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1. PANK RY:N JÄSENET 
 
PANK ry:ssä on jäseniä 16, jotka edustavat valtion virastoja ja laitoksia, tutkimuslaitoksia, alan 
urakoitsija- ja suunnitteluyhtiöitä, alan koneita, laitteita ja raaka-aineita tuottavia yhtiöitä ja niiden 
muodostamia yhdistyksiä sekä liikennettä edustavia yhdistyksiä. 
 
Jäsenet: 
  Asfalttiliitto ry 
  Ilmailulaitos 
  Liikenne- ja viestintäministeriö 
  Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry 
  Fortum Oil and Gas Oy 
  Oulun yliopisto 
  Rakennusteollisuus RT ry 
  Oy Esso Ab 
  Oy Shell Ab 
  Suomen Kuntaliitto 
  Suomen Maarakentajien Keskusliitto SML ry 
  Tampereen teknillinen korkeakoulu 
  Teknillinen korkeakoulu 
  Tieliikelaitos  

Tiehallinto 
  VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 
 

2. ORGANISAATIO 
 
Päällystealan neuvottelukunta PANK ry toimii vuonna 2004 seuraavalla organisaatiolla 
 
 
Hallitus 
Ossi Himanka  pj.    Nynas Oy 
Laura Apilo     VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 
Esko Ehrola     Teknillinen korkeakoulu 
Lars Forstén vpj.    Asfalttiliitto ry/Lemminkäinen Oyj 
Ari Kettunen     Kuntasektori/Helsingin kaupungin rakennusvirasto 
Martti Kärkkäinen    Rakennusteollisuus RT ry/Lohja Rudus Oyj 
Juha Parantainen    Liikenne- ja viestintäministeriö 
Erkki Peltomäki    Asfalttiliitto ry/Valtatie Oy 
Antti Piirainen     Tieliikelaitos 
Mats Reihe     Tiehallinto 
Kari Ström     Kuntasektori/Jyväskylän kaupunki 
 
 
PANK ry:n sihteerinä toimii Marjo Öhman ja kirjanpitäjänä Kaija Karlsson. 
PANK ry:n hallituksen sihteerinä toimii Kalevi Toikkanen. 
 
 
Työvaliokunta 
Ossi Himanka, pj.    Nynas Oy 
Erkki Peltomäki    Valtatie Oy 
Kalevi Toikkanen    Tiehallinto 
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PANK ry:n toimikunnat 
Asfalttinormitoimikunta  O-P. Hartikainen, pj. 
Asiakirjatoimikunta   Kari Ström pj. 
Laboratoriotoimikunta   Vesa Laitinen, pj. 
 
 
PANK ry:n ja ASLI ry:n yhteiset valiokunnat 
Työvaliokunta    Ossi Himanka, pj. 
Koulutusvaliokunta   Erkki Peltomäki, pj. 
Tekninen valiokunta   Heikki Jämsä, pj. 
Tiedotusvaliokunta   Matti Aalto, pj. 
Ympäristö- ja turvallisuusvaliokunta Jorma Paananen, pj 
 
 

3. PANK RY:N TOIMINTA 2004 
 
PANK ry:n hallitus painottaa vuoden 2004 toimintasuunnitelmassaan alan tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoitusedellytysten selvittämistä, hankintamenettelyjen kehittämistä, 
päällystealaan vaikuttamista sekä asfalttialan T&K ohjelman aikaansaamista vuosille 2003 - 2008. 
Edellä mainittujen painopistealueitten edistäminen tapahtuu PANK ry:n hallituksen, PANK ry:n 
omien toimikuntien ja PANK ry:n ja ASLI ry:n yhteisten valiokuntien kautta sekä tekemällä 
yhteistyötä ja osallistumalla meneillään oleviin infrahankkeisiin 
 
Hankintamenettelyjen kehittäminen on koko tiealaa koskeva monivuotinen oppimisprosessi, jossa 
tarvitaan kaikkien osapuolten osaamista, kokemusta ja ennakkoluulotonta asennetta. Hankinta-
menettelyjä kehitettäessä  on samalla kyettävä uudella tavalla hallitsemaan eri vaiheisiin liittyviä 
kustannuksia ja riskejä.  Tavoitteena hankintamenettelyjen kehittämisessä on edistää tuotteisiin ja 
palveluihin liittyvää kehitystyötä. Näiden seurauksena uskotaan saatavan laadukkaampia ja 
kokonaisedullisempia tien- ja kadunpidon ratkaisuja Suomeen.  
 
