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puheenjohtajan palsta

Niku Nurmi

Denna sommar har varit en stor fest för sport-
fantaster. Först spelades EM i fotboll i Frankrike och cirka 
två månader senare var de olympiska spelen i Brasiliens 
Rio i turen. Finland hade tyvärr inte några betydande 
framgångar. I en undersökning som britterna hade gjort 
före de olympiska spelen, berättades att Finland tills      
vidare är det framgångsrikaste landet vad gäller antalet 
medaljer i de olympiska spelen i förhållande till antalet 
invånare. 

skulle ha vänt till en liten nedgång och någon betydande 
uppgång tycks ingen känna till. Orderstockarna är korta 
och det är svårt att förutspå framtiden, vilket jag tyvärr 
har varit tvungen att skriva i varje tidning, varför det inte 
kan vara någon större överraskning för någon. Statsmak-
ten har nog strävat till att få litet tillväxt i ekonomin gen-
om konkurrenskraftsavtalet som regeringen krävt. Avtalet 
har redan enligt givna löften en teckning på över 90 %. 
Men det torde nog ändå vara så att inte enbart detta ger 
tillräckligt med lyft i ekonomin och förbättring av arbets-
lösheten, utan det bör nog i framtiden vidtas andra åtgär-
der för att förbättra konkurrenskraften. Får hoppas att 
beslutsfattarna har mod att skrida till nödvändiga åtgärder 
i den närmaste framtiden. Å andra sidan har britternas 
Brexit och kuppförsöket i Turkiet skapat egna utmaningar 
till den redan svåra ekonomin och dess tillväxt i Europa.   

Föreningens följande evenemang är sedan årsmötet med 
Suomivalimo som arrangör, vi ses alltså i Idensalmi. 

I väntan på en fräsch höst!

Tämä kesä on ollut yhtä penkkiurheilijoiden juh-
laa. Ensin pelattiin jalkapallon EM-kisat Ranskassa ja 
noin pari kuukautta myöhemmin oli vuorossa olympialai-
set Brasilian Riossa. Suomelle ei valitettavasti tällä kertaa 
sen suurempaa menestystä tullut. Brittien ennen olympia-
laisia tekemässä tutkimuksessa kerrottiin Suomen olevan 
toistaiseksi kaikkein menestyksekkäin maa olympialaisis-
sa kun suhteutetaan mitalien määrä maan väkilukuun. 

Monien Suomalaisten valimoiden työtilanne tuntuu ole-
van kääntynyt lievään laskuun ja mitään isompaan nousua 
ei tunnu edes kenelläkään olevan tiedossa. Tilauskannat 
ovat lyhyitä ja ennustaminen tulevasta vaikeaa, valitetta-
vasti tätä samaa tosiasiaa olen jokaisessa kirjoituksessani 
lehteen joutunut kertomaan, joten se ei liene enää kenelle-
kään sen suurempi yllätys. Valtiovalta on kyllä pyrkinyt 
omalta osaltaan saada taloudelle edes hieman kasvua 
aikaan vaatimallaan kilpailukyky sopimuksella. Sopimuk-
sen kattavuus onkin jo lupauksissa noussut yli 90%. Tai-
taa olla kuitenkin niin, ettei tämä yksinään vielä tuo riittä-
västi nostetta talouteen ja työttömyyden parantumiseen, 
vaan muitakin toimia kilpailukyvyn parantamiseksi on 
vielä tulevaisuudessa tehtävä. Toivottavasti päättäjillä 
riittää rohkeutta muutoksien tekemiseen lähitulevaisuu-
dessa. Toisaalta brittien Brexit ja Turkin vallankaappauk-
sen yritys ovat luoneet omat haasteensa, jo ennestään 
vaikealle Euroopan taloudelle ja kasvulle. 

Seuraavaksi on sitten vuorossa vuosikokouksemme 
Suomivalimolla, nähdään siis Iisalmessa.

Raikasta syksyn odotusta!
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Asiamiehen 
asiaa
20.8.2016

SVY:n asiamies

Jani Isokääntä
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

Puh  040 8348088
e-mail   jani.isokaanta@svy.info
Pankki  Nordea IBAN FI49 1012 3000 0732 11
 BIC    NDEAFIHH

Yhdistyksen toimikausi 2015–2016 päättyi 
kesäkuun 30. päivä. Kuluneella toimikaudella vuosikoko-
us pidettiin Jyväskylässä, yhdistyksen lehti julkaistiin 
neljä kertaa kuten aiemminkin ja perinteiset talviopinto-
päivät järjestettiin Tampereella. Tällä toimikaudella ei 
järjestetty ulkomaan opintomatkaa. Ulkomaantoimikun-
nalle saatiin kuitenkin uusi puheenjohtaja. Yhdistyksen 
jäsenmäärän laskusta huolimatta yhdistys onnistui akti-
voimaan jäsenistöään ja yhteistyökumppaneitaan mukaan 
yhdistyksen toimintaan, ja yhdistys jatkaa vakaalla poh-
jalla. 

Vuosikokous

Yhdistyksen 69. vuosikokous järjestetään lokakuussa 
Iisalmessa. Ilmoittautumisaika meni virallisesti umpeen 
elokuun viimeinen päivä, mutta asiamiehelle annetun 
hyvän selityksen kera voi kokoukseen vielä ehtiä sellai-
setkin, jotka unohtivat ilmoittautua ajallaan. Yhteyden-
oton voi tehdä joko puhelimitse tai sähköpostilla, tai yh-
distyksen kotisivujen kautta. Toivottavasti Iisalmessa 
puhaltavat uudet tuulet saavat suuren määrän jäsenistöä 
suuntaamaan Iisalmeen. Vuosikokoukseen junalla saa-
puville tiedoksi, että yhdistys on varannut torstain 
iltajunalla tulijoille taksit kuljettamaan Runnille, kun-
han vain tiedot tulijoista yltää asiamiehelle saakka. 

Jäsenistö

Elokuun kokouksessaan hallitus hyväksyi SVY:n jäsenek-
si yhden uuden henkilöjäsenen:

Vallikari, Kaj  Sacotec Components Oy

Hallitus ja asiamies toivottavat Teidät tervetulleeksi mu-
kaan SVY: n toimintaan. 

