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Kevättalvi on parhaimmillaan, aurinko paistaa, ja on reippaasti pak-
kasta. Tätä kirjoittaessa hiihtopipo on päässä, ja olympialaiset ovat jo 
kääntymässä loppusuoralle. Suomi on jo hankkinut muutaman mitalin 
parhaiden käytäntöjen avulla, ja lisää on toivottavasti tulossa. Talviopin-
topäivilläkin tutustuttiin parhaisiin käytäntöihin, joilla saataisiin valimot 
kehittymään entisestään. Halvan työvoiman sijaan on keskityttävä tek-
niikoiden parantamiseen.

Vuosi 2016 oli vielä alallamme hieman mollivoittoinen, kuten raportti 
Japanistakin kertoo. Kasvua oli ainoastaan rautavaluissa verrattuna edel-
liseen vuoteen, ja teräsvalujen tuotanto laski entisestään, kuten myös 
kupariseosten tuotanto. Pitkin vuotta 2017 kuultiin positiivia näkymiä, ja 
maaliskuussa valmistuvat tuotantotilastot ennakoidaan näyttävän jopa 
yli 10 %:n kasvua. Paremman suhdanteen aikana on kuitenkin muistetta-
va, että kehittämistä ja kehittymistä ei unohdeta.

Valimohiekkojen suhteen on tapahtunut kehitystä sekä lainsäädännön
puolella että elvytystekniikoissa. Hiekkojen osalta onkin jo pitkään odo-
teltu kehitystä, ja on hyvä, että sitä on tapahtunut. Talviopintopäivillä 
esiteltiin uutta MARA-asetusta ja myös uutta elvytyslaitosta, jossa voi-
daan käsitellä usean eri valimon hiekkoja, jolloin ei tarvitsisi rakentaa 
jokaiselle valimolle omaa laitosta. Toki ei voida unohtaa myöskään toi-
menpiteitä hiekan käytön minimoimiseksi. Näihin asioihin keskitytään 
myös tämän lehden ruotsinkielisessä artikkelissa.

Tämän ajan kuumin puheenaihe lienee kuitenkin digitalisaatio ja sen 
hyödyntäminen kaikessa tekemisessä alasta riippumatta. Mielenkiintois-
ta on nähdä, miten valimoissa saadaan siitä parhaat hyödyt irti, että ol-
taisiin entistä kilpailukykyisempiä. Kenties ideat syntyvät, vaikka hackat-
honien avulla. Näistä parhaista käytännöistä, joita valimoissa toteute-
taan ja joiden avulla saadaan aikaan tuloksia, olisi mukava saada kerto-
muksia myös lehtemme sivuille. Lehdessä on jälleen myös historian ha-
vinaa, kun museosta kuuluu hyviä uutisia, ja pääsemme lukemaan myös 
parin malliveistämön vaiheista.

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 23/2018 
Aineistot viimeistään 10.05. 
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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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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Toimikunnat jatkavat yhdistyk-
semme asioiden hoitamista seu-
raavilla kokoonpanoilla: Lehtitoi-
mikunta: Aki Keskinen (puheen-
johtaja), Jani Isokääntä (toimitus-
sihteeri) sekä jäsenet Olavi Piha 
ja Juhani Orkas. Valimoviestin tai-
ton hoitaa SFTec Oy yhteistyössä 
Studio Spotnikin kanssa ja leh-
den painamisen Erweko Oy. 
Ulkomaan toimikunta: Marcus 
Nybergh. Koulutustoimikunta: 
Markku Eljaala (puheenjohtaja)
sekä jäsenet Jouni Lehto, Aki 
Keskinen, Juhani Orkas, Esa Val-
lius ja Jani Isokääntä. Mallijaos-
ton toimikunta: Veijo Karttunen 
(puheenjohtaja), sekä jäsenet Veli 
Vehmaa, Janne Vartama, Mikko 
Ojanen ja Pekka Varttila. Perinne-
toimikunta: Matti Johansson ja 
Raimo Koski.

SVY:n hallitus päätti kokoukses-
saan 31.1. myöntää seuraavat sti-
pendit ja apurahat Paavo Tenni-
län rahastosta: Piha Olavi: 1000 € 
avustus Suomen Valimomuseos-
sa olevien SVY:n toiminnasta ker-
tovien valokuvien, dokumenttien 
ja asiakirjojen tunnistamisesta ai-
heutuviin juokseviin kuluihin.
Pohjalainen Kari: 500 € avustus 
Malliveistämöt-kirjan paino- ja 
tuotantokuluihin.  Kirja ilmestyy 
vuonna 2019. Suomen Valimo-
museo: 1000€:n avustus Suomen 
valimomuseon perusnäyttelyn 
uudistamissuunnitelman
laatimiseen.

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 
31.1. yhdistyksen uusiksi jäseniksi:
Peteri Olli, Peiron Oy
Petelius Jaakko, Peiron Oy

Sappinen Tommi, Aalto-yliopisto
Sundell Pasi, Componenta Fin-
land Oy Högfors. Hallitus ja asi-
amies toivottavat uudet jäsenet 
tervetulleiksi mukaan yhdistyksen 
toimintaan. Yhdistyksestä erosi 1 
henkilö ja yhdistyksen tietoon tuli 
yhden jäsenen poismeno. Näin 
ollen yhdistyksen jäsenmäärä on 
nyt 598 jäsentä sekä 46 yritys-
jäsentä. 

Jäsenmaksut henkilö- ja yritys-
jäsenille toimitetaan kevään ku-
luessa, joten tarkkailkaa postia. 
Lehdestä löytyvästä jäsenmatrik-
kelista voi jokainen jäsen tarkas-
taa omat tietonsa. Vaihtuvuutta 
tuntuu alalla olevan, joten tieto-
jen päivystä tarvitaan varmasti 
näiltäkin osin.
  
Opintopäivät (Tampere 1.-2.2.) 
aloitettiin vierailemalla Logistics 
TKT Systems Oy:n tehtailla. Mo-
nien paikalla olleiden yllätykseksi 
kyseessä ei ollut logistiikka-alan 
yritys, vaan varsin nykyaikainen ja 
automatisoitu vaativien kompo-
nenttien ja koneenosien High-
tech-valmistaja. Opintopäivien 
esitelmät olivat korkeatasoisia 
ja ehkä enemmän ajankohtai-
sia kuin koskaan aikaisemmin. 
Osallistujia oli tällä kertaa 34 
henkilöä. Kiitetään vielä kaikkia 
luennoitsijoita ja paikan päällä 
olleita. Myös koulutustoimikun-
ta ansaitsee kiitokset hyvistä 
aiheista ja opintopäivien jär-
jestämisestä.

GIFA-messujen matkajärjestelyt 
ovat täydessä käynnissä.Lisää GI-
FA-messuista toisaalla tässä leh-
dessä.  

Uudenkaupungin Rautavalimo
Oy:n järjestelytoimikunta on hy-
vissä ajoin aloittanut työnsä 71. 
vuosikokouksen järjestämiseksi 
Uuteenkaupunkiin. Vuosikokous-
ohjelma ja ilmoittautumisohjeet 
tulevat seuraavaan Valimoviestiin. 
Hyvää keväänjatkoa toivottaen,

AURINKOISTA KEVÄTTÄ!
ASIAMIEHELLÄ 
ON ASIAA

Jani Isokääntä
Asiamies
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Vuosi Nro Paikkakunta

2018 71 Uusikaupunki
2017 70 Tampere
2016 69  Iisalmi
2015 68 Jyväskylä
2014 67 Raahe
2013 66 Pori
2012 65 Karkkila
2011 64 Pietarsaari
2010 63 Salo
2009 62 Kotka
2008 61 Uusikaupunki
2007 60 Tampere
2006 59 Iisalmi
2005 58 Jyväskylä
2004 57 Pori
2003 56 Raahe
2002 55 Karkkila ja 
  Korpilampi
2001 54 Pietarsaari
2000 53 Turku ja Salo
1999 52 Kotka
1998 51 Iisalmi
1997 50 Tampere
1996 49 Jyväskylä
1995 48 Pori
1994 47 Raahe

1993 46 Vantaa
1992 45 Lahti
1991 44 Pietarsaari
1990 43 Salo
1989 42 Kotka
1988 41 Tampere
1987 40 Espoo
1986 39 Jyväskylä
1985 38 Pori
1984 37 Raahe
1983 36 Karkkila ja 
  Korpilampi
1982 35 Lahti
1981 34 Pietarsaari
1980 33 Salo ja Paimio
1979 32 Kotka
1978 31 Tampere
1977 30 Imatra
1976 29 Helsinki
1975 28 Jyväskylä
1974 27 Raahe ja Oulu
1973 26 Pori
1972 25 Turku
1971 24 Karkkila ja 
  Hämeenlinna

MATRIKKELI 2018

1970 23 Lahti
1969 22 Pietarsaari
1968 21 Tampere
1967 20 Imatra
1966 19 Salo
1965 18 Karhula
1964 17 Helsinki
1963 16 Jyväskylä
1962 15 Turku
1961 14 Pori
1960 13 Karkkila
1959 12 Lahti
1958 11 Pietarsaari
1957 10 Tampere
1956 9 Imatra
1955 8 Salo
1954 7 Karhula
1953 6 Helsinki
1952 5 Jyväskylä
1951 4 Turku
1950 3 Pori
1949 2 Karkkila
1948 1 Lahti
1947 0 Tampere
1946 -1 Helsinki

Arvoisa jäsen! Tässä matrikkelissa julkaistaan jäsenistöstä henkilötietolain hengessä ainoastaan 
hyvin rajoitetut tiedot (sukunimi, etunimi, yritys, jäsennumero, postitoimipaikka, syntymävuosi 
ja jäseneksi tulovuosi. Tiedot julkaistaan ainoastaan lehden PAPERIVERSIOSSA, nettilehdessä 
niitä ei ole tietoturvasyistä. Jos Jos jokin tiedoista puuttuu, tai niissä on korjattavaa, yhdistys 
kaipaa palautetta. Jos tiedoissasi on virheitä, täytä muutosilmoituslomake yhdistyksen kotisi-
vuilla, tai lähetä asiamiehelle sähköpostia korjattavista tiedoista. Kiitos etukäteen vaivannäöstä!

