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Arvoisat Valimoviestin lukijat. Jälleen on se aika vuodesta, kun kaa-
mos on valloillaan, ja illat ovat pitkiä. Töihin mennään pimeällä, ja sieltä 
lähdetään pimeällä. Toivonkin, että vuoden viimeinen numeromme tuo 
pientä piristystä synkkään syksyyn. Piristystä syksyyn toi myös 71. vuosi-
kokouksemme Uudessakaupungissa. Tapahtuma oli erittäin onnistunut, 
joten kiitokset vielä kerran järjestelytoimikunnalle. Kokouksessa tehtiin 
myös tärkeitä päätöksiä yhdistyksemme tulevaisuuteen liittyen. Kiitoksia 
jäsenistölle aktiivisesta osallistumisesta, tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Reportterimme on vieraillut oman vuosikokouksemme lisäksi myös vel-
jesjärjestömme SGF:n vuosikokouksessa ”rapakon” takana. Saamme lu-
kea kuulumiset sieltä, ja ne, jotka eivät päässeet Uuteenkaupunkiin, nä-
kevät myös parhaat palat lehtemme sivuilta. Lehtiyhteistyömme naapu-
rin kanssa on valitettavasti ollut tauolla, mutta teemme sen eteen töitä, 
että saisimme jälleen juttuja lehteen myös Ruotsista.

Syksyn aikana on myös juhlittu valimoalalla. Leino Group Oy vietti var-
teenotettavaa 120-vuotisjuhlaa, ja olemme saaneet juhlasta ja sen kat-
tavasta puhujakaartista lyhyen reportaasin. Myös Suomivalimolla oli juh-
lan aihetta, kun valimo täytti 100 vuotta, ja myös niistä juhlista voimme 
lukea lehden sivuilta. Yhdistys onnittelee vielä kerran näitä kahta pitkän 
historian yritystä.

Yhdistyksemme jäsenmäärä on valitettavan jyrkässä laskussa, josta 
tarkempia lukuja asiamiehen palstalta. Täten kannustan kaikkia lukijoi-
ta rekrytoimaan lisää jäsenistöä yhteisöistään, että yhdistyksemme py-
syy vireänä jatkossakin, ja saavuttaa vähintään yhtä kunnioitettavat toi-
mintavuodet kuin edellä mainitut yritykset. 

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 11/2019 
Aineistot viimeistään 10.02. 
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

Toivotan kaikille

Rauhallista Joulua Ja 
Menestyksekästä Uutta Vuotta 2019!
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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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Yhdistyksemme 71. vuosikoko-
usta juhlittiin tänä vuonna Uudes-
sakaupungissa Uudenkaupungin 
Rautavalimo Oy:n isännöidessä 
tilaisuutta. Osallistujamäärä oli 51 
henkilöä. Varsinainen kokous jär-
jestettiin hotelli Aquariuksessa, ja 
iltajuhla puolestaan pidettiin Uu-
denkaupungin Golf-klubilla. Kat-
tavampi reportaasi vuosikokouk-
sesta löytyy tästä lehdestä. 

Vuosikokouksessa käsiteltiin 
sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat,
sekä hallituksen valtuutus perustaa 
SVY:n erikoisrahasto Kaute-säätiön 
alaisuuteen hallinnoimaan SVY:n si-
joitusvarallisuutta. Yhdistyksen tilin-
päätös oli odotetusti negatiivinen 
johtuen yhdistyksen panostuksesta 
Tampereen juhlavuosikokoukseen. 
Vuosikokous päätti tilinpäätöksen 
hyväksymisestä ja vastuuvapauden 
myöntämisestä vastuuvelvollisille, 
sekä valtuutti hallituksen erikoisra-
haston perustamiseen. Seuraava, 
72. vuosikokous tullaan järjestä-
mään 4.10.2019 Kotkassa Karhu-
lan Valimo Oy:n isännöimänä.  

Vaalilautakunnan ehdotuksen mu-
kaan yhdistyksen hallitukseen kau-
deksi 2018-2019 valittiin: puheen-
johtajaksi Aki Keskinen, Pintos Oy. 
Hallituksen jäseniksi valittiin: Pek-
ka Olkinuora, Karhulan Valimo Oy, 
(varalla Vesa Nokia, Miilucast Oy),
Olli-Pekka Kopiloff, Oitin Valu Oy,
(varalla Joa Pulkkinen, Oitin Valu 
Oy), Sampo Vauhkonen, Valmet 
Technologies Oy Jyväskylä Found-
ry, (varalla Jouko Koiranen, Valmet 
Technologies Oy Jyväskylä Found-
ry), Timo Vuori, VR Group Oy (varal-
la Petteri Sirola, Metso Flow Cont-
rol Oy.

Vaalilautakunnan esityksestä tilin-
tarkastajaksi valittiin Pohjois-Suo-
men Tilintarkastus Oy, päävastuul-
lisena tilintarkastajana Jari Nurkka-
la ja Timo Salonen sekä varatilin-
tarkastajina Pohjois-Suomen Tilin-
tarkastus Oy:n keskuudestaan va-
litsemat henkilöt.

Vuosikokouksessa päätettiin 
jäsenmaksujen pysyvän pääosin 
ennallaan: veteraani 10 €, jäsen 
20 € ja yritysjäsen 200 €.  Muutok-
sena aikaisempaan opiskelijajä-
senmaksu poistettiin, eli opiskeli-
jat pääsevät nauttimaan yhdistyk-
sen jäsenyydestä ilmaiseksi. Varsi-
naista yhdistykseen liittymismak-
sua ei ole. Jäsenmaksut lähete-
tään alkuvuodesta 2019. 

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 
31.10. yhdistyksen uusiksi jäseniksi:
Haikonen Petri, SEW Industrial 
Gears Oy, Karinkanta Esa, Oitin 
Valu Oy, Laaksonen Jani, Leino 
Cast Oy, Toppila Anni, Hentec Oy 
Ab. Hallitus ja asiamies toivottavat 
uudet jäsenet tervetulleiksi yhdis-
tyksen toimintaan.  
  
Kaksi henkilöjäsentä sekä yksi yri-
tysjäsen erosivat yhdistyksestä. Li-
säksi hallituksen päätöksen mukai-
sesti 14 jäsentä erotettiin yhdistyk-
sestä maksamattomien jäsenmak-
sujen vuoksi. Yhdistyksen jäsen-
määrä on nyt 583 henkilöjäsentä 
sekä 45 yritysjäsentä.

Talviopintopäivät pidetään
Tampereella 7.-8.2.2019 
Lapland Hotellissa. Ohjel-
ma ja ilmoittautumislomake
löytyvät tästä lehdestä. Voit

ilmoittautua myös yhdistyksen netti-
sivujen, www.svy.info, kautta. Terve-
tuloa mukaan! 

Yhdistyksen kotisivujen siirto Tam-
pereen kaupungin palvelimelta ete-
nee pienin askelin. Asiamies kysyi 
tarjoukset yhdistyksen kotisivujen 
siirrosta pois Tampereen kaupungin 
palvelimelta, sekä sivustojen ylläpi-
dosta kolmelta palveluntarjoajalta. 
Määräaikaan mennessä ei tarjouk-
sia saatu, joten tarjousaikaa piden-
netään ja tarjouskyselyjen määrää 
laajennetaan. 

Lopuksi: GIFA-messujen ennakko-
ilmoittautuminen on päättynyt leh-
den ilmestyessä, mutta matkalle voi 
ilmoittautua edelleen mukaan, jos 
vapaita paikkoja löytyy. 

ASIAMIEHELLÄ 
ON ASIAA

Jani Isokääntä
Asiamies

Vuosikokous Uudessakaupungissa
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Just add Foseco
In every industrialised country throughout the world, just take a look 
and you’ll fi nd Foseco. In emerging markets too, we’re there, ready to provide 
expert support and advice.

Over the past seven decades we’ve consistently expanded our reach to meet the 
needs of new foundries worldwide. So now, all the benefi ts of this consolidated 
global knowledge are never far away, wherever you may be. 

So, release your true potential: just add Foseco.

+ Partnership

+ Global Technology - Locally Delivered 

+ Creative, Innovative Solutions 

+ Expert Advice

+ Reliability

+ Knowledge Leadership

gunnar.nordqvist@foseco.com

phone: +358 409 009 675

kari.koskinen@foseco.com

phone: +358 405 726 109
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Hyvää Joulua Ja Onnellista Uutta Vuotta 2019!

