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Aika:  26.10.2010 klo 9.00 alkaen 
Paikka: Nynas Oy 
  Äyritie 12 B, Vantaa 
 
Läsnä:  Ossi Himanka   pj. 
  Lars Forsten  
  Kyösti Laukkanen  
  Anders Norström 
  Terhi Pellinen 
  Erkki Peltomäki 
  Pia Rämö  
  Raimo K. Saarinen 
  Kari Ström  
  Kalevi Toikkanen   siht. 
 
Poissa:  Seppo Mäkinen 
  Jorma Paananen     
    
 

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

2 Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouskutsun 19.10.2010 esityslista. 

3. Hallituksen edellisten kokousten 2/2010 pöytäkirja 
Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja nro 2, pvm. 22.4.2010.. 
 

4. Yhdistyksen syyskokouksen valmistelu 
 
Toimintasuunnitelma 2011  
 
Ossi jakoi hallituksen jäsenille 1. -version toimintasuunnitelmasta vuodelle 2011 (lokakuu 
2010).  Siihen tehtiin joitakin korjauksia ja sovittiin, että Ossille lähetetään kommentteja. Ossi 
lupasi lähettää parannetun version toimintasuunnitelmasta lähiaikoina. 
 
Esillä oli mm., miten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset organisoituvat PANK ry:hyn. 
Pidettiin erittäin tärkeänä, että ELYT osallistuvat myös jatkossa PANK ry:n toimintaan, koska 
ovat merkittävä päällysteiden tilaajaviranomainen.  
 
Talousarvio 2011 
Ossi lähettää talousarvion vuodelle 2011, kun saa koottua siihen tarpeelliset tiedot. 
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5. Toimikunnat ja valiokunnat 

 
Asfalttinormitoimikunta 
Normitoimikunta on kokouksessa 5/2010 tehnyt esityksen Asfalttinormien myynnistä 
alennuksella opiskelijoiden käyttöön. Normitoimikunta esittää PANK ry:n hallitukselle, että 
opettajan (YO, AMK  jne.) tekemän tilauksen perusteella opiskelijoille normikirjan hinta olisi 
10 €/kpl. 
 
Keskustelun jälkeen päätettiin, että normikirjaa myydään oppilaitosten ja tutkimuslaitosten 
kirjastoille, jotka sitoutuvat merkitsemään normit kirjaston omaisuudeksi. Normien alennettu 
hinta päätetään seuraavassa kokouksessa, normitoimikunnan ehdottamaa hintaa pidettiin 
liian alhaisena.  
 
Uudet Asfalttinormit ilmestyvät vuoden 2011 alussa. Mainosten myynti uusiin normeihin on 
käynnistynyt. Edellisissä normeissa mainostaneet saavat 40 % alennuksen uuden normin 
mainoksiin. SKOL on hyvä kohde normimainosten myyntikampanjaan. 
 
Asiakirjatoimikunta 
Kari informoi asiakirjatoimikunnan toiminnasta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2011.  
 
Todettiin, että ELY:n edustajaksi vuoden 2011 alusta alkaen on nimettävä uusi jäsen. 
Kokouksen jälkeen on selvinnyt, että Anne Valkonen Pirkanmaan ELY:stä on lupautunut 
toimikunnan jäseneksi. 
 
Koulutusvaliokunta, PANK ry:n stipendi 
Erkki kertoi, että PANK ry:n stipendiä on hakenut kaksi henkilöä, Kyösti Kanerva aiheena; 
Raskaasti kuormitettujen kenttien rakennemitoitusanalyysi ja Sauli Sainio aiheena; Tutkimus 
alku-uran muodostumisesta. 
 
Päätettiin, että molemmille hakijoille myönnetään 1000 €:n suuruinen stipendi, joka 
luovutetaan Asfalttialan palautepäivillä 24.11.2010. 
 

6. Muut asiat 
Tekes-hakemus 
Terhi informoi Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteisestä Tekes-hakemuksesta: 
Rakeisten materiaalien rajapintojen kemo-mekaanisen käyttäytymisen tutkiminen 
mallinnuksen avulla. Koko projekti on laaja, kustannukset ovat tasolla 1,5 milj.€, josta 
TEKES:n osuus on maksimisssaan 70 %. 
 
Mukana tutkimuksessa ovat Aalto-yliopisto, VTT, ja Delftin yliopisto. Tavoitteena on saada 
asiasta EU-projekti.  
 
Tutkimusta pidettiin erittäin tärkeänä, sillä vedenkestävyys on suuri asfaltin ongelma, ja 
nykyiset vedenkestävyyden tutkimusmenetelmät ovat surkeita. Ehdotettiin, että tutkimus 
jaettaisiin kahteen osaan:  A Asfaltti 
     B. Betoni 
 
Terhi lupasi lähettää tutkimuksesta työstetymmän esityksen hallituksen jäsenille.  
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Massanäytetutkimus 
Laboratoriotoimikunta on tehnyt esityksen massanäytteenoton standardisointiin liittyvästä 
vertailututkimuksesta, jonka tekisi Sami Similä Destia Oy:stä. Tutkimus maksaa 6750 €. Asia 
päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa. 
 
Henkilömuutokset 
Kalevi kertoi jäävänsä pois PANK ry:n hallituksen sihteerin tehtävistä vuoden 2011 alusta 
alkaen. Uudeksi sihteeriksi on pyydetty Tuomas Vasamaa Uudenmaan ELY-keskuksesta. 
Hän on alustavasti lupautunut tehtävään ja pyydetään esittäytymään hallituksen seuraavaan 
kokoukseen. 
 
Mineraalistrategia 
Pia kertoi, että TEM:n alaisuudessa on Geologian tutkimuskeskus teettänyt Suomen 
mineraalistrategian. Strategian keskeiset tavoitteet ovat: kotimaisen kasvun ja hyvinvoinnin 
edistäminen, ratkaisujen tarjoaminen globaaleihin mineraaliketjun haasteisiin ja 
ympäristöhaittojen vähentäminen. 
 
Suomen mineraalistrategiaan voi tutustua nettiosoitteessa  http:/WWW.mineraalistrategia.fi 
 

7. Hallituksen seuraavat kokoukset  
 
Hallituksen kokous 4/2010 ja PANK ry:n syysvuosikokous pidetään Pääpostilla tiistaina 
30.11.2010. Hallitus kokoontuu klo 9.00 ja syysvuosikokous klo 11.00. 
 
 
Sihteeri  Kalevi Toikkanen 
 

JAKELU  Kokouksen osanottajat 
   Hallituksen jäsenet 
 
TIEDOKSI  Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit 
   PANK:n toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit 
   Anne Sund 
   Kaija Karlsson 
   Anne Valkonen 
   Tuomas Vasama 


