
PANK Neuvottelupäivä 2010-11-11
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PANK-hyväksyntä lyhyesti

• PANK-hyväksyntä on päällystealan testausorganisaatioiden hyväksyntämenettely, 
jossa varmennetaan organisaation toimintajärjestelmä ja myönnetään oikeus tehdä
hyväksyttynä SFS-EN-standardien ja PANK-menetelmien mukaisia testauksia

• Inspecta Sertifiointi Oy toimii Päällystealan Neuvottelukunta PANK ry:n 
valtuutuksella PANK-hyväksynnässä arviointi- ja hyväksyntälaitoksena

• PANK ry:n Laboratoriotoimikunta valvoo ja ohjaa arviointi- ja hyväksyntätoimintaa, 
sekä toimii Inspecta Sertifioinnin teknisenä toimikuntana – asiantuntijaryhmänä

• PANK-hyväksyntää koskevat vaatimukset on esitetty Inspectan ohjeessa TR 10 
PANK-hyväksyntä ja ohjeen liitteesä 1 (PTM-mittaus)

• Ensimmäiset PANK-hyväksynnät on myönnetty 1996 
• Laboratorioiden hyväksyntämenettely on koettu alalla tarpeelliseksi ja se on 

vakiinnuttanut paikkansa 
• PANK-hyväksyntä on kehittynyt alan tarpeiden mukaan koko olemassa olon ajan 
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PANK-hyväksynnän kehittämistarpeet

• Hyväksyntämenettelyä täytyy kehittää edelleen – otettava huomioon tämän päivän 
tarpeet

• CE-merkintä lisääntyy materiaalien ominaisuuksien ilmoittamisessa ja 
vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa – CE-merkinnässä ilmoitetut tiedot täytyy 
perustua standardin mukaiseen luotettavaan testaustulokseen - vaatimus koskee 
kaikkia vaatimuksenmukaisuuden osoittamisluokkia

• Alalla tarvitaan edelleen luotettavia yhteistyökumppaneita tarjoamaan 
laadunvalvonta- ja testauspalveluja 

• PANK-hyväksynnällä on voitu osoittaa laboratorion valmius tehdä testejä
vaatimusten mukaisesti, mutta nykyisellään PANK-hyväksyntä ei täytä CE-
merkinnän vaatimuksia AC luokassa 2+

• Ilmoitettujen laitosten toimintaa koskevat ohjeet ”Position papers” edellyttävät, että
testaus on tarkastettava vuosittain osana FPC tarkastusta, myös silloin kun 
testauspalvelut on alihankittu

• PANK Laboratoriotoimikunta on käynnistänyt hyväksyntämenettelyn kehittämisen, 
jotta PANK-hyväksynnällä voidaan osoittaa myös jatkossa laboratorion toiminnan 
vaatimustenmukaisuus
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Muutokset 

• PANK-hyväksynnän soveltamisalaa laajennetaan kattamaan asfaltin, bitumi- lisäksi 
kaikki kiviainekset

• PANK-hyväksyttyjen testausorganisaatioiden toiminnan vaatimustenmukaisuutta 
valvotaan kerran vuodessa tehtävillä arviointikäynneillä

• Useassa toimipisteessä toimivan testausorganisaation arviointi tehdään 
otantapariaatteella kuitenkin siten, että kaikki toimipisteet tulee arvioitua kolmen 
vuoden aikana

• Arvioinneissa todennetaan organisaation valmiudet tehdä hyväksyttynä
ilmoittamiaan menetelmiä vaatimusten mukaisesti sekä arvioidaan menetelmien 
osalta laadunhallintajärjestelmän toimivuus 

4



Jatkuu 

• PANK-hyväksytty testausorganisaatio – Inspecta Sertifiointi Oy:n arvioima 
testausorganisaatio, joka voi koostua yhdestä tai useasta toimipaikasta, joilla on 
yhteinen laadunhallintajärjestelmä

• Valvova/valvottulaboratorio menettelystä luovutaan
• Toimintaa koskevat sisältövaatimukset pysyvät ennallaan
• Usean toimipisteen testausorganisaatioiden tulee seurata toimipisteiden toimintaa 

sisäisillä arvioinneilla joka toinen vuosi. Arvioinneista tulee laatia 
arviointisuunnitelma ja arvioinnit tulee dokumentoida 

• Testausorganisaation tulee ilmoittaa PANK-hyväksyttyinä tehtyjen testien 
testausselosteissa  ”PANK-hyväksytty testausorganisaatio”
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Aikataulu

• PANK-hyväksyntää koskeva ohje TR 10:2007 tullaan päivittämään kuluvan vuoden 
aikana

• Hyväksyntämenettelyn perustana oleva sopimus PANK ry:n ja Inspectan välillä
päivitetään, sopimuksen kattavuusalaa laajennetaan koskemaan kaikkia 
kiviaineksia

• Muut toimialayhteisöt kuten MANK ry ja INFRA ry ovat osoittaneet tukensa 
hyväksynnälle

• Uudet ohjeet otetaan käyttöön 1.1.2011 alkaen, vuosi 2011 on siirtymäkautta 

• Kiitos! ☺
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