Yksi henkilöjäsen sekä yksi yritysjäsen lähettivät ero-
pyyntönsä kesän aikana. Lisäksi 21 henkilöjäsentä on nyt 
jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena vuotena pe-
räkkäin. Hallituksen päätöksen mukaisesti nämä jäsenet 
poistetaan jäsenrekisteristä. Samoin yksi yritysjäsen on 
jättänyt yritysjäsenmaksun maksamatta ja hallituksen 
päätöksen mukaisesti kyseinen yritys poistetaan jäsenre-
kisteristä. Tämän jälkeen yhdistyksemme jäsenmäärä on 

600 henkilöjäsentä ja 45 yritysjäsentä. SVY: n jäsenmäärä 
seuraa valitettavan tarkasti alan yleistä kehitystä, ja on siis 
ollut laskusuunnassa. Lisäksi noin 60 henkilöä jätti jäsen-
maksut keväällä maksamatta, joten yhdistyksen jäsenmää-
rässä on odotettavissa alenemista myös tulevaisuudessa.  

Lopuksi

Asiamies kannustaa jälleen jäsenistöä aktivoitumaan ja 
tuomaan julki omia ajatuksia/tarinoita: Yhdistyksen lehti 
on pääasiallisesti ollut muutaman kirjoittajan varassa, 
unohtamatta lehden tekemisen mahdollistavia mainosta-
jia. Nyt olisi aika siis tarttua kynään ja toimittaa juttuja 
lehteemme. Valimotyö sisältää todella paljon erilaisia 
mielenkiintoisia asioita, ja varmasti kaikilla jäsenillä löy-
tyisi omia kokemuksia ja mielipiteitä jaettavaksi asti. 
Voitte myös ehdottaa aiheita, mistä haluaisitte lukea tule-
vissa Valimoviesteissä, ideoita ja ajatuksia otetaan mielel-
lään vastaan. 

Hyvää syksyä kaikille toivottaen,

Jani Isokääntä
asiamies
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Karhulan Valimo Oy  

NEWS 06.07.2016  (Valimon tiedote)
Karhulan Valimon Oy valmistelee Sulzer Pumps Finland 
Oy:n Kotkassa toimivan valimon ostamista 

Karhulan Valimo Oy on solminut sopimuksen Sulzer 
Pumps Finland Oy:n kanssa Karhulan valimon ostamises-
ta. Kauppasopimus allekirjoitettiin 5.7.2016 ja suunnitel-
man mukaan valimo siirtyy uudelle omistajalle 15. syys-
kuuta 2016. 

Karhulan Valimo Oy on valimo- ja konepaja-ammattilais-
ten Pekka Kemppaisen, Ilkka Hakalan ja Jyrki Laitisen 
perustama uusi yhtiö. 

Sulzer ilmoitti joulukuussa 2015 sulkevansa Karhulan 
valimon syyskuun 2016 loppuun mennessä ja irtisanovan-
sa sen koko henkilöstön. Karhulan Valimo Oy tulee työl-
listämään osan Sulzerin Karhulan valimon nykyisistä 
työntekijöistä. 

Sulzer on tyytyväinen sulkemispäätöksen jälkeen synty-
neeseen kauppasopimukseen, joka toteutuessaan mahdol-
listaa valimotoiminnan jatkumisen Karhulassa. Sulzer 
hankkii jatkossa osan valuistaan Karhulan Valimosta, 
mikä luo aluksi merkittävän pohjakuorman valimolle. 

Uusi Karhulan Valimo Oy suuntautuu vaativien keskiko-
koisten ja isojen erikoisvalujen markkinoille sekä kotimai-
sille että ulkomaisille asiakkaille. Karhulan Valimon kes-
keisenä periaatteena on tarjota vaativille asiakkaille uusiin 
teknologioihin ja toimintatapoihin perustuvia tuote- ja 
palveluratkaisuja entistä kilpailukykyisemmin. 

Valutarpeisiinne liittyen ottakaa yhteyttä Ilkka Hakalaan, 
Jyrki Laitiseen tai Pekka Kemppaiseen.

6.7.2016 julkaistun lehdistötiedotteen mukaan Sulzer 
Pumps Finland Oy:n valimotoiminnan ostanut Karhulan 
Valimo Oy arvioi pystyvänsä työllistämään noin 30-50 
valimon nykyisistä työntekijöistä.

Karhulan Valimo Oy on uusi yhtiö, joka perustettiin kesä-
kuussa valimokauppoja varten.

Yhtiön toimitusjohtaja Pekka Kemppainen kertoo kaup-
paan kuuluvan Karhulan valimon tilat, koneet ja tontin.
– Valimo jatkaa toimintaansa nimenomaan sillä henkilös-
töllä, joka valimolla on nyt töissä. Missä laajuudessa, se 
riippuu paljon siitä, minkä osuuden saamme Sulzerin 
valutarpeesta, kertoo Kemppainen.

Kemppaisen mukaan jatkossa on tarkoituksena kasvattaa 
merkittävästi yhtiön toimintaa ja liikevaihtoa parin seu-
raavan vuoden aikana.
–  Pyrimme silloin tarjoamaan töitä niille, jotka nyt jäävät 
ulos valimolta, sanoo Kemppainen.

Sulzerin Karhulan valimo siirtyy tiloineen, koneineen ja 
tontteineen uudelle omistajalle Karhulan Valimo Oy:lle, 
joka jatkaa valimotoimintaa.

Karhulassa 124 vuotta ollut valimotoiminta uhkasi kadota 
Sulzer Pumps Finland Oy:n ilmoitettua viime joulukuussa 
sulkevansa Karhulan valimon ja irtisanovansa sen koko 
henkilöstön. Noin 160 työntekijää oli jäämässä työttömik-
si.

Valimon myynnin myötä toimintaa jatkaa Karhulan Vali-
mo Oy, joka on ilmoittanut työllistävänsä 30-50 nykyisis-
tä työntekijöistä.

Sulzer Pumps Finland Oy:n toimitusjohtajan Markku 
Koposen mukaan yhtiö on tyytyväinen sulkemispäätöksen 
jälkeen syntyneeseen kauppasopimukseen, joka toteutues-
saan mahdollistaa valimotoiminnan jatkumisen Karhulas-
sa.

Koposen mukaan kauppasopimuksesta keskusteltiin usei-
den kuukausien ajan. – Tunnusteluja tapahtui jo viime 
joulukuussa. Sopimukseen päästiin aivan viime päivinä, 
kertoo Koponen.