Hankintamenettelyjen kehittämisen edistäminen ja asfalttialan pitkän tähtäyksen T&K-ohjelman 
toteuttaminen tulisi tehdä soveltuvin osin keskenään yhteistyössä. 
 
Auto- ja Tiefoorumin tavoitteena on taas vaikuttamisen kautta parantaa tienpidon pitkän tähtäyksen 
edellytyksiä. Auto- ja Tiefoorumin näkemys vaikuttamisen kattoviestiksi on: Tieliikenne on 
taloudellista toimintaa, jolla on vahva vaikutus suomalaiseen kansantalouteen; On olemassa 
tienpidon optimi, jonka toteutuminen on tienkäyttäjien ja -pitäjien sekä kansantalouden kannalta 
kokonaistaloudellisin vaihtoehto; Auto- ja Tiefoorumi yhdistää ja kokoaa taakseen useita 
merkittäviä tahoja. PANK ry pyrkii osaltaan edistämään Auto- ja Tiefoorumin tavoitteita.  
   
PANK ry:n ja ASLI ry:n yhteiset valiokunnat pyrkivät toteuttamaan vuoden 2004 toiminnassaan 
edellä mainittuja suuntaviivoja. Tämän lisäksi valiokuntien suunnitelmissa painottuu PANK ry:n 
pyrkimys edistää kestävää kehitystä ja ympäristömyönteisyyttä sekä tiealan koulutuksen 
kehittämistä. 
 
Hallitus pyrkii käyttämään yhdistyksen varallisuutta yllä mainittujen asiakokonaisuuksien 
edistämiseen siten, että yhdistyksen varallisuutta syödään hallitusti vakavaraisuuden tästä 
kuitenkaan vaarantumatta.  
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4. TOIMIKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN TOIMINTA 2004 
 
PANK ry:ssä toimii asfalttinormitoimikunta, asiakirjatoimikunta, laboratoriotoimikunta, 
tekninen valiokunta, ympäristö- ja turvallisuusvaliokunta, koulutusvaliokunta, työvaliokunta 
ja tiedotusvaliokunta. 
 
PANK ry:n toimikunnat 
 
Asfalttinormitoimikunta   

O-P. Hartikainen, pj. 
M. Reihe  Tiehallinto 
K. Eskola  Tiehallinto 
O. Dolk  HKR 
T. Blomberg  Nynas Oy 
T. Laitinen  SML ry 
V. Laitinen  Lemminkäinen Oyj 
S. Kemppainen  Skanska Asfaltti Oy 
O. Ruotsalainen  Valtatie Oy 
J. Puhkala  Tieliikelaitos 
K. Laukkanen, siht. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 
  
Asfalttinormitoimikunta toteuttaa omalla tehtäväalueellaan PANK ry:n strategiaa. Toiminnan 
tavoitteena on, että Suomen päällysteitä suunniteltaessa, rakennettaessa ja ylläpidettäessä pyritään 
hyvään laatuun, kokonaistaloudellisuuteen ja ottamaan huomioon kestävä kehitys.  
Asfalttinormien ohjeiden mukaan suhteutettu ja valmistettu sekä normien mukaan asetetut 
laatuvaatimukset täyttävä asfalttipäällyste on arvostettu ja ympäristömyönteinen tuote.  
Päällystyskohteen mukaan valitut päällystetyypit sekä niiden laatuvaatimukset ohjaavat ja tukevat 
tilaajia kokonaistaloudellisten ratkaisujen valinnassa. Päällysteiden laatuvaatimukset ja 
tutkimusmenetelmien valinta perustuvat luotettavaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. 
Toimikunta seuraa Asfalttinormien 2000 sekä sen lisälehtien käyttöä ja antaa tarvittaessa niitä 
koskevia tulkintaohjeita. Toimikunta käsittelee Asfalttinormien sisältöä koskevat muutosesitykset ja 
tekee tarvittaessa muutokset normeihin. 
Toimikunta seuraa asfalttialan eurooppalaista standardisointia ja muuttaa normit eurooppalaisten 
standardien mukaisiksi niiden valmistuttua.  
Toimikunta osallistuu asfalttialan Enostandardiluonnoksia koskevien Suomen lausuntojen 
valmistelemiseen ja alan ulkomaisen terminologian käsittelyyn. 
Kulut:  
Vuoden 2004 talousarvioon varataan sihteeripalkkioita ja sekalaisia kuluja varten 5000 euroa. 
 