Liitto- ja vuosikokousten pitopaikat
Vuosi Nro Paikkakunta Vuosi Nro Paikkakunta
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1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Vali-
motekninen Yhdistys ry, Finlands
Gjuteritekniska Förening rf. Näis-
sä säännöissä käytetään nimitystä
yhdistys. Yhdistyksen nimestä voi-
daan käyttää epävirallisissa yhteyk-
sissä lyhennettä SVY tai FGF.  Kan-
sainvälisissä yhteyksissä käytetään 
käännöksiä The Finnish Foundry 
Technical Association ja Giesserei-
technischer Verein Finnlands.
 Yhdistyksen kotipaikka on 
Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on vali-
motekniikasta kiinnostuneiden yh-
distäminen sekä valimotekniikan 
ja valunkäytön edistäminen tekno-
logia, ihminen ja ympäristö huo-
mioon ottaen.
 Tarkoituksen toteuttami-
seksi yhdistys järjestää kokouksia, 
esitelmätilaisuuksia, opintomatko-
ja ja kursseja sekä harjoittaa julkai-
sutoimintaa.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäsenek-
si voi hallitus hyväksyä henkilön, 
joka toimii valun valmistus-, tut-
kimus-, suunnittelu-, markkinoin-
ti- tai ostotehtävissä tai valunkäyt-
täjänä tai valumallien valmistus-, 
tai valimoittentoimittaja- tai palve-
lutehtävissä toimihenkilönä tai 
esimiestehtävissä.
 Yhdistyksen hallitus voi hy-
väksyä varsinaisiksi jäseniksi mui-
takin, mikäli se katsoo jäsenyyden 
voivan hyödyttää yhdistystä.
 Valimotekniikkaa opiskele-
van voi hallitus hyväksyä nuorem-
maksi jäseneksi, jonka jäsenmaksu 

opiskelukauden aikana, kuitenkin 
korkeintaan viisi vuotta, on puo-
let varsinaisen jäsenen vuosimak-
susta.
 Eläkkeelle siirtynyt jäsen 
voi eläkkeelle siirtymisen jälkeen 
jatkaa vanhempana jäsenenä 
maksamalla puolet varsinaisen 
jäsenen jäsenmaksusta.
 Nuoremmalla ja vanhem-
malla jäsenellä on vuosikokouk-
sessa samat oikeudet kuin varsi-
naisella jäsenellä.
 Yritysjäseneksi voi hallitus 
hyväksyä oikeuskelpoisen yrityk-
sen, säätiön tai yhteisön. Yritys-
jäsenillä ei ole äänioikeutta yh-
distyksen kokouksissa. Yritysjäse-
nen vuosimaksu on kymmenen 
kertaa varsinaisen jäsenen vuosi-
maksu.
 Oikeus päästä yhdistyk-
sen jäseneksi voidaan myöntää 
myös ulkomaalaisille. Ulkomai-
sia jäseniä ei kuitenkaan saa olla 
enemmän kuin 1/3 koko jäsen-
märästä.
 Jäseniltä perittävän liit-
tymis- ja vuotuisen jäsenmak-
sun suuruudesta päättää vuo-
sikokous.
 Jäsenellä on oikeus ero-
ta yhdistyksestä ilmoittamalla sii-
tä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla 
eroamisesta yhdistyksen kokouk-
sessa.
 Jäsen, joka jättää jäsen-
maksunsa maksamatta, voidaan 
hallituksen päätöksellä erottaa 
yhdistyksestä.
 Jäsen, joka toistuvasti 
käyttäytyy sopimattomasti yh-
distyksen tilaisuuksissa tai joka 
aktiivisesti toimii yhdistyksen 

tarkoitusperiä vastaan, voidaan 
hallituksenpäätöksellä erottaa 
yhdistyksestä.

4 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, 
johon kuuluu vuosikokouksessa 
valitut puheenjohtaja ja neljä var-
sinaista jäsentä ja jokaiselle varsi-
naiselle jäsenelle henkilökohtainen 
varajäsen.
 Hallituksen jäsenten ja 
tilintarkastajien toimikausi on 
vuosikokousten välinen aika.
 Hallitus valitsee keskuu-
destaan varapuheenjohtajan sekä 
ottaa asiamiehen ja muut tarvitta-
vat toimihenkilöt.
 Hallitus kokoontuu pu-
heenjohtajan tai hänen estynee-
nä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään 
kaksi jäsentä sitä vaatii.
 Hallitus on päätösvaltainen, 
kun vähintään puolet sen jäsenistä, 
puheenjohtaja tai varapuheenjoh-
taja mukaan luettuna, on läsnä. 
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten men-
nessä tasan ratkaisee puheenjoh-
tajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 Mikäli hallitus on asettanut 
toimikunnan tai mikäli yhdistyksen 
jäsenet ovat muodostaneet alue-
jaoston tai alajaoston edistämään 
yhdistyksen tarkoitusperää ammat-
tikuntatasolla, on toimikunnan ja 
jaoston nimeämä edusta ja kutsut-
tava hallituksen kokouksiin, jossa
hänellä on puheoikeus mutta ei 
äänioikeutta.
 Hallitus on vastuussa yh-
distyksen taloudesta, omaisuu-
desta ja rahastoista. Hallitus laatii 

Yhdistyksen säännöt Hyväksytty 14.10.2005 SVY:n 
vuosikokouksessa Jyväskylässä.
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säännöt rahastojen hoidosta kun-
kin lahjakirjan ja testamentin ohjei-
den ja säädösten mukaisesti.

5 § Yhdistyksen nimen 
kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa pu-
heenjohtaja tai kaksi hallituksen 
jäsentä yhdessä. Hallitus voi myös 
myöntää yhdistyksen nimenkirjoi-
tusoikeuden yhdistyksen asiamie-
helle sekä muulle toimihenkilölle, 
mikäli yhdistyksen etu näin edel-
lyttää.

6 § Tilit
Yhdistyksen tilikausi on 12 kk ja 
alkaa 1.7. ja päättyy seuraavan 
kalenterivuoden 30.6.
 Tilinpäätös tarvittavine asi-
akirjoineen ja hallituksen vuosiker-
tomus on annettava tilintarkasta-
jille viimeistään kaksi viikkoa en-
nen vuosikokousta. Tilintarkasta-
jien tulee antaa kirjallinen lausun-
tonsa hallitukselle viimeistään viik-
koa ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokousten 
koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu 
koolle hallitus. Kokouskutsu on 
toimitettava viimeistään neljätois-
ta (14) päivää ennen kokousta jo
ko lähettämällä kutsu kirjallisena 
kullekin jäsenelle tai julkaisemalla 
kutsu yhdistyksen jäsenlehdessä.

8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 
vuosittain hallituksen määräämänä 
aikana heinä - lokakuun välisenä 
aikana.
 Ylimääräinen kokous pide-
tään, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai kun hallitus katsoo sii-
hen olevan aihetta tai kun vähin-
tään kymmenesosa (1/10) yhdistyk-
sen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua 

asiaa varten kirjallisesti vaatii.
 Yhdistyksen kokouksessa
on jokaisella varsinaisella, nuo-
remmalla ja vanhemmalla jäse-
nellä äänioikeus ja jokaisella ää-
nioikeutetulla yksi (l) ääni.
 Yhdistyksen päätökseksi 
tulee se mielipide, jota on kan-
nattanut yli puolet annetuista ää-
nistä. Äänten mennessä tasan 
ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin 
päätökseksi tulee kokouksen pu-
heenjohtajan kannattama mieli-
pide.

9 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa 
käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheen-
johtaja, sihteeri, kaksi pöytäkir-
jantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus 
ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työ-
järjestys;
5. esitetään tilinpäätös, vuosi-
kertomus ja tilintarkastajien 
lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vah-
vistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä;
7. vahvistetaan toimintasuunnitel-
ma, tulo- ja menoarvio sekä liitty-
mis- ja jäsenmaksunsuuruus;
8. valitaan hallituksenpuheen-
johtaja ja neljä jäsentä ja jokai-
selle varsinaiselle jäsenelle hen-
kilökohtainen varajäsen;
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja 
heille kaksi varajäsentä;
10. valitaan vaalilautakunnan nel-
jä jäsentä;
11. käsitellään muut kokouskut-
sussa esitellyt asiat.
 Mikäli yhdistyksen jäsen 
haluaa saada jonkin asian yhdis-
tyksen vuosikokouksen käsiteltä-
viksi, on hänen siitä kirjallisesti 

ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että 
asia voi daan sisällyttää kokouskut-
suun.

10 § Kunniajäsenyys, ansiomerkki
Henkilö, joka aktiivisesti ja huomat-
tavalla tavalla on toiminut yhdistyk-
sen tai sen tarkoitusperien hyväk-
si, voidaan vuosi- tai ylimääräisessä 
kokouksessa kutsua yhdistyksen 
kunniajäseneksi tai hänelle voidaan 
hallituksenpäätöksellä myöntää yh-
distyksen ansiomerkki.

11 § Vaalilautakunta
Yhdistyksen vuosikokous valitsee 
vuodeksi kerrallaan vaalilautakun-
nan, joka koostuu neljästä henki-
löstä. Vaalilautakunta valitsee kes-
kuudestaan puheenjohtajan.
 Vaalilautakunnan tehtävä on 
vuosikokouksessa esittää ehdotuk-
sensa yhdistyksen hallituksen pu-
heenjohtajaksi ja jäseniksi sekä tilin-
tarkastajiksi ja näitten varamiehiksi 
seuraavaksi toimikaudeksi.

12 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta 
on tehtävä yhdistyksen kokouk-
sessa vähintään kolmen neljäsosan 
(3/4) enemmistöllä äänestyksessä 
annetuista äänistä. Kokouskutsus-
sa on mainittava sääntöjen muut-
tamisesta.

13 § Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta
on tehtävä kahdessa yhdistyksen
peräkkäisessä kokouksessa vähin-
tään kolmen neljäsosan (3/4) enem-
mistöllä äänestyksessä annetuista 
äänistä. Kokouskutsussa on mainit-
tava yhdistyksen purkamisesta. Yh-
distyksen purkautuessa käytetään 
yhdistyksen varat yhdistyksentarkoi-
tuksen edistämiseen purkamisesta 
päättävän jälkimmäisen kokouksen 
määräämällä tavalla.
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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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Kansainväliset 
tapahtumat

TEKSTI JA KUVAT: OLAVI PIHA 

72TH WORLD 
FOUNDRY CONGRESS 
High Quality of Castings

World Foundry Congress 2016 pidettiin Japanin Nagoyassa 21.–25.5.2016. Kongressin teema oli 
aina ajankohtainen valujen laatu eli ”High Quality of Castings”. World Foundry Organization WFO oli 
myöntänyt Japanille maailmankokouksen järjestämisen 26 vuoden tauon jälkeen, ja nyt Japani oli kol-
mannen kerran kokouksen järjestäjänä. Käytännön järjestelyt olivat huippuluokkaa. 

Kolmen kongressipäivän aikana esitettiin 166 tutkimuspaperia, lukuisa määrä ajankohtaisia kutsuesitel-
miä sekä 50 posteria. Luentotilaisuudet oli jaoteltu tuttuun tapaan omiksi aihealueikseen. Monipuolises-
ta tarjonnasta jokainen kongressivieras varmasti löysi itselleen sopivaa kuultavaa ja opittavaa. 

Maailmanlaajuinen asiantuntijajärjestö World Foundry Organization oli saavuttanut taloudellisen tasa-
painon vuonna 2016. Tämä oli kova saavutus, sillä monissa maissa valimoteollisuus oli supistunut voi-
makkaasti, ja tämä ilmeni maksettujen jäsenmaksujen vähenemisenä. Huvittava yksityiskohta on, että 
järjestön budjetti on Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen budjetin kokoinen. 

WFO:n vuoden 2016 yleiskokoukseen (General Assembly) osallistui ennätysmäärä jäsenmaiden edusta-
jia. Paikalla oli 23 maan edustajat, se oli hieno saavutus. Itse edustin Suomen valimoteollisuutta. Uusia 
jäsenmaaehdokkaita ei ollut mukana, eikä yllätyksiä kokouksessa tullut esille. Maiden puheenvuoroissa 
tuotiin esille valimoalan ajankohtaisimmat haasteet: maailman teräsvalimoiden tilanne oli historiallisen
huono, joka ilmeni monien laadukkaiden teräsvalimoiden toiminnan lopettamisina. Toinen puheenvuo-
roissa esiintynyt syvä huolenaihe oli osaavan henkilöstön puute, valimoihin ei yksinkertaisesti ole saa-
tavissa sitoutunutta työväkeä. 