ALTEAMS FINLAND OY 

BEIJER OY 

BET-KER OY 

CALDERYS FINLAND OY 

COMPONENTA FINLAND OY, HÖGFORS

OY DIACO AB 

ERIKOISVALU HALMELA OY 

VESUVIUS FINLAND OY / FOSECO 

INS.TSTO AX-LVI OY 

KARKKILAN MALLIAPU OY  

KETO SOFTWARE OY 

KITEEN MALLIVEISTÄMÖ AKI MÄMMI OY 

LAPUAN VALU AY 

LEINOCAST OY 

LINE-MA OY 

OY LUX AB 

MALLIKOLMIO OY 

MALLIVARUSTE KOSKI OY 

MALLIVEISTÄMÖ KARTTUNEN KY 

MECA-TRADE OY 

MIILUCAST OY 

NOVACAST OY 

ORAS GROUP 

PEIRON OY 
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RIS-PERT OY 

SACOTEC COMPONENTS OY 

SFTEC OY 

SIBELCO NORDIC OY AB

TEVO LOKOMO OY 

ULEFOS NIEMISEN VALIMO OY 

UUDENKAUPUNGIN RAUTAVALIMO OY 

VALMET TECHNOLOGIES OY, JYVÄSKYLÄ FOUNDRY 

SVY:N HALLITUS JA ASIAMIES

VALIMOMUSEO

VALIMOINSTITUUTTI

VALIMOVIESTIN TOIMITUS

STUDIO SPOTNIK

Taustakuva:  Jani Vaalimaa
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Vuosikokous 
2018

TEKSTI JA KUVAT: OLAVI PIHA 

SVY:N 71. VUOSIKOKOUS 

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen 71. vuosikokous pidettiin perinteen 
mukaan lokakuun alussa 5.10.2018. Vuosikokous järjestettiin toista kertaa 
yhdistyksen historian aikana Uudessakaupungissa. Kokouksen isäntävalimo 
oli Uudenkaupungin Rautavalimo Oy. Kokousvieraita oli merkitty osallistuja-
listaan 51 henkilöä, joista kaksi oli seuralaista. Pitkämatkalaiset olivat saapu-
neet Aquarius-hotelliin jo torstai-iltana, jolloin ohjelmassa oli valimoalan pe-
rinteisen keilamestaruuskisan Uudenkaupungin osakilpailu. 

Kokouspäivä oli ohjelmaa täynnä. Aluksi oli tutustumiskäynti URV:n tuotan-
totiloihin, ja sitten Valmetin autotehtaaseen. Autotehtaalla nautitun lounaan 
jälkeen vuorossa oli Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen 71. vuosikokous 
sekä esitelmätilaisuus. Juhlaillallinen tykötarpeineen nautittiin Uudenkau-
pungin Golf-ravintolassa. Puheenjohtajamme Keskinen piti yhdistyksen pe-
rinteen mukaisen maljojen kohotuspuheen. Vieraita viihdytti hämmästyttä-
villä esityksillään mentalisti Marko Poskiparta. 
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TUTUSTUMISKÄYNTI: 
UUDENKAUPUNGIN 
RAUTAVALIMO OY

Perjantaiaamu 5.10.2018 Uudes-
sakaupungissa valkeni lokakuisen 
harmaana, vähän sataa ripsutteli 
syksyiseen tapaan. Hyvin yönsä 
levänneiden jäsenten joukko ko-
koontui odottamaan linja-autoa, 
ja kummasti siinä vielä vaihdettiin 
mielipiteitä siitä, miten edellisen 
illan keilaradalla olisi pitänyt toi-
mia, jotta kaatoja olisi tullut run-
saammin. Ja erkanivat muistot 
siitäkin, kuka mestaruuden lo-
pulta voitti. Matkaan päästiin 
tällä kertaa ilman erillisiä herä-
tyksiä. Perillä URV:n pihassa vie-
raat jaettiin useampiin ryhmiin, 
jotta kaikilla oli mahdollisuus 
kuulla oppaan selostus tuotan-
totiloissa. 

URV on rautavalimo, jolla on käy-
tössä käsinkaavausmenetelmä. 
Tuotanto pyörii tällä hetkellä kah-
dessa vuorossa. Tekninen valmis-
tuskapasiteetti on 5 000 tonnia 
vuodessa. Pallografiittivaluraudan 
osuus tuotannosta on 90 %. Kilpai-
lukykyinen painoalue alkaa 20: stä
kilosta, mutta 4:n tonnin valutuot-
teen valmistaminenkin on mahdol-
lista. Toimitettujen valutuotteiden 
keskipaino on 200 kiloa. Kolmaso-
sa valuista menee suoraan vientiin. 
Kun laskelmissa huomioidaan myös 
valujen epäsuora vienti, niin 99 % 
valuista toimitetaan Suomen rajo-
jen ulkopuolelle. Suurimpia asiak-
kaita ovat Wärtsilä, ABB ja Kone.  

Valimossa oli täysi tuotantovauhti 
päällä, kun saavuimme paikalle. 
Meille esiteltiin kahdelle kaavaus-
linjalle uusitut hiekkamikserit, jotka 
on asennettu tänä vuonna. Hankin-
ta on lähtökohtaisesti korvausinves-
tointi, ja tuloksena on selvästi pa-
rantunut ilmanlaatu. Kun kaavaus-
pöly valimossa vähenee, saavute-
taan lujemmat muotitkin. Myös 
furaanihartsin ja muiden sideai-

neiden kulutus tuotettua tonnia 
kohden on vähentynyt. 

Sitten siirryttiin valimon läheisyy-
dessä olevaan uudehkoon halliin, 
jossa saimme tutustua yrityksen 
koneistuskapasiteettiin. Useiden 
asiakkaiden toiveissa oli ollut jo 
pidempään, että tietyt valutuot-
teet olisi hyvä ainakin rouheko-
neistaa jo valimossa. Tähän asia-
kaskunnan pyyntöön vastattiin ke-
sällä 2017, ja siitä saakka oman 
valimon valmistamia valuja on 
myös koneistettu. Samoin meille 
esiteltiin konkreettisesti, mitä URV 
Supply System tarkoittaa URV:n 
valuvarastossa. URV tarjoaa asiak-
kailleen logistiikkapalveluita huo-
lehtimalla mm. valujen väliaikai-
sesta varastoinnista. 

URV huomasi selkeän valujen me-
nekin kasvun toukokuussa 2017, ja 
liikevaihto on edelleen hienoisessa 
kasvussa. Kuluvalle vuodelle arvioi-
daan liikevaihdoksi muodostuvan 

23,5 miljoonaa euroa. Juuri nyt yri-
tyksessä työskentelee sata henki-
löä, joista yhdeksän on sijoittunut  
Kiinaan. Yrityksen jokapäiväisessä 
liiketoiminnassa Kiina on näkyvästi 
ja konkreettisesti mukana, sillä kus-
tannustehokkuutta edellyttävä sar-
javalmistus tuotetaan kansainväli-
sessä sopimusvalmistajaverkostos-
sa, joka pääasiassa sijaitsee juuri 
Kiinassa. Kun kyse on vaativista 
piensarjoista, protovaluista tai vaik-
kapa yksittäiskappaleista, valutuot-
teen valmistus tapahtuu omassa 
valimossa Uudessakaupungissa. 

Työvoima-asiat olivat keskusteluis-
sa vahvasti esillä koko päivän. Vali-
mon puolelta todettiin usein ja sel-
keästi, että Uudessakaupungissa 
vallitsee jatkuva työvoimapula vali-
motöihin soveltuvasta työvoimasta. 
Ongelma on ollut ja on edelleen 
jopa niin vakava, että se on rajoit-
tanut oman valimon kasvua. Haas-
teeseen on pystytty jonkin verran 
vastaamaan hankkimalla työvoimaa 

Sveriges Gjuteritekniska Föreningenin terveiset kokoukseemme toi Ingrid ja Inge-
mar Svensson. Tässä ollaan jo matkalla iltajuhlaan Uudenkaupungin Golf-klubille. 
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Suomen ulkopuolelta. Kuten arva-
ta saattaa, Valmet  Automotiven ja 
URV:n tarjoamat työpaikkaprofiilit 
ovat tavattoman erilaisia. Valimo 
tarjoaa raskasta ja likaista yksittäis-
työtä, Valmetin autotehdas siistiä 
sarjatyötä. 

TUTUSTUMISKÄYNTI: 
VALMET AUTOMOTIVE OY

Jatkoimme matkaa linja-autolla 
Valmetin autotehtaalle. Betoran-
tieltä Autotehtaantielle olisi ollut 
noin yksi kilometri, mutta mentiin 
sentään teitä myöten. Meitä oli 
vastaanottamassa kahvien kera 
Project Manager Marketing Katja 
Luoma markkinointiosastolta. Seu-
rasi tunnin luentotilaisuus, ja sitten 
oli vuorossa odotettu hetki eli teh-
dasvierailu. Koko valimomiesten 
joukko mahtui kumipyöräjunaan, 
jolla kierrettiin koko tehdas. Katja 
jakoi kaikille kuulokkeet, ja näin 
kuulimme hänen selostuksensa. 
Vaikuttava tehdas, joka pyörii kuu-
tena päivänä viikossa ympäri vuo-
rokauden. Tehtaalla on runsas 600 
robottia, jotka erityisesti valmistus-
linjan alkupäässä huiskivat varsil-
laan kiireisinä sinne tänne. Kun 
saavuimme auton kokoonpanolin-
jalle, todella yllättävää oli käsityön 
määrän osuus valmistuksessa. 