Myyjä ja ostaja jatkavat yhteistyössä. – Sulzer hankkii 
jatkossa valut sekä uudesta Karhulan Valimosta että maa-
ilmanlaajuisesta alihankintaverkostosta, sanoo Koponen.

yritysuutinen
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vuosikokous

Ohjelma 2016

Torstai 6.10.2016
 Saapuminen hotelliin, Spa Hotel Runni
 Runnintie 407, 74595 Runni   
   
20.00 Iltapala, kylpylähotelli Runni

Perjantai 7.10.2016

08.00 Ilmoittautuminen, aamukahvit 
 kylpylähotelli Runni
08.30 Vierailu, Ponsse Oyj., Suomivalimo Oy
12.00 Lounas  
 ilmoittautuminen jatkuu
13.00 SVY:n vuosikokous
14.00–14.30 Iltapäiväkahvit
14.30–16.30 Esitelmätilaisuus
– Suomivalimo Oy, johtaja Petri Lyyra
– Ponsse Oyj, toimitusjohtaja Juho Nummela
– Iisalmen kaupunginjohtaja, Jarmo Ronkainen 
– Päätössanat, Petri Lyyra

13.00–16.30 Rinnakkaisohjelma
– Kylpylän palveluihin/ympäristöön tutustuminen

 
16.30 Sauna, kylpylähotelli Runni
19.00 Iltajuhla, kylpylähotelli Runni
– juhlaillallinen, Menu Mannerheim
   

Kalalajitelma lähialueen kaloista,
Vorshmack perinteisin lisukkein,

Uuniomenajäätelöä ja ruskistettua kauraa

– muuta ohjelmaa
01.00 Tilaisuus päättyy 

Vuosikokouskutsu − 
Årsmöteskallelse
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 
69. vuosikokous pidetään 
perjantaina 7.10.2016 klo 13.00 
Spa Hotel Runni, 
Runnintie 407, 74595 Runni

Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.

Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 
69. årsmöte arrangeras 
fredagen den 7.10. 2016 kl 13.00 
Spa Hotel Runni, 
Runnintie 407, 74595 Runni

Vid årsmötet behandlas de ärenden, som 
upptas i stadgarnas 9. §.

Vuosikokoukseen junalla saapuville tie-
doksi, että yhdistys on varannut torstain 
iltajunalla tulijoille taksit kuljettamaan 
Iisalmen asemalta Runnille, kunhan vain 
tiedot tulijoista yltää asiamiehelle saakka. 

Ilmoittautumisaika vuosikokoukseen 
meni umpeen elokuun lopussa,   
mutta jos olet kiinnostunut          
osallistumaan kokoukseen, ota      
yhteyttä asiamieheen.
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vuosikokous 2016

1 Yleistä  
Toimintakaudella tilanne valimoteollisuudessa pysyi edel-
leen erittäin haastavana. Yhdistyksemme jäsenmäärä oli 
lievässä laskussa. Yhdistyksen merkittävimmät tapahtu-
mat olivat vuosikokous Jyväskylässä sekä opintopäivät 
Tampereella. Toimintakausi päättyi positiiviseen taloudel-
liseen tulokseen.
 

2 Vuosikokous ja hallituksen toiminta
Vuosikokous järjestettiin yksipäiväisenä Jyväskylässä 
2.10.2015, ja kokoustapahtumassa osallistujia oli 50 hen-
kilöä. Puheenjohtajana kokouksessa toimi isäntäyrityksen, 
Valmet Technologies Oy:n edustaja, VP Pasi Mäkinen. 
Kokouksen sihteerinä toimi asiamies Jani Isokääntä. Pöy-
täkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Sam-
po Vauhkonen ja Ari Mourujärvi. Vuosikokouksen juhla-
toimikunta oli onnistunut hienosti järjestelyissään ja siitä 
heille lämpimät kiitokset.

Hallituksen 2015 – 2016 jäseniksi valittiin vaalilautakun-
nan ehdottama kokoonpano: puheenjohtajaksi Niku Nur-
mi (Componenta Oyj), Jäseniksi valittiin Aki Keskinen 
(Peiron Oy), Mika-Jussi Juutilainen (Sulzer Pumps Fin-
land Oy, Karhulan Valimo), Juho Mäkinen (Tevo Lokomo 
Oy) sekä Ville Haataja (Miilucast Oy). Varajäseniksi halli-
tuksen jäsenille valittiin (yritykset samassa järjestyksessä 
kuin edellä) Jonne Ylikännö,  Pekka Olkinuora, Ari Eriks-
son ja Heini Hämäläinen. Hallituksen jäsenet valitsivat 
keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Aki Keskisen.

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen vaalilautakunnan eh-
dottama Jari Nurkkala Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy:
stä ja Timo Salonen Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy:stä 
sekä varalle Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy:n heille 
nimeämät varahenkilöt.
 
Vaalilautakuntaan valittiin puheenjohtajaksi Marko Riihi-
nen ja jäseniksi Jari Paulasuo, Petri Rakkolainen  ja Mik-
ko Ojanen

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

3 Jäsenistö
Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli toimintakauden päät-
tyessä 621 henkilöjäsentä ja 47 yritysjäsentä.

SVY:n toimintakertomus 
vuodelta 2015–2016

 
4  Toimikuntien toiminta

4.1 Koulutustoimikunta
Opintopäivät 2016 pidettiin 5.-6.2.2016 Scandic Rosenda-
lissa Tampereella. Opintopäivien teemana oli ”Onko 
muotti ympäristörikos?”, teeman mukaisesti tilaisuus 
käsitti kotimaan asiantuntijoiden pitämiä luentoja sekä 
vierailun Oy Johnson Metall AB:lle. Osanottajina oli 37 
henkilöä, mikä takasi myös opintopäivien osalta positiivi-
sen taloudellisen tuloksen yhdistyksellemme. Koulutus-
toimikunnan puheenjohtajana toimi Markku Eljaala.

4.2 Ulkomaan toimikunta
Ulkomaan toimikunta ei järjestänyt toimikaudellaan ulko-
maanmatkaa. Ulkomaan toimikunnan puheenjohtajaksi 
valittiin Marcus Nybergh.
 
4.3 Mallijaosto
Mallijaoston toimintakausi oli edellisvuosien tapaan aktii-
vinen sisältäen kokouksia sekä Saksan matkan. Mallijaos-
ton puheenjohtajana toimi Veikko Karttunen.

4.4 Lehtitoimikunta
Valimoviesti ilmestyi toimintakauden aikana neljä kertaa. 
Lehden toimituksesta huolehti Ole Krogell ja Kaisa Aho-
maa-Krogell. Lehtitoimikunnan puheenjohtajana ja vas-
taavana päätoimittajana toimi SVY:n hallituksen puheen-
johtaja Niku Nurmi. Valimoviestin kannattavuus pysyi 
hyvällä tasolla.

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

4.6. Paavo Tennilä -rahasto, SVY:n apurahat
Paavo Tennilä -rahaston Stipendejä myönnettiin 1300 
euroa.
 
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitus ehdottaa 
vuosikokoukselle tilikauden voiton kirjaamista voitto/
tappiotilille.