Maailman valimoalan organisaatioiden taloudellisten tilanteiden raportoitiin olevan huonoja. Arviot 
tilanteen kehittymisestä olivat pessimistisiä, koska valimoiden tuotantomäärät olivat laskusuunnassa. 
Valimo-organisaatioiden kulujen maksajat eli valimot kautta koko maailman kärsivät huonosta kannat-
tavuudesta. Esimerkiksi Saksan yhdistys oli lopettamassa kustantamansa ammattilehden ja melkoisen 
osan valimoinstituutistaan. Norjan valimoyhdistys taas oli lyhyen ajan kuluessa menettänyt puolet jä-
senvalimoistaan, ja maan valimoteollisuus puolet tuotantovolyymistään.
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PORT MESSE NAGOYA

Kongressin pitopaikka oli Nagoy-
an satamassa oleva valtaisa messu-
halli Port Messe Nagoya, jonne oli 
20 kilometrin matka Nagoyan kes-
kustasta. Näin sain tutustuttua pai-
kalliseen joukkoliikenteeseen ja sii-
hen, kuinka japanilaiset käyttäyty-
ivät paikallisjunissa. 

WORLD FOUNDEX 
2016 -NÄYTTELY

Kokousrakennus oli mitoiltaan 
valtava, ja sen tiloissa järjestettiin 
mm. avajaiset ja suuret yleisöluen-
not. Ennen varsinaisten luentojen 
alkua tilat muutettiin useiksi erilli-
siksi luentosaleiksi. Saman katon
alla oli myös jalkapallokentän ko-
koinen halli, jossa International
Foundry Exhibition järjestettiin. 
Näyttelyn nimenä oli tällä kertaa 
WORLD FOUNDEX 2016. 

Näyttely oli tavattoman iso ja 
varmaan hyväkin. Valitettavasti
esitteet ja osastojen tekstit olivat
useimmiten vain japaniksi. Japa-
nilaisten englannin kielen taito on 
tavattoman puutteellista, ja useat
asiantuntijaesittelijät kieltäytyivät
puhumasta englantia. Ne jotka
kieltä osasivat, puhuivat sitä niin
kuin englantia kirjoitetaan – eli 
eihän sitä juuri ymmärtänyt. Ja-
panilaisista nuorista 95 % suorit-
taa lukion oppimäärän. Koulussa 
kuitenkin opetetaan vain lukemaan 
englantia, ei ollenkaan puhumaan. 
Tästä johtuu, että esimerkiksi vii-
den tähden hotellin vastaanotossa 
työskennelleen virkailijan englannin 
kielestä sai vain vaivoin selvää. 

TECHNICAL PAPERS

Nagoyassa esitettiin 166 korkea-
tasoista tutkimuspaperia, lukuisa
määrä erikoisluentoja (Special 
Lectures), kutsuluentoja (Invited 
Speeches) ja 50 posteria. Luento-

jen aiheet oli jaoteltu tuttuun ta-
paan materiaalien tai vaikkapa val-
mistusmenetelmien mukaan, esi-
merkiksi Ferrous Casting Produc-
tion, Metallurgy, Control of Qua-
lity, Technology Transfer & Know-
ledge Management in Foundry In-
dustry, Simulation and Modelling 
in Foundry Industry tai Mold and 
Coremaking Technology. Tavatto-
man suuri osa tutkimuspapereista
oli japanilaisten tutkijoiden teke-
miä. Tämä onkin maailmankokouk-
sissa aivan yleistä. Bilbaossa vuon-
na 2014 suuri osa esitelmistä oli 
espanjalaisten laatimia, ja vuonna 
2012 Meksikossa esillä olivat maan 
omat tutkijat. Sen sijaan Nagoyas-
sa oli paljon myös puolalaisia luen-
noitsijoita, koska World Foundry 
Congress 2018 järjestetään 
Krakovassa.

Pyrkimys päästä esiintymään 
näille foorumeille on kyllä kova, ja 
hyvä niin. Laskin hakuvaiheessa, et-

tä yli 300 esitelmää oli lähetetty ar-
vioitavaksi, eli vain joka toinen ha-
kija hyväksyttiin pitämään esitel-
määnsä. Päätökset esiintyjistä teki 
tieteellinen komitea, johon kuului
yhdeksän japanilaista professoria. 
Tällainen järjestely ei tietenkään 
ole tasapuolinen, mutta kustannus-
ten ja japanin kielen takia näin lie-
nee ollut pakko toimia. Tieteelli-
nen komitea otti kuitenkin asiansa 
tosissaan, sillä itsekin sain korjaus-
kehotuksia tekstiini, ennen kuin lo-
pullinen hyväksyntä tutkimuspape-
rille saapui. 

Oma luentoni ”Submersibles of 
Casted Maraging Steel” oli en-
simmäisenä päivänä. Tutkimuspa-
perissani esittelin Lokomo Oy:n te-
räsvalimon (nykyisin TEVO Lokomo 
Oy) maraging-teräksen valmista-
mista ja siitä valettua miehistöpal-
loa. Maraging-teräkset ovat ultra-
lujia teräksiä (ultrahigh-strength 
steels). Nimen alku tulee sanasta
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martensiittinen, ja nimen loppu-
osa sanasta erkautushehkutus 
(aging) eli mar+aging = maraging.
Näiden terästen hiilipitoisuus on 
erittäin pieni, alle 0,03 % C. Mara-
ging-teräksellä on poikkeukselli-
sen korkea myötöraja, jopa 2400 
N/mm2, ja kaiken lisäksi sillä on 
hyvä sitkeys, aivan erinomainen
yhdistelmä siis. Näiden kahden 
halutun ominaisuuden vuoksi 
materiaalia käytetään mm. len-
tokoneiden laskutelineisissä, 
suihkumoottorien osissa ja 
painevalumuoteissa. 

World Foundry Congressin tutki-
muspaperit edustavat valimoalan 
uusinta tutkimusta. Koska kongres-
si on maailman ainoa foorumi, jos-
sa varsin käytännönläheistä valimo-
tutkimusta esitellään kattavalle ja 
kriittiselle kuulijakunnalle, esitettyä 
tutkimusta voi siis hyvin perustein 
kutsua huippututkimukseksi. Esi-
telmiä laativat pääsääntöisesti yli-
opistot, tutkimuslaitokset ja vali-
moinstituutit. Mukaan livahtaa ai-
na myös muutamia kaupallisia yri-
tyksiä, ja jos yrityksellä on Major 
Sponsor -asema, ei se ainakaan 
esitelmän hyväksynnälle este ole. 
Nagoyan kokoukseen oli tehty erit-
täin radikaali uudistus, ja jokainen 
tutkimuspaperi sai olla vain kaksi 
sivua pitkä, eli kyseessä oli lähinnä 
tiivistelmä. Perusteluita tälle poik-
keukselliselle päätökselle ei esitet-
ty missään, jota ihmettelen aivan 
valtavasti. Väkisinkin hiipii mieleen 
ajatus, että taustalla onkin tieteel-
liseen komiteaan kuuluvien profes-
soreiden olematon englannin kie-
len taito tai sitten yksinkertaisesti 
vain mukavuuden halu. Tai näiden 
kahden yhdistelmä. Onhan se nyt 
paljon mukavampi tehdä päätök-
siä, kun esitelmän pituus on vain 
2 sivua verrattuna siihen, että jou-
tuisi perehtymään 30 sivun mittai-
seen englannin kieliseen tutkimus-
paperiin aivan olemattomalla eng-
lannin kielen taidolla.

WORLD FOUNDRY 
ORGANIZATION WFO

WFO:n tuotot koostuvat jäsen-
maiden jäsenmaksuista (50 %) 
ja sponsoreiden tuesta (40 %). 
Kultapossukerhoon eli Major 
Sponsors of the WFO:hon ovat
itsensä ostaneet Hüttenes Alber-
tus, FOSECO, Clariant, Foundry 
Trade Journal, Minerals Techno-
logies Metalcasting sekä S & B
 Imerys. Henkilökohtaisesti olen
sitä mieltä, että nämä yritykset 
maksavat saamastaan näkyvyy-
destä aivan liian vähän.

WFO:n menopuolta hallitsevat 
General Secretary Andrew Turne-
rin palkkakulut (55 %) sekä hänen 
matkailukulunsa (22 %). Vuoden 
2015 tulos oli 2142 euroa. Pää-
omapuolella taseessa oli varal-
lisuutta 189 700 euroa. Vuoden
2016 osalta oli odotettavissa 
muutaman tuhannen euron mii-
nus, mutta vuodelle 2017 oli bud-
jetoitu tulosta 975 euroa. Kokouk-
sessa vahvistettiin seuraavat 
kokoukset: 

World Foundry Organizationin jäsenmaiden liput liehuivat koko kongressin ajan 
pääsisäänkäynnin edessä.

 

2018   73th WFC     Puola,Krakova 

2019  Tech Forum    Saksa, Düsseldorf, GIFA

2020   74th WFC     Korea, Soul

2021   Tech Forum   Intia

2022   75th WFC     Italia
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JUHLIA JOKA ILTA
 
Kokouspakettiin kuului sight-
seeing-ajelua ym. oheisohjelmaa, 
mutta keskeisiä olivat jokailtaiset 
juhlat, joissa sai tavata tuttuja ja 
tehdä tuttavuutta tuntemattomien 
kanssa. Aina löytyi mielenkiintoista 
keskusteltavaa, kun vain pysyi vala-
misen alueella. 

Welcome Party: Ensimmäisenä il-
tana oli järjestetty rennonoloinen 
tervetuliaisjuhla, ja tarjoilut olivat 
runsaat, monella tapaa. Viehättä-
vät japanilaiset geishat palvelivat 
meitä ja viehkolla tavalla pyörähte-
livät ympärillä. 

WFC 2016 Official Banquet: 
Upea juhla, jossa esiintyi mm. 
nuori loistava viulisti. Lavalla 
esiintyivät WFO:n johtajat jos 
jonkinlaisissa tehtävissä.

Viimeisen illan juhlan nimenä oli 
Foundry Men’s Night. Kaupungin 
tervehdyksen juhlaan toi Nagoyan

kaupunginjohtaja, (kuva seuraaval-
la aukeamalla), joka oli tosimuka-
vassa nousuhiprakassa. Puheesta 
ei saanut mitään selvää, mutta kai-
killa oli hauskaa, koska kaupungin-
johtaja itsekin nauraa rätkätti koko 
ajan omille jutuilleen. Foundry 
Men’s Night järjestettiin ylellisen
Marriot-hotellin 16. kerroksessa
valtavien kristallikruunujen alla. 
Juhlan lasku luultavasti lankesi 
japanilaiselle valimohiekkayrityk-
selle nimeltä Luoyang Ruiyu Fine 
Ceramic Sand Product Ltd, joka 
sai maailmanlaajuisen yleisön pu-
heenvuorolleen. Hyvin kätevää ja 
kustannustehokasta. Ei voi kuin 
onnitella kokousjärjestäjää 
ovelasta tempusta. 

HURMAAVA HULLU JAPANI

Samurai, sake, sushi, Yakuza, ki-
mono. Lueskelin ennen matkaa Ja-
pania käsittelevää kirjallisuutta.Pe-
rillä huomasin, ettei kirjoista juuri-
kaan hyötyä ollut. Japani kiehtoo 
suomalaista, mutta kieltä ja kult-

tuuria tuntemattomana sitä on 
täysin mahdoton ymmärtää. 

Parina iltana menin hotellin 
saunaosastolle, ja siellä herrojen 
kanssa lauteilla tuli kyllä mieleeni, 
että nämä veikkoset eivät minua 
kaverikseen ottaisi, vaikka kieltä 
osaisinkin. Japanilaisten kanssa on 
hyvä seurata tilanteen kehittymistä 
rauhassa taka-alalla, ja tämä ohje 
mielessä yritin luovia tilanteesta 
toiseen, vaikkapa hyvin erikoisella 
saunareissulla. Toisaalta uskon kyllä 
niinkin, että ulkomaalaiset ovat niin 
ulkona japanilaisista tavoista, että 
paikalliset jättävät ulkomaalaiset 
yksinkertaisesti huomioimatta. 