Tutustumisajelun jälkeen Valmet 
Automotive tarjosi maukkaan lou-
naan, joka sekin oli omalla taval-
laan elämys. Oltiin vähän niin 
kuin Tehtaan Sankareita mekin.

VUOSIKOKOUS 2018 

Vuosikokouksen alussa Ingemar 
Svensson toi tervehdyksen ruotsa-
laiselta veljesjärjestöltämme Sveri-
ges Gjuteritekniska Förening SGF:
ltä. Ingemar kertoi, että Ruotsin va-
limoteollisuuden vuosi 2017 meni 
pienoisen kasvun merkeissä: rauta
+2,5 %, teräs +2,5 % ja muut me-
tallit +3,4 %. Vuoden kokonaistuo-

tanto oli 300 405 tonnia. Tuo tuo-
tantomäärä on muuten 2 % Eu-
roopan koko tuotannosta. Inge-
mar kertoi, että Kohlswa Gjuteri 
AB on nyt lopettanut toimintan-
sa. Valimohan meni konkurssiin 
keväällä 2017, ja tuotantoa on 
pidetty käynnissä noin 30 hen-
gen voimin tuon ikävän tapahtu-
man jälkeen. Mutta nyt on sitten 
loppu tullut vuonna 1991 perus-
tetulle yritykselle. Kaikkineen yri-
tyksen juuret ulottuvat yli 450 vuo-
den taakse, ja teräksen valamisen 
yritys aloitti jo vuonna 1885. 

Suomen Valimoteknisen 
Yhdistyksen 71. vuosikokous vie-
tiin vauhdilla läpi toimitusjohtaja 
Timo Rautarinnan johdolla. Vuo-
sikokouksessa käsiteltiin yhdistyk-
sen sääntöjen määrittelemät asiat, 
ja tässä vuosikokouksessa oli erityi-
sesti esillä SVY-erikoisrahaston pe-
rustaminen Kaute-säätiön alaisuu-
teen. Eli suomeksi: Yhdistyksen 
hallitus haki vuosikokoukselta val-
tuutusta lahjoittaa yhdistyksen si-
joitusomaisuus Kaute-säätiön alai-

suuteen perustettavaan SVY-eri-
koisrahastoon. Aiheesta piti ensin 
alustuksen Kaute-säätiön asiamies, 
dipl.ins. Jouni Lounasmaa. Hän 
kertoi säätiön varallisuuden ole-
van tällä hetkellä noin 24 miljoo-
naa euroa, ja apurahoja säätiö ja-
kaa vuosittain noin 600 000 euron 
edestä. Kyseessä on siis vakavarai-
nen säätiö. Mielenkiintoinen mai-
ninta Lounasmaan luennossa oli 
se, että yrityksen tekemä lahjoitus 
on 250 000 euroon asti verovähen-
nyskelpoinen. SVY-erikoisrahaston 
perustamisen myötä yhdistys voisi 
turvallisella tavalla ja samalla am-
matti-laisten hoitamana kerryttää 
pitkässä juoksussa varallisuuttaan. 
Tätä varallisuutta ja sen pysyvyyttä
tarvitaan mm. siihen, että yhdistys 
voisi tulevaisuudessakin edistää 
suomalaista valimoteknistä osaa-
mista, sekä tukea lahjakkaita vali-
moalalla toimivia nuoria.  

Yhdistyksen hallituksen esityk-
sestä käytettiin useita puheen-
vuoroja, joissa tiedusteltiin yksi-
tyiskohtia niin hallitukselta kuin 

Valmet Automotive Oy tuli tutuksi Manager, Engineering Sales Ari Wandénin 
luennon myötä, jota tässä tarkkaavaisena seurataan. Luento käsitteli mm. teh-
taan historiaa sekä autotekniikan monia yksityiskohtia. Ari vastaili kysymyksiin 
vuosikymmenten kokemuksella. 
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Kaute-säätiön asiamies Lounas-
maaltakin. Käydyn keskustelun 
päätteeksi vuosikokous valtuutti 
yksimielisesti hallituksen lahjoit-
tamaan yhdistyksen sijoitusomai-
suuden Kaute-säätiön alaisuuteen 
perustettavaan SVY-erikoisrahas-
toon. 

Yhdistyksen toimintakausi, joka 
on sama kuin tilikausi eli 1.7.2017–
30.6.2018, jää SVY:n historiaan sel-
västi tappiollisena. Tämä ei tullut 
millään tavalla yllätyksenä, vaan 
taustalla on Suomen Valimotekni-
sen Yhdistyksen 70-vuotisjuhlako-
kous, johon oli kutsuttuna yhdistyk-
sen veteraanit puolisoineen. Yhdis-
tys maksoi kaikki 91 henkilön kulut. 
Vuosikokous myönsi tili- ja vastuu-
vapauden edelliselle hallitukselle. 

Hallituksen puheenjohtajan vaih-
dos ei ollut tällä kerta ajankohtai-
nen, ja dipl.ins. Aki Keskinen jatkaa 
puheenjohtajana. Uutena jäsene-
nä hallitukseen vuosikokous valitsi 
dipl.ins. Pekka Olkinuoran Karhu-
lan Valimosta muiden jäsenten jat-
kaessa hallituksessa. Hallitus valit-

see seuraavassa kokouksessaan 
keskuudestaan varapuheenjohta-
jan, ja varmaan pohtii myös toimi-
kuntien kokoonpanoa. 

Vuosikokouksen loppupuolella 
dipl.ins. Pekka Kemppainen esitti 
kutsun kaikille Suomen Valimotek-
nisen Yhdistyksen jäsenille saapua 
yhdistyksen seuraavaan vuosiko-
koukseen Karhulaan lokakuun 
ensimmäisenä perjantaina 
vuonna 2019. 

ESITELMÄTILAISUUS 

Vuosikokouskahvittelun jälkeen 
alkoi esitelmätilaisuus, jossa kau-
punginjohtaja Atso Vainio piti hy-
vän alustuksen Uudenkaupungin 
historiasta, nykytilasta ja tulevai-
suuden visioista. Kaupungissa on 
peräti 3 800 loma-asuntoa, mutta 
onhan kaupungilla rantaviivaakin 
1 500 kilometriä. Uudenkaupungin 
tavoitteena on saada kaupunki-
in 20 300 asukasta vuoteen 2030 
mennessä. ”Oikeenlaista kemiaa” 
korostaa uusikaupunkilaista asu-
kasnäkökulmaa ja yhteisöllisyyttä. 

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvi-
taan toki autotehtaan ja muiden y-
ritysten työpaikkojen lisääntymistä.  

Toimitusjohtaja Timo Rautarinta 
perehdytti luennossaan osallistu-
jia URV:n toimintaan. Timo aloitti 
luentonsa esittelemällä jokaisen 
salissa olevan, ja myös poissa o-
levan valimon avainhenkilön ja 
hänen tehtävänsä. Timo korosti, 
että tässä valimossa valuja teh-
dään tiimityönä, ja kaikkien 
työpanosta tarvitaan. 

ILTAJUHLA 
GOLF-RAVINTOLASSA

Iltajuhlaa vietettiin Uudenkau-
pungin Golf-ravintolassa, jonne 
matkasimme linja-autolla. Illalli-
sen alkuruokana oli kalalajitelma 
lähialueen kaloista, rannikolla kun 
kerran oltiin. Puheenjohtaja Aki 
Keskinen piti myös perinteisen 
napakan maljapuheen. Ruokailun 
päätyttyä meitä viihdytti uskomat-
tomilla tempuillaan taikuri ja men-
talisti Marko Poskiparta, joka esit-
teli itsensä sanoin: ”se parraton 
poskiparta”.

SVY:n puheen-
johtaja Aki Kes-
kinen luovuttaa 
taulun kiitokseksi 
URV:lle ja Timo 
Rautarinnalle 
vuosikokouksen 
järjestämisestä. 
Taulussa Suomen 
Valimomiesten 
Liiton Helsingin 
osaston 29 perus-
tajajäsentä esiin-
tyvät kovin vaka-
vina, sillä vuonna 
1947 Suomen vali-
moteollisuus oli 
todella kovan pai-
kan edessä. Tau-
lun valokuva on 
otettu 20.4.1947. 
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Itselläni oli mahdollisuus viedä 
Suomen Valimoteknisen Yhdistyk-
sen tervehdys SGF:n vuosikokouk-
seen 14.–16.9.2018. Vuosikokous 
järjestettiin Örebrossa, joka on val-
takunnan aikaisempi pääkaupun-
ki. Kokouspaikka oli vuonna 1858 
rakennettu Elite Stora Hotel, joka 
kuuluu valtakunnan perinteikkäim-
piin hotelleihin. Se sijaitsee aivan 
Örebron linnan vieressä.  

