
PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA – PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013  1 (5) 
Asfalttinormitoimikunta   

   

Ilmo Hyyppä 7.6.2013  

 

 

 

 

 

 

 

Asfalttinormitoimikunta - kokous 2/2013 

 

Aika Perjantai 7.6.2013 kello 9:00 - 12:00 

Paikka Liikennevirasto, Pasila Helsinki 

 

Osallistujat Pirjo Kuula-Väisänen, TTY, puheenjohtaja 
Vesa Laitinen, Lemminkäinen Infra Oy 
Jussi Tuominen, NCC Roads Oy 
Katri Eskola, Liikennevirasto 
Timo Blomberg, Nynas Oy 
Matti Järvi, Inspecta Sertifiointi Oy 
Tomi Laine, Helsingin kaupungin rakennusvirasto 
Reijo Hiukka, Skanska Asfaltti Oy 
Sami Petäjä, Liikennevirasto (vierailija) 
Ilmo Hyyppä, NCC Roads Oy, sihteeri 

Poissa: 

Juhani Tirkkonen, Turun kaupunki 
Kyösti Laukkanen, VTT 
Kimmo Tiikkainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 
Eija Ehrukainen, Infra ry 
 

 
 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Pirjo Kuula-Väisänen avasi kokouksen 9:10. 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksit-
ta. 

3 Ilmoitusasiat 

Tomi Laine on jatkossa Helsingin kaupungin edustaja Asfalttinormitoimikun-
nassa. 

Pirjo Kuula-Väisänen totesi, että 6.3.2013 pidettiin PANK ry:n tulevaisuuspäivä, 
jonka tarkoituksena oli saattaa eri toimikuntien jäsenet yhteen pohtimaan yh-
distyksen tulevaisuuden toimintaa. Keskustelu tilaisuudessa oli vilkasta, mutta 
varsinaisia Asfalttinormitoimikuntaa koskevia tai sen toimintaan vaikuttavia 
päätöksiä ei tehty. 

Todettiin, että jatkossa toimintaan ja Asfalttinormeihin liittyvää tiedotusta pi-
tää tehostaa. Osittain tätä tarkoitusta palvelemaan on jatkossa tulossa entistä 
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laajempi (ja ilmeisesti PTL:n Asfalttijaoston kanssa yhteistyössä valmisteltava) 
sähköinen Asfalttilehti. 

Timo Blomberg totesi, että heidän tiloissaan tapahtuneen kohtuullisen laaja-
mittaisen vesivahingon seurauksen muutamat varastossa olleet Asfalttinormit 
2011 -kirjat vaurioituivat myyntikelvottomiksi. Timon esityksestä sovittiin, että 
vähemmän vaurioituneet kirjat voidaan lahjoittaa oppilaitoksille. 

4 TC 227 seurantaryhmän perustaminen 

Sami Petäjä esitteli CEN:n teknisten komiteoiden seurantaryhmien perustami-
seen liittyvää asiaa (liite 1). Tähän asti seurantaryhmät ovat olleet epävirallisia, 
mutta nyt on tarkoitus SFS:n kehotuksesta perustaa viralliset seurantaryhmät: 

 Geotekniikka 

 Tien materiaalit 

 Tien laitteet 

 Siltalaakerit 

Seurantaryhmien tulee olla avoimia ja maksuttomia. Avoimuudesta johtuen 
Asfalttinormitoimikunta ei voi toimia seurantaryhmänä. Käytännössä työstä 
tulee kuitenkin vastaamaan osaltaan Asfalttinormitoimikunta (tuotestandar-
dit) ja osaltaan Laboratoriotoimikunta (testausstandardit) ja toiminnan avoi-
muudesta johtuen toki myös muut mahdolliset seurantaryhmään haluavat 
toimijat. Seurantaryhmän sihteeri tulee Liikennevirastosta. 

Käytännössä, Sami Petäjän esityksen mukaisesti, Asfalttinormitoimikunta ja 
Laboratoriotoimikunta valmistelevat yhdessä Suomen lausunnon asfalttimas-
soja koskevista standardeista nykykäytännön mukaisesti toimikunnan kokouk-
sissa. 

Mikäli lausuntoon liittyen osapuolilla on eriäviä mielipiteitä, tulee niistä neu-
votella ja tarvittaessa äänestää. 

Seuraava Asfalttinormitoimikunnan kokous 6.9.2013 kello 9:00 - 11:00, jonka 
jälkeen 11:00 - 13:00 järjestetään seurantaryhmän kokous. 

5 EN-standardit 

Pirjo Kuula-Väisänen totesi, että asfalttimassojen standardit ovat CEN En-
quiryssä (Ilmo Hyypän viesti Asfalttinormitoimikunnalle 4.6.2013 kello 12:49). 

Määräpäivä lausunnon antamiselle on 30.10.2013. 

Sovittiin, että standardeja koskevat mahdolliset kommentit lähetetään Katri 
Eskolalle, joka tekee kommenteista yhteenvedon. 