Japanilaisen sananlaskun mukaan
pitkään ikään mahtuu monta häpe-
ää. Japanilaisessa ajattelussa jokai-
nen virhe ja häpeä ovat mahdolli-
suus oppia. Virheet kannattaa nöyr-
ästi heti myöntää ja esittää vuolaat
anteeksipyynnöt niin suullisesti kuin
kirjallisesti pienen lahjan kera. Japa-
nilaiselta ei voi koskaan pyytää lii-

Iltajuhlan 
alussa WFO:n 
hallituksen 
herrat avasivat 
puumoukareilla 
oluttynnyrit. 
Tapa kuu-
luu vanhaan 
japanilaiseen 
perinteeseen.



VALIMOVIESTI 1/201814

kaa anteeksi (sumimasen) ja sitä 
toistetaan ja toistetaan koko ajan. 
Sana sumimasen tarkoittaa samal-
la kiitos. Hillitty, erittäin hienostu-
nut ja tuhansia vuosia vanha ku-
martamisen traditio elää voimak-
kaana eikä osoita heikkenemisen 
merkkejä. 

MATKAILU AVARTAA

1980-luvulla suomalaisilla vali-
moilla ja valimomiehillä oli varaa 
ja ennen kaikkea aikaa matkustel-
la kongressien jälkeen kokonainen
viikko kohdemaassa. Vuonna 1982 
meitä SVY:n jäseniä peräti 36 matk-
usti Chicagoon tutustumaan Cast-
expo ‘82 -näyttelyyn. Matkaan saa-
tiin kulumaan kaikkineen kaksi viik-
koa, joista jälkimmäisen saattoi 
käyttää vaikkapa Las Vegasissa.
Jotkut matkailivat ihailemaan Nia-
garan putousta… Nyt 35 vuoden 
jälkeen tällainen on vain kaukainen 
muisto. Nuoremmat valimomiehet 
tuskin uskovat tällaista aikaa kos-
kaan olleenkaan. 

Vietin kongressin jälkeen kuiten-
kin muutaman päivän Japanissa
hetken hengähtäen, vähän niin 
kuin ”ennen oli tapana”. Ja kas 
kummaa, juuri kongressiviikon per-
jantaina Yhdysvaltain presidentti 
Barack Obama lensi Hiroshimaan. 
Ei muuta kuin luotijunaan ja paikal-
le. Obaman vierailu oli historialli-
nen, sillä kukaan virassa oleva Yh-
dysvaltojen presidentti ei ollut toi-
sen maailmansodan jälkeen käy-
nyt Hiroshimassa. ”Seitsemänkym-
mentä vuotta sitten taivaalta puto-
si kuolema, ja maailma muuttui”, 
Obama totesi laskettuaan seppe-
leen Hiroshiman ydinpommin uh-
rien muistomerkille. 

JAPANIN 
VALIMOTEOLLISUUS 2016

Japani on vahva valimomaa, sen 
tuotanto on 5,2 miljoonaa tonnia
vuodessa. Tämä tarkoittaa, että
Japani valmistaa kahdessa päiväs-
sä sen, mitä suomalaiset vuodessa. 
Uusinta tilastoa katsoessa kiinnittyy 

huomio rautavalujen suureen suh-
teelliseen osuuteen (70 %). Tämä-
hän ei välttämättä mikään huono 
asia ole, kaikkien maiden valimot 
luonnollisesti valmistavat niitä valu-
ja, joita oman maan konepajatuo-
tanto tarvitsee. Japanissa valmiste-
taan vuosittain 10 miljoonaa autoa, 
joten voi vallan hyvin ymmärtää esi-
merkiksi, kuinka paljon yksinomaan 
autojen sylinteriryhmästä ja -kan-
nesta syntyy painoa. 

Rautavalujen lisäksi Japanissa
valmistetaan painevaluja (20 % ko-
konaistuotannosta) ja teräsvaluja
(3 % kokonaistuotannosta). Maassa 
on 1 600 valimoa ja esitettyjen lu-
entojen perusteella ongelmana on
pienten valimoiden suuri lukumää-
rä. Kuitenkin tavattoman radikaalia 
vähennystä on koko ajan tapahtu-
nut. 2 900 valimoa on lopettanut 
toimintansa vuoden 1990 jälkeen! 
Vauhti on häkellyttävä, sillä se tar-
koittaa yli sadan valimon loppua 
joka ikinen vuosi 28 vuoden aikana.

MAAILMAN 
VALIMOTEOLLISUUS 2016

Maailmanlaajuisesti valimotuotan-
to on jämähtänyt entisiin lukemiin
pitkäksi aikaa. Tuntuu aivan siltä, 
että länsimaisissa valimoissa olisi
”pysähtyneisyyden aika” menos-
sa. Maailman valimoiden tuotan-
to kasvoi 0,4 % vuosina 2014–2015, 
mutta nyt (2015-2016) tuokin kasvu-
vauhti on pudonnut puoleen. Kii-
na porskuttaa keulilla kasvuluvulla 
5,4 % ja Intia peesaa samalla kas-
vuprosentilla, tästä seuraa, että 
muilla maailman mailla tuotanto 
on merkittävästi vähentynyt. Ohei-
sessa taulukossa esitetään maail-
man kymmenen suurinta valujen 
valmistajamaata. 

Nagoyan kau-
punginjohtaja
pitää kaupun-
gin tervehdys-
puhetta, joka 
nauratti aivan 
kamalasti ylei-
söä, ja vielä 
enemmän
puhujaa it-
seäänkin...
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VIENTI VETÄÄ, 
TOTTA VAI TARUA? 

Kansainvälisen markkinatilan-
teen parantuessa Suomen vien-
ti on lähtenyt kasvuun. Talouden 
kehityksessä Suomi on kuitenkin 
pahasti jälkijunassa muihin maihin 
verrattuna. Vatsanpohjasta kourai-
see, kun näkee lehdessä näitä toi-
mittajien ylioptimisia ja katteetto-
mia kirjoituksia. Kannattaisi toimit-
tajan sentään tietää realiteetit:
Maamme bruttokansantuote saa-
vuttaa vasta tänä vuonna (2018) 
tai ensi vuonna (2019) kymmenen
vuotta sitten vallinneen tason. 
Täysin poikkeuksellista on se, 
että työn tuottavuus oli vuoden 
2016 päättyessä likimain vuoden 
2007 tasolla. 

Teollisuuden ja erityisesti vientite-
ollisuuden merkitys kansamme hy-
vinvoinnille on tyystin unohdettu
juttuaiheita miettiessä. Talouselä-
mä -lehdessä on vuosi kohkattu yh-
den miehen start up-yrityksistä ja 
siirrytty kritiikittömästi ihailemaan 
etätyötä ulkomailla. Kissankokoi-
nen otsikko julistaa: ”Tiimi on Te-
neriffalla etätöissä”. Edellisessä 
numerossa kerrottiin ihaillen yrityk-
sestä, joka on ostanut talon Thai-

maasta ja sinne sitten vaan etätyö-
tä tekemään, ken haluaa. Jotenkin
etäisesti tämä muistuttaa sitä 1980-
luvun vouhkaamista siitä, että Suo-
mi on Pohjolan Japani. Mutta näin-
hän se on aina ollut: uusi sukupolvi 
tekee samat virheet kuin edellinen-
kin teki. Ettei vain tuo Rovion pörs-
sikurssin 60 % syöksy ennakoisi si-
tä, että sijoittajat ovatkin huoman-
neet tällaisten peliyhtiöiden todel-
lisen arvon olevan aivan toista kuin 
mitä digipelihuumassa on uskottu 
sen olevan.

Suomen tuotantokapasiteetti
on edelleen merkittävästi pienem-
pi kuin ennen finanssikriisiä. Käy-
tössäni ei ole tutkimusta valimois-
tamme, mutta tuntemiemme ta-
pahtumien valossa kapasiteetti
lienee vähentynyt merkittävästi. 
Valimoteollisuutemme osuus 
maailman tuotannosta on 0,6 
promillea, kun taas Ruotsi on de-
kadia parempi saavuttaen osuu-
den 0,4 %. Saksa taas tästä deka-
dia parempi luvulla 5,1 %. Näitä 
kolmea maata yhdistää vientiteol-
lisuuden huipputuotteiden valu-
tuoteintensiivisyys. Ruotsi ja Sak-
sa vanhoina sivistys- ja teollisuus-
mahteina ovat myötäsyntyisesti 
ymmärtäneet valimoteollisuuden 

strategisen merkityksen uusien 
koneiden kehittämisessä ja vau-
rauden lisäämisessä. Suomi taas 
on vapaaehtoisesti luovuttanut kruu-
nunjalokivensä pois omista käsistään. 
Teollisuudestamme on finanssikriisin 
jälkeen kadonnut satatuhatta työ-
paikkaa! Tavaravientimme on nykyi-
sin noin kymmenen miljardia euroa 
pienempi kuin ennen finanssikriisiä. 
Naapurimaamme Ruotsin tavaravien-
ti on samaan aikaan kasvanut. Mutta 
eihän Talouselämän toimittaja Maija 
Tamminen tällaisilla asioilla mieltään 
rasita. Ei muuta kuin Teneriffalle jut-
tua kirjoittamaan, sillä ”Tiimi on Te-
neriffalla etätöissä”. O tempora o 
mores. 

ON KIITOSTEN AIKA

Esitän suuret kiitokset seuraaville 
matkani mahdollistaneille tahoille: 
Valimoteollisuus ry, TEVO Lokomo 
Oy ja SVY:n hallitus (Paavo Tennilä 
-rahasto). Valimoteollisuus ry:n halli-
tus ja TEVO Lokomo Oy saivat yksi-
tyiskohtaisen raportin matkasta välit-
tömästi matkani jälkeen. Mikäli luki-
ja kiinnostui luennoista, hän saa ne 
linkin avulla, kunhan pyytää ne säh-
köpostilla olavi.piha@aalto.fi.