Iisalmessa 25.8.2016
SVY:n hallitus
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vuosikokous 2016

1  Yleistä  
Tulevalla toimintakaudella jatketaan edellisen toiminta-
kauden suuntaviivoja tapahtumien ja yhdistyksemme 
jäsenlehden, Valimoviestin, osalta. Yhdistys tarjoaa jäse-
nistölleen muun muassa opintomatkoja ja koulutustilai-
suuksia. Taloudessa pyritään saavuttamaan nollatulos. 
Tavoite on haastava yleinen epävarma taloustilanne huo-
mioiden. Kevään 2017 aikana toteutettavat talviopintopäi-
vät antanevat positiivisen vaikutuksen yhdistyksemme 
talouteen. Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan sekä hen-
kilö- että yrityspuolella aktiivisesti, vaikka näinä haastavi-
na aikoina se on todella hankalaa.

2  Opintomatkat 
Ulkomaan opintomatkan osalta kartoitetaan jäsenistön 
halukkuutta toimintakauden aikana tehtävälle opintomat-
kalle. 

3  Koulutustoiminta
Koulutustoimikunta kokoontuu syksyn aikana tekemään 
suunnitelmia talviopintopäivistä 2017. Alustavien suunni-
telmien mukaan opintopäivät tullaan järjestämään edel-
leen Tampereella kokouspaikan saaman hyvän palautteen 
ja keskeisen sijaintinsa ansiosta.

4  Julkaisutoiminta 
Valimoviesti ilmestyy totuttuun tapaan neljä kertaa vuo-
dessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Ilmoitushan-

SVY:n toimintasuunnitelma 
kaudelle 2016–2017

kinta sekä laadukkaat artikkelit ovat edelleenkin lehden 
tärkeimmät painopistealueet. Artikkeleiden tason säilyttä-
miseksi meidän tulee jatkossakin aktivoida jäsenistöämme 
julkaisemaan kirjallisia tuotoksia jäsenlehdessä. Toiminta-
kauden 2016-2017 lehden toimituksesta ja ulkoasusta 
huolehtii Kaisa Ahomaa-Krogell ja painotöistä Painojussit 
Oy Keravalta. Valimoviestin nettiversiota julkaistaan 
SVY:n kotisivuilla. 

5  Mallijaosto 
Mallijaoston toiminta jatkuu aktiivisena vanhaan malliin.

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

7  Muuta
Paavo Tennilän -rahastosta jaetaan stipendejä hallitukselle 
tammikuun loppuun mennessä esitettyjen anomusten 
pohjalta. Seuraava vuosikokouspaikkakunta ratkeaa Iisal-
messa 69. vuosikokouksessa. 

SVY:n hallitus

Suomivalimon liiketoiminta siirtyi 30.6.2016 Componenta 
Finland Oy:ltä yksityisten omistajien perustamalle Suomi-
valimo Oy:lle. Valimo jatkaa suurten furaanivalujen val-
mistusta Iisalmen Parkatin teollisuusalueella. Suomivali-
mo Oy:n uusien omistajien Antti Lehtosen (hallituksen 
pj.), Olli Karhusen (toimitusjohtaja), Petri Lyyran (teh-
taanjohtaja) ja Lauri Huuskosen (tekninen asiantuntija) 
vahva valimotausta sekä vanhoina työntekijöinä siirtyvä 
ammattitaitoinen henkilöstö antavat hyvät edellytykset 
toiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle Iisalmessa.
Valimo työllistää noin 90 henkilöä ja sen liikevaihto on 
noin 12 M€ (2016). Valimon asiakkaat ovat pääasiassa 
tunnettuja pohjoismaisia koneenrakennus- ja tuulivoima-
teollisuuden toimijoita.

Suomivalimolle uudet omistajat – valaminen jatkuu Iisalmessa

Valimon valmistamien komponenttien koot vaihtelevat 
noin 200 kilosta 5,5 tonniin. Vuosittainen tuotantokapasi-
teetti on 10 000 - 12 000 tonnia. Valimon tuotanto, tuot-
teet ja toiminta täyttävät ISO 9001 ja ISO 14001 laatu- ja 
ympäristöstandardien sekä OHSAS 18001 työterveys- ja -
turvallisuusstandardin vaatimukset, mistä yhtiöllä on 

Tehdyn liiketoimintakaupan yhteydessä  Iisalmen Teolli-
suuskylä Oy osti Componenta Finland Oy:ltä Suomivali-
mon valimokiinteistön, jota uusi yritys vuokraa Teolli-
suuskylältä.
Suomivalimo Oy:n toiminta on alkanut liiketoiminnan 
siirtymisen jälkeen suunnitellun mukaisesti ja yhteistyö 
eri sidosryhmien (asiakkaiden, toimittajien, alihankkijoi-
den jne.) suuntaan on jatkunut kuten aiemminkin.

yritysuutinen
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Olavi Piha

valimoteollisuudessa tapahtuu

Valimoiden vuosi 2015 yleisesti 
Suomen valimoteollisuuden tuotanto supistui 6,9 % ja 
vuoden 2015 tuotanto oli 65 260 tonnia. Tässä luvussa 
ovat Valutuoteteollisuusyhdistyksen jäsenvalimoiden 
asiakkailleen toimittamat kaikki valutuotteet ja kaikki 
valetut materiaalit. Tarkkuusvaluista ei painoja ole tässä 
mukana, koska kansainvälisen tavan mukaan tarkkuusva-
lujen tuotanto ilmoitetaan miljoonissa dollareissa, ei pai-
noina. Suomessa tarkkuusvaluja valaa teräksestä yksi 
valimo ja magnesiumista yksi valimo.  Vuonna 2015 
Suomessa toimi 32 erillistä valimoa. Suomen valimoiden 
kokonaistuotanto vuodelta 2015 esitetään kuvassa 1, jon-
ka jaottelu noudattaa hyvin yleistä maailmalla käytettyä 
valumateriaalien jakoa neljään ryhmään.  

Suomen valimoteollisuus 2015
Suomen valutuotteiden tuotanto ja lasku-
tus jatkoivat vuonna 2015 alamäkeään.  
Tuotanto väheni 7 % ja tuotannon arvo 9 
% edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonais-
tuotannoksi kirjattiin 65 260 tonnia, jossa 
poistuma 4 890 tonnia. Valimoteollisuus 
työllisti viime vuonna 1 730 henkilöä. Tuo-
tannon ja työntekijöiden määrä ovat pie-
nimmät sodan jälkeisenä aikana, jota aikai-
sempia lukuja ei ole tilastoitu. 

Rauta- ja teräsvaluja valmistettiin 59 106 
tonnia ja ne olivat suurin ryhmä vastaten 
painoltaan 90 %:a asiakastoimituksista. 
Tässä ryhmässä tuotanto putosi 4 157 ton-
nia eli 7 % viime vuoden aikana. Rauta- ja 
teräsvaluja eli rautametallivaluja Suomessa 
valoi viime vuonna 17 valimoa ja niissä 
työskenteli 1 354 henkilöä.