Kokouspäivien ohjelma on py-
synyt vuosikymmenestä toiseen 

samanlaisena. SVY:n ohjelma on 
monin paikoin samanlainen, sillä 
onhan yhdistyksemme toiminta-
muodot ja säännöt kopioitu ruot-
salaisilta. Totta kai erojakin on. 
Ruotsissa varsinaisen kokouspäi-
vän aamuna kokoussaliin tuodaan 
kunniasaatossa SGF:n lippu oman 
marssin soidessa, ja kokousylei-
sön kunnioittaessa lipun saapu-
mista seisten. Kokouksen alussa 
on myös tervehdykset, joka kan-
taa otsikkoa Gästerna har ordet. 
Omassa puheenvuorossani kerroin 

Suomen Valimoteknisen Yhdistyk-
sen hallituksen päätöksestä, jonka 
mukaan yhdistyksemme veteraanit 
kutsuttiin Tampereelle viettämään 
yhdistyksen 70. vuosijuhlaa. Tämä 
sai aikaan raikuvat aplodit. 

”Gästerna har ordet” oli erin-
omainen ikkuna kurkistaa poh-
joismaiseen valimoteollisuuteen. 
Kehitys on ollut kovin eritahtista 
vuonna 2008 tapahtuneen finans-
sikriisin jälkeen. Parhaiten asiat 
ovat Ruotsissa, jonka huipputuo-
tannosta vähennystä on tapahtu-
nut vain 15 prosenttia, ja vuo-
situotanto on 300 400 tonnia. 

Tanskan valimoteollisuus on 
hämmästyvällä tavalla pitänyt 
vuosituotantonsa 80 000 ton-
nissa viimeisimmät 20 vuotta, 
vaikka maassa on hyvin vähän 
valimoita, teräsvalimoita ei 
lainkaan.

Norjan valimoteollisuus on vii-
meisimmän kymmenen vuoden 
aikana menettänyt yli 2/3 tuotan-
nostaan, ja monet valimot ovat 
lopettaneet toimintansa. Norjan 
valimoiden tuotanto on vain noin 
40 000 tonnia vuodessa, eikä 
maassa ole juurikaan valuja 
käyttävää teollisuutta.

Paikalle saapuneiden SGF:n 
jäsenistön ikäprofiili näytti poik-
keavan Suomesta, sillä huomatta-

SGF ÅRSMÖTE 2018

 Hotellin parkkipaikalle pysäköidyssä BMW:ssä oli erikoinen rekisterikilpi. 

TEKSTI JA KUVAT: OLAVI PIHA 
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van paljon oli sekä iäkkäitä et-
tä toisaalta aivan nuoria. Nuor-
ten osallistumista selittää se, 
että SGF tarjoaa alle 40-vuoti-
aille jäsenilleen maksuttoman 
osallistumisen kokoukseen 
seuralaisineen. 

Kokouspäivä oli ohjelmaa täynnä. 
Ensin oli nopeatempoinen vuosi-
kokous, ja sen jälkeen luentoja: 
Global Castings Guldsmedshyt-
tanin esittely, 3D-tulostus, joh-
don vastuu ja mielenkiintoinen 

luento otsikolla ”The Swedes are 
strange… and so am I”, jonka piti 
tukholmalainen Colin Moon.

Illalla sitten pidettiin perinteikäs 
kongressbankett. Olo oli hieman 
outo, sillä juhlaa vietettiin linnan-
salissa, jossa illallisia on isännöi-
nyt 500 vuotta aikaisemmin Ruot-
sin kuningas Kustaa Vaasa (1523–
1560). Jyhkeän linnansalin seinil-
tä nykyisiä valureita vahtivat tuon 
aikaiset ruhtinaat ja kuninkaat. Tun-
netuin heistä lienee Kustaa Vaasa, 

jonka aikana Ruotsista kehittyi 
esimoderni kansallisvaltio. Hän 
loi keskushallinnon ja toimeen-
pani uskonpuhdistuksen. Suo-
men puolella Kustaa oleskeli 
usein ja perusti Helsingin kau-
pungin. Aikamoinen velikulta. 
  

Örebro Slott iltavalaistuksessaan 
syyskuussa 2018. Paikalla on ollut 
linnoitus jo 1300-luvulla.
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Leino Group Oy 
120 vuotta 

Uutinen

Juhlaseminaari järjestettiin Leino 
Group Oy:n tiloissa. Vieraat ilmoit-
tautuivat ja kokoontuivat valimon 
omassa museotilassa, missä pääs-
tiin mukavasti tunnelmaan tutustu-
malla Leino-yhtiöiden tuotteisiin 
koko kunnioitettavan 120-vuoti-
sen historian ajalta. Valimoteolli-
suuteen yhtiö erikoistui 1960-lu-
vulla, ja on nyt perheyrityksenä 
yksi Suomen johtavia käsikaavat-
tuihin rauta- ja teräsvaluihin kes-
kittyvistä valimoista.

Leino Group Oy:n Vastuunkantajat 120-vuotisjuhlaseminaaria vietettiin 
Salossa aurinkoisena ja kuulaana torstaipäivänä 1.11.2018. Seminaariin 
osallistui yli 100 arvovaltaista kutsuvierasta edustaen Leino Groupin 
asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä. 

Juhlaseminaarin teemana oli 
vastuunkanto, ja ko. aihe toistui 
kaikkien arvovaltaisten esiintyjien 
puheissa. Seminaarin avasi Leino 
Group Oy:n hallituksen puheen-
johtaja, teollisuusneuvos Liisa 
Leino, joka toivotti kutsuvieraat 
tervetulleiksi ja taustoitti vastuun-
kantoteemaa. Suomi toimintoym-
päristönä on vastuullinen, mutta 
välillä herää kysymyksiä esim. liit-
tyen työrauhaan ja median valtaan. 
Leino Group oli teettänyt selvityk-

sen liittyen heidän toimintansa 
nettovaikuttamiseen eli kaikkien to-
imintojen vaikutusten summaan ja 
tulos oli varsin positiivinen.

Seuraavaksi tilaisuuteen toi juhla-
tervehdyksen Euroopan komission 
varapuheenjohtaja Jyrki Katainen vi-
deon välityksellä. Hän kertoi meneil-
lään olevasta valtavasta teollisesta 
muutoksesta Euroopassa ja sen tar-
vitsemasta johtajuudesta. Lisäksi 
hän totesi, että pk-sektori on luonut 
85 % uusista työpaikoista Euroopas-
sa, ja mainitsi myös, kuinka paljon 
EU:n investointirahoitus on auttanut 
pk-sektoria. Seuraava esiintyjä mi-
nisteri Anne Berner puolestaan pu-
hui myös perheyritysten roolista, ja 
kuinka vastuullinen politiikka raken-
taa tulevaisuutta, eikä keskity aino-
astaan tuleviin vaaleihin. Kovassa 
kilpailussa menestyvät ne, joilla on 
rohkeus visioida, luottamus muu-
tokseen ja rohkeus toteuttaa omat 
suunnitelmansa.

Suomen Pankin ex-puheenjohtaja 
Erkki Liikanen kävi läpi Suomen ja 
Euroopan talousnäkymiä. Talous on 
yhä kasvussa, mutta tahti hidastuu. 
Eräänä tärkeänä asiana Suomen pa-
rantuneeseen tilanteeseen hän to-
tesi kilpailukykysopimuksen! Alma 

TEKSTI: Juhani Orkas

Avauspuheenvuorossan Leino Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja, teollisuuneuvos 
Liisa Leino valotti Leino Group Oy:n 120-vuotista historiaa sekä johdatti osallistujat 
juhlaseminaarin Vastunkantajat -teemaan.
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TEKSTI: Juhani Orkas

Media Oyj:n toimitusjohtaja Kai 
Telanne puolestaan liputti luo-
tettavan median puolesta, ja ta-
hallista harhaanjohtamista vas-
taan. Positiivisuutta tilaisuuteen 
hän toi toteamalla, että maailma 
on paremmassa kunnossa kuin 
yleensä kuvitellaan. Ilmaston-
muutoksen hidastamista toki 
hänkin piti suurena haasteena.