Taulukko 1: 
Kymmenen maailman eniten valuja 
valmistavaa maata, jotka valavat yh-
teensä 92 % maailman valutuotan-
nosta. Tarkasteluvuosi 2016. Lähde: 
Mondern Casting, December 2017.
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VALUN KÄYTÖN SEMINAARI
5.-6.4.2018 

TORSTAI 5.4.2018

Päivän puheenjohtajana on Eero Pellikka

8.30  Ilmoittautuminen ja kahvi

9.30  Avaus
 Puheenjohtaja Eero Pellikka, Valimoteollisuus ry, VALTY

9:50 Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät
 Pääekonomisti Jukka Palokangas, Teknologiateollisuus ry

10:20 Tauko

10:45  Keynote puheenvuoro: Valu takaisin - digitalisaation ja uusien
 teknologioiden mahdollisuudet
 Toimitusjohtaja Pekka Kemppainen, Karhulan Valimo Oy

12.00  Lounas

13:00  Teemakokonaisuus valukomponentin suunnittelusta
 Kokonaisvaltainen valunsuunnittelu
 Laatupäällikkö Markku Eljaala, Peiron Oy
 Alumiinivalucase
 Kehitysinsinööri Hannu Kosonen, Alteams Finland Oy
 Tarkkuusvalucase
 Team Manager Ismo Tuominen, Sacotec Components Oy
 Valurautacase, valun simuloinnin mahdollisuudet
 Chief Engine Expert Castings Jarkko Laine, Wärtsilä Oyj
 Insinööritoimiston rooli valukomponentin suunnittelussa
 Ryhmäpäällikkö, mekaniikkasuunnittelu, Jouko Polojärvi, Elomatic Oy

15:10  Kahvi

15:40 Paneelikeskustelu valukomponenttien suunnittelusta valimoiden
 ja valunkäyttäjien kesken, teemana rinnakkaissuunnittelu.
 Moderaattorina Sales and Quality Manager Ilari Kinnunen,
 Oy Johnson Metall Ab
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16:30  Suomen valimoteollisuus -kirjan julkistus

n. 17:00 Päivän päätös

19.00 Kontaktitilaisuus (stipendien jako, iltapala, cocktails)

21.00 Valomerkki (tilat käytettävissä loppuillan)

PERJANTAI 6.4.2018

Päivän puheenjohtajana on Marko Telenius

09.00  Elinkaarisuunnittelu ja ympäristöasioiden hallinta valimoissa
 Tohtorikoulutettava Tommi Sappinen, Aalto-yliopisto

10.00  Tauko
10:20  Mitä uutta valimoalan koulutuksessa ja tutkimuksessa
 Valimoalan koulutus ja tutkimus Suomessa
 Professori Juhani Orkas, Aalto-yliopisto
 3D-tulostus ja sen mahdollisuudet valimoteollisuudessa
 Tohtorikoulutettava Kalle Jalava, Aalto-yliopisto
 Hiekantulostuksen nykynäkymät
 Toimitusjohtaja Ville Moilanen, Hetitec Oy
11.40  Lounas

 HYVÄÄ KOTIMATKAA!

Poika tuli valurin oppiin Jyväskylään. Viikon kuluttua hän palasi kotiinsa maalle ja isä kysyi,
 minkälaista se valimotyö oikein on. Poika kertoi: 
– Siellä miehet ottavat hyllystä sellaisia punaisia puita ja hautaavat ne hiekkaan. Sitten ne 
ottavat sen punaisen puun sieltä hiekasta pois ja hiekkaan jää sen punaisen puun kokoinen 
kolo. Miehet hakevat sitten uunista kuumaa ja sulaa rautaa ja täyttävät raudalla sen hiekas-
sa olevan kolon. Sitten ne ottavat jähmettyneen raudan pois hiekasta ja heittävät käytävälle. 
Vähän ajan kuluttua tulee iso liuta valkokypäräisiä miehiä, jotka potkivat ja kääntelevät rau-
tamöykkyä. Lopulta ne kyllästyvät ja lähtevät pois sanoen: Susi se perkele on.

Kasku Rautpohjan Valimosta, osa 1. Kaskut kerännyt Olavi Piha.
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IMMCo:lla on Meehanite Worldwiden Euroopan franchising-oikeudet, ja se lisensoi ja konsultoi vali-
moita ja valua käyttävää teollisuutta Euroopassa. Yhtiön toimipisteet ovat Etelä-Englannissa Hors-
hamissa ja Suomessa Keravalla. Tämän lisäksi IMMCo:lla on 50%:n omistusosuus Meehaniten Etelä-
Afrikan franchise-yhtiöstä sekä erillissopimuksiin perustuvaa konsultointia muualla maailmassa, mm. 
Japanissa.

Niko Turunen on toiminut uuden valuteknologian kehittäjänä, valusimuloinnin ammattilaisena ja kon-
sulttina jo 20 vuotta eri puolilla maailmaa ja toiminut vuodesta 2003 lähtien yrityksensä  B-Cast Oy:n 
toimitusjohtajana sekä Bangkokista käsin toimivan valuteknologiaan keskittyvän insinööritoimiston 
B-Cast Solution & Services Co. Ltd.:n pääomistajana.

Meehaniten know-hown lisensoinnin ohella IMMCo:lla on edustus Meehaniten kehittämään 
MeehaniteCast –valunsimulointiohjelmaan.  Ohjelma pohjautuu tunnettuun CastCAE-koodiin 
ja on yksi markkinoiden parhaista jähmettymisensimulointiohjelmista.

Uutinen

IMMCO:N OMISTUS VAIHTUNUT 

DI Niko Turunen.

DI Niko Turunen on ostanut 1.1.2018 englantilaisen 
The International Meehanite Metal Company Ltd:n 
(IMMCo) osakekannan ja liiketoiminnan. 
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Etsimme högforsin 
tuotantoyksikköön Karkkilaan

SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖÄ 
(ENGINEERING MANAGER)

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valet-
tuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajo-
neuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. 

Tehtävänäsi on vastata Högforsin valimon suunnitteluosastosta. Vastuullasi on Högforsin valimon kustannus-
laskenta, uudet tuotteet ja tuotannossa jo olevien tuotteiden laadun parantaminen ja kehittäminen. Teet tii-
vistä yhteistyötä tuotannon, laadun, myynnin sekä asiakkaiden edustajien kanssa. Toimit suunnitteluosaston 
esimiehenä ja olet valimon johtoryhmän jäsen. 

Sinulta odotetaan:
• soveltuvaa teknistä koulutusta (DI tai Insinööri)
• 2D ja 3D-suunnittelun osaamista 
• laatujärjestelmien ja standardien tietämystä
• muutaman vuoden kokemusta esimiestehtävistä

Toimintatyyliltäsi olet joustava, pystyt työskentelemään paineenkin alla itsenäisesti ja pysyt aikatauluissa. 
Vahvalla suunnitteluosaamisella osaat luoda lisäarvoa valimon liiketoimintaan.

Arvostamme hyviä tiimityötaitoja ja jämäkkää esimiestyöskentelyä. Aikaisempi kokemus valimosta, valua 
käyttävästä teollisuudesta ja metallurgiasta ovat eduksi. Edellytämme sujuvaa suomen ja englannin kielen 
suullista ja kirjallista taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi tehtävään.

Tehtävää koskeviin kysymyksiin vastaa Business Unit Director Niku Nurmi, puh. 050-529 4958. 
Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen 18.3.2018 mennessä osoitteeseen 
suunnittelu@componenta.com. Merkitse viestikenttään ”Suunnittelupäällikkö, Karkkila”.

COMPONENTA
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DALSBRUKS 
TRÄ OCH METAL 
TEKSTI: Kari Pohjalainen 

HISTORIAA

Taalintehtaan (ruots. Dalsbruk) 
historiallinen teollisuusalue on ra-
kentunut yli kolmensadan vuoden 
aikana vaatimattomasta masuunis-
ta rautateollisuusyhdyskunnaksi. 
Taalintehtaan masuunin privilegio 
myönnettiin jo niinkin aikaisin kuin 
vuonna 1686. Masuunien ohella
alueella toimivat aikoinaan mm. 
valssilaitos, valimo, kettinkitehdas, 
naulatehdas ja höyrysaha. Valimo 
on toiminut Ovakon ja Wärtsilän 
nimisenä vuosien saatossa.

VALIMON LOPETUS = 
MALLIVEISTÄMÖN ALOITUS

Wärtsilän valimo lopetettiin 
syksyllä vuonna 1983 (15.1.1983), 
ja koko malliveistämön henkilö-
kunta sanottiin irti. Tehtaan lo-
pettamisen aikoina malliveistä-
mön henkilökuntaa oli 25 työn-
tekijää. 

Malliveistämö Dalsbruk Trä och 
Metal = Trämet:in päätti perustaa 
2 toimihenkilön ja 7 mallinikkarin 
porukka jo samana valimon lope-
tusvuonna syksyllä 1983. Malliveis-
tämön perustajajäseniä olivat: 
Pertti Eskolin, Olavi Hjelman, 
Göran Engström, Bjarne Grön-
dahl, Leif Manelius, Ralf Lindroos 
ja Göran Österlund.

TILAUSMALLIVEISTÄMÖNÄ

Malliveistämö Trämet toimi moni-
omistajaisena vuoteen 1990 asti, 
jolloin päädyttiin yhden omistajan
systeemiin ja Pertti Eskolinista lei-
vottiin yrityksen vetäjä. Toiset ”en-
tiset osakkaat” jatkoivat edelleen-
kin työntekijöinä samassa yritykses-
sä. Monen henkilön hallinnoima
yritys pystyy hyvin harvoin toimi-

maan tehokkaasti aktiivisena ti-
lausmalliveistämönä. Tilattavien 
valumallivarusteiden hinnoittelu 
ei toimi jäsendemokratiassa sil-
loin, kun toimitusaika ja hinta pi-
tää päättää nopealla aikataululla. 
Yrityksessä ei voi viivytellä päätök-
sen tekemistä loputtomiin, koska 
valimon toimitusajat muodostavat 
aina raamin päätöksille. 

Henkilöt vasemmalta: Olavi Hjellman, Pertti Eskolin (istumassa), joka myöhemmin 
johti malliveistämön toimintaa lopettamiseen asti, Göran Engström, Bjarne Grön-
dahl, Leif Manelius, Ralf Lindroos, Göran Osterlund ja Bengt Fröberg.
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UUTTA VOIMAA TALOON  
 
Vuonna 1993 astui Trämet:iin 
mallipuusepän uralle oma poika
Jari Eskolin, jonka tulo helpotti 
Perttiä totaalisesti. Vuonna 2017 
päätettiin lopettaa toiminta ja yri-
tys myytiin. Uudet omistajat eivät 
hallinneet valumallien valmistusta, 
joten näin kunniakas yritysura Taa-
lintehtaalla on päättynyt. 

MALLIVEISTÄMÖN 
TYÖNJOHTAJAT
 
Malliveistämön työnjohtajana 
toimi Einar Lindström, joka oli 
Pertti Eskolin:in sukulaismies, ja 
hänen jälkeensä työnjohtajana 
jatkoi Leif Karlsson. Viimeisenä 
työnjohtajana toimi Pertti Eskolin. 
Pertillä mallinikkarin ura kesti kaik-

kiaan 57 vuotta. Siinä ajassa ehtii 
kyllä valmistaa, suunnitella ja to-
teuttaa melkoisen määrän valu-
mallivarusteita. Yrityksen sijain-
nista johtuen pääkielenä malli-
verstaalla käytettiin ruotsinkieltä. 

KOULUTUS

Varsinaista valumallikoulutusta 
ei talossa ollut, vaan töihin tultiin 
”pitkän kaavan” kautta. Ensin Pert-
tikin toimi juoksupoikana, josta ura 
jatkui mallien maalaajana ja koke-
neiden mallipuuseppien apuna, 
joka sitten johtikin mallinikkariksi
ja aikanaan yritysjohtajaksi.

MERKITTÄVÄT VALUMALLIT
 
Vaikeimmat valumallit, jotka 
”aateloivat” talon nikkarit olivat 

ehdottomasti kuuluisan Finnjetin 
valuosat. Finnjet valmistui vuon-
na 1977. Nämä laivoihin tulevat 
valuosat olivat kovasti kilpailtuja 
maamme malliveistämöissä ja 
vaativat aivan omanlaatuista pii-
rustuksien lukutaitoa ja mallinval-
mistuksen ammattitaitoa. Samalla 
niiden suuri koko vaati valmistet-
taessa ympärilleen paljon tilaa.
Tiettävästi ”kaikki” Finnjetin valu-
mallit valmistettiin Taalintehtaan 
valimon malliveistämössä.