Ei-rautametalleja valoi 15 valimoa ja tuo-
tanto oli 6 229 tonnia, jossa on 10 %:n 
pudotus edelliseen vuoteen. Valetun alu-
miinin tuotantovolyymi putosi voimakkaas-
ti, mutta kuparivaluihin kuuluvat pronssi- ja 
messinkivalut pitivät pintansa ja jopa vä-
häisessä määrin kasvoivat. Artikkelissa jat-
ketaan aiemmin aloitettua ei-rautametalli-
valujen tarkempaa tarkastelua, koska sen 
materiaalikirjo on selvästi laajempi kuin 
rautametallivalujen.  Ei-metallivalimoiden 
laskutus oli 61 miljoonaa euroa ja ne työl-
listivät yhteensä 376 henkilöä.  

Artikkelin päättyy pohdintaan siitä, onko 
valutuotannon mittaaminen tonneissa se 
oikea keino, vaikka se ainoa keino taitaakin 
olla. 

Kuva 1: Suomen valimoteollisuuden prosentuaalinen jakaantuminen 
eri materiaaleihin. Kuvan jaottelu noudattaa hyvin yleistä maailmalla 
käytettyä valumateriaalien jakoa neljään ryhmään. Eri valumateriaalien 
osuudet ovat pysyneet muuttumattomina verrattuna edelliseen vuoteen. 
Lähde: Valutuoteteollisuusyhdistys ry. 
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Vuoden 2015 aikana tuotannon väheneminen on ollut 
kovin eritahtista. Harmaan valuraudan valmistajat menet-
tivät peräti 16 % tuotantovolyymistään kun taas muiden 
valimoiden tuotannon väheneminen oli selvästi maltilli-
sempaa. 

Vuoden 2009 tapahtuneen romahduksen jälkeen tuotanto 
lähti lupaavasti nousuun. Kuitenkin tämän piristymisen 
suurin hetki koettiin vuonna 2011, jolloin kaikkien valu-
materiaalien tuotanto oli 99 100 tonnia. Vuoden 2011 
jälkeen tuotanto on ollut joka vuosi laskevalla käyrällä, 
seuraavasti: –14 %, –11 %, –8 % ja –7 %. Kantaluvun 
pienentyessä käy kuitenkin niin, että pudotus tuotannossa 
vv. 2011 – 2015 on kokonaisuutena laskien 34 %. 

Valimoiden henkilöstö vuonna 2015

Valimotoimiala työllisti viime vuonna 1 730 henkilöä, 
joka luku on tilastoidun aikajakson pienin. Jos vuonna 
2014 saavutettiin kaikkien aikojen pohjat, niin vuonna 
2015 henkilöstön määrä väheni lisää 7,7 prosenttia. Vuon-
na 2015 rautavalimoissa työskenteli 778 henkilöä (45 % 
koko toimialan määrästä), teräsvalimoissa työskenteli 576 
henkilöä (33 % koko toimialan määrästä) ja ei-rautametal-
livalimoissa työskenteli 376 henkilöä (22 % koko toimi-
alan määrästä). 

Valimoalan henkilömäärän muutokset vuodesta 1990 
viime vuoteen käy selville kuvasta 2. Neljännesvuosisa-
dan aikana väkimäärä on melko tarkkaan puolittunut. 

Rautametallivalujen tuotanto 2015

Rautametallivaluja valmistettiin viime vuonna 59 106 
tonnia, joka on 6,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Rautametallivalujen tuotanto supistui viime vuoden aika-
na 4 157 tonnia. Kahden viimeisen vuoden aikana rauta-
metallivalujen tuotannon supistuma on yli 9 600 tonnia. 
Lähes 10 000 tonnia on todella paljon ja niinkin lyhyen 
ajan kuluessa kuin kahden vuoden aikana. Rauta- ja teräs-
valujen tuotanto on esitetty kuvassa 3. 

Harmaan valuraudan valmistus oli 14 468 tonnia, josta 
konepajateollisuus osti 4 590 tonnia eli 32 %. Tämä osuus 
on vahvasti vähentynyt. Kotitalous- ja rakennusteollisuus 
osti 5 405 tonnia, eli 37 %, joka on pysynyt ennallaan ja 
onkin suurin ryhmä tässä materiaalissa.  Kolmanneksi 
suurin kohderyhmä oli ajoneuvoteollisuus, 3 504 tonnia, 
eli 24 %. Sylintereitä ja niihin verrattavia tuotteita valmis-
tettiin 969 tonnia eli 7 % kokonaismäärästä. 

-
rin käyttäjäryhmä oli – yllättävää kylläkin – valut konepa-
jateollisuuteen, 17 604 tonnia eli 55 %. Toiseksi suurim-
pana asiakasryhmänä on ajoneuvoteollisuus, 10 588 ton-

-
tuksesta. 

Valuteräksestä valmistettuja valutuotteita valmistettiin 
maassamme viime vuonna 12 509 tonnia.  Tämä tuotanto 
on pysynyt ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna, mutta 
on hyvin kaukana teräsvalulle Suomessa tavanomaista 

Kuva 2: Valimoiden henkilöstö vuosien 1990 ja 2015 välisenä aikana. Valimotoimiala työllisti viime vuonna 1 
730 henkilöä. Vuonna 2015 henkilöstön määrä väheni lisää 8 prosenttia. Rautavalimoissa työskenteli 778, 
teräsvalimoissa 576 ja ei-rautametallivalimoissa 376 henkilöä. Neljännesvuosisadan aikana väkimäärä on 
melko tarkkaan puolittunut. Lähde: Valutuoteteollisuusyhdistys ry.
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vuosituotantoa, joka on lähempänä 20 000 tonnia. Teräs-
valujen tuotannosta noin 4 000 tonnin ilmoitetaan men-
neen suoraan koneenrakennusteollisuuteen ja noin 1 000 
tonnia ajoneuvoteollisuuteen. Teräsvalulle tyypillisesti, 
ryhmä ”Muut” onkin sitten tavattoman suuri eli 7 576 
tonnia. On hyvin todennäköistä, että kuitenkin on melkoi-
nen määrä konepajateollisuudenkin valutuotteita. Valute-
räs valmistus- ja rakennemateriaalina tuntuu pitävän paik-
kansa kutakuinkin mukavasti Suomessa, vaikka onkin 
tavattoman alhaisella tasolla juuri nyt. Tiedossammehan 
on, että juuri teräsvalimot kaikkialla maailmassa ovat 
rajusti vähentyneen kysynnän vuoksi suurissa ongelmissa. 
Syynä dramaattiseen tuotannon vähentymiseen on maail-
malla vallitseva vähäinen investointivauhti. Jotkut käyttä-
vät peräti termiä investointilama. 

