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Kesälomat on lusittu, ja illat pimenevät kohti syksyä. Syksy on opinto-
jen aloittamisen aikaa, mutta kuten hyvin tiedämme, valimoalan opiske-
lut eivät enää syksyisin ala. Valimoalalla on jo pitkään oltu huolissaan uu-
sien osaajien saamisesta alalle, ja koulutuksen puuttuminen ei tilannet-
ta helpota. Valimoissa on jo kauan tehty koulutustyötä uusille työnteki-
jöille, ja niin tulee olemaan jatkossakin. Lehdessä pureudutaankin vali-
moalan koulutuksen historiaan, ja otetaan kantaa viime vuosien muu-
toksiin sekä tulevaisuuden suunnitelmiin.

Myös yhdistyksen hallitus on keskustellut jo pitkään siitä, miten yhdis-
tys voisi tukea tulevaisuudessa alan osaamisen kehittämistä. Yhdistyksel-
le on kertynyt jonkin verran varallisuutta, ja hallitus on pohtinut, miten si-
tä voitaisiin käyttää hyödyksi. Paavo Tennilän rahasto on tietenkin ollut 
jo pitkään tukemassa alan opiskelijoita ja tutkimusta, ja tulee jatkamaan 
edelleenkin. Koulutuksen tukemiseksi pitäisi kasvattaa yhdistyksen varal-
lisuutta pitkäjänteisesti niin, että tuella olisi merkittävä rooli alalla.

Hallitus on löytänyt varallisuuden kasvattamiseksi sopivan yhteistyö-
tahon, Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiön Kauten. Kauten 
avulla varallisuutta voitaisiin kasvattaa turvallisesti ilman, että olisi riskiä
sen menettämisestä. Säätiön alla olevia erikoisrahastojen varoja hallin-
noi alan ammattilaiset, jolloin yhdistyksen hallituksen ei tarvitsisi olla si-
joitustoiminnan ammattilaisia. Säätiön alle perustettaisiin Suomen Va-
limoteknisen yhdistyksen erikoisrahasto sekä sen alle edelleen Paavo 
Tennilän rahasto, joista voidaan jakaa varoja valimotekniikan opetuk-
sen ja tutkimuksen tukemiseksi. Rahaston toimintaa valvoisi, ja varojen 
jakamisesta päättäisi yhdistyksestä valittava neuvottelukunta. Lehden 
sivuilla pureudutaan asiaan perusteellisemmin.

Syksy on tietenkin vuosikokousaikaa, ja tänä vuonna kokoonnumme 
Uuteenkaupunkiin. Kokousta isännöi URV, ja pääsemme luonnollisesti
vierailemaan valimolla. Mielenkiintoinen vierailukohde tulee olemaan 
myös hurjassa vauhdissa oleva Valmet Automotiven tehdas. Toivotta-
vasti mahdollisimman moni jäsen pääsee paikalle. Vierailukohteista 
kerromme lisää tässä numerossa, ja lehden sivuilta löytyy myös koko-
uskutsu. Saamme lukea myös katsauksen valimoteollisuuden vuoteen 
2017 ja mitä kuuluu museon lähitulevaisuuden suunnitelmiin.

PUHEENJOHTAJAN 
TERVEISET

SUOMEN VALIMOTEKNISEN 
YHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Vastaava päätoimittaja 
Aki Keskinen, 
puh. 040 560 5891

Toimitussihteeri 
Jani Isokääntä, 
puh. 040 834 8088

Olavi Piha, 
puh. 040 7211220 

Juhani Orkas, 
puh. 050 556 2288

Lehden ulkoasu ja taitto: 
SFTec Oy ja Studio Spotnik

Aineistot: 
jani.isokaanta@svy.info

Painopaikka: Erweko Oy, Oulu
Painosmäärä: 700

Lehti ilmestyy 4 kertaa 
vuodessa.

Seuraavan lehden 
ilmestymispäivä vko 50/2018 
Aineistot viimeistään 10.11. 
mennessä.

Suomen Valimotekninen 
Yhdistys, SVY on perustettu 
vuonna 1947. SVY:n tarkoituksena 
on valimotekniikasta kiinnostunei-
den yhdistäminen sekä valimotek-
niikan ja valunkäytön edistäminen 
teknologia, ihminen ja ympäristö 
huomioon ottaen.

Aki Keskinen
Puheenjohtaja
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Yhdistyksen toimikausi 2017-
2018 päättyi kesäkuun 30. päivä. 
Päättyneellä toimikaudella 70. 
juhlavuosikokous pidettiin Tam-
pereella, jossa 100:n osallistujan
raja ylitettiin pitkästä aikaa. Yh-
distyksen hallituksen päätös tar-
jota vuosikokoustapahtuma ko-
konaisuudessaan veteraaneille 
puolisoineen saikin veteraanit 
sankoin joukoin liikkeelle. Myös 
perinteiset talviopintopäivät jär-
jestettiin Tampereella. Valimo-
viesti julkaistiin toimikauden aika-
na tuttuun tapaan neljä kertaa.
Suunnitelmien mukaisesti ei jär-
jestetty ulkomaan opintomatkaa, 
vaan aloitettiin valmistelut kesän
2019 GIFA-messumatkaan. Yhdis-
tyksen jäsenmäärän laskusta huo-
limatta yhdistys onnistui aktivoi-
maan jäsenistöään ja yhteistyö-
kumppaneitaan mukaan yhdistyk-
sen toimintaan sillä tavalla, että 
huolimatta suuresta panostukses-
ta juhlavuosikokoukseen yhdistys 
jatkaa vakaalla pohjalla. 

Yhdistyksen 71. vuosikokous 
järjestetään lokakuussa Uudessa-
kaupungissa. Ilmoittautumisaika 
meni virallisesti umpeen elokuun 
viimeinen päivä. Osallistujamää-
rän suhteen näyttäisi juhlavuosi-
kokouksen jälkeen siltä, että 
olemme palanneet normaaliin. 
Alalla havaittava positiivinen vire 
pitää valimot ilmeisesti niin kiirei-
sinä, ettei arjen keskeltä ehditä 
irtaantumaan pieneen juhlaan. 
Päivitetty vuosikokouskutsu pitää 

sisällään kuitenkin informaatiota, 
jonka jokaisen jäsenen on syytä 
lukea. Aiheesta lisää toisaalla 
tässä lehdessä.

Elokuun kokouksessaan hallitus 
hyväksyi SVY:n jäseniksi kolme 
uutta henkilöjäsentä: Orko Harri,  
Uudenkaupungin Rautavalimo 
Oy, Ruskovuo Tero, Uudenkau-
pungin Rautavalimo Oy ja Tom-
minen Erno, Uudenkaupungin 
Rautavalimo Oy. Hallitus ja asi-
amies toivottavat Teidät terve-
tulleeksi mukaan SVY: n 
toimintaan. 

Seitsemän henkilöjäsentä pyysi 
eroa yhdistyksestä ja yhden jä-
senen poismenosta tuli tieto. 
Näiden muutosten jälkeen yh-
distyksemme jäsenmäärä on 595 
henkilöjäsentä ja 46 yritysjäsentä. 
20 jäsentä on jättänyt jäsenmak-
sunsa maksamatta kahtena vuo-
tena peräkkäin. Lisäksi kaksi yri-
tysjäsentä on jättänyt yritysjäsen-
maksun maksamatta. Hallituksen 
päätöksen mukaisesti asiamies 
lähettää kyseisille muistutuksen
sähköpostilla. Tilanne tarkaste-
taan seuraavassa hallituksen ko-
kouksessa. Jos asiamiehen muis-
tutus ei ole tuottanut tulosta, 
poistetaan kyseiset jäsenet ilman
eri ilmoitusta. Lisäksi 48 henkilöä 
on jättänyt vuoden 2018 jäsen-
maksut keväällä maksamatta, 
joten yhdistyksen jäsenmäärässä 
on odotettavissa alenemista 
myös tulevaisuudessa.

Hallituksen toimeksiannosta asi-
amies selvitti, kuinka voimaan tul-
lut GDPR vaikuttaa yhdistyksen jä-
seniltä kerättävien henkilötietojen 
käsittelyyn sekä henkilömatrikke-
lin julkaisuun. Aiheesta lisää sivul-
la 34.

Hyvää syksyä kaikille!

VÄRIKÄSTÄ SYKSYÄ!
ASIAMIEHELLÄ 
ON ASIAA

Jani Isokääntä
Asiamies
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Just add Foseco
We’re dedicated to realising the power of partnership.  Simply by working 
closely with you, we can understand your needs today, instantly creating new 
value, whilst driving development forward for tomorrow. 

This collaborative philosophy permeates everything we do, building strong and 
productive long-term relationships. And, as a result, the solutions we provide 
bring fresh ideas to life, maintaining the most comprehensive portfolio available.

So, release your true potential: just add Foseco.

+ Partnership

+ Global Technology - Locally Delivered 

+ Creative, Innovative Solutions 

+ Expert Advice

+ Reliability

+ Knowledge Leadership

kari.koskinen@foseco.com

phone: +358 405 726 109
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Valimoteollisuudessa 
tapahtuu

TEKSTI JA KUVAT: OLAVI PIHA 

SUOMEN VALIMOTEOLLISUUS 2017 

Valimoteollisuutemme tuotanto kasvoi 16,6 % ja tuotannon arvo 13 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Kokonaistuotannoksi kirjattiin 72 341 tonnia, jossa kasvua 10 279 tonnia. Valimoteollisuus työllisti 
1 731 henkilöä ja sen tuotannon arvo oli 241 miljoonaa euroa.  

Rauta- ja teräsvaluja valmistettiin 66 445 tonnia, ja ne olivat suurin ryhmä vastaten painoltaan 92 %:a 
asiakastoimituksista. Tässä ryhmässä tuotanto kasvoi 9 213 tonnia eli 16,1 %. Rauta- ja teräsvaluja eli 
rautametallivaluja Suomessa valoi 17 valimoa, ja niissä työskenteli 1 318 henkilöä.

Ei-rautametalleja valoi 15 valimoa, ja tuotanto oli 5 795 tonnia, jossa on 22 %:n kasvu edelliseen vuo-
teen. Valetun alumiinin tuotantovolyymi kasvoi 20,1 %, ja myös kuparimetallivaluihin kuuluvat prons-
si- ja messinkivalujen valmistus kasvoi lähes neljänneksellä (23,5 %) eli rapsakat 617 tonnia. Ei-rauta-
metallivaluista vuoden aikana laskutettiin 61,7 miljoonaa euroa, joka on vain 12,2 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Ei-rautametallivalimot työllistivät 413 henkilöä, ja kasvua oli 25 % edelliseen vuo-
teen verrattuna.

Sinkkivalujen tuotanto oli 101 tonnia ja kasvua tässä on 17,5 %. Sinkki on sillä tavalla yksinäinen ja 
erikoinen materiaali, että se ei kuulu kumpaankaan edellä mainittuun ryhmään. 

Artikkelissa verrataan Suomen ja Ruotsin valimoteollisuuden menestystä viimeisen kymmenen vuoden 
aikana. Vertailu perustuu toteutuneeseen kehitykseen. 

Tuotantomäärät kovassa kasvussa
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VUOSI 2017 JA 
VALIMOTEOLLISUUTEMME 
 
Suomen metalliteollisuuden tuot-
teiden kysyntä lähti vuoden 2017 
aikana kasvu-uralle, mikä heijastui 
myös valimoteollisuuden volyymin 
kasvuna. Metalliteollisuus ja erityi-
sesti konepajateollisuus ovat vali-
moillemme se asiakasteollisuus, 
jonka mukaan valimoissa mennään 
ylös ja alas. Suomen valimot ovat 
pääosin alihankintavalmistajia, 
joilla ei ole omia tuotteita. 

Tuotanto kasvoi ensimmäisen ker-
ran kymmenen vähentymisvuoden 
jälkeen 16,6 % päätyen tuotantolu-
kuun 72 341 tonnia. Tässä luvussa 
ovat Valutuoteteollisuusyhdistyk-
sen jäsenvalimoiden asiakkailleen 
toimittamat valutuotteet ja sitä 
kautta kaikki valetut materiaalit. 
Tämän määrän arvellaan olevan 
ainakin 95 % kaikesta Suomessa 
valetuista materiaaleista. Vuonna 

2017 Suomessa toimi 32 erillistä 
valimoa. 

Vuoden 2017 kasvu on jakaan-
tunut hämmästyttävän tasaisesti 
eri valulajeille, eikä vähentymisiä 
ole raportoitu. Valimoteollisuuden 
volyymimuutokset vuoden 2011 
jälkeen ovat olleet: –14 %, –11 %, 
–8 %, –7 %, ¬–5 % ja +17 %. 

VALUMATERIAALIEN 
JAKAUTUMA SUOMESSA

Suomalaisen valimoteollisuuden 
suurin ryhmä on rauta- ja teräsva-
lut. Tämä painoon perustuva esi-
tystapa on kevyitä valumateriaaleja 
kohtaan erittäinkin epäreilu, ovat-
han valulajien ominaispainot tavat-
toman paljon toisistaan poikkeavat. 
Kuitenkaan kukaan ei ole pystynyt 
tähän mennessä kehittämään luo-
tettavaa, käytännöllistä ja kaikkial-
la hyväksyttyä mittaustapaa. Vuo-
den 2017 tuotanto on esitetty 
kuvassa 1.

VALIMOIDEN 
HENKILÖSTÖ VUONNA 2017
 
Valimotoimiala työllisti 1 731 
henkilöä, ja kasvua on 10,1 %. Hen-
kilöstön määrän kasvu on siis ollut 
merkittävästi hitaampaa kuin tuo-
tannon määrän kasvu. Kannattaa 
muistaa myös se, että vuonna 2016 
painuttiin itsenäisyytemme ajan 
pienimpään määrään ja tähän oli 
johtanut rankka henkilöstön vähen-
tymistrendi. Vuonna 2017 rautava-
limoissa työskenteli 741 henkilöä 
(43 % koko toimialan määrästä, 
määrässä pientä vähentymistä), 
teräsvalimoissa työskenteli 577 
henkilöä (33 % koko toimialan 
määrästä, kasvua 103 henkilöä) ja 
ei-rautametallivalimoissa työsken-
teli 413 henkilöä (24 % koko toimi-
alan määrästä, kasvua 83 henkilöä). 
Suomalaisen valimoteollisuuden 
henkilöstön kehitys vuosina 1962–
2017 on esitetty kuvassa 2 lehden 
seuraavalla aukeamalla.

Kuva 1: Valumate-
riaalien prosentu-
aalinen ainejakau-
ma vuonna 2017. 
Prosenttiosuuksis-
ta mittana on tuo-
tannon paino. Luki-
jan on huomioitava
eri aineiden toisis-
taan huomattavas-
ti poikkeavat omi-
naispainot. Elegan-
timpaa ja tasapuo-
lisempaa tapaa esit-
tää valutuotteiden 
tuotantoa ei valitet-
tavasti ole keksitty 
tähän mennessä. 

Suomugraf., 
GJL  27 %

Pallograf.,  GJS, 
50 %

Valuteräs 
GS 14,7 % Alumiini 3,5 %

Pronssit 3,1 % 

Messinki 1,4 %

8 %

VALETTUJEN MATERIAALIEN JAKAUMA 2017
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RAUTAMETALLIVALUJEN 
TUOTANTO VUONNA 2017

Rautametallivaluja valmistettiin
66 445 tonnia, joka on 16,6 % 
enemmän kuin edellisenä vuon-
na. Suomugrafiittivaluraudan val-
mistus oli 19 523 tonnia ja pallo-
grafiittivaluraudan 36 278 tonnia. 
Valuteräksestä valmistettuja valu-
tuotteita valmistettiin maassamme 
edelleen poikkeuksellisen vähän, 
10 644 tonnia. Kasvua tässä on mu-
kavat 26 % edelliseen vuoteen ver-
rattuna. Tuotantoluku on kuitenkin 
edelleen historiallisen alhaisella ta-
solla, jos vähänkin pidempää tar-
kastelua suorittaa. Rauta- ja teräs-
valujen eli rautametallivalujen tuo-
tanto vuosina 2000–2017 on esitet-
ty kuvassa 3 (sivu 11). 

Vuoden 2017 lopussa rautavaluja 
valmisti maassamme 12 valimoa, 
joista kaksi valimoa valoi raudan li-
säksi terästä. Yksinomaan teräsva-
luja valmisti neljä valimoa. Näiden 
lisäksi yksi valimo valoi teräksestä 
tarkkuusvaluja. Rautametallivali-

moiden lukumääräksi saamme siis 
12 + 5 = 17 valimoa. Rautametalle-
ja valmisti maassamme 1 318 hen-
kilöä. Suomen rauta- ja teräs-valu-
jen tuotannon muutokset vuosien 
2016–2017 välillä esitetään taulu-
kossa 1. 