Taalintehtaan malliveistämö 
jääkin alan ammattilaisten mieliin
kooltaan ”Suomen suurimpana 
malliveistämönä”. Asiasta ei kyllä 
koskaan suoritettu vertailevaa ek-
saktia tutkimusta, mutta sellainen 
mielikuva tämän jutun kirjoittajalle 
aikanaan jäi. 
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TEKSTI: Kari Pohjalainen
 “mallifossiili” Lepaalta

HISTORIAA

Malliveistämö Ris-Pert Oy perus-
tettiin Epilän nahkatehtaalle vuon-
na 1984. Perustajina olivat Tampel-
lan malliveistämön nikkarit Pertti
Mäkinen ja Risto Järvinen, jotka 
aloittivat yritystoiminnan perintei-
seen ”tamperelaiseen” tapaan. 
Tällä tarkoitetaan toimintamallia,
jossa kaverukset Pertti ja Risto val-
mistivat malleja päivät Tampellassa 
ja illat sekä viikonloput ahkeroitiin
Ris-Pert:in nimellä Epilän Nahka-
tehtaalla.

Kun Tampella lopetti oman vali-
motoimintansa vuonna 1993, niin 
Ris-Pert Oy siirtyi vuokralaisena
vanhan malliveistämön tiloihin 
Tammerkosken rantaan. Malli-
veistämössä työskenteli silloin 
omistajien lisäksi mallipuusep-
pänä Pekka Varttila, joka aloit-
ti mallipuusepän uransa talossa 
vuonna 1992.

OMISTAJAVAIHDOKSET

Pekka Varttila osti osuuden yri-
tyksen toiselta perustajalta Pertti 
(Pepe) Mäkiseltä vuonna 2002. 
Pekka aloitti Ris-Pertillä mallipuu-

seppänä vuonna 1992 ja yrityksen
ostomahdollisuutta tarjottiin, kun
Pepe Mäkinen oli jättämässä ak-
tiivipalvelun. Silloisella yrityksellä 
työskenteli  kolme omistajaa ja 
kolme mallinikkaria. Yksi nikkareis-
ta oli Alexander Strakh, joka aloitti 
uransa yrityksessä vuonna 2001.
Alex osti osuuden toiselta eläk-
keelle siirtyvältä omistajalta Risto 
Järviseltä vuonna 2005. 

Vuonna 2008 Alex ja Pekka 
lunastivat kolmannen osakkaan
osuuden, ja tällä hetkellä he 
omistavat Ris-Pert Oy:n tasa-
osuuksilla.

UUTEEN TOIMINTAAN

Tampellan alueella olevat tilat
olivat vanhat ja epäkäytännölliset,
eikä siellä kerta kaikkiaan ollut
mahdollisuuksia kehittää veistä-
mön toimintaa riittävän nykyai-
kaiseksi.  Marraskuussa 2006 pää-
tettiin hankkia uudet ja toiminnalli-
set järkevämmät työtilat, jotka saa-
tiinkin hankittua Ahertajankatu 
15:sta Hervannasta. Uusissa tilois-
sa, jossa nykyinen toiminta jatkuu, 
neliöitä löytyy 800 m², ja kaikki työ-
tilat sijaitsevat samassa tasossa. 

”Malliveistämömme toiminnan 
alusta lähtien olemme pyrkineet
kehittämään Ris-Pert Oy:n toimin-
taa nykyaikaiseksi 3D-maailmaan 
pohjautuvaksi malliveistämöksi”,
sanoivat Pekka ja Alexander.

Malliveistämön CNC-tekniikkaa 
toteuttavat suunnittelija/koneista-
jat: Jari Jaakkonen, Henri Viitanen 
ja Timo Purola. Heidän harteillaan 
sähköinen mallinvalmistuksemme 
pääsääntöisesti lepää. 

Koneistusaihioiden valmistus ja 
kokoonpano ovat perinteistä käsi-
työtä ja siitä toiminnasta vastaavat
mallipuuseppä Joonas Salonen ja 
tarvittaessa toinen pintakäsitteli-
jöistä, sekä yrityksen vetäjät Pekka 
Varttila ja Alexander Strakh. 

Pyrimme mahdollisimman pitkään 
tuottamaan lupaamamme tuotteet 
CNC-pohjaisesti, mutta tarvittaessa 
mallivarusteet valmistetaan perin-
teisillä käsityömenetelmilläkin. 

Siltanosturin (3,2 t, sekä 1.0 t. 
puominosturi) ja isojen nosto-
ovien (4,5 x 4.5) hankkiminen 
mahdollistaa suurtenkin valu-
mallivarusteiden tuottamisen
ja kuljettamisen.

MALLIVEISTÄMÖ
RIS-PERT   
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Syömähampaan edessä. Henkilöt vasemmalta: Alexander Strakh, Joonas Salonen, Pekka Varttila, Timo Purola, Jukka Helin, 
Henri Viitanen ja Jari Jaakkonen. Kuvasta puuttuu Krister Korhonen.

Tarjous tehdään 
tietokoneen ääressä. 
Henkilöt vasemmalta:
Pekka Varttila ja Alexan-
der Strakh.
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TULEVAISUUS

Ris-Pert Oy:ssä pidetään vält-
tämättömänä ja tärkeänä, että 
alallemme kouluttautuisi uusia 
päteviä ammattilaisia ja panos-
tamme lujasti ko.asian edesaut-
tamiseen. Olemme sitoutuneet 
ottamaan alan koulutuspaikoista 
yritykseemme vuosittain vähintään 
kaksi opiskelijaa, jotka oppimisjak-
son aikana voivat tehdä monipuoli-
sia alan töitä opastuksellamme. 

Ris-Pert Oy:ssä olemme panosta-
neet työntekijöidemme hyvinvoin-
tiin, sekä korkean ammattitaidon 
kehittämiseen. Henkilökuntamme 
keski-ikä on kirjoituksen aikaan 35 
vuotta. 
 
Uskomme ja luotamme, että 
maamme valimoteollisuus me-
nestyy tulevaisuudessa erinomai-
sesti, ja me Ris-Pertillä voimme 
auttaa toinen toisiamme vaikeal-
la, mutta mielenkiintoisella toimi-
alalla.

SYÖMÄHAMPAAT

Yritykseen on hankittu nykyai-
kaisia CNC- työstökeskuksia, jois-
ta ensimmäinen asennettiin toi-
mintaan jo vuonna 2007. Tällä het-
kellä yrityksessä on kaikkiaan neljä 
(4 kpl) CNC- ohjattua työstökonet-
ta, joista kaksi uusinta ovat riittävän 
isoja työstöalueiltaan. 

Nykyisten koneidemme työstö-
alueet ovat 4 x 3 metriä, sekä kor-
keus on 1 metri. Yritykseen on han-
kittu myös 3D -laserskanneri, jolla 
pystymme tarvittaessa skannaa-
maan kappaleen sähköiseen muo-
toon. Tätä toimintaa tarvitaan sil-
loin, kun vanhasta valukappalees-
ta ei löydy piirustuksia, mutta löy-
tyy kuitenkin vanha valukappale, 
joka esimerkiksi pitää uusia rikkou-
tumisen vuoksi. 

PINTAKÄSITTELY

Mallivarusteiden pintakäsittely
on perinteisesti ollut vähemmän
tärkeä vaihe monessa malliveis-
tämössä, mutta laadukkaaseen 
pintakäsittelyyn olemme yrityk-
sessämme panostaneet tosis-
samme.

Laadukkaan ja toimivan malliva-
rusteiden pintakäsittelyn yrityk-
sessämme toteuttaa kaksi ammat-
timaalaria: Jukka Helin ja Krister 
Korhonen. Tarvittaessa toinen pin-
takäsittelijä valmistaa myös koneis-
tusaihioita. 

Nykyään kaikki pintakäsittelyt 
suoritetaan toimitiloissamme ole-
vassa omassa maalaamossa. Toi-
mitiloissa on myös siltanosturit, 
jotka mahdollistavat suurten valu-
mallien ja muottien valmistamisen. 

HENKILÖSTÖ
  
Yrityksemme tuotantojohtajana
toimii Pekka Varttila ja toimitus-
johtajana Alexander Strakh. Tällä 
hetkellä yritys työllistää kaikkiaan
kahdeksan alan ammattilaista, jois-
ta kolme on suunnittelija / koneis-
tajia, kaksi pintakäsittelijää sekä lo-
put mallipuuseppiä. Yritykselläm-
me on yli kolmenkymmenenneljän 
(34) vuoden toimitushistoria alalla 
ja uskomme, että jatkuva aikaansa 
seuraava tuotekehityksemme ta-
kaa edelleenkin tuotteidemme ja 
palvelujemme huippulaadun.

TOIMIALAMME
        
Yrityksemme on erikoistunut 
kaikenlaisten valumallivarusteiden 
valmistukseen. Valmistamme ja 
toimitamme asiakkaille:
- erilaisia puumateriaalista tehtyjä 
valumalleja 
- erilaisista muoveista valmistettuja 
komposiittirakenteisia 
- todella kovaa kulutusta kestäviä 
sarjamalleja ja -muotteja
- proto-, pienois- ja näköismalleja, 
- alipaine  PUR-muotteja.

Suurin asiakkaalle toimittamam-
me valumalli oli mitoiltaan 6,5 x 
3,5 m ja valukappaleen painokin 
oli peräti 63000 kg. 

Ris-Pert Oy pystyy valmistamaan
sekä pieniä, että erittäin suuria va-
lumalleja erilaisista materiaaleista.
Tarvittaessa suunnittelemme itse 
kaikki työvälineet 3D- ohjelmilla,
sekä tarjoamme asiakkaillemme 
suunnittelupalvelua. Ris-Pert Oy:n
päätoimialana on valmistaa valu-
malleja ja muotteja valimo- sekä 
muovituoteteollisuuteen.
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  Isot ja pienet valumallit puusta ja muovista

                     CAD-CAM mallit

                 Uusi cnc-kone käytössä
                 Työstöalue 2060x3100

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

  GIFA-MESSUT
   25.-29.6.2019 
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DET HÄR ÄR 
BÄSTA TEKNIK

En ny rapport kommer att hjälpa den nordiska gjuteribranschen att utveckla sitt 
miljöarbete genom att visa konkreta exempel på vad som är bästa miljöteknik.

Vad är egentligen bästa teknik 
för ett gjuteri för att minska före-
tagets miljöpåverkan? Hur kan ett
gjuteri arbeta för att minimera bul-
lerstörningar hos grannarna eller 
minska energianvändningen? Mil-
jökraven blir allt hårdare på indus-
trin både från myndigheter och 
från kunder, men för ett enskilt 
företag kan det vara svårt att ve-
ta hur tillverkningsprocessen kan
bli bättre ur miljösynpunkt.

Nordiska ministerrådet har lå-
tit sammanställa en rapport som 
konkret visar vad som är bästa 
tillgängliga teknik för gjuterier. 
Med teknik menas i det här sam-
manhanget dels teknisk utrustning 
men även arbetssätt som minskar 
det enskilda företagets miljöpåver-
kan. Det handlar om allt från att 
förbättra kemikaliehanteringen till 
att minska kassation med hjälp av 
simulering. 

Rapporten bygger på hur de 
största nordiska gjuterierna arbe-
tar idag och vad de ser framför sig, 
kombinerat med kunskap från ex-
perter och tillverkare av utrustning. 
Rapporten har skrivits av Swerea 
SWECAST på uppdrag av Nordis-
ka Ministerrådet. Även om många
gjuterier redan använder en del av

teknikerna och vissa saker är själv-
klarheter är det få företag som in-
fört alla dessa förslag. Gjuterierna
kommer nu med rapporten som 
stöd kunna gå igenom den egna 
verksamheten och göra tydliga
miljöförbättringar som många 
gånger också leder till minska-
de utgifter. 

Även om mycket i rapporten 
är specifikt för gjuterier finns det 
även delar som även kan använ-

das av andra typer av tillverkande
industrier.