Vuoden 2015 lopussa rautavaluja valmisti maassamme 12 
valimoa, joista 2 valimoa valoi raudan lisäksi terästä. 
Yksinomaan teräsvaluja valmisti 4 valimoa. Näiden lisäk-
si yksi valimo valoi teräksestä tarkkuusvaluja. Rautame-
tallivalimoiden lukumääräksi saamme siis 12 + 5 = 17 
valimoa. Rautavalimoissa työskenteli 778 ja teräsvali-
moissa 576 henkilöä, joten rautametalleja valmisti maas-
samme 1 354 henkilöä. Taulukko 1 esittää Suomen rauta- 
ja teräsvalujen tuotannon muutokset vuosien 2014 ja 2015 
välillä. 

Taulukko 1: Rauta- ja teräsvalut, vv. 2014–2015

Rauta- ja teräsvalut      2014 2015  Muutos 
  tonnia  tonnia %

Harmaa valurauta    17 198  14 468            –15, 9
Pallografiittirauta    33 113  32 053          –3,2
Valuteräs 12 952  12 509           – 3,4
Rautametallivalut     63 263  59 106            –6,6

Ei-rautametallivalujen tuotanto 2015

Ei-rautavalumetallituotantoon (vieraskielisessä tekstissä 
Non-Ferrous, N-F, NF tai NE Metallguss) kuuluu useita 
valumateriaaleja. Jotta materiaaleja voitaisiin edes joten-
kin käsitellä tilastoissa, kansainvälisesti yleisimmin käyte-
tään seuraavaa jaottelua: 
1) kupariseosvalumetallit (Suomessa vain pronssi ja mes-
sinki), 
2) kevytmetallit (Suomessa vain alumiini) ja 
3) sinkki.

Suomessa kupariseosvaluihin laskettava kuparivalujen 
valmistus painevalamalla päättyi kokonaan vuonna 2010. 
Kupariseosvaluihin kuuluvatkin siis nykyisin vain prons-
si- ja messinkivalut. Suomessa valmistetut ei-rautametalli-
valujen määrät ja suhteelliset prosenttiosuudet vuodelta 
2015 esitetään kuvassa 3, joka osoittaa, että ei-rautametal-
livalujen suurin yksittäinen materiaali oli pronssi (2 829 

Kuva 3: Suomen rauta- ja teräsvalujen tuotanto vuosien 1984 ja 2015 välisenä aikana. Rautametallivaluja val-
mistettiin viime vuonna 59 106 tonnia, joka on 7 % eli 4 157 tonnia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lähde: 
Valutuoteteollisuusyhdistys ry.
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t), jonka painoarvo oli 41 %. Toiseksi suurin oli paineva-
letut alumiinivalut (1 142 t) 23 %:n osuudella. Sinkki 
pitää ryhmässä perää 1 %:n (86 t) osuudella. Ei-rautame-
tallien tuotannon kehitys vv. 1990–2015 löytyy kuvista 4 
ja 5:

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että pronssivalut ja-
kaantuivat kahteen ryhmään: alumiinipronssit 1 449 ton-

nia (51 % koko pronssivalumäärästä) ja muihin pronssiva-
luihin 1 380 tonnia (49 % koko pronssivalumäärästä) eli 
yhteensä 2 829 tonnia. Kun tuohon tuotantomäärään lisä-
tään viime vuoden aikana valmistetut messinkivalut, saa-
daan kupariseosvalujen kokonaismääräksi 3 903 tonnia. 
Taulukko 2 näyttää, kuinka ei-rautametallit ovat kehitty-
neet ryhmittäin vv. 2014–2015:

Kuva 4: Suomen kaikkien ei-rautametallivalujen jakauma tonneissa ja prosenteissa vuodelta 2015. Kupari-
valujen valmistus painevalamalla päättyi kokonaan vuonna 2010, jonka vuoksi niitä tässä kuvassa ei esiinny. 
Lähde: Valutuoteteollisuusyhdistys ry. 

Kuva 5: Suomen kevytmetallituotanto vuosien 1990 ja 2015 välisenä aikana. Valetun alumiinin tuotanto on 
nyt vähäisempää kuin 25 vuotta sitten. Ei-rautametalleista pronssin tuotanto on suurempi kuin vuonna 1990. 
Messingin ja sinkin valumäärät ovat pudonneet puoleen, ja kuparin valu on päättynyt kokonaan maassam-
me. Lähde: Valutuoteteollisuusyhdistys ry.



14 VALIMOVIESTI 3  2016

Taulukko 2: Ei-rautametallivalut ryhmittäin, vv. 2014–2015

Ei-rautametallit  2014  2015  Muutos
 tonnia tonnia      %

Kevytmetallivalut 2 854 2 240 –21,5
Kupariseosvalut 3 777 3 903  +1,0
Sinkkivalut  250    86 –65,6 
Ei-rautametallit 6 882 6 229 –9,5

 
Kun tarkastellaan ei-rautametalleja ryhmänä, on otettava 
huomioon materiaalien erilaiset ominaispainot. Painojen 
yhteen laskeminen ei ole millekään materiaalille oikeu-
denmukaista. Erityisen ongelmaista se on ei-rautametalli-
en kohdalla, sillä pronssin ja alumiinin ominaispainot 
poikkeavat toisistaan hyvin paljon. Tästä haitasta huoli-
matta ja jotta asiaa kuitenkin jotenkin voisi käsitellä, tässä 
tarkastelussa erilaisten ei-rautametallivalujen painoja 
lasketaan yhteen. Muitakaan käyttökelpoisia keinoja ei 
toistaiseksi ole olemassa. 15 erillistä valimoa valoi ei-
rautametalleja ja ne työllistivät 376 henkilöä, joka määrä 
on 15,9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Ei-rautametallivaluihin kuuluvien materiaalien kesken on 
kehitys ollut vuoden aikana eritahtista, joka esitetään 
taulukossa 3. Ei-rautavalumetallivalujen tuotanto supistui 
viime vuonna 653 tonnilla, joka vastaa 9,5 %:n vähennys-
tä viime vuoden aikana. Merkittävin vähennys on tapahtu-
nut sinkkivaluissa, joiden tuotanto romahti kolmanteen 
osaan edellisestä vuodesta. 

Hiekka- ja kokillivalettujen alumiinivalujen tuotanto vä-
heni 174 tonnia (13,7 %) kun se edellisenä vuonna oli 
lupaavassa kasvussa.  Painevaletut alumiinivalut väheni-
vät 441 tonnia (27,9 %), kun edellisenäkin vuonna vähen-
tymää oli 247 tonnia. Kokonaisuutena katsottuna alumii-
nivalut vähenivät 614 tonnia (21,5 %) vuoden 2015 aika-
na. 