 
Asiakirjatoimikunta        
 
Kari Ström, pj     Jyväskylän kaupunki 
Olli J. Dolk     HKR 
Mikko Eerola     Tieliikelaitos 
Tapio Huttunen    Lemminkäinen Oyj 
Viljo Häkkinen     Vantaan kaupunki 
Kaarlo Ikonen     Espoon kaupunki 
Kalevi Toikkanen    Tiehallinto 
Timo Vainionpää    Valtatie Oy 
Heikki Jämsä, siht.    Asfalttiliitto ry   
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Valiokunta ja projektiryhmä pitävät yhteensä 5-8 kokousta vuonna 2004.   
 
Asiakirjatoimikunnan tehtävänä on kehittää ja päivittää kuntien käyttöön tarkoitettuja asfalttiurakan 
asiakirjoja sekä ohjeistaa asiakirjoissa esitettyjä periaatteita käytäntöön. 
 
Nykyiset Asfalttiurakan asiakirjat (sisältävät urakkaohjelman, työturvallisuusasiakirjan ja lomakkeet 
sekä työselostuksen ja arvonmuutosperusteet; Suomen Kuntaliiton julkaisut) ovat olleet käytössä 
vuodesta 2000 lähtien. Yleisiä muutostarpeita asiakirjojen sisällön muuttamiseksi ei ole ilmennyt. 
 
Vuonna 2004 toiminnan painopisteenä on kuntien päällystepalvelujen toimivuushankinta-
menettelyihin liittyvien asiakirjojen kehittäminen, joissa käsitellään mm. urakan ratkaisuperusteita 
sekä lopputuotteen laadun todentamista. Hankintamenettelyjen kehittämiseksi pyritään 
järjestämään pilottikohteita yhteistyössä kuntien kanssa käytännön kokemusten hankkimiseksi. 
Tätä tarkoitusta varten on perustettu Asiakirjatoimikunnan alaisuuteen projektiryhmä, joka vie 
hanketta eteenpäin. Ryhmän puheenjohtajana toimii Asiakirjatoimikunnan puheenjohtaja.  
 
Vuonna 2004 Asiakirjatoimikunnassa määritetään aikaisempaa yksikäsitteisemmin kokonaistalou-
dellisesti edullisimman ratkaisun valintaperiaatteessa esitetyt arvostelukriteerit (esim. luotettavuus, 
ammattitaito) sekä annetaan niihin liittyvien pisteytyksien ohjeistus siten, että laatupisteiden 
antaminen voidaan tehdä mahdollisimman objektiivisesti.  
 
Rahoitustarve 2004: arvio 10000 € . Käyttötarkoituksena uusien hankintamenettelyjä tukevien 
asiakirjojen laadinta pilottikohteita varten konsulttityönä.  
 
 
Laboratoriotoimikunta    
 
Vesa Laitinen,     Lemminkäinen Oyj, puheenjohtaja 
Helena Rönning,     VTT, Rakennus- ja Yhdyskuntatekniikka 
Hanna Järvenpää,     Lohja Rudus Oy 
Clas Nyberg,      Nynas Oy 
Petteri Pienimaa,     Valtatie Oy 
Heli Randell,      Tieliikelaitos 
Katri Eskola,      Tiehallinto 
Pentti Lindgren,     TKK 
Riitta Alve,      HKR 
Pirjo Kuula-Väisänen,    TTY, sihteeri 
 
 
LTK:n kokoukset 
 
LTK tulee kokoontumaan toimintavuonna keskimäärin joka toinen kuukausi. 
 
Menetelmäkehitys 
 
LTK jatkaa menetelmien kehittämistä sekä osallistuu EN-standardien kehitystyöhön antamalla 
lausuntoja luonnoksista. Keskeisenä tehtävänä 2004 on standardien kääntäminen suomeksi. 
Lisäksi LTK huolehtii menetelmäkehitykseen liittyvästä tiedottamisesta PANK ry:n 
tiedotustoimikunnan kautta. 
 