RAUTAMETALLIVALUJEN 
TUOTTAVUUS 1966–2017

Käsitteeseen ”tuottavuus” on 
suhtauduttava varovaisesti. Monet 
asiat ovat muuttuneet 51 vuoden 
aikana. Ehkä tulisi käyttää termiä
tuotannon ”tehokkuus” tai neut-

raalia tuotanto/hlö/vuosi. Joiden-
kin mielestä tällaisia lukuja ei tarvit-
sisi esittää ollenkaan, sillä he vas-
tustavat eri valulajien yhteen laske-
mista. Oli miten oli, tuottavuus on 
kasvanut 51 vuoden aikana kolmin-
kertaiseksi. Suhdeluku on kasvanut 
luvusta 13,3 tonnia/hlö/vuosi suh-
delukuun 41,8 tonnia/hlö/vuosi. 
Kuvassa 4 esitetty tuottavuuden 
(tonnia/hlö/vuosi) huippu osuu 
tuotannon huippuvuoteen 2008. 
Voiko tästä vetää sen johtopäätök-
sen, että valimoissa tuotanto on 
tehokkaimmillaan, kun tuotantoa 
on enemmän kuin tekemään ehtii? 

Rauta- ja teräsvalut  2016  2017  Muutos
    tonnia  tonnia  %

Suomugrafiittivalurauta 15 268  19 523  + 28
Pallografiittivalurauta  33 541  36 278  + 8
Valuteräs   8 423   10 644            + 26 
Rautametallivalut      57 232    66 445             + 16

Taulukko 1: Rauta- ja teräsvalut, 2016–2017

Kuva 2: Valimoteolli-
suuden henkiöstö on 
vähentynyt vuosien 
1962 ja 2017 välissä 
tavattoman paljon. 
Sitran tietojen mukaan 
vuonna 1973 suomalai-
sen valimoteollisuuden 
palveluksessa oli 7 213 
henkilöä, mutta tämä 
luku sisältänee myös 
malliveistämöt. Graa-
fissa oleva työntekijä-
määrä on Modern Cas-
ting -lehdelle ilmoitettu 
lukumäärä, joka on ilman 
malliveistämöitä. Graafia 
tarkastellessa on tärkeää 
huomata, ettei aikajana 
tilanpuutteen vuoksi ole 
tasajaollinen. 

1962 1974 1990 1995 2000 2007 2010 2016 2017
GJ 3 300 3 300 1 988 1 835 1 347 1 597 1 283 768 741
GS 1 650 1 650 876 646 680 849 645 474 577
MET 1 650 1 650 587 532 884 767 493 330 413

Yht. 6 600 6 600 3 451 3 013 2 911 3 213 2 421 1 572 1 731
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1966 1973 1980 1990 2000 2008 2010 2013 2014 2015 2016 2017
Tuotanto 132 400 95 631 129 951 128 496 127 551 152 888 97 536 77 054 70 150 65 260 62 062 72 341
Tuottavuus 13,3 23,9 37,2 43,8 49,4 40,3 37,6 37,4 37,7 39,5 41,8
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Kuva 3: Suomen 
rauta- ja teräsva-
lujen tuotanto 
2007–2017. 
Graafia tarkastel-
lessa on tärkeää 
huomata, ettei ai-
kajana tilanpuut-
teen vuoksi ole 
tasajaollinen. 

Kuva 4: Valutuotannon tuottavuusgraafin
1966–2017 vanhimmat luvut on haettu
SITRAn raporteista ja American Foundry 
Societyn julkaisemista Modern Casting 
-lehdistä. Vuodelle 1966 ei ole laskettu 
arvoa tuotanto/hlö/vuosi, koska varmaa 
tietoa henkilöstön määrästä ei vuodelle 
ole. Sitran tietojen mukaan vuonna 1973
suomalaisen valimoteollisuuden palve-
luksessa oli 7 213 henkilöä, mutta tämä 
luku sisältänee myös malliveistämöt. 
Graafia tarkastellessa on tärkeää huo-
mata, ettei aikajana tilanpuutteen 
vuoksi ole tasajaollinen. 

2000 2003 2006 2007 2009 2012 2014 2016 2017
GJL 48952 52321 46780 47802 28206 24553 17198 15268 19523
GJS 51536 40391 67250 77264 31368 38431 32859 33541 36278
GS 17281 16867 19816 19904 9413 15637 12952 8423 10644
Yht. 117769 109579 133846 144970 68987 78621 63009 57232 66445
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Tähän varmaan jokaisella lukijalla 
on oma vastauksensa. Graafi osoit-
taa toisenkin asian: vaikka tuotanto
romahti vuoden 2008 jälkeen, tuot-
tavuus (tonnia/hlö/vuosi) jäi kuiten-
kin ”aika lailla korkealle”.  

EI-RAUTAMETALLIVALUJEN 
TUOTANTO 2017

Hiekka- ja kokillivalettujen 
alumiinivalujen tuotanto kasvoi 
52 %:lla 1 475 tonniin. Painevalet-
tujen alumiinivalujen tuotannossa 
oli lievää 7 %:n pienentymistä, eli 
tuotanto väheni 1 073 tonniin. Ku-
pariseosvaluihin kuuluvat pronssi- 
ja messinkivalut, ja näitä valmis-
tettiin 3 247 tonnia. Pronssivalu-
ja valmistettiin 36 % enemmän 
kuin edellisenä vuonna eli 2 262 
tonnia. Messinkivalujen tuotanto 
pysyi ennallaan. Kuparivalujen val-
mistus painevalamalla päättyi ko-
konaan vuonna 2010. Suomen ei-
rautametallivalujen tuotantomuu-
tokset vuosina 2016–2017 esite-
tään taulukossa 2. 

SUOMEN VALIMOTEOL-
LISUUDEN VIENTI 2017

Suomen valimoteollisuuden suo-
ra vienti koostuu yli 95-prosentti-
sesti rautametallivalujen viennistä. 
Tässä esitetään vain rautametalli-
valujen vientiluvut. Rautametalliva-
luja, niin raakavaluina kuin koneis-
tettuina valukomponentteina, vie-
tiin Suomen rajojen ulkopuolelle 
25 309 tonnia. Viennin määrä edus-
taa 39 % koko rautametallivalujen 
tuotannosta ja on kääntynyt maltil-
liseen 3 % laskuun. 

Teräsvalujen vientiosuus rautame-
tallivalujen tuotannosta on romah-
tanut vuodessa alle puoleen ollen 
6 %. Teräsvalujen viennin taso on 
kummallisen alhainen teräsvalimoi-
demme korkea kompetenssi huo-
mioiden. Rauta- ja teräsvalimoiden 
viennin muutokset vuosina 2016–
2017 esitetään taulukossa 3. 

Rauta- ja teräsvalujen sisällä 
viennin osuudet mainitun valuma-
teriaalikategorian kokonaistuotan-
nosta vaihtelevat yllättävän paljon. 
Suomen pallografiittivalutuotan-
nosta yli puolet kelpaa globaaleil-
le markkinoille, mikä on hieno saa-
vutus. Rautametallivalujen vienti-
osuudet vuonna 2017 suhteessa 
tuotantoon jakaantuivat seuraavas-
ti: suomugrafiittivalurauta 26 %, 
pallografiittivalurauta 51 %, valu-
teräs 14 %, rautametallivalut yh-
teensä 40 %. Kuvassa 5 on esitet-
ty viennin kehittyminen vuosina 
1990¬2017. 

SUOMEN VALIMOIDEN 
TUOTANNON ARVO 2017

Valutuoteteollisuusyhdistyksen 
jäsenvalimoiden yhteenlaskettu 
tuotannon arvo oli 241,0 miljoonaa 
euroa, jossa kasvua on 10,0 % ver-

rattuna edelliseen vuoteen. Tauluk-
ko 4 osoittaa tuotannon arvonmuu-
tokset vuosina 2016–2017. 

SUOMELLA MENEE 
PELOTTAVAN HYVIN

Suomella menee nyt todella hyvin. 
Hehkutus ja positiiviset uutiset al-
kavat olla sitä luokkaa, että ihan oi-
keasti pelottaa. Elämme nyt suh-
dannekierron huippua vuoden tai 
korkeintaan kaksi, eikä sieltä ole 
kuin yksi tie – ja se tie vie alaspäin. 
Tien kulmakerrointa ei kukaan tie-
dä. Unelma-ajoilla kun ei ole tapa-
na päättyä onnellisesti eikä leppoi-
sasti. Taustalla kummittelee vielä 
syyskuun 2008 finanssikriisi ja luot-
tolama. Teollisuutemme huippuai-
ka muuttui kurjuudeksi yhden aino-
kaisen kuukauden aikana. Valtion-
talous ajautui kilpailijamaita selväs-
ti pahempiin ongelmiin. Katsotaan-

Taulukko 2: Ei-rautametallivalut, 2016–2017

Ei-rautametallivalut    2016   2017  Muutos
    tonnia  tonnia  %

Al, hiekka ja kokill.     967  1 475   + 52 
Al, painevalut   1 148  1 073    – 7    
Pronssivalut   1 662    2 262  + 36     
Messinkivalut       968        985  – 1    
Kuparivalut          0                 0         0,0
Sinkkivalut         86           101     + 17  
Ei-rautametallit yht.   4 830  5 896  + 22

Taulukko 3: Rauta- ja teräsvalujen vienti, 2016–2017

Vienti, rautametallit  2016  2017  Muutos
           tonnia       tonnia        %

Suomugrafiittivalurauta 5 078  5 182     + 2
Pallografiittivalurauta            17 564            18 565    + 6
Valuteräs           1 108  1 471  + 33
Vienti, rautametallit             23 750            25 218  + 6
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pa: vuonna 2007 maamme brutto-
kansantuotteen arvo oli 50,2 miljar-
dia euroa, nyt 50,5 miljardia euroa. 
Kymmenessä vuodessa kasvua 
ei tullut ollenkaan! Tämä on erit-
täin huono asia, sillä kasvuhan on 
seurausta uutta luovien investoin-
tien määrästä ja investoinneille 
saatavasta tuottoasteesta. 

Kilpailijamaamme ovat kasvaneet 
mukavilla bkt-luvuilla jo kauan, ja 

Taulukko 4: Valimoiden tuotannon arvo, 2016–2017

 Valumateriaali          2016    2017  Muutos 
        1 000 €  1 000 €  %

Suomugrafiittivalurauta 28 690      35 400  + 23
Pallografiittivalurauta       70 080     76 700  +  9
Valuteräs        60 660   66 300  +  9
Kevytmetallit        25 940     26 300  +  1  
Pronssi, messinki        27 160    35 400  + 31    
Sinkki                   800              800         0
Tuotannon arvo             213 330            240 900  + 13

jotta saisimme edes kiinni nuo 
maat, bruttokansantuotteemme 
pitäisi kasvaa kolme prosenttia 
joka vuosi aina vuoteen 2023 
saakka. Kukapa meistä tällaiseen 
kasvuun tuona aikana uskoo.

NYT ON KONEPAJA-
TUOTTEILLE VIENTIÄ

Konepajateollisuus, valimoteol-
lisuudellemme tärkein asiakasryh-

mä, on lopultakin päässyt kovaan 
kasvuun. Toki muita toimialoja 
myöhemmin. Viive on tunnettu asia, 
ja sen pituus näyttäisi olevan noin 
vuosi. Jokaisessa edellisessä suh-
dannekäänteessä tämä muita toi-
mialoja hitaampi käänne parem-
paan on ollut havaittavissa. Tässä 
asiassa ei ole mitään uutta tai dra-
maattista. Juuri nyt menee metal-
liteollisuudella todella hyvin. Voisi 
ehkä lisätä, että lopultakin. Olemme 
saaneet suorastaan rypeä positiivis-
ten uutisten kanssa. Uusin Talous-
elämä (nro 27/2018) kertoo artikke-
lissaan asiasta otsikon ”Kova kysyn-
tä toi konepajoille komponenttipu-
lan” alla. Työnantajista 70 % ilmoit-
taa potevansa työntekijäpulaa, ja 
neljännes näkee työntekijäpulan 
yrityksen kasvun esteenä. Tähän sit-
ten se tavanomainen: Teollisuusliit-
to päätti ”mittavista järjestöllisistä 
toimista” (HS 23.8.). Riku Aalto vi-’
rittää organisaatiotaan lakkotoi-
mintaan, joten kaikki ainekset hy-
vän ajan tyrimiseen ovat koossa. 

Kuva 5: Suomen 
rautametalliva-
limoiden vienti 
1990–2017 on 
loivassa 6 %:n 
kasvussa. Graafia 
tarkastellessa on 
tärkeää huomata, 
ettei aikajana 
tilanpuutteen 
vuoksi ole tasa-
jaollinen.

1990 1996 2000 2008 2009 2011 2015 2016 2017
GJL 9 997 11 226 10 150 10 802 6 081 5 712 4 006 5 078 5 182
GJS 8 115 15 634 23 252 39 034 13 438 17 321 14 124 17 564 18 656
GS 2 415 2 107 1 360 1 373 671 1 214 1 831 1 108 1 471
Yht. 20 527 28 967 34 762 51 209 20 190 24 247 19 961 23 750 25 309
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VALMET, PONSSE, 
MOVENTAS, WÄRTSILÄ

Koko ajan tulee uutisia tilauksista, 
joissa valutuotteilla on keskeinen 
rooli. Muidenkin valuja käyttävien 
yritysten tilauskannat ovat kovas-
sa kasvussa: Wärtsilä 16 %, Raute 
46 %, Kesla 76 %, Metso 14 %. 
Näiden lisäksi on pitkä lista yrityk-
siä, joiden tilauskannan kasvu on 
yksinumeroinen mutta kuitenkin 
hyvin merkittävä. Kenenkään luku 
ei ole negatiivinen. Ja tässähän se
ongelman ydin on: pieneksi supis-
tuneelle valimoteollisuudellemme 
tästä selviäminen on mahdoton 
tehtävä. Siellä sitä nyt sitten arvo-
taan, mitkä konepajat saavat va-
lunsa toivomanaan aikana ja mit-
kä joutuvat odottamaan. 

Valmet julkisti 15. elokuuta ties 
monennenko ison paperikoneti-
lauksen. Tällä kertaa toimitetaan 
ulkopakkauskartonkikone Kiinaan
Jingzhoun kaupunkiin. Kartonkiko-
nelinjan toimitus on jo seitsemäs
tälle yritykselle, ja kaikki tähän ti-
laukseen liittyvä työ kaatuu Raut-
pohjan tehtäväksi. Tuulivoimabis-
neksessä Moventas palkkaa toista-
sataa uutta työntekijää. 

Ponssella Vieremällä menee todel-
la lujaa, ja yritys on raportoinut
komponenttipulasta Talouselämä-
lehdessä. Ponssen tilauskannan 
kasvu on ollut vuodessa 33 %. Ii-
salmelainen Suomivalimo Oy toi-
mittaa Ponsselle strategisia valuo-
sia. Toimitusjohtaja Olli Karhunen
kertoo, että Suomivalimo on pote-
nut viimeisen 1,5 vuoden aikana 
työntekijäpulaa erityisesti nyt, kun
pääasiakkaiden tilaukset ovat li-
sääntyneet. Tämän haasteen kans-
sa on kuitenkin voitu elää juuri ja 
juuri.

Moventaksen toimialalla tuulivoi-
ma on yhtäkkiä ponnahtanut esiin 
kilpailukykyisenä energiantuottaja-
na. Tuulivoiman elpyminen onkin 

erittäin positiivinen uutinen valimo-
teollisuudellemme. Piskuinen Suo-
mi onkin tässä lajissa maailman 
parhaimmistoa! Tuuliturbiinivaihtei-
siin menee paljon vaativia valuja. 
Suomalainen Moventas Gears Oy 
suunnittelee, valmistaa, kehittää ja
markkinoi maailmanlaajuisille mark-
kinoille vaihteensa. Koko tuotanto 
kelpaa sataprosenttisesti maailmal-
le – se on kova saavutus. Näinhän 
valutuotteet suomalaisten tulisi 
maailmalle toimittaa, näissä neu-
votteluissa ei ostaja todellakaan 
laske itse räätälöimänsä tuulitur-
biinin vaihteen kilohintaa. Asiakas 
vaatii erinomaista laatua, palvelua,
korkeaa toimitusmoraalia sekä 
huoltojen ja yhteydenpidon help-
poutta. Ja kun Moventas sen pys-
tyy tarjoamaan, siinä sivussa Mo-
ventas toimittaa vientiin vuodessa 
reippaat 5 000 tonnia vaativia valu-
jakin. Ruotsalaisethan ovat tämän 
ymmärtäneet jo vuosikymmeniä 
sitten, eikä siellä ole koskaan us-
kottu valujen suoran viennin ole-
van kannattavaa. Ruotsalaiset ke-
räävät hillot globaaleilta markki-
noilta maailman parhaiden täysin 
valmiiden konepajatuotteiden 
muodossa yhdistettynä maail-
manluokan palveluun. 