Pronssi- ja kuparivalujen valmistusmäärät olivat vuoden 
2015 aikana pienoisessa yhden prosentin kasvuvauhdissa. 
Ja nämä laadut olivatkin sitten ne ainoat kasvavat alueet 
viime vuoden aikana. Taulukko 3 osoittaa ei-rautametalli-
en tuotannon muutokset valumateriaaleittein vv. 2014–
2015:

Taulukko 3: Ei-rautametallivalut, vv. 2014–2015

Ei-rautametallivalut     2014  2015 Muutos
 tonnia tonnia     %

Al, hiekka ja kokill. 1 272 1 098 –13,7  
Al, painevalut 1 583 1 142 –27,9    
Pronssivalut 2 818  2 829 +1,0    
Messinkivalut  959 1 074 +1,1    
Kuparivalut 0         0             0
Sinkkivalut  250       86  –65,6  
Ei-rautametallit yht.  6 882 6 229 –9,5

Ei-rautametallivalujen kehitys 2000–2015

Ei-rautametallivalujen tuotannossa on nähtävissä kevyt-
metallin eli alumiinin nopea kasvu vuoteen 2006 asti, 
jolloin alan suurin valimo eli Alteams siirsi tuotannon 
pois Suomesta. Valetun alumiinin tuotannon nopea nousu 
ja alastulo käy selville kuvasta 3, jossa esitetään eri ei-
rautametallien tuotannon kehittyminen viimeisen neljän-
nesvuosisadan aikana. Valetun alumiinin tuotanto on nyt 
vähäisempää kuin 24 vuotta sitten. Ei-rautametalleista 
pronssi on ainoa, joka on saanut tuotantonsa kasvuun 
verrattuna vuoteen 1990. Messingin ja sinkin valumäärät 
ovat pudonneet puoleen, ja kuparin valu on päättynyt 
kokonaan maassamme

Suomen valimoteollisuuden vienti 2015

Suomen valimoteollisuuden suora kokonaisvienti vuonna 
2015 oli 22 655 tonnia (23 735 tonnia vuonna 2014). 
Rautametallivalujen osuus oli 19 960 tonnia (21 864 ton-
nia) ja ei-rautametallivalujen 2 695 tonnia (1 871 tonnia). 
Valimoteollisuutemme kokonaisvienti siis väheni 8,7 
prosenttia yhden ainoan vuoden aikana. Tulee kuitenkin 
muistaa, että valimoteollisuutemme epäsuora vienti koti-
maisen koneenrakennusteollisuuden kautta on suurempi 
kuin valimoteollisuuden suora vienti. Kuva 6 näyttää, 
kuinka valimoidemme vienti on kehittynyt vuoden 2008 
jälkeen. 

Rautametallivaluja, niin raakavaluina kuin koneistettuina 
valukomponentteinakin, vietiin Suomen rajojen ulkopuo-
lelle 19 960 tonnia. Viennin määrä edustaa kuitenkin edel-
leen kolmannesta (33,8 %) koko rautametallivalujen tuo-
tannosta. Toki tämäkin suhdeluku on lievässä laskussa. 
Teräsvalujen vientiosuus tuotannosta on edelleen alle 10 
prosentin (8,9 %). Teräsvalujen viennin 10 % -taso on 
riittämätön suhteessa Suomen valmistuskapasiteettiin 
mutta erityisesti myös teräsvalimoidemme kompetenssi 
huomioiden. Jos vientiponnisteluissa Suomen valimoteol-
lisuus voisi ajatella pärjäävänsä, se on juuri erittäin vaike-
at ja täysin valmiiksi koneistetut ruostumattomat ja ha-
ponkestävät teräsvalukomponentit. Suomi sijaitsee kauka-
na Euroopan teollisuuskeskuksista, ja jo eurooppalaisen 
valunostajan arkijärkikin sanoo, että jos Suomen valimo-
teollisuudelta nyt jotain voi hankkia, se ei pääsääntöisesti 
ole helppoja koneistamattomia rautavaluja. Teräsvalujen 
viennissä on tapahtunut positiivinen ja suuri muutos, vien-
ti on kasvanut liki 60 % yhden vuoden aikana, joka esite-
tään taulukossa 4:

Taulukko 4: Rauta- ja teräsvalujen vienti vv. 2014–2015

Vienti, rautametalli 2014  2015     Muutos
 tonnia      tonnia       %

Harmaa valurauta 5 479 4 005    –26,9
Pallografiittivalurauta       15 228             14 124   –  7,3
Valuteräs 1 157 1 831 +58,2
Vienti, rautametallit  21 864 19 960  –  8,7
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Rauta- ja teräsvalujen sisällä viennin osuudet kokonais-
tuotannosta vaihtelevat yllättävän paljon. Suomen pallo-

on hieno saavutus. Rautametallivalujen vientiosuudet 
vuonna 2015 suhteessa tuotantoon jakaantuivat viime 
vuonna seuraavasti, suluissa osuudet vuodelta 2014: 

– 20,0 %   (31,9 %)  harmaa valurauta

–   9,2 %    (8,9 %)  valuteräs
– 33,8 %    (34,9 %) rautametallivalujen yhteensä

Ei-rautametallien vienti on tämän artikkelin mukavin asia 
raportoida. Taulukon 5 mukaan ei-rautametallien vienti 
kasvoi 44 % vv. 2014–2015. 

Taulukko 5: Ei-rautametallien vienti 2014–2015

Vienti, ei-rautametallit        2014   2015 Muutos 
 tonnia tonnia     %

Kevytmetalli (Al)  1 121 1 969 +75,6
Pronssi ja messinki 750 726  –  3,2
Sinkki 0 0 0,0
Vienti, ei-rautametallit  1 871 2 695 +44,0

Suomen valimoiden tuotannon arvo 2015

Valutuoteteollisuusyhdistyksen jäsenvalimoiden yhteen-
laskettu tuotannon arvo oli viime vuonna 245 miljoonaa 
euroa. Kuva 7 osoittaa laskutuksen, eli tuotannon arvon 
muutokset vv. 1995–2015.

Valimoidemme tuotannon arvo supistui viime vuonna 9,2 
%, vuonna 2014 supistumista oli 4,1 %.  Viime vuonna 
tuotanto siis väheni 7 % ja laskutus väheni 9 %. Tätä ei 
kuitenkaan saa yksioikoisesti tulkita niin, että valimoiden 
myynti olisi joutunut yksinomaan pienentämään kattei-
taan – varmaan on niinkin – nimittäin raaka-aineiden 
esimerkiksi haponkestävän teräsromun vaikutus valutuot-
teiden hintoihin on varsin merkittävä. Ja onhan maassam-
me vallinnut vaikkapa palkkarintamalla vuonna 2015 
varsin vakaat palkat, ilman suurempia liukumia. Taulukko 
6 osoittaa tuotannon arvonmuutokset vv. 2014–2015. 