Pienen virvoketauon jälkeen 
seminaaria jatkoi Fortum Oyj:n 
toimitusjohtaja Pekka Lundmark, 
jonka puheen pääteemana oli il-
mastonmuutos ja sen vakavuus. 
CO2-päästöjen raju leikkaus lä-
helle nollapäästöjä pitää tehdä 
vuoteen 2050 mennessä. Muu-
ten meidät hukka perii. Mielen-
kiintoisena yksityiskohtana hän 
kertoi, että asuntojen viilennyk-
seen kuluu nykyään 10 % kaikes-
ta maailmassa tuotetusta sähkös-
tä, ja tämä määrä tulee yli kolmin-
kertaistumaan seuraavan 30 vuo-
den aikana. LeinoCast Oy:n toi-
mitusjohtaja Pasi Jokela kertoi 
omassa puheessaan siitä, kuin-
ka suomalainen pk-sektorin toi-
mija toimii vastuunkantajana. 
Hän korosti valimon roolia va-
kaana työllistäjänä, luotettavana 
yhteistyökumppanina sekä kierto-
talouden luonnollisena toimijana. 
Toimitusjohtaja Juha Koskela Abb 
Marine & Ports yhtiöstä kertoi vie-
lä lopuksi automaattisen ja digi-
taalisen merenkulun tulevaisuu-
dennäkymistä.

Päätössanat ja kiitokset esiinty-
jille ja kuulijoille lausui seminaarin 
päätteeksi teollisuusneuvos Liisa 
Leino. Juhlaseminaarin jouhevas-
ta moderoinnista vastasi mukavan 
huumorin säestämänä erinomai-
sella tavalla EVA:n johtaja Matti 
Apunen. Juhlaseminaari päättyi 
maittavaan buffet -illalliseen, ja 
kutsuvieraat saivat vielä koteihinsa 
luettavaksi päivitetyn version Leino 
Groupin historiikkikirjasta.

Eturivissä Vastuunkantajat -juhlaseminaarin arvovaltaiset esiintyjät, vasemmalta 
lukien toimitusjohtaja Juha Koskela (ABB Marine & Ports), toimitusjohtaja Pekka 
Lundmark (Fortum Oyj), toimitusjohtaja Kai Telanne (Alma Media Oyj), ministeri 
Anne Berner sekä Suomen Pankin ex-puheenjohtaja Erkki Liikanen. Kuvasta 
puuttuu LeinoCast Oy:n toimitusjohtaja Pasi Jokela.

Yli sata kutsuvierasta seurasi mielenkiinnolla juhlaseminaarin esiintyjiä.
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YHDISTYKSEMME 
JÄSENTEN MERKKIPÄIVÄT 

SVY
ONNITTELEE

85 VUOTTA 

Nieminen Väinö
Ronkainen Olavi

75 VUOTTA

Grönberg Pekka
Kiiski Seppo
Krogerus Helge
Metsälä Olli
Myllyntaus Timo
Ojanperä Jouko
Pietilä Pentti
Ristola Harri
Telenius Timo
Tuominen Seppo
Wallikivi Kalevi

70 VUOTTA

Järvinen Risto
Kiviranta Pentti
Koski Raimo
Laakso Heimo
Laine Jorma
Mallén Rauno
Männistö Paavo
Pentikäinen Eero
Toivola Tauno
Toivonen Eero
Vihavainen Lasse

60 VUOTTA

Alho Jari
Hietanen Jukka
Järnstedt Jyrki
Lempinen Leif
Lähteenmäki Jukka
Muikku Arto
Nevala Asko
Paajanen Hannu
Vallius Esa
Venäläinen Pertti

Seuraavat yhdistyksemme jäsenet ovat viettäneet merkkipäiviään 
tämän vuoden aikana. Suomen Valimotekninen yhdistys onnittelee 
lämpimästi heitä kaikkia! 

50 VUOTTA

Ek Anders
Höök Tuula
Kauranen Matti
Ketonen Mikko
Laaksonen Pauli
Laine Jarkko
Laine Jarmo
Peuraniemi Janne
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DRYING NEW VALUE
www.sftec.fi

PIRISTYSTÄ TOIMISTOON – TAI TYÖHUONEESEEN 

Päivän päästöt pilakuvien piirtäjän Arvo Huiskon 
tussilaveerauksia hullunkurisista koneista nyt saatavana. 

Kysy tarkempia tietoja kuvista. arvo.huisko@gmail.com 
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Suomivalimo Oy 
100 vuotta

Matti Lehtonen syntyi helmikuun 
16. päivänä vuonna 1867, ja pääsi 
13-vuotiaana sepän oppiin Fors-
saan. Yritteliäs viilarimestari Leh-
tonen huomattiin, ja hän työsken-
teli jo ennen ensimmäistä maail-
mansotaa Hietalahden laivatela-
kalla vastaavana työnjohtajana. 
Toinen yrityksen perustajista, lii-
kemies Tolska, oli ostanut vuo-
den 1918 alussa rauta- ja metal-
livalimon, ja tarvitsi kumppanik-
seen teknisiä asioita hallitsevan 
henkilön. Matti Lehtonen ei ollut 
varsinainen valimomies, mutta hän 
tiesi työkokemuksensa perusteella, 
minkälaista hyvän valun tuli olla. 
Näissä merkeissä herrat sitten ta-
pasivat, ja avoin yhtiö Rauta- ja 
Metallivalimo SUOMI syntyi, kun 
Matti Lehtonen ja Viktor Tolska 
allekirjoittivat perustamisasiakirjat 
Helsingissä 4.11.1918. Valutuotan-
to oli ensimmäisenä vuonna 40 
tonnia. Toisena vuonna tuotanto 
oli jo yli kaksinkertaistunut. Asiak-
kaita olivat Helsingin kaupungin 
rakennuskonttori, Verkkosaaren 
saha, Konepaja Aarres, Koneteh-
das Ahjo, Hankkija ja Elanto.

Olennainen päivä yrityksen his-
toriassa on 29. päivä maaliskuu-

ta 1922, kun valimo siirtyi Matti 
Lehtosen nimiin. Halkokauppias 
Tolska oli sanonut Lehtoselle, et-
tä osta sinä tämä valimo itsellesi, 
minä en siitä mitään ymmärrä. 
Matti Lehtonen oli tyytyväinen: 
hänellä oli vihdoin oma valimo,
 ja samalla hänen poikansa B.M. 
Lehtonen siirtyi vetovastuuseen. 
Valimo työllisti 1920-luvulla 80 
henkilöä. 

Sodan aikana Rauta- ja Metalli-
valimo Suomi kehitti omaa käsi-
kranaattia ja valoi V8-sylinterin-
lohkoja armeijan loppuun ajettu-
ihin Ford-kuorma-autoihin. Häm-
mästyttäviä valuteknisiä asioita, 
kun otetaan aika huomioon! Ko-
van kiirastulen yritys koki sotakor-
vausvalujen kanssa, kun Griffin-
pyöriä ei meinattu saada onnis-
tumaan sen aikaisilla kupoliuu-
neilla. Siinäkin lopulta onnistuttiin.  

Kolmas sukupolvi eli dipl.ins. 
Yrjö M. Lehtonen aloitti yrityksen 
johdossa helmikuussa 1973, jolloin 
lajissaan maailman tiukimmat työ-
suojelumääräykset tulivat voimaan. 
Tämä johti radikaaliin päätökseen 
1975: Helsingin valimo suljettiin, 
ja uusi valimo perustettiin pääkau-

Matti Lehtonen, Rauta- ja 
Metallivalimo Suomen perustaja.

TEKSTI: OLAVI PIHA 
KUVAT: SUOMIVALIMO OY

Suomivalimo Oy:n arvokasta 100-vuotisjuhlaa vietettiin Iisalmessa 8.11.2018. 
Lämminhenkisen iltatilaisuuden satapäisessä joukossa oli edustettuina asiak-
kaita, yhteistyökumppaneita, nykyisiä ja entisiä työntekijöitä sekä muita yri-
tyksen sidosryhmiä.

pungin ulkopuolelle. Vaihtoehtoja 
valimon sijoituspaikalle olivat Män-
tyharju, Merikarvia, Virrat, Mikkelin 
maalaiskunta, Kankaanpää ja Iisal-
mi, jonka Parkatin teollisuusalueelle 
valimo sitten rakennettiinkin. Parkatin 
teollisuusalueella oleva tontti mah-
dollisti valimon monet laajennukset. 
Tästä kertoo myös valimon pinta-
alan kasvu: aloitusvuonna 1975 
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pinta-ala oli 3 500 m2 ja nyt se on 
15 000 m2. Yrityksen nimeksi oli 
vaihdettu vuonna 1974 Suomiva-
limo Oy, joten yrityksen nimen ikä 
on 44 vuotta. 

1980-luvulla alkoivat yritysostot, 
joista ensimmäisiä ostoksia olivat 
Niemisen Valimo, Satakunnan Va-
lu ja Högforsin valimo. Koko alkoi 
kasvaa, ja yritys kansainvälistyä. 
Vuonna 2000 yritys listautui vali-
moliiketoimintaan keskittyneenä 
Helsingin pörssiin. Tässä vaihees-
sa yrityksen johdossa oli perheyh-
tiön neljäs sukupolvi eli dipl.ins. 
Heikki Lehtonen.