Wärtsilä perustaa uuden teknolo-
giakeskuksen Vaasan Vaskiluotoon.
Wärtsilällä on Vaasassa 3 000 työn-
tekijää, jotka muuttavat uuteen 
keskukseen vuosina 2020–2021. 
Kaikkineen puuhassa palaa rahaa 
200 miljoonaa euroa. Globaalisti 
toimiva Wärtsilä on jo aiemmin siir-
tänyt moottoriteknologian tuoteke-
hityksen ja tutkimuksen kokonaan 
Vaasaan. 

Tulee mieleen tammikuu 2004, kun
Wärtsilän Turun tehtaan lopetta-
mispäätös julkistettiin. Kaikki tie-
sivät, että Turun tehdas oli erino-
maisen kilpailukykyinen, moot-
torien laatu ja toimitusvarmuus 
olivat maailman ehdotonta huip-
pua. Oikeustieteen lisensiaatti 

Antti Lagerroosin johtama Wärt-
silä Oy:n hallitus teki tämän käsit-
tämättömän päätöksen. Wärtsi-
län Turun moottorituotanto siir-
rettiin Triesteen Italiaan. Tehdas 
sijaitsee keskellä kaupunkia, jos-
ta moottorit joudutaan kuljetta-
maan kaupungin läpi osin puret-
tuna satamaan. Turussa voitiin 
kaikkein suurimmatkin mootto-
rit nostaa tehtaan laiturilta suo-
raan laivaan. Tiedettiin myös, et-
tä Triesten tehdas oli koko ole-
massaolonsa ajan ollut kannatta-
maton. Toimitusjohtajana toimi-
nut diplomiekonomi Ole Johans-
son tullaan muistamaan siitä, et-
tä hänen kvartaaliin perustuvan 
katsantokannan vuoksi jo 1700-
luvulla alkanut hieno ja rikas ko-
nepajatoiminta päättyi Turussa. 
Väitän, että insinöörikoulutuksen 
saanut, asioiden teknisiä taustoja
ymmärtävä toimitusjohtaja ei oli-
si koskaan esittänyt tällaista pää-
töstä hallitukselle. Tehdyllä pää-
töksellä on suuri ja pysyvä haitta-
vaikutus Suomen valimoteolli-
suudelle, sillä totta kai Triesten 
tehdas hankkii valunsa ensisijai-
sesti Italiasta. Kokonaisuudes-
saan konepajateollisuutemme 
koki kovan takaiskun, joka vaikut-
taa vuosikymmeniä haitallisesti 
Suomessa. Konepajaklusterin si-
sällä oleva koulutus ja tutkimus 
kärsivät tästä päätöksestä vuosi-
kymmenten ajan.   

Edellisessä Valimoviestissä ker-
roin, kuinka erään suuryhtiön hal-
lituksessa tehtiin vuonna 1979 
päätös valtavasta valimokapasi-
teetin lisäämisestä tilanteessa, 
jossa puolet maan kapasiteetista 
seisoi toimettomana. Että täm-
möisiä – suljetaan kannattavia 
tehtaita ja tehdään järjettömiä 
yli-investointeja – ovat päätök-
set suomalaisten suuryritysten 
korkeimmassa johdossa. 

SVY:n vuosikokous oli muuten 
vuonna 2000 Turussa. Me koko-



VALIMOVIESTI 3/2018 15

usvieraat pääsimme tehdasvierai-
lulle Wärtsilän Turun tehtaalle. Se
oli eräs kaikkein hienoimpia tutus-
tumisretkiä omalla urallani. Muis-
tan erittäin hyvin, kuinka suurta ih-
metystä ja ylpeyttä tuntien kuunte-
lin esittelijän puhetta. Hän kertoi, 
että tehtaalta toimitetaan liki kaksi-
sataa pienen omakotitalon kokois-
ta moottoria vuodessa. Lukumäärä 
tuntui aivan epätodellisen suurelta. 

VALIMOIDEMME SUORA 
JA EPÄSUORA VIENTI

Suomen valimoteollisuuden suo-
ra vienti on vuodesta toiseen ollut
korkealla ja hyvällä tasolla. Ja erin-
omaista niin. On kuitenkin hyvä 
tunnistaa, että Euroopassa on yli 
70 000 valimoa. Välituotteen – jol-
lainen yksittäinen valukomponent-
ti on – tarjontaa riittää jokaisen eu-
rooppalaisen konepajan ”aidan ta-
kaa”. Jos suomalaiset valimot halu-
avat pysyä ja tunkeutua eurooppa-
laisille markkinoille, täytyy tunnis-
taa oma kilpailuetu. Jos se on yk-
sinomaan tuotteen hinta, silloin ei 
tulevaisuus kyllä lupaa hyvää. Valu-
tuotteita tai valupohjaisia kompo-
nentteja toimittavan valimoteolli-
suuden on hyväksyttävä alihankki-
jan kohtalo. Se ei kovin kummoi-
nen ole, eikä oikeastaan sovi ol-
lenkaan Suomen kustannustason 
maalle. 

MITEN VALIMOTEOLLI-
SUUTEMME OIKEIN KÄY?

Suomessa 1980-luvulta alkaen 
kaikki suuret OEM-toimijat (Origi-
nal Equipment Manufacturer) ovat 
luopuneet omista valimoistaan: 
Wärtsilä on luovuttanut viisi vali-
moa pois käsistään, ja tähän sa-
maan joukkoon kuuluvat mm. Ro-
senlew, UPO, Kone, Valmet Lento-
konetehdas, Valmet Mittaritehdas, 
Tampella, Fiskars, G.A. Serlachius
ja Kymi Kymmene. Pari vuotta 
sitten tähän ”kerhoon” pyrkivät 
Sveitsissä tehdyillä korkean tason 
päätöksillä Euroopan parhaimmis-
toon kuuluvat Sulzer (ent. A. Ahls-
tröm Karhulan teräsvalimo) ja Met-
son (Lokomon) teräsvalimo. Tämä 
teollisen rakenteen täydellinen 
muutos tarkoitti, että pääomaval-
tainen ja prosessinomainen teh-
dastuotanto, siis valujen tuotanto, 
ei enää lepää suurten resurssien 
(kotimaiset OEM-tehtaat) leveillä, 
vahvoilla ja varakkailla harteilla. 

Kysyin aiheesta näkemystä raken-
nemuutoksessa 1960-luvulta saak-
ka mukana olleelta johtajalta. Hän 
mietti vastausta kauan ja lausui, et-
tä ehkä se sitten oli niin, että kon-
sernitason päättäjät eivät jaksa-
neet miettiä valujen tuottamisasi-
aa perusteellisesti ja huolella. Näin 
siitäkin huolimatta, että luotettava 

valutoimittaja ja laadukkaat valut 
olivat heille itselleen koko liiketoi-
minnan keskeinen menestystekijä. 
Valut ja samalla omien koneenosi-
en valmistamiseen liittyvä suunnit-
telutietämys annettiin aivan liian 
helposti pois omista käsistä.

SUOMI–RUOTSI-MAAOTTELU

Tehdäänpä vertailutaulukko Ruot-
siin. Tähän on mahdollisuus, koska 
molemmat maat ovat julkaisseet 
juuri tuotantolukunsa. Ruotsi on 
hyvä vertailukohde jo senkin vuok-
si, että siellä on paljon saman-
tyyppisiin valuihin perustuvaa ko-
nepajateollisuutta kuin Suomessa. 
Ruotsissa on sama kustannustaso, 
ja Ruotsi koki syyskuun 2008 kriisin 
yhtä voimallisesti kuin Suomi. Ver-
tailuun otetaan molemmista mais-
ta täsmälleen samat asiat. Vertai-
lemalla suhteellisia muutoksia 
saadaan todelliset pitkän ajan 
muutokset ja megatrendit esiin.
Suhteellinen vertailutapa on oi-
keudenmukainen, koska se ei 
huomioi tuotantolukujen suuruuk-
sia. Vain muutokset ovat ratkaise-
via. Vertailu on julmaa ja tulos su-
rullinen. Tulos esitetään taulukos-
sa 5. 

Taulukko 5: Suomen ja Ruotsin valimotuotannon vertailua

Maa Valutuotanto 2007 Valutuotanto 2017 Indeksi 2007 Indeksi 2017

Ruotsi      361 300                  300 405  100      83
Suomi      144 970        66 445  100      46

Tärkeimmät lähteet: Valimoteollisuus ry, Valimoiden toimialaryhmä (VALTAR), Valun käytön seminaarin 2018 luennot, Gjuteriet, 
Modern Casting -lehdet, CAEF, Teknologiateollisuus ry sekä lukuisat keskustelut.
Graafit, taulukot ja laskelmat: kirjoittajan tekemät.
Artikkeliin liittyvä palaute: sähköpostilla: olavi.piha@aalto.fi 
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VUOSIKOKOUSKUTSU − 
ÅRSMÖTESKALLELSE

Suomen Valimotekninen 
Yhdistys ry:n 71. vuosikokous 

pidetään perjantaina 
5.10.2018 klo 13.00 

Hotelli Aquarius

Kullervontie 11, 23500 Uusikaupunki
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaisten asioiden lisäksi lahjoituk-
sen tekemistä Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiön alaisuuteen 

perustettavaan Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen erikoisrahastoon. 

Finlands Gjuteritekniska 
förening rf:s 71. årsmöte

arrangeras fredagen den 5.10. 2018 kl 13.00 
Hotel Aquarius

Kullervontie 11, 23500 Nystad

Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9. §., samt att 
diskutera om att göra en donation till Kaute-foundation att skapa en särskild 

fond för Finlands Gjuteritekniska Föreningen.
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TORSTAI 4.10.2018

SAAPUMINEN HOTELLIIN, HOTELLI AQUARIUS
  KULLERVONTIE 11, 23500 UUSIKAUPUNKI
      
18.00  VALIMOALAN PERINTEISEN KEILAMESTARUUSKISAN 
  UUDENKAUPUNGIN OSAKILPAILU, HOTELLI AQUARIUS
21.00  ILTAPALA, HOTELLI AQUARIUS

PERJANTAI 5.10.2018

08.00 ILMOITTAUTUMINEN, AAMUKAHVIT 
 HOTELLI AQUARIUS
08.15 VIERAILU, UUDENKAUPUNGIN RAUTAVALIMO OY, 
 VALMET AUTOMOTIVE OY 
12.00 LOUNAS 
 ILMOITTAUTUMINEN JATKUU
13.00 SVY:N VUOSIKOKOUS
14.00–14.30 ILTAPÄIVÄKAHVIT
14.30–16.00 ESITELMÄTILAISUUS
– UUDENKAUPUNGIN RAUTAVALIMO OY, 
 TOIMITUSJOHTAJA TIMO RAUTARINTA
– UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINJOHTAJA, ATSO VAINIO 
– PÄÄTÖSSANAT, TIMO RAUTARINTA
13.00–16.00 RINNAKKAISOHJELMA
– VIERAILU BONK-MUSEOSSA, KEILAUSTA 
16.00 SAUNA, HOTELLI AQUARIUS
19.00 ILTAJUHLA, UUDENKAUPUNGIN GOLF-RAVINTOLA
– JUHLAILLALLINEN 
  •KALALAJITELMA LÄHIALUEEN KALOISTA
  •YRTTIKUORRUTETTUA YLÄNELÄISTÄ LUOMUKARITSAA
  •UUDENKAUPUNGIN MARENKIA JA VADELMIA  
– MUUTA OHJELMAA
01.00 TILAISUUS PÄÄTTYY 

OHJELMA
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Tervetuloa Uuteenkaupunkiin 
– asiakkaat ja SVY:n vuosikokous!
TEKSTI: TIMO RAUTARINTA

Uudenkaupungin Rautavalimo 
Oy - tuttavallisemmin URV - on 
perustettu vuonna 1950. Yritys 
on nimensä mukaisesti keskitty-
nyt rautavalukomponenttien 
valmistamiseen. 

URV räätälöi palvelutarjonnan 
kunkin asiakkaan yksilöllisen tar-
peen mukaan. Oma valimo Suo-
messa yhdistettynä laajaan yhteis-
työverkostoon maailmalla takaavat 
monipuolisen tarjonnan ja lähes 
rajattoman kapasiteetin. Asiakkaat 
saavat vaativat yksittäiskappaleet, 
protovalut, lyhyet sarjat ja ratkai-
sut tuotekehitysprojekteihin kunkin 
asiakkaan toivoman valmiusasteen 
mukaisena samalta toimittajalta.

Vaativat piensarjat ja yksittäis-
kappaleet valmistetaan joustavas-
ti omassa valimossa. Kesästä 2017 
lähtien yhtiöllä on ollut oma pieni-
muotoinen koneistamo integroitu-
na valimon yhteyteen. Kustannus-
tehokkuutta edellyttävä sarjaval-
mistus toteutetaan asiakkaan tuot-
teen ja tarpeen mukaisesti URV:n 
sopivimman yhteistyökumppanin 
valimossa. URV:lla on Kaukoidässä 

oma organisaatio tuoteprojektien 
läpiviemiseksi, tuote- ja toiminnan-
laadun varmistamiseksi ja toimitta-
jien kehittämiseksi. Logistiikan am-
mattilaisten tiimi ja logistiikkakes-
kuksen varastointiresurssit pitävät 
huolen, että toimitukset asiakkaal-
le sujuvat sovitusti yhdistäen sarja-
tuotannon kustannustason ja oi-
kea-aikaiset toimitukset asiak-
kaan toivomissa erissä.

Keväällä 2017 rautavalujen tilaus-
kanta kääntyi voimakkaaseen nou-
suun. Uudenkaupungin työssä-
käyntialueella on muutaman viime 
vuoden aikana vallinnut erityisen 
hyvä työllisyystilanne, joka on sit-
temmin kääntynyt maakunnassa 
selkeäksi työvoimapulaksi. Työnte-
kijöitä on sittemmin hankittu työ-
voimavuokrauksen kautta myös 
Suomen ulkopuolelta.

Työntekijöiden löytämiseksi 
yritykset tekevät mittaviakin rekry-
tointikampanjoita jopa koko maan 
laajuisesti. Näin ollen kaupungin 
kiinnostavuus on varmasti kasva-
nut, vaikka se ei lyhyellä aikavälillä
työvoiman saantia sinänsä helpo-

takaan. URV on hiljattain lisännyt 
yrityksen ja koko valimoalan tun-
nettavuutta rekrytointikampanjalla 
sosiaalisen median kautta. Tulokset 
ovat alustavasti rohkaisevia. Hyvän 
menekin ja tilauskannan ansiosta 
valimon tuotanto jatkui keskeytyk-
settä läpi kesän 2018.

Vuoden 2018 aikana URV on 
uusinut hiekkamikserit kahdella 
kaavauslinjalla. Kyseessä on lähtö-
kohtaisesti korvausinvestointi, joka 
sisälsi myös pienehköjä prosessipa-
rannuksia. Selkeimpänä tuloksena 
kaavaushiekan pöly väheni oleelli-
sesti. Tällä on merkittävä vaikutus 
muottien lujuuteen ja tarvittavan 
sideaineen määrään. Muutos nä-
kyy päivittäin myös tuotantohallin 
ilmanlaadun parantumisena. URV 
kokee nykyisen kysyntätilanteen 
erittäin positiivisena, ja käy läpi 
yrityksen mittakaavassa merkittä-
vää investointiohjelmaa.

URV:n tiimi haluaa toivottaa 
SVY:n vuosikokouksen osallistujat 
lämpimästi tervetulleiksi Uuteen-
kaupunkiin. Nähdään 05.10.2018!
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Uudenkaupungin Rautavalimo Oy – URV –  on perustettu 1950. Yrityksellä on oma valimo Uudessa-
kaupungissa. URV hallinnoi myös yhteistyövalimoiden ja –koneistajien verkostoa Aasiassa.  Vaativat
yksittäiskappaleet, piensarjat ja protovalut valmistamme nopeasti ja joustavasti omissa valimoissam-
me. Kustannustehokkuutta vaativa sarjavalmistus tuotetaan laadukkaasti kilpailukykyiseen hintaan 
kansainvälisessä verkostossamme. Tilaus-toimitusprosessin, logistiikan ja alihankintaketjujen teho-
kas ja ammattitaitoinen kokonaishallinta takaa asiakkaillemme kustannustehokkaan ja häiriöttömän 
komponenttihankinnan.

Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Betorantie 30
FI-23500 Uusikaupunki, Finland

www.urv.fi
urv@urv.fi
Tel. +358 2 842 9000
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ESITTELYSSÄ: 
VALMET AUTOMOTIVE

Valmet Automotive juhlii tänä vuonna jo 50-vuotista taivaltaan autoteolli-
suuden monipuolisena osaajana. Vuonna 1968 perustettu yritys on juhla-
vuotenaan yksi maailman johtavista autojen sopimusvalmistajista, joka on 
voimakkaasti laajentanut toimintaansa suunnittelupalveluihin, avoautojen 
kattojärjestelmiin sekä tulevaisuuden liikenteen ratkaisuihin.

Valmet ja Saab tekivät sopimuk-
sen autotehtaan perustamisesta 
15.8.1968, ja yritys rekisteröitiin 
kaupparekisteriin 29.11.1968.
Näin syntyi Uuteenkaupunkiin 
Saab-merkkisten autojen valmis-
tukseen keskittyvä Oy Saab-Val-
met Ab. Muiden automerkkien 
sopimusvalmistajana yritys aloit-
ti jo 1970-luvulla.

Autotehdas on 1990-luvulta alka-
en ollut tuotantoautomatiikan ja 
robotiikan johtava käyttäjä Suo-
messa, ja Valmet Automotive tun-
netaan maassamme tuotannon in-
novaatioiden edelläkävijänä. Pa-
nostus suunnittelupalveluihin alkoi 
1980-luvulla, ja yritys on jo yli kym-
menen vuoden ajan keskittynyt 
sähköautoratkaisuihin ja akkujär-
jestelmiin liittyvään kehitystyöhön.

Omistusjärjestelyjen myötä yrityk-
sen nimeksi tuli vuonna 1995 Val-
met Automotive. Vuodesta 2010 
alkaen yritys on kasvanut ja kan-
sainvälistynyt nopeasti, ja sen au-
totehdas Uudessakaupungissa on 
henkilömäärältään Suomen suurin 
tuotantolaitos. Vuonna 2017 se val-
misti 90 000 autoa, ja nosti henkilö-
autot Suomen tärkeimpien vienti-
tuotteiden joukkoon.

Valmet Automotive on neljässä 
Euroopan maassa toimiva kansain-
välinen palveluntarjoaja ja järjestel-
mätoimittaja, jonka toimipaikoissa 
työskentelee 6000 autoteollisuu-
den ammattilaista. Näistä 1000 on 
suunnittelupalveluissa työskentele-
vää insinööriä, jotka ovat erikoistu-
neet autojen, tuotantojärjestelmi-
en sekä akkujärjestelmien ratkai-
suihin.

– Olemme osoittaneet jo viiden 
vuosikymmenen ajan, että työ, 
osaaminen ja insinööritaito ovat yr-
ityksessämme maailmanluokkaa. 
Odotamme kasvumme jatkuvan, 
sillä autoteollisuuden teknologinen 
murros tarjoaa meille suuria mah-
dollisuuksia niin suunnittelu- kuin 
valmistustoiminnoissamme, toteaa 
Valmet Automotiven toimitusjohtaja 
Olaf Bongwald.

Valmet Automotive tuottaa suun-
nittelu- ja valmistuspalveluja, avo-
autojen kattojärjestelmiä sekä kon-
sulttipalveluja. Valmet Automoti-
ven erikoisalaa ovat korkean arvo-
luokan henkilöautot, sähköiset 
ajoneuvot ja avoautot. Palveluk-
sessamme on 6000 osaajaa Suo-
messa, Saksassa, Puolassa ja 
Espanjassa.

Vuosikokouksen
vierailukohde
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SVY:n toimintakertomus 
vuodelta 2017-2018

YLEISTÄ 
 
Toimintakaudella tilanne valimoteollisuudessa pysyi edelleen erittäin haastavana. Yhdistyksemme jäsenmäärä 
oli lievässä laskussa. Yhdistyksen merkittävimmät tapahtumat olivat juhlavuosikokous Tampereella sekä opinto-
päivät Tampereella. Toimintakausi päättyi ennakoidusti negatiiviseen taloudelliseen tulokseen juhlavuosikoko-
ukseen käytettyjen panostusten takia.
 
VUOSIKOKOUS JA HALLITUKSEN TOIMINTA

Vuosikokous järjestettiin yksipäiväisenä Tampereella 6.10.2017, ja kokoustapahtumassa osallistujia oli 161 
henkilöä. Puheenjohtajana kokouksessa toimi isäntäyrityksen, Tevo Lokomo Oy:n edustaja, johtaja Merja 
Laituri-Korhonen. Kokouksen sihteerinä toimi asiamies Jani Isokääntä. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänten-
laskijoiksi valittiin Juho Mäkinen ja Jani Vaalima. Vuosikokouksen juhlatoimikunta oli onnistunut hienosti 
järjestelyissään ja siitä heille lämpimät kiitokset.

Hallituksen 2017 – 2018 jäseniksi valittiin vaalilautakunnan ehdottama kokoonpano: puheenjohtajaksi Aki 
Keskinen (Peiron Oy), Jäseniksi valittiin Timo Vuori (Svets & Mekanogruppen AB), Olli-Pekka Kopiloff (Oitin 
Valu Oy), Sampo Vauhkonen (Valmet Technologies Oy, Jyväskylä Foundry) sekä Ville Haataja (Miilucast Oy). 
Varajäseniksi hallituksen jäsenille valittiin (yritykset samassa järjestyksessä kuin edellä) Petteri Sirola (Compo-
nenta Finland Oy Högfors), Joa Pulkkinen, Jouko Koiranen ja Vesa Nokia. Hallituksen jäsenet valitsivat kes-
kuudestaan varapuheenjohtajaksi Ville Haatajan.

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen vaalilautakunnan ehdottama Jari Nurkkala Pohjois-Suomen Tilintarkastus 
Oy:stä ja Timo Salonen Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy:stä sekä varalle Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy:n 
heille nimeämät varahenkilöt.
 
Vaalilautakuntaan valittiin puheenjohtajaksi Niku Nurmi ja jäseniksi Jari Paulasuo, Marko Riihinen ja Mikko 
Ojanen.

Hallitus kokoontui neljä kertaa, ollen jokaisessa kokouksessa päätösvaltainen. Yhdistyksen asiamiehenä toimi 
Jani Isokääntä. Kaikkiin hallituksen kokouksiin kutsuttiin hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat 
koulutustoimikunnasta, ulkomaan toimikunnasta ja lehtitoimikunnasta sekä mallijaoston edustaja ja SVYn edus-
taja Suomen valimomuseosäätiön hallituksesta.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli toimintakauden päättyessä 598 henkilöjäsentä ja 46 yritysjäsentä.
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TOIMIKUNTIEN TOIMINTA

Koulutustoimikunta
Opintopäivät 2018 pidettiin 1.-2.2.2017 Scandic Cityssä Tampereella. Opintopäivien teemana oli ”Parhaat 
käytännöt valimoissa”, teeman mukaisesti tilaisuus käsitti kotimaan asiantuntijoiden pitämiä luentoja sekä 
vierailun Logistic TKT Systems Oy:n tehtailla. Osanottajina oli 34 henkilöä, mikä takasi myös opintopäivien 
osalta positiivisen taloudellisen tuloksen yhdistyksellemme. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimi 
Markku Eljaala.
        
Ulkomaan toimikunta
Ulkomaan toimikunta ei järjestänyt toimikaudellaan ulkomaanmatkaa. Ulkomaan toimikunnan puheenjoh-
tajana toimi Marcus Nybergh.
 
Mallijaosto
Mallijaoston toimintakausi oli edellisvuosien tapaan aktiivinen sisältäen kokouksien muodossa. Mallijaoston 
puheenjohtajana toimi Veijo Karttunen.

Lehtitoimikunta
Valimoviesti ilmestyi toimintakauden aikana neljä kertaa. Lehden toimituksesta vastasi SFTec Oy ja Studio 
Spotnik.  Lehtitoimikunnan puheenjohtajana ja vastaavana päätoimittajana toimi SVY:n hallituksen puheen-
johtaja Aki Keskinen. Valimoviestin kannattavuus pysyi hyvällä tasolla.

Perinnetoiminta
Yhdistyksen edustajina Suomen Valimomuseosäätiön hallituksessa olivat Matti Johansson ja Raimo Koski.

PAAVO TENNILÄ -RAHASTO, SVY:N APURAHAT

Paavo Tennilä -rahaston Stipendejä myönnettiin 2500 euroa.

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitus ehdottaa vuosikokoukselle tilikauden tappion kirjaamista 
voitto/tappiotilille.

Uudessakaupungissa 30.8.2017

SVY:n hallitus
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SVY:n toimintasuunnitelma 
kaudelle 2018-2019

1  YLEISTÄ  
Tulevalla toimintakaudella jatketaan edellisen toimintakauden suuntaviivoja tapahtumien ja yhdistyksemme 
jäsenlehden, Valimoviestin, osalta. Yhdistys tarjoaa jäsenistölleen muun muassa opintomatkoja ja koulutusti-
laisuuksia. Taloudessa pyritään saavuttamaan nollatulos. Tavoite on haastava yleinen epävarma taloustilanne 
huomioiden. Kevään 2019 aikana toteutettavat talviopintopäivät antanevat positiivisen vaikutuksen yhdistyk-
semme talouteen. Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan sekä henkilö- että yrityspuolella aktiivisesti, vaikka 
näinä haastavina aikoina se on todella hankalaa.

2  OPINTOMATKAT 
Kesällä 2019 toteutetaan opintomatka GIFA-messuille.

3  KOULUTUSTOIMINTA
Koulutustoimikunta kokoontuu syksyn aikana tekemään suunnitelmia talviopintopäivistä 2019. Alustavien 
suunnitelmien mukaan opintopäivät tullaan järjestämään edelleen Tampereella kokouspaikan saaman hy-
vän palautteen ja keskeisen sijaintinsa ansiosta.

4  JULKAISUTOIMINTA 
Valimoviesti ilmestyy totuttuun tapaan neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Ilmoitus-
hankinta sekä laadukkaat artikkelit ovat edelleenkin lehden tärkeimmät painopistealueet. Artikkeleiden ta-
son säilyttämiseksi meidän tulee jatkossakin aktivoida jäsenistöämme julkaisemaan kirjallisia tuotoksia jäsen-
lehdessä. Toimintakauden 2018-2019 lehden toimituksesta ja ulkoasusta huolehtii SFTec Oy ja Studio Spotnik 
ja painotöistä Erweko Oy Oulusta. Valimoviestin nettiversiota julkaistaan SVY:n kotisivuilla. Sosiaalisen median 
kanavien käyttöönottoa selvitetään edelleen.

5  MALLIJAOSTO 
Mallijaoston toiminta jatkuu aktiivisena vanhaan malliin.

6  PERINNETOIMINTA
Valimomuseosäätiön hallituksessa yhdistyksen edustajina jatkavat Matti Johansson ja Raimo Koski.

7  MUUTA
Paavo Tennilän -rahastosta jaetaan stipendejä hallitukselle tammikuun loppuun mennessä esitettyjen 
anomusten pohjalta. Seuraava vuosikokouspaikkakunta ratkeaa Uudessakaupungissa 71. vuosikokouksessa. 

 SVY:n hallitus
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Hallitus esittää 
SVY-erikoisrahaston perustamista 
Kaute-säätiön alaisuuteen

Hallitus otti yhteyttä Kaupallisten
ja teknillisten tieteiden tukisääti-
öön Kauteen, joka tunnetaan siitä, 
että sen alaisuuteen voi perustaa 
erillisrahastoja, joilla on omat sään-
nöt ja oma neuvottelukunta, jonka 
esityksestä säätiön hallitus jakaa 
apurahoja. Säätiön säännöt mah-
dollistavat juuri SVY:n hallituksen 
peräänkuuluttaman toiminnan 
tukemisen ja jatkuvuuden.  

Kaute-säätiön kanssa kesän aika-
na käytyjen neuvotteluiden perus-
teella SVY:n hallitus esittää vuosi-
kokoukselle, että tämä valtuuttaisi 
yhdistyksen hallituksen perusta-
maan Kaute-säätiön alaisuuteen 
Suomen valimoteknisen yhdistyk-
sen rahaston ja lahjoittamaan tälle 
rahastolle yhdistyksen nykyisen si-
joitusvarallisuuden, korkeintaan 
100 000 €. Yhdistyksen varallisuu-
teen jäisi edelleen riittävästi pääo-
maa normaalin toiminnan pyörit-
tämistä varten.

SVY:N ERIKOISRAHASTON 
TARKOITUS VASTAISI SVY:N 
TARKOITUSPERIÄ

Rahaston tarkoitus vastaisi SVY:n 
tarkoitusperiä: Sen tarkoituksena 
olisi tukea taloudellisesti suoma-
laista valimotekniikan ja valunkäy-
tön edistämistä teknologia, ihmi-
nen ja ympäristö huomioon ottaen, 

Hallitus pitää nykyistä hallintomal-
lia, jossa hallitus voi yhdellä lyhyt-
näköisellä päätöksellään käyttää 
kertyneestä varallisuudesta johon-
kin ko. ajanhetkenä tärkeäksi koet-
tuun projektiin, jolloin se on poissa 
tulevien valimosukupolvien osaaji-
en tukemisesta. Niin kauan kuin 
tällainen vaara on olemassa, on 
myös epätodennäköistä, että joku 
haluaisi lahjoittaa merkittävää va-
rallisuutta yhdistykselle.

VARALLISUUDEN 
TURVALLINEN JA TUOTTAVA 
HALLINNOINTI EDELLYTTÄÄ 
PITKÄJÄNTEISYYTTÄ

Edellä mainitut näkökulmat saivat 
hallituksen miettimään perinteisis-
tä (huonosti tuottavista) rahastosi-
joituksista eriävää toimintamallia,
joka myös tukisi kertyneen pääo-
man asiantuntevaa ja turvallista 
hallinnointia pitkällä aikavälillä. 
Tällainen toimintaperiaate on tun-
nusomainen säätiöille. Vaikka sää-
tiömaista toimintatapaa pidettiin-
kin hyvänä vaihtoehtona, ei uuden 
säätiön perustaminen tullut kysee-
seen, sillä se ei ratkaisisi edellä esi-
tettyjä haasteita, vaan olisi omiaan 
lisäämään byrokratiaa. Sen sijaan 
hallitus arvioi mahdollisuuksia teh-
dä yhteistyötä jo olemassa olevien 
säätiöiden kanssa. 

SVY:lle on vuosien varrella kertynyt 
noin 100 000 € sijoitusvarallisuus, 
joka tällä hetkellä on sijoitettuna 
Nordean rahastoihin sekä suoraan 
Nordean osakkeisiin. Yhdistyksen 
hallitus on kuluneen vuoden aikana 
useaan otteeseen keskustellut sii-
tä, mihin kertynyttä varallisuutta tu-
lisi tulevaisuudessa käyttää, ja mi-
ten sitä parhaiten tulisi hallita. 
Vaikka ko. summa on yhdistykselle 
merkittävä, on se sijoitusmielessä
varsin pieni, eikä sillä pääse käsiksi 
kovinkaan kiinnostaviin sijoitusob-
jekteihin. SVY:n hallitus ei myös-
kään koe omaavansa varallisuuden 
sijoittamisen edellyttävää asiantun-
temusta, eikä pidä perusteltuna 
uhrata kovinkaan paljon resursseja 
varainhoitajien kilpailuttamiseen. 

TAVOITTEENA TULEVIEN 
VALIMO-OSAAJIEN TUKEMI-
NEN PITKÄSSÄ JUOKSUSSA

Hallitus näkee, että sijoitusvaral-
lisuuden tuottoja tulee käyttää 
suomalaisen valimoteknisen osaa-
misen edistämiseksi ja lahjakkai-
den alalla toimivien nuorten oppi-
misen tukemiseksi. Nämä jalot tar-
koitusperät edellyttävät sijoitustoi-
minnalta pitkäjänteisyyttä. Samalla 
hallitus pitää selvänä, ettei SVY:n 
kaltainen yhdistys ole oikea taho 
hallinnoimaan karttuvaa sijoitus-
varallisuutta. 
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sekä edistää valimotekniikasta kiin-
nostuneiden yhdistämistä. Etusijal-
le asetettaisiin sellaiset kohteet, 
jotka tukevat suomalaisen valimo-
tekniikkaan liittyvän osaamis-pääo-
man kasvattamista sekä lahjakkai-
den alalla toimivien nuorten oppi-
misen tukemista.

Apurahoja myönnettäisiin ensisi-
jaisesti tutkimus-, opinto- ja mat-
ka-apurahoihin sekä alan opetuk-
sen ja tutkimuksen kehittämisen 
tukemiseen. Rahasto voisi myös 
tukea seminaarien ja koulutus- 
sekä verkostoitumistilaisuuksien 
järjestämistä. Rahaston sääntöi-
hin tulisi kirjaus siitä, että rahasto 
voi tuottaa toimintamuotojensa 
mukaisesti etua SVY:lle, toisin 
sanoen rahaston tuottoja voisi 
tarvittaessa käyttää esimerkiksi
opintopäivien järjestämiseen.

