydään läpi yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus ja
tilinpäätös. Valio- ja toimikuntien sihteereitä ja puheenjohtajia muistutetaan
toimittamaan aineisto toimintakertomusta varten ennen kevätkokousta.
Keskusteltiin ehdotuksista kevätkokouksessa pidettävään esitelmään. Todettiin,
että infran rahoitus erityisesti ylläpidon osalta on aiheena pinnalla. Lars pyytää
Pekka Pajakkalaa, joka on esitelmöinyt aiheeseen liittyen infrapoliittisessa
iltapäivässä.
Pia kertoi aiheeseen liittyen kaivannaisteollisuuden ETLAlla teettämästä laajasta
vaikuttavuusselvityksestä. Selvityksessä on tarkasteltu käytettävissä olevaa
rahoitusta ja alan vaikuttavuutta hyvinvointiin, seurauksena on poliittisia suosituksia.
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Infra ry:ssä on pohdittu, olisiko maanrakennusalalla edellytyksiä samantapaiseen
selvitykseen.
5 Jäsenasiat
Ei muutoksia jäsenistöön.
6 Toimikunnat ja valiokunnat
Todettiin, että joitakin henkilönvaihdoksia on tullut. Nämä kirjataan seuraavaan
hallituksen kokouspöytäkirjaan.
7 Yhdistyksen säännöt
Hallituksen jäsenmäärä
Todettiin, että Erkki Peltomäki on jäänyt eläkkeelle päivätyöstään ja luopuu myös
yhdistyksen hallituksen jäsenyydestä. Asfalttijaosto ei ole vielä nimennyt Erkki
Peltomäelle seuraajaa hänen jäätyään eläkkeelle ja luovuttuaan tehtävistä.
Todettiin myös, että yhdistyksen hallituksessa on jäseniä enimmäismäärä.
8 Tilinpäätös
Tilinpäätös on luovutettu tilintarkastajille puheenjohtajan toimesta, vahvistettava
päätös on pöytäkirjan liitteenä. Tilinpäätös on ylijäämäinen. Tilintarkastuksessa se
on todettu ristiriidattomaksi. Läsnä olleet hallituksen jäsenet allekirjoittivat
tilipäätöksen ja muille se lähetetään allekirjoitettavaksi postitse.
9 Muut asiat
Kotisivujen uusiminen
Ossi esitteli uusien kotisivujen luonnosta. Luonnoksia on lähetetty myös eteenpäin
kommentoitavaksi, mutta kommentointi on ollut vähäistä. Sisällöllisesti sivusto ei
uudistu merkittävästi, mutta ylläpidettävyys ja käytettävyys vastaavasti paranevat.
Kyöstin ehdotuksesta selvitetään myös muiden kuin suomen kielen tarpeet ja
käytön mahdollisuus. Sivusto tulee muutaman viikon sisällä testauskäyttöön.
Keskustelu seuraajasuunnitelmasta
Todettiin, että hallituksen jäseniä on tulossa eläkeikään ja seuraajasuunnitelmaa on
valmisteltava. Erityisesti puheenjohtajalta jäävä työnsarka on merkittävä, sillä
järjestön sihteeri ja varainhoito on järjestynyt puheenjohtajan kontaktien kautta.
Keskusteltiin eri mahdollisuuksista sihteeripalvelujen ja kirjanpidon järjestämiseksi.
Lars selvittää mahdollisuuksia hoitaa asiat Infra ry:n kautta.
Simulointimalli
Ossi esitteli Pöyryltä tilattua selvitystä Päällystettyjen teiden kunnon
kehitysennusteet (maantieverkolla). Selvityksessä todetaan nykyisen rahoitustason
riittävän vain vilkasliikenteisen teiden kunnon säilyttämiseen. Esitys on pöytäkirjan
liitteenä. Todettiin, että tulokset on selitettävä arkikielellä, jotta ymmärrettävyys alan
ulkopuoliselle paranee.
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Indeksiasiaa
Tilastokeskus käy läpi MAKU indeksiä ja indeksien laskentaperusteita. On todettu,
että tilastokeskuksella on ollut puutteellista tietoa markkinoiden tarpeista ja
käytössä olevista urakkamuodoista. Erillisindeksit eivät kuvaa tyydyttävästi joitakin
kustannusmuutoksia mm. raaka-aineiden suurten hinnanmuutosten vuoksi. Anders
ehdotti että Tilastokeskukseen pyydetään yhteistä audienssia päällyste- ja
tiemerkintäalalta. Sovittiin, että Anders järjestää asiaa Heikki Jämsän kanssa.
RYM SHOK -hanke
Lasse esitteli RYM SHOK –hankkeen Ekotehokas väylärakentaminen tilannetta.
Hankkeeseen kuuluvan työpaketin ekotehokas päällyste (toinen ekotehokkaat
rakenteet) vetää Lemminkäinen. Tavoitteet ovat päällysteiden vaurioitumisen
vähentäminen (30 %), kierrätyksen määrän nostaminen ja energiankulutuksen sekä
päästöjen alentaminen. Nämä yhdessä johtavat pienempiin elinkaarikustannuksiin.
Yhteistyössä tilaajien kanssa toteutetaan koerakenteita, joilla halutaan selvittää
kriittisiä tekijöitä, innovatiivisia ideoita ja high tech –tutkimusmenetelmien
mahdollisuuksia. Lisäksi tehdään traditionaalista tutkimusta, testausta ja selvityksiä.
Tutkimussuunnitelma laadittu siten, että se pyrkii yhdistämään alan yhteistä
kiinnostusta ja urakoitsijoiden pyrkimyksiä. Päällysteosion kustannusarvio on noin 3
Me, koko hankkeen noin 5 Me. Liikenneviraston osuus tästä noin 1 Me, julkisen
rahoituksen/muun panoksen osuus voi korkeintaan olla 60 %.
CE-merkintä ja rakennustuoteasetus
Rakennusmateriaalit on CE-merkittävä 1.7.2013. Pia otti keskusteluun
asfalttikiviaineksen osalta laaduntarkastusmenettelyn kolmannen osapuolen
tarpeen. Vaatimustenmukaisuuden osoittamisen luokassa 2+ ilmoitettu laitos valvoo
tehtaan sisäistä laadunvalvontaa, luokassa 4 kiviaineksen tuottaja tekee sen itse.
Oman kiviaineksen osalta tuotteen ei tarvitse olla CE-merkittyä, mutta samat kokeet
vaaditaan. On kansallisesti päätettävissä vaaditaanko 3 osapuolta vai ei.
Infran kiviainesjaosto (johtoryhmä) on ollut sitä mieltä, että luokka 2+ selkeyttäisi
kiviainesten laadunhallintaa. Pia esitti, että PANK ry kannattaa siirtymistä pelkän 2+
-luokan käyttöön. Hallitus antaa asian laboratoriotoimikunnan päätettäväksi.
10 Hallituksen seuraava kokous
Seuraavat kokoukset pidetään:
 torstaina 19.4.2012. kello 9.00, Ravintola Pääpostissa, Mannerheiminaukio 1
B Helsinki. Yhdistyksen kevätvuosikokous pidetään samassa paikassa kello
11.00 alkaen
Kokous päätettiin 11.10.
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