Laboratorioiden hyväksymismenettely 
 
Laboratorioiden hyväksyntää hoitaa SFS-Sertifiointi Oy. LTK toimii SFS-Sertifiointi Oy:n teknisenä 
toimikuntana, joka valvoo tarkastus- ja hyväksyntätoimintaa. 
 
Laboratorioiden väliset vertailukokeet 
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LTK toimii laboratorioiden välisten vertailukokeiden järjestämisen koordinoijana. Järjestettävistä 
vertailukokeista laaditaan erillinen suunnitelma. Vertailukokeita tehdään hieman edellisvuosia 
laajemmin. Yksittäisenä suurena vertailukokeena on asfalttinäytteiden valmistus eri menetelmillä 
eri ominaisuuksien testaamista varten. 
 
LTK:n muu toiminta 
 
LTK:n menetelmäpäivä pidetään 15. tammikuuta. Yhdessä SFS-Sertifiointi Oy:n kanssa 
järjestetään hyväksyttyjen laboratorioiden neuvottelupäivä loka-marraskuussa 2004. Tarpeen 
mukaan järjestetään laboratorioiden laatujärjestelmiin/sertifiointiin  sekä testausmenetelmiin (esim. 
EN-Standardit) liittyvää pienimuotoista koulutusta. 
 
Rahoitus: 
 
     Tulot     Kulut 
Menetelmäpäivä 15.1.2004  
- osallistumismaksut   12.500 
- tilavuokrat + ruokailut      3.400 
- luennoitsijapalkkiot       1.800 
 
Sihteeritoiminta          700 
 
Muu alan koulutus 
 Luennoitsijapalkkiot, osallistumis- 
 maksut ja matkakustannukset      1.600 
 
Hyväksyttyjen laboratorioiden  
 neuvottelupäivä     1.500    1.500 
 
Vertailukokeiden järjestäminen   14.000 
 
Yhteensä    14.000  23.000 
 
 
PANK ry:n ja ASLI  ry:n yhteiset valiokunnat 
 
Työvaliokunta 
 
Ossi Himanka, pj.    PANK ry/Nynas Oy 
Antero Blomberg    AsLi ry/Valtatie Oy 
Lars Forstén     AsLi ry/Lemminkäinen Oyj 
Erkki Peltomäki    PANK ry/Valtatie Oy 
Antti Piirainen     PANK ry/Tieliikelaitos 
Kalevi Toikkanen    PANK ry/Tiehallinto 
Heikki Jämsä, siht.    AsLi ry/Asfalttiliitto ry 
 
 
Työvaliokunta vastaa PANK ry:n toiminnan yleisestä suunnittelusta ja tekee ehdotukset 
toimintakertomuksesta, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. PANK ry:n ja Asfalttiliitto ry:n 
työvaliokuntien yhteisissä kokouksissa käsitellään yhteisten valiokuntien toimintaa ja muuta 
yhteistoimintaa koskevia asioita. 
 
Vuonna 2004 valiokunta käsittelee erityisesti alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen 
edellytyksiä sekä seuraa ja ottaa kantaa Infraforumin toimintaan. Lisäksi valiokunnassa seurataan 
INFRA-teknologiaohjelman edistymista alan kannalta.  
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Koulutusvaliokunta 
 
Erkki Peltomäki, pj.    Valtatie Oy 
Jari Haapavaara    Lemminkäinen Oyj 
Timo Heinäsmäki     Valtatie Oy 
Raine Hieta     Salon ammattioppilaitos 
Keimo Komulainen    Tieliikelaitos 
Vesa Laitinen     Lemminkäinen Oyj 
Juha Mäkiaho     Lemminkäinen Oyj 
Asko Seitamo     HKR 
Jouko Vekkakoski    Espoon kaupunki 
Heikki Jämsä, siht.    Asfalttiliitto ry 
 
Valiokunta pitää 4-5 kokousta vuonna 2004.   
 
