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Aika:  2.11.2007 klo 8.30 alkaen 
Paikka: Nynas Oy 
  Äyritie 12 B 
  Vantaa 
 
Läsnä:  Ossi Himanka   pj. 
  Lars Forsten 
  Martti Kärkkäinen 
  Anders Nordström 
  Erkki Peltomäki  
  Raimo K. Saarinen 
  Heikki Jämsä 
  Esko Tuhola 
  Kalevi Toikkanen   siht. 
 
 
Poissa:  Kyösti Laukkanen 
  Seppo Mäkinen 
  Terhi Pellinen 
  Kari Ström 
 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 
Ossi toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Todettiin, että kokous on 
päätösvaltainen. 
 

2 Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin kokouskutsun 26.10.2007 esityslista täydennettynä. Kokouksen lopuksi 
käsitellään PANK ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2008 ja PANK ry:n mahdollinen 
arvonlisäverollisuus. 

 

3. Hallituksen edellisen kokousten 4/2007 pöytäkirja  
 
Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja 4/4.9.2007. 

4. Päällystealan työ- ja liikenneturvallisuus 
 
Tämän kokouksen teemana oli päällystealan työ- ja liikenneturvallisuus. Aluksi Heikki esitteli 
ajankohtaisia ympäristö- ja turvallisuusvaliokunnan asioita (liite): 
 
-Ympäristölainsäädännössä tapahtuvien muutosten seuranta ja siihen vaikuttaminen, 
 mm. VN:n asetus asfalttiaseman ympäristönsuojeluvaatimuksista ja jäteasfaltin 
hyödyntämisestä (lausunnolla) 
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 REACH (EU:n kemikaalilainsäädännön vaikutukset asfalttialalle) 
 BAT-julkaisu (Best Availlable Tecnique) 
-IARC:n tutkimus, jossa selvitetään mm. bitumihuurujen vaikutusta asfalttialan 
työntekijöiden syöpäriskiin 
-TTL:n LÄMSÄ-tutkimus 
-Asfalttialan tapaturmatilastojen kerääminen, ylläpito ja analysointi 
-Ympäristö- ja turvallisuuskilpailu 2007 
-Osallistuminen turvallisuutta edistäviin tapahtumiin ja mahdollisiin kampanjoihin 
 
Asiasta käytiin vilkasta keskustelua, jossa tuli esille mm: 
- Suomessa asfalttilalalla tapaturmia on 60 kpl/milj. työtuntia kohti. Se pitäisi saada 
puolitettua. 
-Läheltä piti tapausten seuranta ja niistä oppiminen on käytössä mm. Destialla 
- Esko on mukana pohjoismaisessa yhteistyöryhmässä, jossa selvitetään mm. 
vaaratilanneselostuksia. TIEH:n on perustettu työryhmä, edellytetään tapaturmien seurantaa 
ja vaaratilanteiden raportointia. 
- Voitaisiin koota tietoisku materiaalista, jolla infotaan hyvät ja huonot käytännöt työmaalta eri 
osapuolille ennen töiden käynnistystä. Voiko tieturva-koulutusta täydentää näillä asioilla? 
-Myös kannustimien/bonusten käyttö työmailla/urakoissa olisi suotavaa. 
-Hankalat kaupunkityömaat olisi saatava mukaan kunnolliseen ja turvalliseen liikenteen 
ohjaukseen.  
 
Päätettiin toteuttaa ensi työkaudella pilottihanke jollakin työmaalla automaattisesta 
kameravalvonnasta ja nopeusnäytöstä työmaan turvallisuuden valvomiseksi. Asia 
jukistetaan lehdissä. PANK ry varaa pilottia varten 10000 € rahaa, tukimukseen voisi 
tulla  esim. VTT mukaan. 
 
Tiukat kvartsipölyvaatimukset ovat tulossa käyttöön Suomessa. Ympäristö- ja 
turvallisuusvaliokunta seuraa asiaa. 
 

5. PANK ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2008 
 
Käytiin läpi Nynas Oy:ssä koottu luonnos toimintasuunnitelmasta. Siihen tehtiin joitakin 
korjauksia ja täydennyksiä. 
 
Keskusteltiin jäsenyysasioista (Infra ry, AsLi ry, asfalttijaosto). Asiaan palataan v. 2008. 

6. PANK ry:n arvonlisäverovelvollisuus 
 
Ossi kertoi neuvottelusta KPMG Oy:n tiloissa 29.10.2007. Päätettiin vielä selvittää, mitä osaa 
PANK ry:n toiminnasta voidaan verottaa TVL:n mukaan ja voiko tehdä tulontasausta. 
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8. Muut asiat 
 
Päällystealan tutkimustyöhön liittyvä stipendi 
Erkki kertoi, että stipendiä on hakenut kaksi henkilöä (Ilkka Taipale ja Tuomas Vasama). 
Keskustelun jälkeen hallitus päätti, että stipendi jaetaan 2000€/ 1000 € suhteessa hakijoiden 
kesken. PANK ry maksaa tarvittaessa stipendin saajien matkan alan palautepäiville. 
 
Päätettiin, että Ilkka Taipaleen DI-työ julkaistaan netissä PANK ry:n sivuilla. 
 

9. Seuraava hallituksen kokous 
 
Seuraava hallituksen kokous 6/2007 ja PANK ry:n syysvuosikokous pidetään perjantaina 
16.11.2007 klo 9.00 alkaen Scandic hotelli Simonkentässä Tapiola-kabinetissa, os. 
Simonkatu 9, Helsinki.. 
 
 
 
 
Sihteeri  Kalevi Toikkanen 
 
 

 
LIITE   PANK ry:n toimintaa (ympäristö ja turvallisuus) 
 
 
JAKELU  Kokouksen osanottajat 
   Hallituksen jäsenet 
   Antti Lyytinen 
   Heikki Jämsä 
TIEDOKSI  Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit 
   PANK:n toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit 
   Anne Sund 
   Kaija Karlsson 
 