Rahasto olisi Kaute-säätiön alai-
nen, ja sen pääoma näkyisi Kaute-
säätiön taseessa. Rahaston asioi-
ta hoitaisi neuvottelukunta, jonka 
muodostaa SVY:n hallituksen valit-
semat viisi jäsentä. Lähtökohtana 
on, että SVY:n hallitus toimisi neu-
vottelukuntana, jolloin kokous-
taminen olisi helppoa. 

Kaute-säätiö mahdollistaa myös 
sen, että rahasto voi tarvittaessa 
purkautua, jolloin säätiön hallitus 
päättää neuvottelukunnan esityk-
sen mukaisesti varallisuuden käy-
töstä johonkin rahaston tarkoitus-
perien mukaiseen tarkoitukseen. 

SVY hallinnoimaan sijoitusvaralli-
suuteen kuuluu myös Paavo Ten-
nilän rahasto (n. 12 889 €), jonka 
pääoma on nykyisellään sijoitettu 
lähinnä inflaatiosuojatusti. Halli-
tuksen esityksenä on, että myös 

tämä rahasto siirtyisi Kaute-säätiön 
alaisuuteen perustettavaan erikois-
rahastoon, jossa sitä niin halutessa 
voi kartuttaa, ja siitä jaettavat apu-
rahat voidaan nykyiseen tapaan 
jakaa Paavo Tennilän rahaston 
nimissä.

Hallitus pitää esitettyä mallia 
niin kokonaistaloudellisesti kuin to-
iminnallisesti erittäin perusteltuna. 
Vaikka varallisuus siirtyisi pois SVY:n 
taseesta, olisi se siitä huolimatta 
SVY:n kontrollissa. Käytännössä toi-
minta jatkuisi nykyisellään huomat-
tavasti vankemman sateenvarjon al-
la. Solidi hallinnollinen pohja tuo 
varallisuuden hoidolle pitkäjäntei-
syyttä, ja luo nykyistä paremmat 
edellytykset tulevaisuuden varain-
hankintaan. 

Lisätietoja aiheesta antaa Jani 
Isokääntä. 

At Sibelco we offer a wide range of moulding sands and 
refractory linings for induction furnaces, specializing in 
silica and olivine-based products that perform under the 
most demanding conditions.  We’ll help you select the 
right product to meet your needs against a range of criteria 
including chemical composition, grain size and distribution.

Find out more at sibelco.eu/metallurgy

multiple minerals  
  from a single source

See us at 

METEC 
2015 
16-20 June

Hall 3 Stand C55

foundry advert 1.1 195x130 5mm bleed .indd   1 03/03/2015   17:07:11
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SVY JA 
KAUTE-SÄÄTIÖ 
YHTEISTYÖHÖN 

TEKSTI: Jouni Lounasmaa, DI 
Asiamies, KAUTE-säätiö  

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen hallitus on päättänyt esittää yhdistyksen vuosikokoukselle eri-
koisrahaston perustamista KAUTE-säätiöön. Haluan esittää kiitokseni luottamuksesta SVY:lle ja kertoa 
tässä lyhyesti hieman säätiöstä ja yhteistyön lähtökohdista. 
 
Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö perustettiin 1956 edistämään maamme jälleenrakennusta. 
Säätiön tavoitteena on edistää suomalaisen elinkeinoelämän uusiutumista. 
 
Tuemme teknillisiä ja kaupallisia tieteitä: niiden tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Käytännössä 
myönnämme apurahoja erityisesti nuorille lahjakkaille alan opiskelijoille ja tutkijoille. Apurahoja
jaetaan keskimäärin noin 600 000 euroa vuodessa. 
 
Säätiö toimii läheisessä yhteistyössä muiden suomalaisten tekniikan alan säätiöiden kanssa muun 
muassa Post Docs in Companies ohjelmassa, jossa säätiöiden tuella vuosittain noin 30 nuorta tohtoria työl-
listyy yrityksiin. 
 
Säätiön varallisuus kirjoitushetkellä on noin 24 miljoonaa euroa. Varojen hoidosta vastaa säätiön 
hallitus, jonka apuna toimii sijoitusalan ammattilaisista koostuva sijoitustoimikunta. Varat on sijoitettu 
hajautetusti kotimaisiin ja ulkomaisiin osake- ja korkorahastoihin siten, että noin 70 % varallisuudesta 
on sijoitettuna osakkeisiin. 
 
Säätiön toiminta perustuu lahjoituksiin. Meillä on kaikkiaan 16 yritysten, yhdistysten ja yksityisten lahjoitta-
jien perustamaa rahastoa, joilla rahoitetaan muun muassa puhtaan veden, energiatehokkuuden ja energian 
tuotannon ympäristövaikutusten tutkimusta. Rahastoilla on omat sääntönsä, 
jonka mukaisesti ne toimivat. 
 
Perustettavan Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen rahaston tarkoitus on tukea taloudellisesti 
suomalaista valimotekniikan ja valunkäytön edistämistä teknologia, ihminen ja ympäristö huomioon 
ottaen, sekä edistää valimotekniikasta kiinnostuneiden yhdistämistä. Rahaston toimintaa ohjaa SVY:n nimit-
tämä neuvottelukunta. 
 
Perustamalla erikoisrahaston SVY varat voidaan sijoittaa tehokkaasti riski ja tuotto-odotukset huomi-
oiden. Lähivuosien näkymät sijoitusmarkkinoilla ovat haastavat ja tässä tilanteessa hyvä hajautus korostuu. 
 
Paitsi volyymin tuomaa etua sijoitusvarallisuuden hoidossa uskon SVY:lle olevan hyötyä säätiön 
apurahatyökaluista ja tekniikan tutkimusverkoistoista. Rahasto voi siten toimii oivallisena alustana 
akateemisen tutkimuksen ja liike-elämän vuorovaikutukselle. Olemme iloisia voidessa nyt käynnis-
tää yhteistyön SVY:n ja sen jäsenyritysten kanssa suomalaisen valimoteollisuuden kehittämiseksi.  
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OPETUSVIRANOMAISETKO  
VASTUUNKANTAJIA ALAN 
TYÖLLISYYDESTÄ? 

TAUSTAA

Vuosikymmeninä 1940 – 1950 
havahduttiin korkeimmalla koulu-
tusasioista vastaavilla hallintoviran-
omaisten piirissä, että maamme 
teknisen kehityksen välttämättö-
mille opintolinjoille ei löytynytkään 
riittävästi opiskelijoita. Ratkaisuna 
tähän polttavaan ongelmaan pe-
rustettiin Valtion Keskusammatti-
kouluja eri puolille maatamme. 
Yksi näistä keskusammattikouluista 
oli silloinen Etelä-Hämeen Keskus-
ammattikoulu (EHKAK). Näiden 
keskusammattikoulujen talouteen 
kiinnitettiin erityistä huolta ja tuet-
tiin taloudellisesti niiden opintolin-
jojen perustamista, joita tarvittiin 
kipeästi maamme teollisuuden ke-
hittämiseen. Etelä-Hämeen Kes-
kusammattikouluun perustettiin sil-
loin mm. Valajan ja Mallipuusepän 
ammattien koulutuslinjat.

OPINTOLINJAT

Vuonna 1952 aloittivat toimin-
tansa Hämeenlinnan EHKAK:issa
Valajan (Kaavaajan) ja Mallipuuse-
pän (Valumallinvalmistajan) opinto-
linjat. Valajan opintolinjan opetta-
jaksi nimettiin valajamestari Birger 
Siren Helsingistä, ja mallipuusep-
pien linjalle mallipuuseppämestari 
Toivo Nieminen Hämeenlinnasta. 
Valimon opettaja Birger Siren 
(menehtyi työpaikalle 1977) ja 
mallipuuseppien opettaja Toivo
Nieminen (eläkkeelle 1972) toimi-
vat opettajina silloisessa Hämeen-
linnan ammattikoulussa vuosikym-
menelle 1970. Alojen työnopetta-
jina jatkoivat Esa Saarela (Valaja- 
opintolinjat ja Kari Pohjalainen 
(Valumallinvalmistajat). Teorian 
opetuksesta molemmille linjoille 
vastasi Raimo Keskinen. Senaikai-
sessa koulutussysteemissä teknikot 
vastasivat työnopetuksesta ja insi-
nöörit teorianopetuksista.

MISTÄ OPISKELIJAT?

1970-luvulla vähemmän tunnetuilla 
opintolinjoilla (joihin molemmat va-
limon opintolinjat kuuluivat) oli pu-
laa oppilaista. Oppilasongelmiin
haettiin ratkaisua Itä-Suomen alu-
eelta, jossa kouluja oli vähemmän, 
ja nuoria kouluikäisiä paljon. Kesät 
kuluivatkin houkuttelutyön merkeis-
sä, kun jouduimme laatimaan kirjei-
tä Itäisen-Suomen eri oppilaitoksille, 
että Hämeenlinnassa löytyy vapaita
oppilaspaikkoja. Paras houkute oli 
350-paikkainen asuntola, jossa op-
pilailla oli mahdollista asua koko 
koulutusajan. Nämä ”Itä-Suomen 
ihmeet” muuttivat oppilaiden tason 
kertaheitolla loistavaksi. Itä-Suomen 
alueelta saapuneet oppilaat olivat 
oppimis- ja motiivitasoltaan aivan 
omaa luokkaansa.

Valumallinvalmistuksen koulumuotoinen koulutus Tampereen Hervannassa 
lopetettiin syksyllä 2018. Lopetuspäätöksen perusteluina mainitaan oppilai-
den puuttuminen opintolinjalta. Ongelman merkittävyyden mittari on kuiten-
kin, että valumallinvalmistajia Suomessa koulutettiin vain Tredun (Tampereen 
seudun ammattiopistot) alueella. Kyseessä oli jo kolmas valtakunnallisen opin-
tolinjan lopetuspäätös Tampereella. Valtakunnallisiksi opintolinjoiksi aikoinaan 
nimettiin sellaiset opintolinjat, joita ei muualla maassamme ollut, ja joiden teol-
linen tarve oli erityisen suuri.
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VALIMOKOULUTUKSEN 
KESKITTÄMINEN

Valimokoulutus 1950 – 1970-lu-
vuilla oli eri syistä johtuen jakaan-
tunut epätasaisesti maassamme. 
Työntekijä-asteista koulutusta an-
nettiin pääsääntöisesti Hämeen-
linnassa, ja teknikko-koulutus oli 
keskittynyt Turkuun. Insinöörikou-
lutuksesta vastasi Tampereen Tek-
nillinen Oppilaitos. Diplomi-insi-
nöörikoulutus jakaantui Teknilli-
seen korkeakouluun Otaniemes-
sä sekä Tampereen Teknilliseen 
Korkeakouluun Tampereen 
Hervannassa.

1970-luvulla kirkastui ajatus 
kaikenasteisen valimokoulutuk-
sen keskittämisestä samaan kau-
punkiin. Yhtenä keskittämisen tär-
keimmistä syistä pidettiin yhteis-
vaikutusta, jota ammattialan yhtei-
nen paikalliskoulutus antaisi vali-
moalalle.

KOULUTUKSEN KEHITYKSEN  
YKKÖSKETJU PERUSTETTIIN 
VALIMOALAN HUIPUISTA

Valimoalan koulutuksen keskit-
tämisajatuksen hyödyntämiseen 
perustettiin arvovaltainen toimi-
kunta, johon kuuluivat Paavo Ten-
nilä Lokomolta, Alku Sirelius Metal-
liteollisuuden Työnantajaliitosta, 
Birger Siren Etelä-Hämeen Kes-
kusammattikoulusta, Eugen Autere 
Högfors:ilta, Mauri Eskola Tampel-
lasta ja Crister Collan Taalintehtaal-
ta. Tuloksena näistä suunnitteluis-
ta ja paikallisista neuvotteluista eri 
ehdokaskaupunkien johdon kans-
sa, päätettiin perustaa valimoalan
koulutuskaupungiksi Tampere, jos-
sa jo historiallisesti oli annettu in-
sinööri- ja dipl.ins. tason koulutus-
ta.

Tampereen Ammattioppilaitoksen 
rehtori Seppo Hämäläinen tehok-
kaana puuhamiehenä oli ajamassa 

valimoammattien keskittämisasi-
aa Tampereella. Seuraava rehtori 
Raimo Järventölä toteutti ajatukset
ja hänen johdollaan valmistui Her-
vantaan ammattioppilaitos vuonna 
1986, johon oli silloin rakenteil-
la erinomaiset tilat Valumallinval-
mistajan ja Valajan opintolinjoille. 
Seuraavana vuonna 1987 kesällä 
siirrettiin Hämeenlinnasta Hervan-
taan molemmat valimoalan opin-
tolinjat. 

Silloiset Tampereen Ammatti-
oppilaitoksen rehtorit; Seppo 
Hämäläinen, Raimo Järventölä ja 
Risto Ilomäki kertoivat, että Tam-
pereen Kaupungin ”korkein päät-
täjätaho” lupasi: ” Nyt valimokou-
lutus on saanut lopullisen kodin 
Tampereelta”.

MISTÄ LÖYTYY NYKYAJAN 
”YKKÖSKETJU” KOULU-
TUKSEN PUOLUSTAJAKSI?

Koulutusalueet, jotka ovat elintär-
keitä pienille teollisuusaloille, ovat 
liian tärkeä asia JÄTETTÄVÄKSI VI-
RANOMAISILLE! Koulujen rehto-
rit ja osastonjohtajat keskittyvät 
”laput silmillä” huolehtimaan, et-
tä kouluun tulee riittävästi ”nuppi-
lukua”. Silloin taataan koulutuksen 
rahoitus jälleen seuraavaksi vuo-
deksi. Sillä ei ole väliä, saavatko 
“koulutuksen läpäisseet” työpaik-
koja teollisuudesta, tai mitä koulu-
tetut tekevät jatkossa.

VASTUUN VÄISTELYÄ 
VALIMOIDEN JOHTAJILLA

Valimoiden päättäjistä PITÄÄ 
LÖYTYÄ VASTUUNKANTAJAT, 
jotka ottavat yhteyttä koulutusvi-
ranomaisiin ja vakuuttavat heidät 
osaavan työntekijäkunnan tarpeel-
lisuudesta nykyteollisuudessa. Pi-
tää luoda uusi YKKÖSKETJU, joka 
tekee saman työn kuin 70-luvun 
valimoiden päättäjät tekivät.

Malliveistämöyritykset ovat ai-
van liian pieni painostusryhmä, jot-
ta kukaan kuuntelisi heitä, ja ryhtyi-
si toimenpiteisiin koulutuksen jat-
kamiseksi ammattikoulutasolla. 
Vielä vähemmän nyt vuonna 2018, 
kun luokkakohtainen koulutus on 
huuhdeltu viemäristä alas. Vaikut-
tamiseen tarvitaan vahvoja harti-
oita ja hyviä suhteita, joilla luo-
daan riittävästi painetta opetus-
alan viranomaisiin.

KOULUTUSREFORMI 
ON KUPLA

Koulutuksen uutuudeksi ja ”uu-
deksi päivänsäteeksi” on luotu uu-
si keskiasteen koulutusreformi, jol-
la väitetään uudella tavalla onnis-
tuvan oppilaiden menestymisen 
varmistaminen. Kuningasajatukse-
na on, että jokainen koulutukseen 
saatu nuori tai vanhempi valitsee 
ja opiskelee ”omatoimisesti” tar-
vittavat tiedot. Työpaikoille vali-
taan sellaisia ”opastavia ammatti-
henkilöitä”, joka auttavat pulma-
kohdissa eteenpäin. MUTTA KUN 
SELLAISIA HENKILÖITÄ EI LÖYDY 
RIITTÄVÄSTI. Kun yritys on niin pie-
ni, ettei siellä ole kuin muutama 
henkilö, niin mistä reväistään se 
aika, jossa autetaan kysyjää eteen-
päin? Mistä löydetään sellaisilla 
”lehmän hermoilla” varustettu 
opastaja, kun ongelman ratkaisu 
ei etenekään selostetuilla oven ra-
osta pikaisesti huudelluilla ohjeilla? 

UUDET REFORMIN VAATIMAT 
OPETUSSUUNNITELMAT

Uusien reformin vaatimien ope-
tussuunnitelmien tekijäksi pyydet-
tynä henkilönä olin laatimassa ope-
tussuunnitelman Valumallinvalmis-
tajien suunnitelmaa. Minulle esitet-
tiin toivomus, että pitäisi muodos-
taa alan ammattilaisista sellainen 
tukiryhmä, joka menisi opetus-
suunnitelman vaatimukset huolel-
lisesti ja perusteellisesti läpi. Kä-
vin kysymässä Tampereella olevis-
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ta malliveistämöistä kahta ammat-
titaitoista johtajaa: ” Voisitteko 
suostua avukseni ko. työryhmään 
lausunnon antajaksi?”. 