Iisalmen valimon historiassa uusi 
vaihe alkoi 22.4.2016: Componenta 
Finland Oy Suomivalimon ja uusien 
omistajien kesken syntyi aiesopi-
mus omistajuuden vaihtumisesta. 
Asiat etenivät nopeaa vauhtia, jo-
ta edesauttoi Iisalmen kaupungin 
myönteinen suhtautuminen hank-
keeseen ja konkreettinen tuki kiin-
teistöjärjestelyissä. Mukaan ostaja-
puolelle tulivat pääomistajat halli-
tuksen puheenjohtaja Antti Lehto-
nen ja Olli Karhunen. Antti Lehto-
nen edustaa perheyhtiön neljättä 
sukupolvea. Olli Karhunen toimii

yrityksen toimitusjohtajana. Muka-
na omistajina ovat myös tehtaan-
johtaja dipl.ins. Petri Lyyra ja tekni-
senä asiantuntijana toimiva dipl.
ins. Lauri Huuskonen. 

Iisalmen valimo aloitti nykyisen 
toimintansa 1.7.2016 ja valutuotan-
non elokuun alussa 2016. Toimin-
taa kehitetään Iisalmi-lähtöisesti.
Luotettavuus on valimotoiminnas-
sa tärkeää. Tätä edustaa kasvolli-

nen omistaja, joka on päivittäisessä 
toiminnassa mukana. Suomivalimo 
tarjoaa nykyisin myös koneistusta 
alihankintana, mikäli asiakas sellais-
ta tarvitsee. Erityisen voimakkaasti 
satsataan suunnitteluyhteistyöhön.  

Suomivalimo Oy on Suomen täl-
lä hetkellä toimivista valimoyrityk-
sistämme iältään vanhin, kun ver-
tailuun ei huomioida konepajo-
jemme yhteyteen perustettuja 
valimo-osastoja. 

Suomivalimo Oy 
Iisalmen valimon 
vetäjät kokoontu-
neena yrityksen 
100-vuotisjuhlas-
sa 8.11.2018 sa-
maan kuvaan. Va-
semmalta Olli Kar-
hunen, Ari Lehto-
nen, Yrjö M. Leh-
tonen, Lauri Huus-
konen, Ilkka Mane-
lius ja Petri Lyyra. 
Kuvasta puuttuu 
Erkki Rytky. 

Suomivalimon hallituksen puheenjohtaja dipl.ins. Antti Lehtonen kertasi puhees-
saan yrityksen historiaan liittyvät käännekohdat. Lehtonen toisti yrityksen jo alku-
aikoina valitsemat periaatteet: tuotteiden korkea laatu, kilpailukykyiset hinnat ja 
nopeat toimitukset lisättynä asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisellä. Tällä resep-
tillä on selvitty hyvinkin vaikeista tilanteista sadan vuoden aikana ja varmaan 
selvitään tulevaisuudessakin.
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Marcus Nyberghistä 
Luxin uusi toimitusjohtaja 

OY LUX AB:N HALLITUS ON NIMITTÄNYT DI MARCUS 
NYBERGHIN TOIMITUSJOHTAJAKSI 1.12.2018 ALKAEN. 

”Jatkan innoissani vuonna 1931 perustetun perheyhtiömme perinteitä, jotka ki-
teytyvät laadukkaiden ja innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen tarjoamiseen 
sekä hyvään tekniseen asiantuntemukseen ja asiakaspalveluun. Haluamme olla 
aktiivisesti mukana kehittämässä asiakkaidemme tuotantoprosesseja ja paran-
tamassa heidän tuottavuuttaan”, toteaa Marcus. 

KONEPAJA

WWW.TEVO.FI

LEVITYSTELATEHDAS

ON-SITE-PALVELUT

TERÄSVALIMO

PRONSSIVALIMO

08 265 8800  | tevo@tevo.fi

KONEISTUSTYÖT 
PAIKAN PÄÄLLÄ

— KONEISTUKSET
— PINNOITUKSET
— KORJAUKSET
— KUNNOSSAPITOTYÖT

Uutinen

Hänet tavoittaa numerosta 050 556 7030 ja sähköpostitse osoitteesta marcus.nybergh@lux.fi.
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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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Vuoden 2019 opintopäivät järjestetään 7 - 8.2.2019 Tampereella, Lapland 
Hotel Tampereen tiloissa osoitteessa Yliopistonkatu 44, 33100 Tampere.
Opintopäivien aiheena on sulatto.

Sulaa hulluutta
Talviopintopäivät, Tampere 7.–8.2.2019

I L M O I T T A U T U M I S L O M A K E
Nimi: ____________________________________

Yritys/maksaja (jos joku muu kuin yritys):____________________________________________________________

Vierailukohde: Valmet Technologies Oy, Terätehdas, Teollisuustie 1, 37600 VALKEAKOSKI, kello 9.30, 7.2.2019.
     
Opintopäiväpaketti, jäsen 280 eur (__) ___________eur
Opintopäiväpaketti, ei jäsen 320 eur (__) ___________eur

Illallinen, alko 75 eur (__) ___________eur
Illallinen, vesi 50 eur (__) ___________eur

Yöpyminen

1 -hengen huone 119 eur/hlö (__) 
2 -hengen huone 70 eur/hlö (__) 

Yhteensä ___________eur

Opintopäiväpaketti sisältää vierailun, luennot, luentomonisteet, iltapäiväkahvin, 2 kertaa lounaan sekä saunan.

ERIKOISTOIVOMUKSET:

Huonetoveri:____________________________________________________________

Ruokarajoitukset jne______________________________________________________

Päiväys ____. _____. 201___ Allekirjoitus ____________________________________

Ilmoittautumislomakkeen on oltava viimeistään perjantaina 18.01.2019 perillä. Asiamies toivoo, että lähetät lo-
makkeen joko sähköpostin liitteenä osoitteeseen jani.isokaanta@svy.info tai SVY:n nettisivuilla osoitteessa www.
svy.info. Kirjeitsekin voit ilmoittautua osoitteeseen SVY, Paavo Havaksen tie 5 D, 90570 OULU.

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi peruuttaa ilman kuluja 25.01.2019 mennessä. Jos peruminen ta-
pahtuu tämän jälkeen, Yhdistys veloittaa perumisesta mahdollisesti Yhdistykselle aiheutuneet kulut osallistujalta.  
Yhdistys laskuttaa osallistumismaksut ilmoittautujan edustamalta yritykseltä, jos opintopäiville osallistuja ei toisin 
ilmoita. Varauksesi on voimassa, kun ilmoittautumislomake on palautettu ohjeita noudattaen. Lisätietoa antavat 
asiamies Jani Isokääntä, 040 834 8088 tai koulutustoimikunnan puheenjohtaja Markku Eljaala, 050 317 4267.
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SULAA HULLUUTTA
Kun vaellat pimeässä valimossa kohti valoa, niin päädyt sulattoon. Sulatto 
onkin valimon sydän, jonka tehokas toiminta on valimon menestyksen kan-
nalta yksi kriittisimmistä työvaiheista.

2019 opintopäivät 
7 - 8.2.2019, Tampere

TORSTAI 7.2.2019

Klo 09:30 – 10:45 Yritysvierailu: Valmet Technologies Oy, Terätehdas, Teollisuustie 1, 37600 VALKEAKOSKI
Klo 11: 30 – Ilmoittautuminen hotellilla  
Klo 12:00 – 13:00 Lounas

Avaus Markku Eljaala 
Klo 13:00 – 13:15 Valimoteollisuuden Euroopan tilannearvio vuodelle 2019. Juhani Orkas, Aalto-yliopisto 
Klo 13:15 – 13:30 Katsaus valimoalan tämänhetkiseen tutkimustilanteeseen ja valimo BAT-tilanteen päivitys.  
   Juhani Orkas, Aalto-yliopisto 
Klo 13:30 – 14:20 Uunin vuorauksen oikea valmistus ja käyttö lisäävät vuorauksen kestoa jopa 50%. 
          Juha Levander, Lux Oy
Klo 14:20 – 14:40 KAHVI
Klo 14:40 – 15:30 Valuraudan pallotus- ja ymppäyskäsittelyt. Oikein käsitelty rauta tuottaa lujan, sitkeän ja   
   tiiviin valun. Jari Paulasuo, ELKEM
Klo 15:30 – 16:20 Valokaaren online spektrianalyysi ja lämpötilamittaus säästää energiaa ja 
   vuorauksia. Mikko Jokinen, Luxmet Oy
Klo 16:20 – 16:50 Modernit induktiouunit: Saako uuniin nettiyhteyden? Marcus Nybergh, Lux Oy 
Klo 19:30 Illallinen

PERJANTAI 8.2.2019 

Klo 09:00 – 09:45 Sulaton työturvallisuus varusteet. Anne Teräväinen, Wurth Oy 
Klo 09:45 – 10:30 Sulatuksen raaka-aineiden hankinnan haasteet. Toimittajan näkökulma. 
   Matti Mustapirtti, Suomen Romukauppiaidenliitto ry:n hallituksen varapuheenjohtaja
Klo 10:30 – 10:50 Tauko 
Klo 10:50 – 11:40 Valusangon valinta, käyttö ja lakisääteinen tarkastus: Oikeanlainen ja toimiva senkka oikeaan   
   hommaan mahdollistaa laadukkaan valun ja turvallisen työskentelyn. Markku Eljaala,   
   Peiron Oy 
   
Päätössanat Markku Eljaala 
Klo 12:00 Lounas
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Paavo Tennilän rahasto 
jakaa stipendejä 

Hallitus kokoontuu neljä ker-
taa vuodessa tehden kokouk-
sissaan päätökset stipendien 
jakamisesta saatujen hakemus-
ten perusteella rahaston säännöt 
huomioiden. Kirjalliset hakemuk-
set tulee toimittaa kaksi viikkoa 
ennen hallituksen kokousta SVY:
lle osoitteeseen Paavo Havaksen 
tie 5 D, 90570 Oulu, tai sähköpos-
tilla jani.isokaanta@svy.info. Vuo-
den 2019 ensimmäinen hallituk-
sen kokous on 6.2.2019, ja näin 
ollen stipendihakemukset kysei-
seen kokoukseen tulee olla toi-
mitettuna 23.1.2019. 