Pirjo Kuula-Väisänen totesi, että komissiolle on lähetetty uusista kiviainestan-
dardeista kysely koskien niiden julkaisuajankohtaa. Standardit ovat valmistu-
neet 2012 ja on sovittu, että ne voidaan julkaista, kun tuotannon sisäisen laa-
dunvalvonnan standardi on saatettu voimaan (siirtymäaika marraskuun 2013 
loppuun). Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole selvää koska julkaisu tapahtuu.  
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Keskeinen uusien standardien mukanaan tuoma muutos on hienon ja karkean 
kiviaineksen jako tapahtuu jatkossa 4 mm kohdalta aiemman 2 mm sijaan. 

Pirjo Kuula-Väisänen totesi, että kokonaisuutena uudet kiviainestandardit ovat 
aiempaa paremmat erityisesti niiden keskinäisen harmonisuuden (esimerkiksi 
rakeisuusluokkavalinnat) osalta.  

Pirjo lupasi jakaa lisätietoa heti kun sitä on saatavilla. 

Timo Blomberg totesi, että emulsioiden (EN 13808) ja liuosten (EN 15322) 
standardit on hyväksytty ja Öljy- ja kaasualan keskusliiton kanssa on sovittu, 
että niiden julkaisua Suomessa venytetään sallittu 6 kk lokakuulle 2013. 

Timo totesi, että työ tiebitumien ja kumibitumien standardien päivittämiseksi 
on alkanut. 

6 Asfalttimassojen ja kiviaineksen CE-merkintä 

Pirjo Kuula-Väisänen esitteli Matti Järven laatimaa luonnosta suoritustasoil-
moituksesta (luonnos 14.2.2013). Äskettäin Tukesista saadun tiedon mukaan 
suoritustasoilmoituksesta ei saisi jättää pois kohtia 5. (Valtuutettu edustaja) ja 
8. (Eurooppalainen tekninen myynti). Virallisesti näihin kohtiin tulisi kirjoittaa 
Ei relevantti, mutta käytännössä kohdat voi jättää pois. 

PANK ry:n kotisivuille tulee suoritustasoilmoitusesimerkit asfalttimassasta, ki-
viaineksesta ja fillereistä. 

Jussi Tuominen totesi, että kotisivuille on syytä saada esimerkit myös CE-
merkeistä. Erityisesti nyt kun yritykset ovat tehneet CE-merkkinsä pääosin ns. 
lyhyenä versiona. 

Jatkossa tämä voi muuttua, jos CE-merkin osalta ns. lyhyt versio ei enää tule 
kysymykseen. 

Jussi Tuominen kysyi mitä asioita suoritustasoilmoituksesta muuttaa? Todet-
tiin, että otsikoiden ja asiasisällön tulee olla asetuksen mukaisia, mutta esi-
merkiksi fonttien muuttaminen ja yrityksen logon lisääminen on mahdollista. 
Pirjo Kuula-Väisänen totesi, että ennen kaikkea pitäisi pitää huoli, että suori-
tustasoilmoitukset ovat keskenään mahdollisimman vertailukelpoisia. 

Matti Järven mukaan yritys voi halutessaan lisätä suoritustasoilmoitukset yri-
tyksen kotisivuille. Vesa Laitinen kertoi Tukesin todenneen, että verkkojakelu 
ei ole virallinen/sallittu tapa, mutta he eivät tule asiaan puuttumaan. Kuitenkin 
esimerkiksi urakoiden luovutuskansioihin suoritustasoilmoituksen liittää pape-
risina versioina. Ylipäätään tällä hetkellä suoritustasoilmoitus tulee aina toi-
mittaa pyydettäessä paperilla. 

Sami Petäjä kertoi, että Tukesilla on käynnissä LVM:n rahoittama markkinaval-
vontaprojekti. 
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7 Asfalttinormit 2011 

Asfalttinormeihin liittyen Vesa Laitinen totesi, että tuotannon laatuluokkaan 
liittyvät tulkinnat herättävät edelleen kysymyksiä. 

8 Muut asiat 

Vesa Laitinen totesi, että Aalto Yliopistosta on tulossa webmaster Laboratorio-
toimikunnan käyttöön. Todettiin, että sama henkilö voisi toimia myös Asfalt-
tinormikunnan webmasterina. Vesa selvittää tätä mahdollisuutta. 

Pirjo Kuula-Väisänen kertoi, että InfraRYL:stä on tulossa todennäköisesti uusi 
versio vuonna 2014. 

Kyösti Laukkanen jää pois Asfalttinormitoimikunnasta. Asfalttinormitoimikunta 
kiittää Kyöstiä pitkästä ja ansiokkaasta työstä sekä toimikunnan että asfalt-
tialan eteen. 

 

9 Seuraava kokous 

Seuraava Asfalttinormitoimikunnan kokous 6.9.2013 kello 9:00 - 11:00. 

Paikkana on Liikennevirasto. 

10 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Pirjo Kuula-Väisänen päätti kokouksen 12:00. 

  

 

Vantaa 7.6.2013 

  Ilmo Hyyppä 

 

Tehtävälista 

- 
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Liitteet: 

Liite 1: Sami Petäjän kalvot CEN:n teknisten komiteoiden seurantaryhmistä  

 

Jakelu: 

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

 