Lähetin näiden henkilöiden yhteis-
tiedot reformiryhmän vetäjille Jy-
väskylään. Nähdessäni kyseiset 
malliveistämöiden omistajat kysyin 
heiltä:” Oliko heihin otettu yhteyt-
tä reformin tekijöiden puolesta”? 
Malliveistämöiden omistajat eivät 
olleet saaneet minkäänlaista yhtey-
denottoa reformiryhmältä!!! 

Elokuun lopussa minulle tuli 
Opetushallituksesta sähköpostia, 
jossa kerrottiin mm:” Perusteet laa-
ti työryhmä, jossa oli monipuolises-
ti uuteen tutkintoon tulevien alojen 
edustus, ja lisäksi ryhmä kuuli alan 
edustajia työn aikana.”  OLIHAN 
SIELLÄ YKSI VALIMOYRITYS, JOS-
SA VALUMALLEJA ON AKTIIVI-
SESTI VIIMEKSI VALMISTETTU 
VUOSITUHANNEN VAIHTEESSA.

Koulutuksen uudistava keskias-
teen reformin vaikutus näkyy käy-
tännössä siinä, että opettajille on 
tunnit vähennetty alle 20 tuntiin/
viikko, ja kun ansiot putoavat alle 
puoleen, ammattitaitoiset opetta-
jat ovat sanoutuneet irti. Tilalle on 

palkattu ”ammatilliset ohjaajat”, 
joiden ammattitaito ei vastaa kou-
lutetun asialleen omistautuneen 
opettajan ammattitaitoa ja kykyä 
auttaa ongelmissa. TULOKSENA 
ON TOTAALINEN AMMATTI-
OPETUKSEN TASON RÄMETTY-
MINEN.

YMMÄRTÄMÄTTÖMYYDEN 
HUIPPU

Valimoalojen ymmärtämättömyy-
den huippu reformin vastaavilta 
vastuunkantajilta on, että valimot 
on sijoitettu prosessiteollisuuden 
ryhmään. Valimoiden työ EI OLE 
PROSESSITEOLLISUUTTA. Vali-
moiden tuottamat valut ovat aina 
yksittäistuotteita, jotka vaativat sy-
välle pureutuvaa teknistä tietämys-
tä valettavien metallien ominai-
suuksista, ja valettavien materiaa-
lien käyttäytymistä valamisen ja 
jähmettymisen aikana. 

Mikä muu teollinen toimiala voi 
kylttinään esittää toimintaa, jonka 
vuoksi Yhdysvaltojen hallinto lä-
hetti edustajiaan vaatimaan Suo-
men presidentin puuttumaan ja 
kieltämään syvän meren sukellus-
pallojen valmistamisen. Näitä su-
kelluspalloja valettiin Lokomon te-

rästehtaalla, ja valumallit niihin 
valmistettiin Kangasalla. Tämän-
kaltainen toiminta ei ole prosessi-
teollisuutta.

MISTÄ SAADAAN 
VALIMOKOULUTUKSEEN 
UUDET OPISKELIJAT?
 
Opiskelijoiden hakeutuminen va-
limoteollisuuden alojen koulutuk-
seen on romahtanut, joten apua 
uusista oppilaista saadaan aikaisin-
taan kolmen (3) vuoden kuluttua. 
Maassamme on tuhansittain maa-
hanmuuttajia, jotka odottelevat 
vastaanottokeskuksissa vastauk-
sia hakemuksiinsa. Aloitetaan uu-
denlainen koulutus, jonka avulla 
saamme motivoituneita aikuisia 
työntekijöitä valimoihin ja malli-
veistämöihin. Nämä aikuiset ovat 
maahanmuuttajia, mutta jos oma 
nuorisomme ei edes hakeudu alan
ammattikoulutukseen, niin työnte-
kijät pitää löytää ja kouluttaa sieltä, 
mistä niitä suinkin saadaan.

Valmetin Rautpohjan konekaavaamossa oli töissä 1950-luvulla mies nimeltään Virtanen. Miehen 
työsuoritukset ja lukemattomat törmäilyt eivät miellyttäneet ylimestari Oke Haapaa (s. 1918), joten 
hän kutsui miehen koppiinsa. Aikansa miestä toruttuaan Haapa päätti puheensa: 
– Tilanne nyt vain on sellainen, että meidän tiemme eroavat. 
Virtanen siihen: 
– Mihinkäs se ylimestari aikoo lähteä?

     Kasku Rautpohjan Valimosta, osa 3. Kaskut kerännyt Olavi Piha.

Kari Pohjalainen
Huolestunut valumallialan 

ammatin kouluttaja vuosilta 

1973 – 2010
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Valimon luotettava yhteistyökumppani

Edustamme  varteenotettavia toimittajia ja laadimme asiakkaillemme
räätälöytyjä ratkaisumalleja jo yli 55 vuotta.

Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo

Uudesta tai regeneroidusta keernahiekasta poistetaan pöly 
ja se saatetaan haluttuun käyttölämpötilaan. Käsiteltävä hiekka 
voidaan kerralla joko lämmittää tai jäähdyttää. Vaaka 
mahdollistaa tarkasti määritellyn hiekkamäärän käsittelyn 
kerrallaan. Pienen kokonsa takia laite voidaan sijoittaa lähes  
kaikkialle keernahiekan valmistamoon. Teknologinen etu   
maksaa itsensä takaisin selvänä rahana. Uusin tekniikka 
tehostaa laitostanne ja tekee tuotannon taloudelliseksi. 

Koneet ja laitteet

Sinkotekniikka: AGTOS GmbH
AGTOS toimii kaikilla sinkopyöräsinkouksen alueilla. Oma henkilöstö
hoitaa sinkolaitosprojekteja, suunnittelee, valmistaa ja ohjelmoi omilla tehtailla 
sinkoja puhdistukseen, ruosteenpoistoon, hehkutushilseen poistoon
ja kuulapommitukseen. Valmistusohjelmaan kuuluvat myös kappaleiden
kuljettimet muilta käsittelypaikoilta sinkoon ja edelleen pois.
Tällöin toimitamme koko järjestelmän ja laitoksen, siis kokonaisratkaisun.
Koneiden koko voidaan mitoittaa millimetrin kokoisten ketjujen
käsittelystä valtamerikonttien sinkoukseen eli laitosten kokoa ei ole
rajoitettu.

   
– Automaattikaavaus:     Künkel-Wagner ja SLS Swisspour valukoneet
– Pullakaavamot:           Eri saksalaisia toimittajia
– Keernatykit:                Reissaus & Baumberg Maschinenbau (uudet koneet)
 Varaosat: Röper/Lämpe
– Hiekan elvytys, terminen ja mekaaninen: Axmann, DeAnTek, Webac
– Paineilmalähettimet:     Klein, Neuhof, DeAnTek
– Induktiouunit, -kelat, transistoritekniikka: I.A.S.
– Romun nostomagneetit:     Himmelmann. 
– Amiinikaasupesurit:      B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:       Eri toimittajia
– Sinkotekniikan vara- ja kulutusosat: AGTOS, STO-Strahltecnik, Team-Strahltecnik     
– Tärytekniikka:              Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet: Webac
– Furaani- ja alphaset-hiekkojen sekoittimet:  Webac, Axmann
– Tuorehiekkasekoittimet: Künkel-Wagner
– Panostuslaitteet, pölynpoisto:               Cyrus
– Valimosuunnittelu, valuohjelmat:    DeAnTek

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778
e-mail: diaco@diaco.fi

Lämmitys- ja jäähdytysseula, 
panosajo (Neuhof)
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TEKSTI: Kari Pohjalainen
 “mallifossiili” Lepaalta

HISTORIAA

Ruona Oy oli Raahessa vuosina 
1918 – 1952 toiminut metallialan 
yritys, jolla oli oma konepaja, vali-
mo ja laivatelakka. Vuonna 1942 
yritystä laajennettiin ja silloin myös 
perustettiin taloon rauta- ja teräs-
valimo. Valimon perustaminen sii-
hen aikaan vaati tietysti oman mal-
liveistämönsä, koska valimon toi-
minnan kulmakiviin kuului tyypil-
lisesti oma malliveistämö. Ilman 
valumalleja ei valimon toimintaa 
voi aloittaa. 

Vuonna 1945 Ruona Oy:ssä aloit-
ti toimintansa myös yrityksen oma 
ammattikoulu. Vuonna 1947 henki-
lökuntaa yrityksessä oli kaikkiaan n.
700 henkilöä. Ruona Oy:n toiminta 
päättyi konkurssiin vuonna 1952, ja
yhtiön toimintaa jatkamaan perus-
tettiin Raahe Oy, joka jatkoi teräs-
valimon menestyksekästä toimin-
taa Raahessa vuonna 1953. Teräs-
valimoa laajennettiin 1970-luvulla
pientavaran kaavaus- ja valulinjoil-
la ja uudella valumalliverstaalla. 
Ensimmäinen teräsvalu valettiin 
Raahessa vuonna 1943.
 
Raahe Oy:n konepaja ja valimo
fuusioitiin Kone Oy:n nosto- ja 
siirtolaiteryhmään vuonna 1979 
ja nimeksi tuli Kone Oy:n Raahen 
tehtaat. Vuonna 1987 yrityksen ni-
meksi vaihtui Kone Oy, Raahen va-
limo, ja vuonna 1995 Raahen Te-

räsvalimo Oy, joka taasen vaihtui 
vuonna 1999 Keycast Oy:ksi, ja ai-
kanaan vuonna 2013 nimeksi va-
kiintui nykyinen Miilucast Oy.   

Miilucast:in (Raahen) malliveis-
tämö on omana osastonaan vali-
mossa, ja se toimii nykyään vain 
muutos- ja korjauspajana.

MALLIVEISTÄMÖ  

Malliveistämöllä ei ollut kum-
mempaa kutsumanimeä. Yleen-
sä sitä kutsuttiin malliverstaaksi. 
Veistämö on sijainnut samoilla 
paikkeilla 40-luvulta lähtien. 
Vuonna 1976 rakennettiin uusi 
veistämö ja mallivarasto nykyi-
selle paikalleen.

HENKILÖKUNTAA

Malliveistämön työnjohtajina 
ovat toimineet: Paavo Tulinen, 
Kalle Liimatainen, Lauri Kivimäki, 
Mikko Rytinki, Esa Visuri ja Jouko 
Käpylä.

Mallipuuseppinä (mallinikkarei-
na) ovat työskennelleet vuosien 
saatossa: Sulo Liimatainen, Eino 
Sipola, Topi Tuomaala, Kusti Virta-
nen, Kalevi Laitanen, Pauli Pouta-
nen, Mauri Lindeman, Eero Puonti, 
Eero Kiilakoski, Pertti Mykylä, Kau-
ko Näsänen, Seppo Lepistö, Janne 
Lepistö, Matti Mattila, Pekka Matti-
la, Eero Ukonaho, Teuvo Teräslahti,

Kari Liimatainen ja Veikko Porkka,
joka myöhemmin vaihtoi maise-
maa, ja jatkoi uraansa Raute:lla ja 
Upo Oy:llä Lahdessa. Enimmillään 
mallinikkareita on ollut kerrallaan
4–7 nikkaria.  Kirjoituksen julkaisun 
aikana mallinikkareina työskente-
livät: Matti Halonen ja Paavo Vuoti.

KONEKANTA

Malliveistämön konekanta on ol-
lut perinteisiä puuntyöstön manuaa-
likoneita. Hankalimmat koneistukset 
tehtiin tarvittaessa valumallialan ali-
hankintayrityksissä, koska Raahesta 
ei vastaavia löytynyt.

MALLIMATERIAALIT 
RAAHESSA

Mallien materiaalit olivat pää-
sääntöisesti puuta, vaneria ja muo-
via. Kuorimuottimallit olivat valu-
rautaa, pronssia alumiinia ja terästä. 
Kuorikaavauksen metallimallit työl-
listivät aikoinaan yhden miehen ko-
koaikaisesti, mutta asiakkaiden siir-
rettyä toimintojaan ulkomaille, ne-
kin tilaukset vähenivät.

KOULUTUSSATTUMIA

Hämeenlinnan Ammattikoulun 
Valimo-osastolla kursseilla vuosi-
na 1971 - 1973 olivat Raahesta: 
Esa Visuri, Kari Liimatainen ja 
Kauko Teräslahti. Tämän kirjoi-

MIILUCASTIN 
(RAAHEN) 
MALLIVEISTÄMÖ   
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tomäärä. Lepistö on pitkään ollut 
mallinikkarina Raahessa. Hän on 
niitä viimeisiä oikeita mallipuu-
seppiä talossa, jotka pystyvät te-
kemään kunnolliset valumallit ulos-

tuksen kirjoittaja oli silloin aloit-
tanut Valumallintekijän opintolin-
jan opettajana. Kyseiset oppiso-
pimuskoulutukset olivat ensim-
mäisiä lajissaan maassamme, ja 
vasta myöhemmin ko. koulutus-
tapa on yleistynyt.

KIRJOITUSONGELMIA

Kirjoituksen ”syväkurkuksi” 
=paikallistietäjäksi houkuteltiin 
Esa Visuria, joka lupautuikin muis-
telemaan malliveistämön asioita. 
Ongelmaksi kirjoituksen laatimi-
seen muodostui, kun Esa oli kir-
joituksen laatimisen aikoina päät-
tänyt tehdä pyöräretken Lapissa. 

Matkaa kertyi ”jalkovälihinkiöllä”
 (tamperelainen nimitys polkupyö-
rälle) 1550 kilometriä, ja ko. mat-
kaan kului aikaa pari viikkoa. Päi-
väkohtainen tavoite oli n. 100 km/
päivä. Matkareitti kulki paikkakun-
nittain: Raahe – Ii – Ranua – Posio 
– Kuusamo – Taivalkoski – Sodan-
kylä – Saariselkä – Inari – Pokka – 
Levi – Ylläs – Kolari – Pello – Tor-
nio ja Raahe.  Aikamoinen suoritus 
eläkeläiseltä???

Onneksi Esa lähetti tietoa Seppo
Lepistöstä, jolta saatiin tähän kir-
joitukseen laajin ammatillinen tie-

lyönnista lähtien. Seppo vastasi ky-
symyspatteriini, ja Mikko Raumala 
välitti sähköisessä muodossa vas-
taukset kirjoittajalle. 
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UUSI HENKILÖTIETOJEN 
KÄSITTELYÄ SÄÄNTELEVÄ LAKI

GDPR tulee sanoista General Data Protection Regulation (yleinen tietosuo-
ja-asetus). Se on uusi henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota sovelle-
taan kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen.

Sen tarkoituksena on vahvistaa 
kansalaisten perusoikeuksia digi-
taaliajassa. Uudet säännöt helpot-
tavat liiketoimintaa yksinkertaista-
malla yrityksiä koskevia sääntöjä 
digitaalisilla sisämarkkinoilla, eli 
GDPR antaa paremman suojan 
henkilötiedoillesi ja enemmän 
keinoja hallita tietojesi käsittelyä.

SVY on käsitellyt, ja tulee jatkos-
sakin käsittelemään, henkilötieto-
ja Suomen kulloinkin voimassao-
levan henkilötietolain mukaisesti. 
Perjantaina 25.5., kun Euroopan 
tietosuoja-asetus astui voimaan,
 ei tietojesi tai asetustesi käsittely-
tapa muuttunut. Henkilötietojasi ei 
luovuteta markkinointi- eikä muis-
sa tarkoituksissa eteenpäin. Niitä 
ei myöskään julkaista verkossa. 
Erottuaan yhdistyksestä jäsenen 
tiedot poistetaan yhdistyksen jä-
senrekisteristä. Käytämme tietojasi 
yhdistyksen jäsenyyssuhteen hoita-
miseen eli käytännössä Valimovies-
tin sekä tarvittaessa jäsenmaksun 
postittamiseen sekä yhteydenpitä-
miseen. 

Tietojasi tarkastelevat vain ne, 
joiden työnkuvaan se kuuluu. Näi-
tä ovat yhdistyksen asiamies, joka 
ylläpitää jäsenrekisteriä, yhdistyk-
sen osto- ja myyntireskontraa hoi-
tava kirjanpitotoimisto sekä Vali-
moviestiä painava painotalo pos-
tittaessaan lehdet. Ja heitä kaikkia 
sitoo vaitiolovelvollisuus. Yhdis-
tyslain 11 §:n mukaan jäsenelle 
on kuitenkin pyynnöstä varattava 
tilaisuus tutustua jäsenluettelon 
tietoihin (nimi ja kotikunta).