Hakemukset osoitetaan Suomen 
Valimotekninen Yhdistys ry:n halli-
tukselle. Hakemus voi olla vapaa-
muotoinen, mutta siitä tulee ilme-
tä selkeästi olennaisimmat tiedot 
hakijasta, ja selvitys siitä, miksi tai 
mihin tarkoitukseen stipendiä 
anotaan.

Otteita säännöistä:
 3 §. Rahaston tarkoitukse-
na on stipendien, matka-avustus-
ten ja tunnustuspalkintojen avulla 
tukea Suomen valimoteollisuuden 
teknistä, taloudellista, ympäristöl-
listä ja henkilöstöpoliittista kehitys-
tä, sekä edistää SVY:n säännöissä 
mainittuja tarkoitusperiä.
 5 §. Rahastosta jaetaan 
varoja SVY:n hallituksen päätök-
sien perusteella siten, että sekä 
pääoman tuottoa että pääomaa 
käytetään, kuitenkin enintään 1/10 
rahaston alkuperäisestä peruspää-
omasta vuodessa
 6 §. Rahastosta jaetaan 
varoja seuraaviin tarkoituksiin: 
tunnustuspalkintoja ensisijaisesti 
valimoalan opiskelijoille sekä vali-
moteollisuutta ja/tai SVY:n toimin-
taa edistäneille nuorille, alle 30-
vuotiaille valimoalan henkilöille, 
stipendejä opintomatkoihin, tut-
kimuksiin ja julkaisutoimintaan, 
stipendejä ammatilliseen päte-

vöitymiseen, muihin kohteisiin, 
joiden SVY:n hallitus katsoo täyt-
tävän kohdan 3. vaatimukset, ei 
hallinnointiin.
 8 §. Stipendien ja tunnus-
tuspalkintojen jakotilaisuuksia voi-
vat olla mm. SVY:n, lahjoittajien tai 
oppilaitosten järjestämät tilaisuu-
det.
 10 §. Stipendit on nostet-
tava ja käytettävä vuoden kuluessa 
niiden myöntämisestä. Mahdolliset 
lykkäyspyynnöt on esitettävä SVY:n 
hallitukselle.
 11 §. Muiden kuin tunnus-
tuspalkintojen saajilta edellytetään 
raportointia SVY:n jäsenlehdessä tai 
muulla tavoin. 

Mikäli stipendinhakijalla on kysyt-
tävää, asiamies vastaa kysymyksiin, 
ja lähettää pyydettäessä stipendira-
haston säännöt kokonaisuudessaan.

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry julistaa Paavo Tennilä stipendirahaston 
stipendit haettavaksi tästä eteenpäin jatkuvana hakuna. SVY:n hallitus päätti 
kokouksessaan 31.10.2018 Paavo Tennilän rahaston stipendien ympäri vuo-
tisesta hausta jäsenistöltä tulleen palautteen perusteella. 
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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

Starcken Valun syntymävuodek-
si lasketaan vuosi 1947, ja valimo 
siirtyi Peipohjaan vuonna 1953. 
Kumera Oy osti vuonna 1980 
Starcken Valun Peipohjassa, ja 
valimon nimeksi tuli silloin Pei-
ron Oy. Siitä alkoi Peironin malli-
veistämön historia. 

MALLIVEISTÄMÖ  

Ensimmäinen malliveistämö si-
jaitsi Starcken Valun talon vintillä, 
ja konekanta taisi rajoittua ”pol-
ven päällä” työskentelyyn. Myö-
hemmin malliveistämö on vaihta-
nut osoitetta kolme (3) kertaa. Pi-
simmillään malliveistämö on toi-
minut valimon yhteydessä olevas-
sa sivurakennuksessa.

Nykyinen malliveistämö on enti-
nen kenkätehtaan kiinteistö osoit-
teessa Teollisuustie 2, ja toimitilaa 
on ruhtinaallisesti. Etäisyyttä vali-
moon on vain muutama sata met-
riä. Konekanta on nykyisin erino-
mainen, koska Malli-Kivisen ko-
neet Tampereelta siirrettiin Pei-
pohjaan. Malli-Kiviset Tampereen 
Sileensuolla lopetti nikkaritoimin-
nan, kun Pentti Kivinen jäi eläk-

keelle vuonna 2012.  Malli-Kivi-
set toimi Tampereella ollessaan 
aktiivisena tilausmalliveistämönä.

CNC-TEKNIIKKA KÄYTÖSSÄ

Peironin malliveistämöön hankit-
tiin CNC-kone vuonna 2015, ja en-
simmäiset valumallivarusteet tuo-
tettiin ”sähköisesti” vuonna 2016. 
Kone on tyypiltään portaaliraken-
teinen. Koneen dimensiot (äärityö-
alueet) ovat: X-akseli 2500 mm, Y-
akseli 1600 mm ja Z-akseli 600 mm. 
CNC-operaattorina toimii Mikko 
Linden, joka hankki valumallinval-
mistuksen peruskoulutusta Her-
vannan Ammattioppilaitoksessa 
aikuisopiskelijana. 

Vuosituhannen vaihteessa 
useista malliveistämöistä ja vali-
moista tuli räätälöityyn valumalli-
koulutukseen useitakin nuorem-
pia ”nikkarintaimia”, joille malli-
alan kummallisuuksia valotettiin. 

MALLIVEISTÄMÖN 
TYÖNJOHTAJAT

Malliveistämön ensimmäisenä 
työnjohtajana toimi ansiokkaasti 
pitkään Eero Tuominen, ja hä-
nen jälkeensä työjohtajina ovat 

jatkaneet: Markku Laaksonen, 
Aki Keskinen, Marko Telenius 
(nyk. toimitusjohtaja) ja Ari Ketola.

MALLINIKKARIT

Mallinikkareina ovat työsken-
nelleet: Vilho Parma, Aaro Rou-
hiainen, Tarmo Santamaa, Jorma 
Mäkitalo ja Jarmo Kosonen, joka 
myöhemmin perusti oman malli-
veistämön Peipohjaan nimeltään 
J-Malli KY.

Nykyisin mallipuuseppinä työsken-
televät: Arto Tuominen, Martti Salo-
mäki, Mikko Linden ja Ilja Tselkov. 

VALUMATERIAALIT

Valumateriaaleina valimolla ovat 
nykyisin valuraudat ja valuteräkset.
Peiron Oy taitaakin nykyisin niitä 
harvoja valimoita maassaamme, jon-
ka tuotearsenaaliin kuuluvat molem-
mat metallilajit. On siinä oltava tark-
kana, että muistaa ottaa käyttöön 
mallivarusteita tehdessä valumate-
riaalin oikeat kutistumamitat. 

PEIRON OY:N 
MALLIVEISTÄMÖ 
PEIPOHJA   
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HAASTATTELUN TIMANTTI

Haastattelun timanttina nousi 
esille vanha määritelmä hyvästä 
mallipuusepästä: ”Hyvän malli-
puusepän tunnistaa siitä, että nik-
kari alkaa värisemään, kun hänelle 
antaa vaikean työn tehtäväksi”. 
 
Kyseisen syvämietteisen määri-
telmän nosti esille Malliveistämö 
Alf Widbergin omistajan ja Peiro-
nin toimitusjohtajan Niilo Husun 
keskustelu hyvästä mallinikkarista. 

Tämän artikkelin kirjoittajasta 
määritelmä on täyttä totta, sillä jo-

PEIPOHJAN MUISTIHIRMUT
 
Kirjoituksia laatiessa on erino-
maisen tärkeää, että yhteiseen 
haastattelutilaisuuteen saadaan 
valittua henkilöitä, joiden omi-
naisuudet ja muistot saadaan 
”täysimääräisesti”käytettyä hy-
väksi, kun kaivellaan tietoja mal-
liveistämöiden ja mallipuusep-
pien historiasta.

