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HALLITUKSEN KOKOUS NRO 1/2014
1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.
2 Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksella kohtien järjestykseen.
3 Päällysteiden ylläpidon kehittäminen
Kuultiin Ari Kalliokosken (Pöyry CM Oy) esitys päällysteiden ylläpidon kehittämistarpeista PYKE-projektiin liittyen. Hanke etenee Liikenneviraston vahvalla myötävaikutuksella, tosin rahoituspäätös on vielä tekemättä. Hanke on nelivuotinen
(2014-2017) ja jaettu viiteen ohjelmaan ja edelleen projekteihin.
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Ari näytti myös ensimmäisen, valmistumassa olevan osaprojektin aineistoa nykytilanteesta ja seurauksista, jos mitään ei tehdä. Keskusteltiin asiasta. Todettiin, että
Liikenneviraston viestintäkulttuurissa on näkyvissä tervetullut muutos - tosiasiat
voidaan tunnustaa. Se on kehittymisen edellytys. Tulosten jalkauttamiseen ja koko
linjan sitoutumiseen tuleekin kiinnittää huomiota jo hankkeen alkuvaiheessa. Esimerkiksi pilotoinnit on hyvä käynnistää jo hankevaiheessa.
PANK ry:n hallitus pitää hanketta erittäin tarpeellisena ja toivoo hankkeen toteutukseen Liikennevirastolta pitkäjänteisyyttä ja riittävää rahoitusta.
Heikki Jämsä esitteli aiheeseen liittyen tutkimussuunnitelmaa: Liikenneverkoston
kunnon kansantaloudelliset vaikutukset. Tutkimus on käynnistymässä VTTvetoisesti. Tavoitteena on antaa päättäjille ylätason tietoa infran merkittävyydestä
kansantaloudelle.
4 Kehittämishankkeet
Kuultiin Vesa Laitisen esitys laboratoriotoimikunnasta kehittämishankkeesta sideaineen talteenottomenetelmän kehittämiseksi ja tähän liittyvän vertailukokeiden järjestämisestä. Todettiin, että aihe on tärkeä, koska päällysteen uusiokäytön määrät
ovat jatkuvasti kasvaneet ja paineita on kasvattaa niitä edelleen.
Hankkeen kustannukset ovat 24 800 euroa (sis. alv). Toteuttajana on Lemminkäinen Infra Oy ja Destia Oy, jotka rahoittavat osan tutkimuksesta em. summaan kuulumattomalla työpanoksella. PANK ry. rahoittaa tutkimuksen, kuitenkin niin, että yhdistyksen kevätkokouksessa esitellään tutkimuksen välitilinpäätös, jonka perusteella tehdään päätös jatkosta. Siihen mennessä kustannuksia kertyy n. 5 000 euroa.
Vesa kertoi, että Liikennevirasto rahoittaa deformaatio- ja kulumismenetelmien verifiointiin liittyvät tutkimukset.
5 Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja
Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja seuraavin lisäyksin.
Michaela Makowskan tutkimustyötä tukevaan Ad hoc -työryhmään on nimetty jäsenet. Jukka Karjalaiselta tiedustellaan vielä Liikenneviraston edustajaa ympäristöja turvallisuusvaliokuntaan.
6 Asfalttilehti
Tutustuttiin sähköisen asfalttilehden ensimmäiseen numeroon. Todettiin, että formaatti on tyylikäs ja toimivan oloinen. Sovittiin, että lehti julkaistaan. Seuraavassa
hallituksen kokouksessa mietitään jatkoa ja lehden rahoitusta. Numeron julkaisun
kustannus on noin 10 000 e. Ensimmäinen numero maksaa noin 5 000 e.
7 Sähköiset asfalttinormit
Asiaa ei ehditty käsitellä, siirretään seuraavaan kokoukseen.

PÖYTÄKIRJA

3 (3)

11.2.2014
8 Yhdistyksen kevätkokouksen valmistelu
Käsiteltiin pikaisesti vuoden 2013 tilinpäätöstä ja toimintakertomuksen laatimista.
Lähetetään pyyntö sihteereille ja pj:lle ja pyydetään valmistelemaan omat osionsa.
Sovittiin, että yritetään järjestää kevätkokoukseen luennoitsija, ehdotus MANK ry:n
Panu Tuominen.
9 Muut asiat
Yhdistyksen kirjanpidosta on tehty sopimus Kultatili Oy:n kanssa.
INFRA ry:n Asfalttialan palautepäivät järjestetään 5.-6.11.2014.
10 Hallituksen kokoukset 2014
Päätettiin seuraavien kokouksen ajankohdat:
Tiistai 29.4.hallituksen kokous alkaen kello 9.00 ja yhdistyksen kevätkokous kello
11.00. Paikka Sokos Vaakuna 10. kerros, Helsinki
Tiistai 17.6.kello 9.00. Kokous pidetään, jos tarvetta ilmenee.
Keskiviikko 20.8. kello 14 alkaen INFRA ry:n tiloissa
Tiistai 14.10. kello 9.00 alkaen
Tiistai 25.11. hallituksen kokous alkaen kello 9.00 ja yhdistyksen syyskokous kello
11.00.

Päätettiin kokous kello 15.30.
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