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1 PSK STANDARDISOINNIN HALLITUS 

 
Hallitus on pitänyt kokouksensa 21.9.2017 SSAB Europe Oy:llä. 
 

1.1 Budjetointiperusteet vuodelle 2018 
 
Budjetti noudattelee vuoden 2017 budjetointiperusteita. Jäsenmaksut pysyvät suun-
nilleen samoina, ellei liikevaihtoon ole tullut muutoksia. Jäsenmaksun perusosa on 
1700 euroa, ylärajaleikkuri pidetään edelleen 9500 eurossa ja jäsenmaksun alaraja 
on 500 euroa. Oppilaitosten jäsenmaksu pysyy 500 eurossa. 

 

1.2 Ehdotus hallitusvalinnoiksi 2018 
 

PSK:n hallitus ehdottaa syyskokoukselle, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa 
Veikko Niemi Caverion Industria Oy:stä.  
 
Lisäksi hallitus ehdottaa, että erovuorossa olevan Mika Kotilan tilalle nimetään Pekka 
Paganus SSAB Europe Oy:ltä ja erovuorossa olevan Timo Juvosen tilalle nimetään 
Toivo Pulkkinen Helen Oy:ltä. 
 
Yhdistyskokous valitsee hallituksen ja valtuutetulla osallistujalla on täysi oikeus eh-
dottaa omaa ehdokastaan hallituksen jäseneksi. 
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2 STANDARDISOINTI 
 

2.1 Vahvistetut standardit 

 

Hallitus on vahvistanut seuraavan standardin: 
 
PSK 5701 Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Käsitteet ja määritelmät. Käytettävät 
suureet ja mittayksiköt. 8 p. 15 s. 

 

 
 

3 UUDET JÄSENET ESITTELYSSÄ 

 
Hallitus ehdottaa PSK:n syyskokoukselle JS Piping Oy:n, Mustavaaran Kaivos Oy:n, 
Niko Jokela Consulting Oy:n ja Sulzer Pumps Finland Oy:n hyväksymistä PSK:n 
jäseniksi. 

 

3.1 JS Piping Oy 
 

JS Piping Oy on vuonna 2010 perustettu teollisuuden urakointiin suuntautuva yritys. 
Yrityksen konepaja sijaitsee Torniossa, jossa tuotteet esivalmistellaan. Asiakaskun-
taan kuuluu metalli-, kaivos-, sellu- ja voimalaitosteollisuus. JS Piping Oy tekee myös 
kunnossapitopalveluita ja erikoishitsauksia vaativissa hitsausrakenteissa. 

 

3.2 Mustavaaran Kaivos Oy 
 

Mustavaaran Kaivos Oy (MKOy) on perustettu vuonna 2011. Yhtiö omistaa oikeudet 
Taivalkoskella sijaitsevaan Mustavaaran vanadiini-rauta-titaani -esiintymään. MKOy:n 
tavoitteena on rakentaa Raaheen metallitehdas ja käynnistää vanadiinituotanto teräs-
teollisuuden vanadiinipitoisia sivutuotteita jalostamalla sekä hyödyntää tulevaisuu-
dessa myös Mustavaaran esiintymän vanadiinimalmia.  
Mustavaaran Kaivos Oy:n Ferrovanadiinia tuottava metallituotetehdas rakennetaan 
Raahen satama-alueelle. Mustavaaran avolouhos sijaitsee Taivalkoskella. Metalli-
tehdas tulee käsittelemään vanadiinipitoista raaka-ainetta, joka on peräisin SSAB:n 
terästuotannosta Suomessa (Raahe) ja Ruotsissa (Luleå ja Oxelösund). 

 

3.3 Niko Jokela Consulting Oy 
 

Niko Jokela Consulting Oy on Jyväskyläläinen konsultointiyritys, joka on keskittynyt 
kunnossapito ja projektinhallintapalveluihin. Yrityksen palveluihin kuuluvat kunnossa-
pidon suorituskyvyn kehittäminen, kunnossapidon johdon tuki, kunnossapidon paran-
tamisen hallinta, kunnossapidon tietosisältö ja tietovirrat – erityisesti tietosisällön 
luonti ja järjestäminen for CMMS-järjestelmiä varten sekä projektinhallinta ja kannat-
tavuusarvioinnit. 
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3.4 Sulzer Pumps Finland Oy 
 

Sulzer Pumps Finland Oy on osa Sulzer-konsernia.  Sulzer Pumps Finland Oy:n val-
mistus on keskitetty Suomessa Kotkan tehtaalle. Päätuotteisiin kuuluvat pumput, 
kompressorit, sekoittimet ja ilmastuslaitteet. Kotkan pumpputehdas tuottaa valmiita 
pumppuja ja sekoittimia massa- ja paperiteollisuudelle, perusteollisuudelle, kemialli-
siin prosesseihin, energiantuotantoon sekä vesi-, öljy- ja kaasuteollisuudelle. Kot-
kan tehdas valmistaa myös korkeanopeuskompressoreita, kompressorien lisävarus-
teita ja mekaanisia ilmastimia.  
Asiakaskuntana ovat kunnat ja teollisuusasiakkaat ympäri maailman.  