Valiokunnan tavoitteena on edistää toimenpiteitä, joilla varmistetaan asfalttialan opetuksen 
käytännön toteutus sekä opetusmateriaalin tuottaminen  ja päivittäminen. Tämän seurauksena 
parannetaan mahdollisuuksia saada alalle uusia nuoria ammattitaitoisia työntekijöitä sekä 
varmistetaan nykyisten työntekijöiden osaamistason jatkuva kehittyminen alan tarpeiden 
mukaisesti. Valiokunta osallistuu koulutustilaisuuksien järjestämiseen.  
 
Koulutuksen edistämiseksi toiminnassa keskitytään seuraaviin asioihin: 
 
1. Koulutustilaisuuksien koordinointi, kehittäminen ja järjestäminen: 
 
 - Päällystekurssit (2 kertaa, kesto 2 päivää/kurssi) 
 - Asfalttipäivä (1 päivä) 
 - Asfalttialan palautepäivä (1 päivä)       
      
2. Asfalttialan perustutkintoon (nuorisoaste) liittyvän koulutuksen koordinointi, kehittäminen ja 
toteutus yhteistyössä oppilaitosten ja yritysten kanssa.    
 
3. Asfalttityöntekijöiden ammattitutkintoon tähtäävän koulutuksen organisointi, toteutus ja edelleen 
kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten ja alan yritysten kanssa. 
 
4. Opetuksessa käytettävän asfalttialan oppimateriaalin päivittäminen ja ylläpito sekä opetuksesta 
vastaavien alan ammattihenkilöiden resurssointi alalta tarpeen mukaan. 
 
5. Osallistuminen nuorisoon kohdistuviin markkinointitapahtumiin yhteistyössä rakennusalan 
muiden järjestöjen (Rakennusteollisuus RT, Suomen Maarakentajien Keskusliitto, Rakennusliitto) 
kanssa. Näitä ovat esimerkiksi Next Step –messut, abi-lehden julkaiseminen, TheRaksa.Net 
internet-sivut jne. 
 
 
Rahoitustarve 2004: arvio 2000 € Kohteena tapahtumien ja markkinointimateriaalin kustannuksiin 
osallistuminen.  
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Tekninen valiokunta       

Heikki Jämsä    Asfalttiliitto ry (pj) 
Katri Eskola   Tiehallinto 
Pekka Isoniemi  Helsingin kaupunki 
Jukka Juola   Andament Oy 
Seppo Kemppainen  Skanska Oy 
Tapio Kärkkäinen  Nynas OY 
Kyösti Laukkanen  VTT 
Jorma Paananen  Tieliikelaitos 
Pekka Tammi   Lemminkäinen Oyj 
Mats Reihe   Tiehallinto (siht) 
+    toinen kuntaedustaja 
 
Valiokunta pitää 4 – 6 kokousta vuonna 2004.  
 
Valiokunta edistää/osallistuu asfalttialan tutkimus- ja kehittämis- toimintaan laatimalla T&K-
ohjelman lähivuosiksi ja kehittämällä toiminnan rahoitusta 
 
Valiokunta edistää alan toimintatapojen ja osaamista kehittävien projektien käynnistymistä (mm 
hankintatapojen kehittämiseksi, toimivuusvaatimusten ja tuotehyväksynnän aikaansaamiseksi sekä 
teknisen elinkaaren huomioonottamiseksi) 
 
Valiokunta edistää/osallistuu asfalttialan palautepäivien ohjelman laadintaan. 
  
Valiokunta edistää alan teematilaisuuksien järjestämistä  
 
Valiokunta edistää teiden teknistaloudellisten parantamistoimenpiteiden  valintaa 
 
Valiokunta edistää kestäviä ratkaisuja, jotka huomioonottavat  päällysteen paksuuden  
 
Valiokunta seuraa alan eurooppalaista teknistä kehitystä 
 
 
Rahoitustarve 2004 
 
Valiokunnan kulut ovat noin 4000 € (teematilaisuuksien järjestäminen 3000 € ja kesäretki 1000 €). 
 
 
Tiedotusvaliokunta        

Matti Aalto, pj.    Lemminkäinen Oyj 
Karri Varmo    Tiehallinto 
Päivi Laine     Lemminkäinen Oyj 
Ari Kumpulainen   NCC Roads Oy 
Erkki Pätiälä     Rakennustietosäätiö 
Heikki Jämsä, siht.    Asfalttiliitto ry.  
 
Valiokunta pitää 3-4 kokousta vuonna 2004.   
 