Rapporten kommer även att an-
vändas av Nordiska ministerrådet
och fungera som inspel till de för-
handlingar som kommer att föras i 
EU om vad som är bästa tillgäng-
liga teknik (BAT) för gjuterier i hela
Europa. EU:s arbete kommer att
leda till bindande regler för alla 
större gjuterier i hela EU och där-
med förstärka miljöskyddet i Europa.

TEXT OCH FOTO: MARTIN WÄNERHOLM 

Den färdiga rapporten från 
Nordiska menisterrådet.
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 Bästä tillgängliga teknik kan innebära att utbilda truckförare i tystare
  körning. Eller se till att marken är jämn så inte gods slår mot gafflar 
  och orsakar buller.

  
  Att ha lock på ugnar är en viktig del för att spara energi.

  
  Vakuum doseringsugn kan minska risken för att syre löser in sig 
  aluminuimsmältan.

Rapporten finns på Nordiska mi-
nisterrådets hemsida med titeln 
Nordic Foundries, Best Available
Techniques (BAT) med rapportnr 
TN2017:562. Rapporten har skri-
vits av Swerea SWECAST.

EXEMPEL PÅ TEKNIKER

Sand och bindemedel
• Försök minimera mängden binde-       
medel som används.
• Undersök möjligheterna att byta         
bindemedelssystem till ett med     
lägre miljöpåverkan.
• Om alkoholbaserad black används     
se till att blackkaren har lock när de     
inte används. 
• Återanvänd sanden internt så 
   mycket som möjligt.

Simulering
• Använd simulering för att 
   optimera gjutprocessen och 
   minska kassationen.
• Verifiera simulering mot riktiga data.
• Designa produkten så att inlopp lätt    
   kan brytas av och inte behöver sågas  
   bort. 

Pressgjutning
• Använd värmekamera för att optimera  
   hur kylning av verktyget sker.
• Undersök om traditionellt smörjmedel
   kan ersättas med nyare miljöbättre     
   varianter.
• Använd automatisk sprayning av 
   släppmedel.
• Minimera tiden som smältan utsätts    
   för syre i luften t.ex. genom vakuum       
   doseringsugn.
Energi
• Genomför energikartläggning.
• Blästra råmaterial som innehåller 
   rost eller sand för att minska 
   slaggmängder i smältan.
• Använd lock på ugnar och skänkar. 
• Använd extra isolering på skänkar      
för att minska användning av 
gasolförvärmning.
• Återvinn värme för att värma lokaler      
   eller ingångsmaterial.
• Se över tiderna för värmebehandling   
   då mycket gods värmebehandla
   längre än nödvändigt.
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GIFA 2019 
ON LÄHEMPÄNÄ 
KUIN USKOTKAAN

Usko tai älä, mutta kolme vuotta on ehtinyt vierähtää sitten edellisten GIFA-messujen, ja valimo-
kansa kokoontuu jälleen vuoden kuluttua Düsseldorfiin tutustumaan alan uusimpiin tuulahduksiin. 

Vuoden 2019 messut järjestetään juhannuksen jälkeisellä viikolla, eli 25.-29.6.2019. SVY on perintei-
sesti järjestänyt yhteismatkan messuille, ja niin tälläkin kertaa. Hotellihuoneita on jo varattu siten, 
että aamulla pääsee hyvin messualueelle, ja illalla verkostoitumaan Altstadtin humuun.

Tämänhetkinen matkasuunnitelma on seuraavanlainen:

PAKETTI 1 MENO MA 24.6.2019 ILTA, PALUU KE 26.6.2019 ILTA
PAKETTI 2 MENO KE 26.6.2019 AAMU, PALUU PE 28.6.2019 ILTA
PAKETTI 3 MENO KE 26.6.2019 ILTA, PALUU PE 28.6.2019 ILTA
PAKETTI 4 MENO MA 24.6.2019 ILTA, PALUU PE 28.6.2019 ILTA

Yksityiskohdat tarkentuvat heinäkuun alussa, kun lentoyhtiöt julkaisevat kesän 2019 lentoaikataulut.

Matkapaketit tulevat käsittämään edestakaiset lennot Düsseldorfiin, hotellimajoitukset aamiaisineen 
sekä henkilöiden ja matkatavaroiden kuljetukset lentokentältä hotellille ja takaisin lentokentälle.

Tarkempi suunnitelma julkaistaan kesällä SVY:n LinkedIn ryhmän kautta, ja se tuodaan kaiken valimo-
kansan tietoon lehdessä 3/2018.

GIFA-messut ovat yhdet valimoalan keskeisimmistä messuista. Yhdessä samanaikaisesti järjestettä-
vien Metec, ThermProcess ja Newcast messujen kanssa ne täyttävät koko Düsseldorfin messukes-
kuksen viikoksi. Ottaen huomioon valimoteollisuuden myönteinen vire, on messuista odotettavissa 
todella vilkkaat. Lisätietoja löydät osoitteesta www.gifa.com.  

Lisätietoja SVY:n matkasta antaa Marcus Nybergh, marcus.nybergh@lux.fi, 050 556 7030.
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Tiilenpolttajankuja 5 A, 01720 VANTAA 
Puh. 0207-680 600, Telefax (09) 852 1461
e-mail: finland@calderys.com
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Opintopäivät (Tampere 1.-2.2.) aloitettiin vierailemalla Logistics TKT Systems 
Oy:n tehtailla. Kyseessä on nykyaikainen ja automatisoitu vaativien kompo-
nenttien ja koneenosien Hightech-valmistaja. Opintopäivien esitelmät olivat 
korkeatasoisia ja ehkä enemmän ajankohtaisia kuin koskaan aikaisemmin.Tee-
man mukaisesti tilaisuudessa käsiteltiin valimoiden parhaita käytäntöjä koko 
tuotantoprosessin osalta, työturvallisuutta unohtamatta, päätyen täydellisen 
valimon kautta yhteen tämän hetkisen hypen aiheeseen, hackathoniin. Koulu-
tuspäivien aineisto löytyy yhdistyksen kotisivuilta.

PERINTEISET TALVIOPINTOPÄIVÄT

Koulutustoimikunnan puheenjohtaja Markku Eljaala piti koulutus-
päivien aikatauluista tiukasti kiinni, vaikka mielenkiintoiset luennot 
aiheuttivat välillä vilkasta keskustelua. Markun oma luento käsitteli 
valun suunnittelun parhaita käytäntöjä.

Professori Juhani Orkas avasi opintopäivät totuttuun tapaan kat-
sauksella kotimaisen valimoteollisuuden tilaan.

Suomen Ympäristökeskuksen Jani Salminen toi viranomaisten 
näkökulman ja huomioon otettavat seikat MARA-asetuksen 
tuomiin haasteisiin.

TEKSTI JA KUVAT: JANI ISOKÄÄNTÄ 
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Professori Juhani Orkas avasi opintopäivät totuttuun tapaan kat-
sauksella kotimaisen valimoteollisuuden tilaan.

Aalto-yliopiston tutkija Tommi Sappinen toi tutkimustensa 
pohjalta hiekan regeneroinnin parhaat  käytännöt opiskeli-
joiden tietoisuuteen.

LUX Oy:n Juha 
Levanderin mu-
kaan sulaton 
energiatehok-
kuus ei ole ihan 
yksiselitteinen 
asia.

TREDU:n Vesa Kalliomäki kertoi ammatillisen koulutuk-
sen uudistuksen vaikutuksista valimoalan koulutukseen. 
Oppilaitoksetkin saavat tottua teollisuudesta tuttuun 
vähemmällä enemmän käytäntöön. Vaikka valimoalan 
ammatti- ja erikoisammattitutkinnot itsenäisinä tutkin-
toina lakkasivat vuoden vaihteessa, voi alaa opiskella 
prosessitekniikan opintosuunnan alla. Alan koulutus ei 
siis enää ole sidottu tiettyyn paikkaan, vaan opintoja voi 
suorittaa missä tahansa ammattikoulussa. 

Karhulan Valimo Oy:n Pekka Kemppainen visioi perjantain 
aloitukseksi täydellisen valimon.
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Tiukkaa opiskelua koko porukan voimin.

Opintopäivät päätti Juhani Kivikangas Ultrahack Oy:stä. Luento avasi pai-
kalla olijoille hackathonien maailmaa ja mahdollisuuksia valimotoiminnan 
kehittämiseen. 

Jari Lallukka 
Tevo Lokomo 
Oy:stä kertoi 
parhaita käy-
täntöjä työ-
turvallisuu-
den paran-
tamiseksi. 
Laajasta ja 
tärkeästä ai-
heesta oli-
si riittänyt 
tarinaa ko-
ko päiväksi.
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Tiukkaa opiskelua koko porukan voimin.
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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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narussa on mahtava miljoonan jä-
senen SAK (tosin SAK:n miljoo-
na on vain vähän yli 600.000 eli 60 
% eli suhteessa vähemmän kuin 
naisen euro, joka on kuitenkin 80 
%). SAK taas on pitänyt kolmikan-
nan kautta kurissa kansanedusta-
jiensa kautta nimittämää hallitusta. 
Kansanedustaja Vartiaisen mielestä 
koko perjantain lakossa olikin kyse 
siitä, että hallitus ei kunnioittanut
enää SAK:n vetoa, vaan uskalsi lo-
pulta tehdä jotakin ihan itse, eli ak-
tivoida työttömiä takaisin työn 
syrjään.

Väite, että aktivoitava työtön mal-
lin mukaan kärsii heti työttömäksi 
jouduttuaan, oli täysi valhe, koska 
ensimmäisenä kuukautena työtön 
saisi kaksi päivää enemmän kor-
vausta, kun karenssi lyhenee seit-
semästä viiteen päivään, vasta toi-
sella vuosineljänneksellä passiivi-
selta työttömältä otettaisi n. 5 % 
eli päivä per kuukausi korvausta 
pois. Näin ensimmäinen kuukau-
si, milloin hän kärsisi, olisi vasta 
kuudes kuukausi ja sekin edellyt-
täen, ettei tee mitään! Eli paljon 
melua tyhjästä.

vat henkilöt eivät tulleet osallistu-
maan tai vaihtoehtoisesti lahjoitta-
neet päivän palkkaa työttömälle, 
vaan jättivät rivijäsenen kärsimään 
palkattoman perjantain yhdessä 
osapuolettoman työnantajan kans-
sa. Teollisuusliiton Rikun ja SAK:n 
Elorannan päiväpalkoista olisi so-
tuineen kertynyt jo loppuun kymp-
pitonnia työttömälle. Voisi Ajatel-
la Niinkin, että tällaisen jäsenistön 
kusetuksen jälkeen ammattiliitoista 
alkaisi joukkopako samalla tavalla
kuin kirkosta, kun joku Räsänen 
laukoo omiaan.

Pitkällä tähtäimellä uskon 
SAK:n ampuneen pahiten omaan 
jalkaansa, kunhan fiksuimmat työtä 
vieroksumattomat jäsenet alkavat 
laskea, että Loimaan kassa takaa 
saman työttömyyskorvauksen kuin 
liiton kontrolloima, mutta valtion 
90%:sesti kustantamakin, tosin il-
man liiton jäsenmaksua. Samalla 
palkkakatto on rakennettu tumpu-
loita suojaavalla Parakkeella, ja nyt 
pitää vielä osallistua passivointia 
kannattavien tukemiseen verojen 
lisäksi.

ENEMMISTÖDEMOKRATIASTA 
VÄHEMMISTÖDIKTATUURIIN
 – MUTTA MITEN SIITÄ POIS?