Liittyessäsi SVY:n jäseneksi, on 
henkilötietoihisi tallennettu seu-
raavat antamasi tiedot:

- Etu- ja sukunimi
- Osoite, postinumero ja 
 -toimipaikka
-Syntymäaikasi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Työnantaja

Yhteystietojen lisäksi asiakastie-
doistasi käyvät ilmi:

- Jäsennumerosi
- Yhdistyksen jäsenyytesi alkamis-
vuosi
- Tietojen viimeisin muokkausajan-
kohta

Henkilömatrikkelista sanotaan 
Suomen lainsäädännössä hen-
kilötietolain 17 § seuraavaa (lähde: 
henkilötiedoilla Valimoviestin pa-
periversiossa joka toinen vuosi. 
Lain puolesta henkilömatrikkelin 
julkaisuun tässä muodossa ei ole 
estettä. Jäsenistöllä on kuitenkin 
mahdollisuus kieltää omien tieto-
jensa julkaiseminen matrikkelis-
sa eli jos joku jäsenistöstä haluaa, 
että hänen tietojaan ei julkaistaan 
henkilömatrikkelissa, ilmoittakoon 
tämän asiamiehelle. 
 

Jani Isokääntä
Asiamies

Tiedote
jäsenistölle
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EUROPE – CHINA – INDIA – JAPAN – US

   Isot ja pienet valumallit puusta ja muovista

                     CAD-CAM mallit

                 Uusi cnc-kone käytössä
                 Työstöalue 2060x3100
          Nyt myös EPS- yms. mallit saatavilla 

        Kiteen Malliveistämö
            Aki Mämmi Oy
                     Ruukkitie 1
                     82600 Tohmajärvi
    
                    Puh. 0500 685884
	 					www.kiteenmalliveistamo.fi
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Ilmoittaudu
GIFA 2019
messumatkalle

Valimokansa kokoontuu ensi kesäkuussa Düsseldorfiin tutustumaan alan uusimpiin tuulahduksiin. Sa-
manaikaisesti valimoalan johtavien GIFA-messujen kanssa järjestetään myös Metec-, Thermprocess- ja 
Newcast-messut. Lisätietoja messuista löytyy osoitteesta www.gifa.de.
 Vuoden 2019 messut järjestetään juhannuksen jälkeisellä viikolla, eli 25.-29.6.2019. SVY järjes-
tää tälläkin kertaa yhteismatkan messuille, nyt yhteistyössä Vuorimiesyhdistyksen Metallurgijaoston 
kanssa. Majoitukset ja lentoliput ovat jo varattuina, ja seuraavaksi on aika ilmoittautua tälle sangen 
antoisalle matkalle.
 Paikkoja on varattu yhteensä 124 hengelle, jotka ennakkoilmoittautumisvaiheessa on jyvitetty
siten, että SVY:lle on varattu 90 paikkaa ja Metallurgijaostolle 34 paikkaa. Mikäli kaikkia kiintiöitä ei 
varata ennakkoilmoittautumisvaiheessa, siirtyvät jäljellä olevat paikat kaikkien varattaviksi. On kui-
tenkin varsin todennäköistä, että kaikki paikat varataan jo ennakkoilmoittautumisvaiheessa, joten 
liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin!
 
NELJÄ MATKAPAKETTIA

Matkapaketteja on neljä, ja ne on optimoitu siten, että messuilla voi viettää mahdollisimman paljon ai-
kaa. Lentoyhtiönä on Finnair.

     Menolento   Paluulento       Paikkoja
Matka 1 Maanantai-ilta - keskiviikkoilta 24.6.2019 16.30-18.00  26.6.2019 18.50-22.10      55
Matka 2 Keskiviikkoaamu - perjantai-ilta 26.6.2019 07.40-09.10  28.6.2019 18.50-22.10      27
Matka 3 Keskiviikkoilta - perjantai-ilta 26.6.2019 16.30-18.00  28.6.2019 18.50-22.10      28
Matka 4 Maanantai-ilta - perjantai-ilta 24.6.2019 16.30-18.00  28.6.2019 18.50-22.10      14
 
KOLME HOTELLIVAIHTOEHTOA

Hotellit on valittu siten, että niistä pääsee helposti U-Bahnilla messuille (lippuna kelpaa GIFA-messu-
lippu), sekä Düsseldorfin hekumalliseen Altstadtiin. 
1. IBIS DÜSSELDORF CITY, LUDWIG-ERHARD-ALLEE 2
Hotelli sijaitsee Düsseldorfin päärautatieaseman välittömässä läheisyydessä ja siten U-Bahnin varrella. 
Altstadtiin on reilun 2 km matka, joka sekin taittuu kätevästi U-Bahnilla. Yhden hengen huoneita on 
varattu yhteensä 20 kpl, ei kahden hengen huoneita.
2. A&O DÜSSELDORF HAUPTBAHNHOF, CORNELIUSSTRASSE 9
Altstadtin eteläpuolella sijaitsevasta hotellista on vajaan kilometrin matka lähimmälle U-Bahn pysä-
kille ja hieman enemmän Altstadtiin. Yhden hengen huoneita on varattu yhteensä 17 kpl, kahden 
hengen huoneita 5 kpl.
3. BEST WESTERN HOTEL AMBASSADOR, HARKORTSTRASSE 9
Tämä kolmesta hotellistamme tasokkain sijaitsee päärautatieaseman läheisyydessä ja siten erino-
maisten U-Bahnyhteyksien varrella. Altstadtiin kävelee vajaat kaksi kilometriä. Yhden hengen huonei-
ta on varattu yhteensä 18 kpl, kahden hengen huoneita 2 kpl.
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HINNAT JA ILMOITTAUTUMINEN

Tällä kertaa ilmoittautumista on yksinkertaistettu siten, ettei erillistä ennakkoilmoittautumismaksua ole. 

Ilmoittautuminen tapahtuu HRG Nordicin järjestelmässä 12.11.2018 alkaen. Linkki järjestelmään löytyy 
SVY:n sivuilta osoitteessa www.svy.info.

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetun osallistujan nimen voi muuttaa toukokuun loppuun saakka.

  ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN AUKEAA 12.11.2018 JA PÄÄTTYY 12.12.2018 
  JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN AUKEAA 18.12.2018 JA PÄÄTTYY 30.1.2019
  OSALLISTUMISMAKSUJEN ERÄPÄIVÄ ON 22.2.2019.

      Hotellit 1 ja 2   Hotelli 3
     1 h huone 2 h huone 1 h huone 2 h huone
Matkat 1-3 (2 yötä) Ennakko  1 160 €     950 €  1 400 €  1 060 €
   Jälki  1 260 €  1 050 €  1 500 €  1 160 €
Matka 4 (4 yötä)  Ennakko  1 660 €  1 360 €  2 140 €  1 480 €
   Jälki  1 760 €  1 460 €  2 240 €  1 580 €

HUOM! Hinnat ovat per henkilö ja sisältävät kaikki verot ja maksut. Kahden hengen huoneen hinta 
edellyttää, että huoneessa majoittuu kaksi henkilöä.

Edellä mainitut hinnat sisältävät edestakaiset lennot, bussikuljetuksen lentokentältä hotellille/messuil-
le, majoituksen aamiaisineen, matkatavaroiden kuljetuksen hotellilta lentokentälle sekä matkailijoiden 
bussikuljetuksen messualueelta lentokentälle paluupäivänä. Pakettihinnat eivät sisällä messulippuja, 
jotka kannattaa ostaa etukäteen messujen verkkokaupan kautta.

Paluupäivänä voit jättää matkatavarasi hotellin vastaanottoon, josta bussi ottaa ne kyytiin matkalla 
messualueelle, josta matkustajat otetaan kyytiin. Vastaavasti keskiviikkoaamuna saapuvan ryhmän 
matkatavarat toimitetaan lentokentältä suoraan hotellille. Näin sinun ei tarvitse raahata matkatava-
roita pitkin messualuetta.

PERUUTUS- JA MUUTOSEHDOT

Niin ennakko- kuin jälki-ilmoittautumiset ovat sitovia. Osallistumismaksu palautetaan ainoastaan, jos 
tilalle löytyy toinen lähtijä. Ilmoittauduttaessa annetun osallistujan nimen voi tarvittaessa muuttaa tou-
kokuun loppuun saakka. 

Matkan järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa varattua hotellia, mikäli paikkakiintiöiden täyttäminen 
tätä edellyttää. Mahdollisesta muutoksesta ilmoitetaan erikseen.

ERIKOISTOIVEITA? KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT HOITAA HRG NORDIC

Messumatkan käytännön järjestelyt hoitaa aiempaan tapaan HRG Nordic -matkatoimisto, yhteys-
henkilönä Jaana Muittari. Hänelle voi ilmoittaa mahdollisista muutoksista (esim. nimien muuttaminen). 
Hän järjestää mielellään esimerkiksi liitäntälentojen varaukset ja täyttää muut erikoistoiveesi. Jaanaan 
voi myös olla yhteydessä isompien ryhmävarauksien suhteen.

Jaanan yhteystiedot ovat jaana.muittari@hrgworldwide.com, 040 648 3386.

SVY:n osalta lisätietoja antaa Marcus Nybergh, marcus.nybergh@lux.fi, 050 556 7030.
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Nyt se vihdoinkin alkaa! Se perusnäyttelyn uudistus siis. Uudistus tapahtuu 
vaiheittain, alkuvaiheessa jopa niin, että museovieras ei ehkä havaitse mitään 
tapahtuvaksi. Näyttelytilasta viedään pois esineistöä, jota ei koeta enää niin 
tarpeelliseksi ja joiden tilalle tulee jotain muuta ’hauskaa’. 

Se hauska on tässä ensi vaihees-
sa liikkuvaa kuvaa. Alustavasti on 
puhuttu, ja osin sovittu kuvauksista 
tai filmimateriaalin saamisesta kol-
men valimon kanssa. Kyseiset vali-
mot jääköön vielä tässä vaiheessa 
nimettömiksi. Näyttelytyöryhmän 
kanssa aikoinaan päätettiin, että 
halutaan esittää se, että valimot 
eivät ole enää nokisia, pölyisiä ja 
hikisiä paikkoja, vaan moderneja 
tuotantolaitoksia. Tosin pieni ripa-
us testosteronia pyritään myös saa-
maan talteen yhdessä hehkuvan 
kauniin sulan metallin kanssa.

Toinen alkuvaiheiden toimenpi-
de on yleis- sekä osin kohdevalais-
tuksen uudistaminen. Tämä on iso 
ponnistus vähintäänkin rahallisesti. 
Tällä hetkellä, tätä kirjoitettaessa, 

näyttää hyvin mahdolliselta, että
museo saa kuin saakin uuden 
vuokraisännän. Tilanne on jännit-
tävä. Jos uumoiltu omistajanvaih-
dos todellakin tapahtuu, niin saam-
me nähdä, onko hänen intresseis-
sään satsata rahallisesti museon 
uudistamiseen ja koko ruukkialu-
een kehittämiseen. Joitakin int-
ressejä varmasti on.

HÖGFORSIN JUHLAVUOSI 
LÄHESTYMÄSSÄ

Valimomuseon perusnäyttelyn 
rinnalle, museon yläkertaan eli 
Galleria Bremeriin rakennetaan 
myös Högfors-osio, kuten tälläkin 
palstalla on moneen kertaan ker-
rottu. Nyt sillä paikalla on Hög-

forsin esinekokoelma. Osion ra-
kentamiseen on monta syytä: va-
limo toimii noin sata metriä muse-
osta ns. montun suuntaan, se on 
vaikuttanut oleellisesti museon pe-
rustamiseen, ja on ylivoimaisesti
kaikkein voimakkain tekijä koko 
paikkakunnan identiteetin muo-
dostumisessa. Niin, ja lisäksi teh-
das täyttää vuonna 2020 tasan 200 
vuotta. Kuinka moni muu suomalai-
nen yritys pystyy samaan? Ei aina-
kaan mikään muu valimo. Muista
toimijoista tulee mieleen äkkisel-
tään vain Fiskars, jonka historia 
ulottuu niinkin kauas kuin 1600-
luvulle. Tätä tekstiä lukevat Com-
ponentan edustajat suonevat alle-
kirjoittajalle anteeksi, kun puhun 
jatkuvasti Högforsista. Toki tiedäm-
me, että yritys on nykyään nimel-

TEKSTI: Janne Viitala

MUSEON 
RUUHKAVUODET EDESSÄ

Perusnäyttelyn uudistus etenee
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TEKSTI: Janne Viitala

tään Componenta Finland Oy 
Karkkila. Nimen viimeinen sana 
korvasi perinteikkään Högforsin
toukokuussa. Muutokselle oli var-
masti syynsä. Sekaantumisia on il-
meisesti tapahtunut. Mutta mah-
toiko konsernin johto muistaa, et-
tä Karkkilan ruotsinkielinen, viral-
linen nimi on edelleen Högfors? 
Aika harva paikkakunta on saanut
nimensä, edes ruotsinkielisen, siel-
lä toimivan tehtaan mukaan. Alle-
kirjoittanut aikoo käyttää jatkossa-
kin Högfors-nimeä, jos ei muuten, 
niin sen lyhyyden vuoksi.

Ja sitten se toinen juttu. Kirja! 
Högforsin tehtaan historiikki on 
kirjoitettu viimeksi vuonna 1954, 
ja opus päättyy vuoteen 1950. 
Paljon on vettä virrannut tehdas-

alueen läpi kulkevassa Karjaanjoes-
sa tämän jälkeen. Paljon on myös 
ehtinyt tapahtua tämän jälkeen. 
Ja paljon uutta tietoa on löytynyt 
myös ennen vuotta 1950 tapahtu-
neista asioista. On siis syytä kirjoit-
taa ihan uusi tietoteos tehtaan vai-
heista. Me museoheput totesimme 
täällä keskenämme, että kirjoitta-
jaksi emme palkkaa ketään ulko-
puolista tutkijaa, koska, vaatimat-
tomia heppuja kun olemme, meil-
lä se tieto on jo valmiina. Teemme 
kirjan ihan itse tuntityönä, muse-
onjohtaja Tommi Kuutsa sekä alle-
kirjoittanut, joka keskittyy vuoden 
1910 jälkeisiin asioihin. Paljon on 
jo tutkittu ja kirjoitettu mutta pal-
jon on vielä tekemättä. Nämä kak-
si hanketta, perusnäyttelyn uudis-
taminen ja Kirja, ovat kaksi isointa 

projektia, joita minun aikana tässä 
museossa on toteutettu, ja sellaisi-
na ne tulevat todennäköisesti säily-
mään aina siihen saakka, kun työ-
pesti täällä joskus tulee päätök-
seensä. On siis menossa Valimo-
museon ruuhkavuodet!

Mutta vaikka isoja projekteja on-
kin meneillään, pyrimme siihen, et-
tä emme unohda muitakaan asioi-
ta. Yksi sellainen asia on juhlavuot-
taan viettävä Suomivalimo. Onnea 
100-vuotiaalle! Ohessa muutama 
kuva valimomuseon arkistosta juh-
lavuoden kunniaksi.

Helvi Laine 
Högforsin 
upouudella 
automaat-
tilinjalla 
vuonna 1994. 
Matti Pulkki-
nen/KRM 
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Presidentti Urho Kekkonen valmistau-
tumassa juhlavalun suorittamiseen 
Suomivalimon Iisalmen valimossa 
25.10.1975. Avustajina Yrjö M. Leh-
tonen ja Ulla Kumpulainen. KRM

Rauta- ja Metallivalimo Suomi ilmeisesti 1960-luvun lopulla. Kuvassa valimon työntekijät sekä isä 
ja poika B. M. Lehtonen ja Y. M. Lehtonen. KRM
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LOPPUVUODEN OHJELMAA

Valimomuseon loppuvuosi su-
juu melko tavanomaisissa mer-
keissä. Galleria Bremerin vaih-
tuvien näyttelyiden tilan on val-

lannut 60-vuotistaivaltaan juh-
listava Karkkilan kameraseura. 
Loppuvuodestaesittelemme 
joko Pop Up –taidetta tai har-
vinaislaatuisia Rock-julisteita 
erään keräilijän kokoelmista. 

Kumpikin näyttely järjestetään, 
mutta järjestys on vielä tässä 
vaiheessa epäselvä.

Rauta- ja Metallivalimo Suomi ilmeisesti 1960-luvun lopulla. Kuvassa valimon työntekijät 
sekä isä ja poika B. M. Lehtonen ja Y. M. Lehtonen. KRM 

DRYING NEW VALUE
www.sftec.fi

      HAUSKAA SYKSYÄ VALIMOVIESTIN LUKIJOILLE!
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AGTOS GmbH   STO-Strahltechnik GmbH    TEAM-Strahltech GmbH

Em. päämiehemme tarjoavat asiakkkaillemme lähes tulkoon kaikkiin

Suomessa käytössä oleviin Shot-Blast koneisiin varaosia,

nykyisin myös uudistavaa huoltoa sekä uudenveroisia, käytettyjä koneita.