 

 
 

4 PSK:N SYYSKOKOUS 23.11.2017 
 

PSK:n syyskokous pidetään torstaina 23.11.2017 alkaen klo 14.00 Astoria-salissa, 
Iso Roobertinkatu 14, Helsinki. 

 

 
Astoria on rakennettu vuonna 1919, ja tila edustaa uusklassista tyylisuuntaa. Historiallinen  

Astoria-sali on yli kahdeksan metriä korkea juhlatila, jossa on näyttävä ajan henkeen kuuluva  
kattosyvennys sekä koristeelliset seinä- ja katto-ornamentit. Salin lattia on alkuperäistä  

tammiparkettia.  
 

Ohjelma 
 
14.00 Tervetuloa, kahvi ja suolainen alkupala 
14.30 Syyskokous 
16.00 Kuohuviiniä ja tutustuminen Astoriaan 
16.30 Illallinen duo Vimman sekä Risto Leppäsen viihdyttämänä 
18.30 Verkostoitumista ja hauskaa yhdessäoloa 
20.30 Tilaisuus päättyy 
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Duo Vimma 
 
on Vilma Talvitien ja Lauri Hongiston muodostama v. 2011 
perustettu sielukas laulu- ja kitaraduo. He ovat Sibelius-Akatemian 
opintojen ohella keikkailleet paljon yksin ja isommilla 
kokoonpanoilla.  Duo Vimman energisyys ja esiintymisvimma 
tarttuvat kotimaisten ja ulkomaisten eri aikojen suosikkikappaleiden 
sekä omien sävellysten kautta. 

 

 

 

Risto Leppänen 
 
Magikoomikko Risto Leppäsen esitys tarjoaa mieleenpainuvia hetkiä 
taikuuden ja komiikan parissa. Hänen ohjelmassaan on 
ainutlaatuinen yhdistelmä itseironisen lennokasta tilannekomiikkaa, 
taikuutta ja ajatusten lukemista tavalla, joka ei jätä ketään kylmäksi. 
 
Leppänen on moninkertainen taikuuden suomenmestari ja maamme 
työllistetyimpiä ammattitaikureita.  

 
PSK:n jäsenyritysten henkilökunta, työryhmien jäsenet ja muut PSK:n 
yhteistyökumppanit ovat tervetulleita viettämään mukavaa syysiltaa.  
 

Ilmoittaudu nyt! Toivomme ilmoittautumisia 15.11.2017 mennessä osoitteeseen 
psk@psk-standardisointi.fi. Muistathan mainita ilmoittautumisen yhteydessä 
erikoisruokavalioista ja myös, jos et pysty jäädä syyskokouksen jälkeen illallistamaan 
kanssamme. 
 
Yhdistyskokouksen virallinen kokouskutsu lähetetään lähiaikoina PSK:n 
yhteyshenkilöille. 
 

 
 

5 PSK:N KEVÄTSEMINAARI 2018 

 
PSK:n perinteinen kevätseminaari pidetään torstaina 26.4.2018 Pörssitalossa.  
Aiheena on ”Tehokas tuotanto”. Seminaarin ohjelma julkaistaan PSK:n tulevassa 
syyskokouksessa 23.11.2017. 

 
PSK:n jäsenyritysten henkilökunnalle, työryhmien jäsenille ja yhteistyökumppaneil-
lemme tilaisuus on ilmainen. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnos-
tuneet. Mikäli paikat loppuvat kesken, niin seminaariin otetaan osallistujat ilmoittau-
tumisjärjestyksessä.  
 
Ilmoittautua voi jo nyt sähköpostitse osoitteeseen psk@psk-standardisointi.fi 

 

 

mailto:psk@psk-standardisointi.fi
mailto:psk@psk-standardisointi.fi
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 Värikästä syksyä!  

 

 
 

PSK Standardisointiyhdistys ry 
 

                                 Jukka Koistinen  Pia Koponen 
                                      toiminnanjohtaja         sihteeri 

 
 
JAKELU Jäsenyritykset, työryhmien jäsenet, hallitus, SFS, MetSta, Sesko, Muoviteolli-

suus, Promaint 