Tuossa edellä kuvatussa lakossa
kristallisoituu myös, miten pieni 
piiri Suomea pyörittää: työväen-
puolueilla on maksavia jäseniä yh-
teensä alle 30.000, ja niiden jäse-
nistä on aktiivisia 10%, joiden lieka-

PÖLJÄNÄ PÄIVÄNÄ AMMU-
TAAN OMAAN JALKAAN…

Iivo Niskanen totesi olympialais-
ten yhdistelmähiihdon pieleen 
menneen vauhdinjakostrategian 
epäonnistuttua että ”tuli ammut-
tua omaan jalkaan”; Matti Heikki-
sellekään ei sattunut pöljää päivää 
samassa kisassa. Mutta Suomen 
SAK sai aikaan molemmat: pöljän 
mielenosoituksen, jolla ammuttiin
kolmasosa KikY:stä alas, ja omia jä-
seniä jalkaan. Piti tulla ”Työttömän 
ääni”, mutta tulikin vasemmisto-
puolueiden vaalikampanjan startti 
ns. poliittiseen lakkoon osallistuji-
en ja heidän työnantajiensa rahoil-
la. Erilaisten laskelmien mukaan 
lasku Suomen kansantaloudelle 
oli yli 200 M€. Tuossa harjoitukses-
sa meni kaikki väärin: mielenosoi-
tus kohdistui hallitukseen, mutta
laskun maksavat työntekijät ja 
työnantajat, joilla on ammatti-
liittojen kanssa voimassa olevat 
sopimukset. 

Toinen asia jäi sivusta seuraajaa
ihmetyttämään: vaikka Pohjois-
Suomestakin tuotiin Senaatinto-
rille tuhannen mielenosoittajaa, 
silti osallistujia oli vain 7000. No-
pean laskun jälkeen voidaan to-
deta, että em. puolueilla ja niitä 
tukeneilla ammattiliitoilla on palk-
kaa saavia toimitsijoita ja luotta-
mushenkilöitä hyvinkin tuplamäärä 
Etelä-Suomessa. Noiden seurojen 
jäsenmaksua maksavana jäsenenä 
kysyisinkin, miksi palkkalistoilla ole-

VOISIHAN 
AJATELLA NÄINKIN …

/ Kolumni

TEKSTI: NIMIMERKKI VAN
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Kun Suomen valimomuseon perusnäyttelyä ryhdyttiin uudistamaan, niin 
Suomen valimomuseosäätiön ympärille kerättiin työryhmä, jossa oli jäse-
niä säätiön ohella myös Aalto-yliopistosta ja Valimoinstituutista. Työryhmä 
kokoontui ensimmäisen kerran vuonna 2014, ja sen jälkeen kokoontumisia 
oli useita. Saatiin erittäin hyvä, alustava näyttelysuunnitelma aikaiseksi. 

Seuraava vaihe oli kerätä varoja 
varsinaisen, näyttelyarkkitehdin te-
kemän, näyttelysuunnitelman laa-
timiseen. Mutta talouden lamakau-
si tukki lähes kaikki rahasuonet. 
Myöskään arpaonni, tai mikä lie, 
ei ollut suosiollinen hankkeellem-
me eri rahastoissa, vaikka monelle 
muulle museolle myönnettiin sa-
maan aikaa samankaltaisiin hank-
keisiin runsaskätisesti varoja. 

Paljon vettä ehti virrata kaikissa 
mahdollisissa joissa ennen kuin ta-
pahtui käänne parempaan, ja mu-
seon uudistamisessa päästiin seu-
raavaan vaiheeseen. Näyttelysuun-
nitelman viimeistelyyn arvioimme 
varoja tarvittavan n. 30-35 tuhatta 
euroa. Viime vuoden lopulla Kark-
kilan kaupunki myönsi museotoi-
melle investointirahaa 24 000 € 
vieläpä alustavasti luvaten, että 
myös kahtena seuraavana vuotena 
saman suuruinen rahasumma olisi 
mahdollista saada. Kun vielä SVY 
on juuri myöntänyt meille varoja 
Paavo Tennilän stipendirahastos-
ta, sekä Kone Oyj hieman aikai-
semmin, niin alkaa näyttää todella 

hyvältä. Oman rahoituksen puute 
lieneekin ollut suurin syy sille, mik-
si eri rahastot ovat suhtautuneet 
penseästi hakemuksiimme.

Ja vielä lisää hyviä uutisia, aina-
kin toivottavasti. Suomen kulttuu-
rirahasto ilmoitti viime vuonna ja-
kavansa museoille, nimenomaan 
perusnäyttelyiden uudistamiseen, 
todellista suurtukea. Tuki kohdis-
tuu tällä kertaa keskikokoisiin mu-
seoihin, eli juuri sellaisiin kuin Suo-
men valimomuseo. Isojen kaupun-
kien jättimuseot saavat siis tällä 
kertaa jäädä nuolemaan näppe-
jään. Ensimmäisessä vaiheessa 
rahoitusta on mahdollista saada 
uudistussuunnitelman tekemiseen 
5 000-20 000 €, ja seuraavassa vai-
heessa, suunnitelman toteuttami-
seen, 100 000-300 000 €. Haku tä-
hän on juuri alkanut tämän julkai-
sun tullessa painosta, ja hankera-
hat, mikäli niitä myönnetään, tulee 
olla käytettynä viimeistään vuoden
2022 loppuessa. Suomen kulttuu-
rirahastosta on toki aiemminkin 
haettu varoja tähän samaan projek-
tiin, mutta huonolla menestyksellä. 

Mutta nyt, kun kyseinen rahasto 
on päättänyt ohjata tukea juuri 
tällaisiin projekteihin, ja kun meillä 
on vielä omarahoitus hoidettuna, 
niin mahdollisuudet saada jalka 
tähän ovenrakoon ovat moninker-
taisesti aikaisempaa suuremmat. 
Toivokaamme meille onnea haku-
prosessissa!

Ja mikäli joku ei ihan tarkkaan 
muista, mistä perusnäyttelyn uu-
distamisessa on kyse, niin kerra-
taanpa hieman. Suomen valimo-
museo avasi ovensa keväällä 1989, 
eli lähes 30 vuotta sitten. Museo-
rakennuksen alakerrassa sijaitse-
vaan, arkkitehti Henry Forssellin
suunnittelemaan perusnäyttelyyn
ei ole tämän jälkeen kajottu muu-
tamaa pientä päivitystä lukuun ot-
tamatta. Perusnäyttelymme lienee 
tällä hetkellä Suomen ammatilli-
sesti hoidettujen museoiden van-
hin. Perusnäyttely on rakennettu
yhdeksään huoneeseen, jotka on 
jaettu 13 tilaan. Museon yläker-
rassa on vaihtuvien näyttelyiden 
tila, mutta siitä on lohkaistu kolme 
huonetta, jotka on jaettu neljään 

TEKSTI: Janne Viitala

VALIMOMUSEON 
UUDISTUS SEURAAVAAN 
VAIHEESEEN
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TEKSTI: Janne Viitala

Vanhassa perus-
näyttelyssä on vielä 
paljon hyvää. Vanha 
kupoliuuni jää ainakin 
paikoilleen! 
Janne Viitala/KRM
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erilliseen tilaan, Högfors -näyttelyä 
varten. Kyseinen näyttely osoittau-
tui niin suosituksi, että se jäi pysy-
väksi. Nyt samalla tätä Högfors 
-näyttelyäkin on tarkoitus uudistaa.

KOHTI KESÄN NÄYTTELYITÄ
 
Vaan eipä ole perusnäyttelyn 
uudistaminen ainoa näyttelyhan-
ke, mikä tällä hetkellä on meneil-
lään. Juuri on päättynyt erittäin 
menestyksekäs Karkkilan histori-
asta kertova näyttely, ja sen tilalle 
on rakennettu valimomuseon koti-
paikkakunnalla tunnetun, vastikään 
kuolleen taidemaalari Aarne Nou-
siaisen muistonäyttely. Lisää löylyä 
kiukaalle lyödään toukokuussa, kun 
avautuu Punaisen Karkkilan vaihei-
ta –näyttely. Tässä näyttelyssä on 
pääpaino vuoden 1918 tapahtu-
missa. Aika moni varmaan jo tie-

tääkin, että Karkkila, joka vielä sa-
ta vuotta sitten tunnettiin Pyhäjär-
venä, on Suomen yksi punaisim-
mista paikkakunnista. Paikkakun-
nalla oli sodan alkaessa 700 puna-
kaartilaista, joista suunnilleen puo-
let oli Högforsin työväkeä. Tehtaal-
la oli tuohon aikaan hieman yli 400 
henkeä töissä. Valkoisten puolella 
taisteli puolestaan seitsemän paik-
kakunnan miestä.

Näistä lähtökohdista olikin yllät-
tävään, että paikkakunnalla ei tais-
teltu, vaikka sekä punaista että val-
koista terroria jonkun verran esiin-
tyikin. Högforsin tehdaskin otet-
tiin täysin verettömästi punaisten 
haltuun. Sodassa ja sen jälkilöylyi-
ssä menetti henkensä kuitenkin ai-
nakin 50 työläistä. Pian sodan jäl-
keen vankileireiltä palaaville puna-
vangeille luvattiin vanha työpaikka 

takaisin, mutta yllättäen Högforsin 
konepaja paloi tai poltettiin, kivijal-
kaansa myöten juuri työläisten ol-
lessa palaamassa työmaalle. Tämä 
tarkoitti viiden kuukauden työttö-
myyttä sekä jo luvattujen elintar-
vikkeiden jakelun eväämistä työt-
tömille työntekijöille ja heidän per-
heilleen. Paikkakunnalla kerrottiin 
varmana tietona, että tulipalo olisi 
ollut itse tehtaan toimitusjohtajan, 
joka oli menettänyt veljensä pu-
naisen terrorin uhrina, junailema 
kosto.

Mielenkiintoisia 
tarinoita on siis 

    tiedossa monessa 
  muodossa. Tervetuloa 
        tutustumaan!

   

 Lattialle sijoitetut 
esineet eivät edu-
sta enää modernia 
näyttelyrakentamista. 
Janne Viitala/KRM

 Myös museon valais-
tus on tarkoitus uusia. 
Janne Viitala/KRM
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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)

Punakaartilainen Aku Heinonen vuonna 
1918. Hän selvisi sodan tuoksinasta hen-
gissä. KRM

Auringonpaisteista talvea 
Valimoviestin lukijoille!
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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
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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
Tiilenpolttajakuja 5 A
01720 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.leinovalu.fi

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.-6.4. 2018, Valunkäytön seminaari, Tampere

5.10.2018 SVY:n 71. vuosikokous, 

Uusikaupunki

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



VALIMOVIESTI 1/201846

Oletko jo kokeillut EcocureTM Blue
keernasideaineita?

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

Kevään kunniaksi nostamme taas tuopposen
ASK:n EcocureTM Blue coldbox-sideaineille. 
Se on nimittäin markkinoiden ensimmäinen 
sideainejärjestelmä, jossa hartsikomponenttia 
ei ole luokiteltu turvallisuudelle vaaralliseksi. 
Erinomainen askel vihreällä polulla!

Lisäetuna todella vähäiset fenoli- ja 
formaldehydipäästöt ja se, että saat yhtä lujia 
keernoja kuin ennen aiempaa pienemmällä 
sideainelisäyksellä. Samalla säästyy kaikkien 
rakastamaa amiinia.

EcocureTM Blue on niin keernanvalmistajan, 
kaavaajan kuin valajan makuun, laatuosastoa 
unohtamatta. Tervetuloa mukaan nauttimaan 
kuohuista!