Valiokunta pyrkii vaikuttamaan päätöksentekijöihin tie- ja katumäärärahojen lisäämiseksi, 
asfalttialan imagon parantamiseen sekä huolehtimaan alan suunnitelmallisesta ja pitkäjänteisestä 
tiedottamisesta ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille.  
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Tiedotustoiminnan painopisteet ovat:  
 
1. Tiedotusasioiden käsittely ja materiaalin tuottaminen Auto- ja Tiefoorumin tarpeita varten sekä 
aktiivinen vaikuttaminen poliittisiin päätöksentekijöihin tie- ja liikenneasioissa. 
 
2. Asfalttityömaiden turvallisuuden parantamiseen liittyvän kampanjoinnin valmistelu ja suunnittelu 
sekä mahdollinen toteutus yhteistyössä Ympäristö- ja turvallisuusvaliokunnan sekä ulkoisten 
sidosryhmien kanssa liikenteen aiheuttamien onnettomuusriskien vähentämiseksi.  
 
3. Asfalttialan tunnettavuuden ja näkyvyyden varmistaminen mediassa sekä yhteydenpito median 
parissa työskenteleviin henkilöihin. 
 
4. Julkaisutoiminta (ASFALTTI-lehti julkaistaan kaksi kertaa vuoden 2004 aikana). 
 
5. Internet-sivujen sisällöllinen päivittäminen ja ylläpito. 
 
6. Asfalttialan nuorisoon kohdistuvan markkinointivideon tekeminen yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa (rahoituksen salliessa). 
 
Rahoitustarve 2004: Arvio 5000 – 10000 € (kohdan 6 toteutus yhteistyössä eri osapuolten kanssa) 
 
 
Ympäristö- ja turvallisuusvaliokunta      

Jorma Paananen, puh.joht.  Tieliikelaitos 
Timo Blomberg   Nynas Oy 
Jutta Halonen    Valtatie Oy 
Urpo Holopainen   Oy Esso Ab 
Tapio Huttunen   Lemminkäinen Oyj 
Marko Kaisanlahti   Lemminkäinen Oyj 
Juha Tenhunen    Rudus Asfaltti Oy 
Antti Lyytinen     Skanska Asfaltti Oy 
Heikki Jämsä, siht.   Asfalttiliitto ry 
 
Valiokunta pitää 4-5 kokousta vuonna 2004.   
 
Valiokunta pyrkii kehittämään asfalttialaa entistä ympäristöystävällisemmäksi ja turvallisemmaksi 
kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Lisäksi valiokunta hankkii ja ylläpitää ympäristöön ja 
turvallisuuteen liittyvää tietoa.  
 
Ympäristö- ja turvallisuusasioiden kehittämisen painopisteet ovat: 
 
1. Ympäristölainsäädännössä tapahtuvien muutosten seuraaminen sekä lainsäädäntöön 
vaikuttaminen erityisesti asfalttiasemien ympäristönsuojelun, asfaltin uusiokäytön sekä 
ympäristölupakäytäntöjen osalta. 
 
2. Ympäristö- ja turvallisuusasioiden seuraaminen ja niihin vaikuttaminen kotimaassa ja ulkomailla 
osallistumalla Euroopan Asfalttiliiton EAPA:n Healt and Safety -komitean työskentelyyn.  
 
3. Päällysteisiin liittyvien kotimaisten ja kansainvälisten työterveystutkimusten seuranta, niiden 
tulosten arviointi ja niistä tiedottaminen tarpeen mukaan. 
 
4. Asfalttialan tapaturmatilastojen kerääminen, ylläpito ja tapaturmatietojen analysointi.  
 
5. Ympäristö- ja turvallisuuskilpailun 2004  järjestäminen  
 



PANK ry  10(10) 

6. Turvallisuuskampanjoinnin toteutukseen osallistuminen yhteistyössä Tiedotusvaliokunnan sekä 
ulkoisten sidosryhmien kanssa liikenteen aiheuttamien onnettomuusriskien vähentämiseksi. 
 
Rahoitustarve 2004: Arvio 500 € (Ympäristö- ja turvallisuuskilpailun palkitseminen) 
 
 

5. PANK RY:N TALOUSARVIO VUODELLE 2004 
 
PANK ry:n talousarvio vuodelle 2004 on esitetty liitteessä 1. 
 