AGTOS GmbH  on ensisijainen uusien sinkokoneiden toimittajamme,   
(koneita eri puolilla Suomea).

Valimohiekan sekoittimia valmistavat AXMANN ja 

REISSAUS & BAUMBERG.

Jälkimmäinen on meillä uusi, edistyksellinen keernatykkien valmistaja, 

(referenssikone jo Suomessa)

Muut varteenotettavat toimittajamme: kts.

Valimon Luotettava Yhteistyökumppani -ilmoituksemme! 

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI

www.diaco.fi   diaco@diaco.fi

Valimohiekan sekoittimia valmistavat AXMANN ja REISSAUS. 

Jälkimmäinen on meillä uusi, edistyksellinen keernatykkien valmistaja,
(referenssikone on jo Suomessa)

Entisaikaan Valmetilla kassa jakoi tilit, ja valimolla toisena jakajana oli Veera, joka oli tunnettu ronskista 
esiintymisestään ja terävästä kielestään. Saatuaan rahansa Paha-Poika eli työnjohtaja Reino Alho (s. 1923) 
huomasi ikkunastaan tilinjakajien poistuvan konepajalle päin. Paha-Poika otti pari kolme satasta ja heilutti 
niitä ikkunasta ja huusi: 
– Tulkaa plikat, minä tartten teitä!
Veera palasi takaisin, haukkui parhaansa mukaan Pahan-Pojan ja sanoi lopuksi: 
– En minä siitä, että mies esittää asiallista asiaa, mutta kun summa on niin mitätön.
.

     Kasku Rautpohjan Valimosta, osa 4. Kaskut kerännyt Olavi Piha.
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Karhulan Valimon 
omistajat ostivat Miilucast Oy:n

Uutinen

Miilukangas Oy on myynyt Miilucast Oy:n Karhulan Valimo Oy:n omistajille tekn.lis Ilkka Hakalalle, DI Pekka 
Kemppaiselle ja ins. Jyrki Laitiselle. Kaupan täytäntöönpanopäivä on 28.8.2018. Miilukangas Oy osti Raahen 
teräsvalimon 1.10.2013 amerikkalaiselta pääomasijoittaja Riversideltä. ”Kaupan myötä Miilukangas luopuu 
valimoliiketoiminnasta ja keskittyy konsernin pitkäaikaisiin ydinliiketoimintoihin”, kertoo Miilukangas Oy:n 
toimitusjohtaja Pekka Miilukangas. ”Kaupan tavoitteena on hyödyntää synergiamahdollisuuksia valimoi-
demme välillä”, tiivistää Miilucast Oy:n uusi toimitusjohtaja Pekka Kemppainen.

Miilucast Oy on erikoisteräsvaluihin keskittyvä valimo, jonka liikevaihto oli vuonna 2017 7,9 milj. euroa. 
Yhtiön työntekijämäärä on 45 kpl. Valimon johtajana jatkaa DI Ville Haataja. Miilucast Oy on ensi vuonna 
100 vuotta täyttävä, seostettuihin ruostumattomiin ja haponkestäviin sekä duplex-teräsvaluihin erikoistu-
nut valimo, kokoluokassa aina 3000 kilon kappalekokoon.

Karhulan Valimo Oy on vuonna 2016 perustettu yhtiö, joka osti Sulzer Pumps Finlandilta Karhulassa vuodes-
ta 1889 toimineen teräs- ja rautavalimon syyskuussa 2016. Tällä hetkellä valimo työllistää 95 henkilöä, vuoden 
2017 liikevaihto oli 11,4 milj. euroa. Valimo on erikoistunut runsaasti seostettujen duplex-, superduplex- ja 
superausteniittisten erikoisterästen valmistamiseen aina 10-15 tonnin painoon asti.

Miilucast Oy on kohdannut Suomen vuosikymmenen kestäneen taantuman pohjoismaisen konepajateolli-
suuden komponenttialihankkijana. Markkinatilanteen vuoksi tuotannon tasoa eikä hintatasoa ole saatu nos-
tetuksi tarvittavalle tasolle. Niinpä omistajat joutuivat etsimään uusia vaihtoehtoja Miilucastin toiminnalle. 

Karhulan Valimo taas on kasvanut erittäin voimakkaasti – kuukausimyynti kolminkertaistui siitä, kun ym. 
henkilöt ostivat valimon syyskuussa 2016. Kasvusta huolimatta tulostaso ei ole noussut omistajia tyydyt-
tävälle tasolle.

Tällä toimialarationalisoinnilla tavoitellaan sekä myyjän että ostajien mahdollisuutta parantaa taloudellis-
ta asemaansa. Samalla on tavoitteena vahvistaa yhteenlaskettuja resursseja osaamisen ja laitekapasiteetin 
monipuolistamisen ja kasvattamisen ohella.
 
Miilucast Oy:n uusien omistajien tarkoituksena on jatkaa molempien valimoiden toimintaa erillisinä 
yhtiöinä, mutta hakea synergiahyötyjä erikoistumisen, materiaalihankintojen ja resurssien sekä verkostojen 
yhteiskäytön kautta.

Uskomme vakaasti, että omistusjärjestely takaa myös asiakkaille vakaammat ja kehityskykyisemmät ja 
erikoistuneemmat valujen toimittajat.

Pekka Kemppainen
Toimitusjohtaja
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Karhulan Valimon 
omistajat ostivat Miilucast Oy:n

Rautaisannos osaamista!

Beijer Oy - on keskittynyt metalliteollisuuden tuotteiden maahantuontiin.
Osana BeijerTechiä tarjoamme suuren konsernin edut kuten laajan tuotevalikoiman ja suuren ostovoiman 
– Samalla pienen yrityksen läheisyyden, nopeuden ja huippuosaamisen. 

Edustamme maailman johtavia valmistajia. Jos meiltä ei löydy sopivaa tuotetta, etsimme sen.
Elannontie 5, 2. krs., 01510 Vantaa, Puh. (09) 615 20 550
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry

  puh. 010-672150
  fax. 010-6725335

PL 587, 40101 Jyväskylä
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BET-KER OY
PL 13 Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
Puhelin (08) 410 5600
www.betker.fi  

ERIKOISVALU HALMELA OY
Kartanonlenkki 51  
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311 
Faksi     (019) 689 3333
www.erikoisvalu.fi  
                                             

INS.TSTO. AX-LVI OY
PL 428
33101  TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.ax.fi   
                                                                   

KETO SOFTWARE OY
Ohjelmistoratkaisut
Kari Teräsniska 
Puhelin  0400 730 630
www.improlity.com  

MALLIVARUSTE KOSKI OY
Maakunnantie 2
27430  PANELIA
Puhelin  (02) 8647 465
Faksi  (02) 8647 465

                             

LAPUAN VALU
Kiviristintie 20    
62100 LAPUA
Puhelin (06) 433 1731   
Faksi     (06) 433 2731
Rautavalua  jo 
1800-luvulta lähtien. 
                                                     

MALLIVEISTÄMÖ 
VEIJO KARTTUNEN KY
Muurarintie 6
36200  KANGASALA
040 0733 521
karttunen@malliveistamo.com                                   

MIILUCAST OY
Merikatu 7
92100 RAAHE
010 5856200
www.miilucast.fi    
                                               

PEIRON OY
PL 88, Teollisuustie 4
32801  KOKEMÄKI
020 750 9400
www.peiron.fi      
                                                                       

ULEFOS OY / 
NIEMISEN VALIMO
Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 3156 640                                                                              
www.niemisenvalimo.fi  
  
       
 WWW.SVY.INFO

VALIMOINSTITUUTTI
www.valimoinstituutti.fi
www.valuatlas.fi
www.svy.info
                                                                                 

SUOMEN VALIMOMUSEO
Tehtaanpuisto, 03601 KARKKILA 
Puhelin  (09)  4258 3674 
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi
Muista museokauppa!                                                   

RIVI-ILMOITUKSET



VALIMOVIESTI 3/201848

SUOMEN VALIMOTEKNISTÄ YHDISTYSTÄ TUKEVAT YRITYSJÄSENET
Yritys / Osoite / Puhelinnumero / www.sivut tai sähköpostiosoite

Oy Aga Ab
Itsehallintokuja 6, 02600  ESPOO
010  2421, www.aga.fi

Alteams Finland Oy
PL 91 (Yritystie 1)
40351 Jyväskylä
0201 339 500, www.alteams.com

ASK Chemicals Scandinavia Ab
Box 22, SE-125 21 Älvsjö
+46 70 563 0326
www.ask-chemicals.com 

Beijer Oy
Elannontie 5, 01510  VANTAA
(09) 6152 0550, www.beijers.fi

Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie 4
84101  YLIVIESKA
(08) 410 5600, www.betker.fi

Calderys Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
0207 680 600, www.calderys.fi

Componenta Finland Oy
Panuntie 4
00610 HELSINKI
010 403 00
www.componenta.com

Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 28 D
00211  HELSINKI 
(09) 682 1544, www.diaco.fi

Erikoisvalu Oy
Kartanonlenkki 51, 
04680  HIRVIHAARA, 
019 - 689 3311,  
www.erikoisvalu.fi

Ferral Alucast Oy
Ferralintie 1, 68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.fi

Leino Cast Oy
Leinonkatu 5, 24100  SALO
(02) 77500, www.leinocast.com

Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3, 02650  ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi

Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2
27430  PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.fi

Malliveistämö Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200  KANGASALA
(03) 379 1330
karttunen@malliveistamo.fi

Malliveistämö MuotoPuoli Oy
Akkutie 4
00770  HELSINKI
www.muotopuoli.f

Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11
28100  PORI
(02) 641 8540
www.mecatrade.fi

Miilucast  Oy
Merikatu 7, 92101  RAAHE
010 585 6200, 
www.miilucast.fi

Peiron Oy
PL 88, Teollisuustie 4
32801  KOKEMÄKI
020 750 9400, www.peiron.fi

PL Finland Oy
Aholantie 17, 21290  RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.fi

Ponsse Oyj
Ponssentie 22
74200  VIEREMÄ 
020 768 800, www.ponsse.fi

Finfocus Instruments Oy
Lepolantie 16 
00660  HELSINKI
010 328 9980
www.finfocus.fi36

Heraeus Electro-Nite 
International N.V.
Hitsaajankatu 20
00810  HELSINKI
050-326 4793
Johanna.Bartsch@heraeus.com

Insinööritoimisto 
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101  TAMPERE
(03) 2680 111, www.ax.fi

Karhulan Valimo Oy
Pajatie 91
48600 KOTKA
www.karhulafoundry.com

Karhuvalu Oy
Hitsaajantie 40
26820  RAUMA
(02) 634 1400
info@karhuvalu.fi

Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
SE-191 02 SOLLENTUNA 
www.karlebo.se

Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600  KARKKILA
(09) 225 9281, www.malliapu.fi

Keskipakovalu Oy
Lastikankatu 21
33730  TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.fi

KM-Valu Ky
Teollisuustalo, 
40900  SÄYNÄTSALO
(014) 337 3200
www.km-valu.fi
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TAPAHTUMAKALENTERI 2018

5.10.2018 SVY:n 71. vuosikokous, 

Uusikaupunki

7-8.2.2019 Talviopintopäivät, Tampere

25.-29.6.2019

GIFA/THERMPROCESS/METEC/NEWCAST

Dusseldorf (D), www.gifa.com, 

www.messe-duesseldorf.com

Teknos Oy
PL 107, Takkatie 3
00371  HELSINKI
(09) 506 091
 www.teknos.fi

Tevo Lokomo Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE

Viasveden Hiekka- ja 
Kuljetusliike Oy
Vanha Raumantie 811 
28660  PORI
(02) 6471 230
www.viasvesihiekka.fi

Valmet Technologies  Oy, 
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101  JYVÄSKYLÄ 
010 672150
www.valmet.com

Valmet Technologies  Oy,
Valkeakoski terätehdas
PL 125, Niementie
37601  VALKEAKOSKI
010 6720000
 www.valmet.com

Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101  VAASA
010 709 0000, 
www.wartsila.com

Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210  HELSINKI 
(09) 675 166
ravatek@ravatek.fi

Rolls-Royce Oy Ab
PO Box 220, 26101 Rauma
(02) 83791
juha.malinen@rolls-royce.com

Sandvik Mining and 
Construction Oy
PL 100, 33311  TAMPERE 
0205 441 20
www.tamrock.sandvik.com

Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800
 www.selcast.fi

Sepikon Oy
Ainolankatu 7
03600  Karkkila
0400- 624416
sepikon@kolumbus.fi

Sibelco Nordic Oy Ab
Mikkelänkallio 3
02770  ESPOO 
010 217 9800
www.sibelconordic.com

Sintrol Oy
Ruosilantie 15
00390 HELSINKI
(09) 5617 3637
www.sintrol.com

Specialvalimo J. Pap Oy
Niittyrinne 3, 02270  ESPOO 
(09) 888 1188
www.specialvalimo.fi

Suomivalimo Oy
Parkatintie 31, 72140 IIsalmi
www.suomivalimo.fi

Uudenkaupungin 
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.fi

Tekmur Oy
Jokisentie 167
05200  RAJAMÄKI
(09) 8386 4300
 www.tek-mur.fi
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Tuotteita teräs-, valimo- ja rakennusteollisuudelle

OY LINE-MA AB   
Simolinintie 1, Fi-06100 PORVOO
☎ + 358-19-5244 922, E-mail:  linema@linema.fl
www.linema.fl      www.laastikulma.fl

Exocast
Isocast
Isoex
Cover Pulver

Filters:
Zirconia (ZIR)

Silicon Carbide (SIC)

Aluminumoxide (ALU)

Aluminumoxide 
light Carbon (ALUL)

Pressed (CHF)

Furan resin
Phenolic resin
Croning Sand
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MEDIAKORTTI
Valimoviesti
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry
 Finlands Gjuteritekniska Förening rf

LEHDEN VERKKOSIVUT
http://svy.info/valimoviesti.html

LEVIKKI JA PAINOS
Valimoviesti tavoittaa pääosan valimoiden toimihenkilöistä, 
malliveistämöistä, valimoiden laite-ja raaka-ainetoimittajista 
sekä osan valun käyttäjistä. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 
Painosmäärä n. 700 kpl/lehti.

AINEISTOT JA AIKATAULUT

Numero  Aineiston jättöpäivä   Lehti ilmestyy viikolla 
1   10.2.    11
2   10.5.    23
3   20.8.    38
4   10.11.    50

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 210 x 270 mm
Värillinen

AINEISTOT JA ILMOITUSMYYNTI
Jani Isokääntä p. 040 834 8088, jani.isokaanta(at)svy.info

HINNASTO:
Sivua  Hinta,€  Koko, lev x kork, mm 

1     570  175 x 225
½     350  175 x 110
¼     220  85 x 110
Rivi       75  85 x 30

Huom! Koko sivun ilmoitukseen on tehtävä 2mm leikkuuvarat.
Mikäli haluat useamman sivun, ota yhteyttä ilmoitusmyyntiin.
Mediakortissa esitetyt hinnat ovat alv 0 %.

OSOITE
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

PUHELIN 
040 – 834 8088
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Enemmän irti hiekastasi

Toimisto
Tulkinkuja 3
02650 Espoo
Puh 09 622 0550
info@lux.fi, tilaukset@lux.fi

Varasto
Kuusimäentie 2
01900 Nurmijärvi
Puh 09 854 3401
varasto@lux.fi

www.lux.fi

Kiinnostaako hiekan lujuuden optimoiminen ja
sideainemäärän vähentäminen?

Harva suhtautuu kaavaushiekkaan yhtä intohimoisesti 
kuin me Luxilla. Tiedätkö minkälaiset lujuudet hiekka-
sideaineyhdistelmällänne saavutetaan, ja miten niitä 
voi parantaa? 

Miten uuden hiekan ja kiertohiekan suhde, kromiittihiekka, 
hiekan pölyisyys tai sideaineiden määrän muuttaminen 
vaikuttavat hiekan ominaisuuksiin? 

Uusien hiekka-sideaineyhdistelmien testaaminen tuotantolaitteilla voi olla vaikeaa, ja asetusten 
muuttaminen tuotannossa riskialtista. Tarjoamme nyt aivan uudenlaisen mahdollisuuden 
selvittää hiekan ominaisuudet valimossa tehtävissä kokeissa. Testit tehdään meidän 
laitteillamme, eivätkä ne haittaa tuotantoa. Henkilökunta voi seurata testejä ja siten oppia 
hiekan toimivuudesta. Niin toivottaessa tarjoamme myös hiekkakoulutusta henkilökunnalle.

Kiinnostuitko? Marcus Nybergh kertoo mielellään enemmän konseptistamme, ota yhteyttä 
marcus.nybergh@lux.fi, tai 050 556 7030.