Kirjoituksen ”syväkurkkuina” 
Peipohjassa toimivat erinomai-
sesti Arto Tuominen, Matti Sa-
lomäki ja Ari Ketola.

kainen uusi työ on aina aloitettaes-
sa vaikea, ja jossakin vaiheessa eri-
tyisen hankalankin valumallimallin 
ja keernalaatikoiden ratkaisu auke-
si vasta uloslyönnin piirtämisen ai-
kana, ja silloin sitä lähdettiin teke-
mään korskuen ja/tai väristen.

Peironin muistihirmut vasemmalta: Matti Salomäki, Mikko Linden, Arto Tuominen ja Ari Ketola.
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2019 GIFA

Alamme johtavat messut järjestetään taas ensi vuonna 25.-29.6.2019 Düssedorfissa, ja SVY järjes-
tää yhteistyössä Vuorimiesyhdistyksen metallurgijaoston kanssa yhteismatkan messuille. Lisätietoja 
messuista löytyy osoitteesta www.gifa.de ja www.metec.de. Matka sisältää tarvittavat lennot ja ma-
joitukset keskeisellä paikalla Düsseldorfissa. Paikkoja on varattu yhteensä 124 hengelle, jotka ennak-
koilmoittautumisvaiheessa 12.11.-12.12.2018 on jyvitetty siten, että SVY:lle on varattu 90 paikkaa ja 
Metallurgijaostolle 34 paikkaa. Mikäli kaikkia kiintiöitä ei varata ennakkoilmoittautumisvaiheessa, siir-
tyvät jäljellä olevat paikat kaikkien varattaviksi. On kuitenkin 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 aikaa. 
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. Altstad-
tiin 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 erinomaisten 
U-Bahnyhteyksien varrella. Altstadtiin kävelee vajaat kaksi kilometriä. Yhden hengen huoneita on varattu yht-
eensä 18 kpl, kahden hengen huoneita 2 kpl.

SVY:N JA VUORIMIESYHDISTYKSEN 
METALLURGIJAOSTON YHTEISMATKA 
ENSI KESÄN METEC-, THERMPROCESS 
JA GIFA-MESSUILLE
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HINNAT JA ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen tapahtuu HRG Nordicin järjestelmässä 12.11.2018 alkaen: 
https://www.registerforevent.com/Register/en-GB/Enter?en=GIFA2019&ep=gifamessut19
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 ti-
lalle löytyy toinen lähtijä. Ilmoittauduttaessa annetun osallistujan nimen voi tarvittaessa muuttaa touko-
kuun 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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Ulkoalueen hoitaja Pauli Sundqvist tunnettiin valimossa nimellä Himmanen. Kerran hän oli työaikana 
käväisemässä viinakaupassa. Sundqvist oli juuri pois lähdössä liikkeestä, kun valimon johtaja maisteri Erkki 
Värre (s. 1916) tuli ovesta sisään. Ei Himmanen siitä häkeltynyt, tervehti kohteliaasti ja sanoi:
– Jaa, maisterikin pitää tähän aikaan ruokatuntia.

      Kasku Rautpohjan Valimosta, osa 5. Kaskut kerännyt Olavi Piha.
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VAN...

Jospa tällä kertaa katsottaisiin 
laajempia horisontteja, miten asiat 
voisivat mennä ja miten taas tois-
aalta ehkä...

Suomen tie tulee todella kiviseksi,
jos punavihreä oppositio voittaa 
ensi keväänä; voitto tulee ammatti-
liittojen voimakkaalla järjestö- ja 
rahatuella, joten ne pitää myös 
muodostettavan hallituksen palki-
ta. No millä ? Pienillekin työpaikoil-
le luottamusmiehet, paikallinen so-
piminen vain heidän kanssaan, nol-
latuntifirmat kuriin, ulkomaalaiselle 
työvoimalle maksimipalkat ja mini-
mityöajat. Vihreät ajavat Rinteen 
kanssa metsähakkuut jumiin jne. 
Alkanut elpyminen tyssää ja alas-
menoa vahvistaa jo nyt alkanut 
kansainvälisen talouden heikkene-
minen. Nuorten perheiden lapsi-
määrät edelleen laskevat, kun ta-
lous tulee epävarmemmaksi, ja 
kestävyysvaje kasvaa.

Eurooppa kyllä menee aivan sol-
muun, kun veturi Saksasta tulee 
tuuliajoilla oleva jätti, ja etelän ja 
idän maat ottavat oman tiensä ja 
vielä Brexit riipoo länsikylkeä. Ve-
tureina tässä Suomeenkin lopulta

hennosti tullessa nousussa ovat ol-
leet Saksa, Benelux-maat ja Ruotsi, 
jotka kaikki ovat jotenkin sekaisin.

Mielenkiintoista on lukea, kun 
vasta nyt aletaan tajuta, että Trump 
on itseasiassa ihan oikeassa: todel-
linen länsimaiden vihollinen talou-
dellisessa ja poliittisessa ja myö-
hemmin  sotilaallisessakin mieles-
sä onkin Kiina. Se on valloittanut 
jo Afrikan, ja isolla kassalla ostelee 
teknologiayhtiöitä. Hyvä esimerk-
ki on Suomen peli-ihmeeksi nous-
sut Supecell, joka Japanin kautta 
pyörähti kiinalaisille. Onneksi nuo-
ret suomalaiset urhot järjestelivät 
kaupan niin, että ainakin jonkin ai-
kaa veroja tulee Suomeenkin.

Verojen kertymättömyydestä 
tulleekin digiajan suurin murhe, 
kun bitit vilistävä maasta toiseen 
eikä verottaja pysy perässä. Niin-
pä asumiseen, liikkumiseen ja 
syömiseen liittyvät verot väkisin 
nousevat.

Maapallon ylikansoittumisesta 
yhdessä ilmastomuutoksen ja 
globaalin työnjaon kanssa tulee 
sellainen maailmanjärjestyksen 

muuttaja ettei pahemmasta väliä. 
Muutaman tuhannen hondurasi-
laisen ja kymmenien ja satojenkin 
tuhansien afrikkalaisten ja lähi-idän 
asukkaiden vaellukset tulevat paisu-
maan miljooniin vielä parinkymme-
nen vuoden aikana – tai varmasti jo 
pikemmin.

Turhaksi synkistelyksihän tämä 
meni, mutta pitemmät syksyt ja ai-
kaisemmat keväät tuonevat iloa. No 
tosin sitten valkeat talvet ja kuulaat 
kesät voivat mennä. Onneksi joulu-
na tulee niin pimeää, että kynttilän 
valo pääsee loistamaan, ja syrjäyt-
tää maiset murheet. Kuumia valuja 
– kaikesta huolimatta...  

Kolumni
TEKSTI: NIMIMERKKI VAN
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry

  puh. 010-672150
  fax. 010-6725335

PL 587, 40101 Jyväskylä

BET-KER OY

      
    TULENKESTÄVÄT TUOTTEET

 • Valumassat
 •  Senkkavuoraukset 
 •  Senkkapinnoitteet
 •  Rakenneosat

    Bet-Ker Oy
    Joutsentie 2 
    84100 Ylivieska
    Puh. 08-410 5600
	 			www.betker.fi	
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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  

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

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

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

NOVACAST OY
MeValimotie 1
33960 PIRKKALA
Puhelin (03) 368 5180
Faksi (03) 368 1251
www.novacast.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
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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

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

Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210  HELSINKI 
(09) 675 166
ravatek@ravatek.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 2019

7-8.2.2019 Talviopintopäivät, Tampere

Kevät 2019 Valun käytön seminaari, Tampere

25.-29.6.2019

GIFA/THERMPROCESS/METEC/NEWCAST

Dusseldorf, 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

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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Älä kokeile tätä jouluvinkkiä kotona!

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

Propellipäämme keksivät testata, miten ASK:n erinomaiset syötöt soveltuvat joulutunnelman 
luomiseen. Lopputuloksena oli, että niin raudalle kuin teräkselle sopiva ASK Optima KL27 syöttö 
(moduuli 1,30, katkaisukohdan halkaisija 16 mm) soveltuu erinomaisesti myös kynttilänjalaksi. 

Seuraavaksi odotamme innolla, mitä tapahtuu, kun kynttilät palavat syötön sisään, lähteekö 
eksoterminen massa palamaan? Katso tulos tammikuun alussa Luxin verkkosivuilla!

Kaasua äärimmäisen vähän muodostavat vähäfluoridiset eksotermiset 
ASK Optima KL ja ADS syötöt löydät Luxilta, moduulit aina  4,2 saakka. 
Lisäksi supertehokkaat ASK KMV Mini-Riser syötöt moduuliin 14,5 saakka.