Taulukko 6: Valimoiden tuotannon arvo, vv. 2014–2015

Valumateriaali        2014  2015 Muutos 
 1 000 e 1 000 e   %

Harmaa valurauta      31 870     27 920 –12,4
Pallografiittirauta      73 940    71 400 –  3,4
Valuteräs 85 320     85 540 +  1,0
Kevytmetallit 33 340    28 730 –13,8  
Pronssi, messinki       41 420   30 700 –25,9    
Sinkki 1 620     1 320 –18,5
Tuotannon arvo  267 510 244 900 –  9,2

Tuottavuus valimoissamme 1990–2015

Tuottavuus rauta- ja teräsvalimoissa pieneni viime vuonna 
noin yhden prosentin vauhdilla. Tuottavuus oli 43,1 ton-
nia/hlö/vuosi (44,1 tonnia/hlö/vuosi). Tuottavuutta voi-
daan jollain tarkkuudella mitata tonnia tunnissa -mittarilla 
yksittäisessä valimossa, mikäli tuotepaletti jotenkin pysyy 

Kuva 6: Suomen rauta- ja teräsvalujen vienti 1990–2015. Rautametallivaluja vietiin Suomen rajojen ulkopuolelle 19 
960 tonnia. Suora vienti on kolmannes koko rautametallivalujen tuotannosta. Lähde: Valutuoteteollisuusyhdistys ry.
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yhdenmukaisena. Useimmissa valimoissa näin onkin, ja 
muutokset tuotteiden sarjasuuruuksissa tai vaikkapa valu-
materiaaleissa muuttuvat normaalioloissa varsin vähän 
yhden vuoden aikana. Yhden valimon kohdalla – erityi-
sesti. jos arvioitsija tuntee taustat – tämä antaa kohtuulli-
sen tarkan tiedon tuottavuuden kehittymisestä. 

Tonnia per henkilö per vuosi -mittarilla tuottavuuden 
mittaaminen on kuitenkin hyvin tulkinnanvaraista, kun 
koko maan valimoteollisuuden tuottavuutta mitataan em. 
tunnusluvulla. Kun sitten siirrytään vertailemaan kahden 
eri maan valimoteollisuuden tuottavuutta, on tulokseen 
suhtauduttava poikkeuksellisen varovasti. Tilaston lukuja 
tarkasteleva henkilö voi toki yrittää huomioida erilaiset 
valumateriaalit, erilaiset valmistusmenetelmät, erilaiset 
valimoiden koot ja työteliäät tarkastustyövaiheet, jotka 
taas kumpuavat valimoiden asiakaskunnasta. Havainnoit-
sijan pitäisi ymmärtää alati taulukoita vaivaava epävar-
muus siitä, perustuvatko annetut tiedot pelkkiin valutuot-
teisiin vai onko tilastoon annettu koneistettujen valutuot-
teiden tiedot. Pitkällä ja jo keskipitkälläkin tarkastelujak-
solla virhearvioinnin mahdollisuus on kuitenkin suuri, 
sillä vaikka tiedetään rauta- ja teräsvalimoiden tuotevali-
koimat muutokset hitaasti muuttuviksi, niin myös rajuja 
muutoksia on tapahtunut: massiivisten kuivatussylinterien 
voimakas vähentymien ja Rautpohjan sekä Pietarsaaren 
automaattikaavauslinjojen alasajo. Näissä molemmissa 
tuottavuus eli tuotettu tonni per työntekijä (paljon ”sa-
manlaista rautaa” vähällä väellä) on ollut moninkertainen 
verrattuna vaikkapa kuvaajassa esiintyvään keskimääräi-
seen lukuun (50 tonnia per työntekijä per vuosi).  

Valimoteollisuuden tuotannon mittaamisesta

Kuten lukija ehkä muistaa, olen useissa kirjoituksissani 
tuonut esille sen, kuinka huono painolla mittaaminen on. 
Voisikin kysyä, että mitä järkeä olisi mitata vaikkapa maa-
ilman ajoneuvoteollisuudetta tonneina. Siis ilmoitettaisiin, 
että maailman ajoneuvoteollisuuden tuotanto on vaikkapa 
6 475 miljardia tonnia. Tämä sitten pitäisi sisällään kaikki 
ajoneuvot: monenmoiset henkilöautot, kuorma-autot, 
sähköautot, moottoripyörät, mopot, polkupyörät jne. Sit-
ten ilmoitettaisiin, että maailman ajoneuvoteollisuus on 
kasvanut 4 %. Mitä tämä luku sitten merkitsisi ja miten 
sen lukija ymmärtäisi. Ei mitenkään.

Saman ongelman kohtaamme valimoteollisuuden mittaa-
misessa. Meillä on erilaisia valettavia materiaaleja, kuten 
teräs, pronssi, alumiini ja magnesium. Näiden ominaispai-
not ovat toisistaan erittäin paljon poikkeavia. Maailman 
valimoiden ilmoittamista luvuista ei käy selville, ovatko 
valupainot raaka-valujen vai koneistettujen valukompo-
nenttien painoja. Lisäksi painot voivat vaihdella hurjasti, 
suuri valettu valutuote voi painaa sata miljardia kertaa 
enemmän kuin pieni valettu valutuote. Miten tällaisia 
ylimalkaan voidaan yhteen. Yllättävän vähän asiaa pohdi-
taan tai yritetään etsiä ratkaisua tutkijoiden keskuudessa. 
Kirjallisuudesta ei juurikaan löydy aiheesta tutkimusta. 
Täytyykin mennä peräti 50 vuotta taaksepäin ajassa…

Asiaan kiinnitti vakavaa huomiota ruotsalainen valimo-
vaikuttaja Lars Villner puhuessaan Suomen Valimotekni-
sen Yhdistyksen vuosikokouksessa toukokuussa 1968. 

Kuva 7: Suomalaisten valimoiden tuotannon arvo vuosien 1995 ja 2015 välisenä aikana. Tuotannon arvo oli 
viime vuonna 245 miljoonaa euroa, joka on 9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lähde: Valutuoteteolli-
suusyhdistys ry.
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Villner totesi jo silloin, että on epäoikeudenmukaista ver-
tailla rakenneaineita painon perusteella ja hänen ajatuk-
sensa oli tehdä vertailut tilavuuden perusteella. 

Lars Villner oli varmemmaksi vakuudeksi työstänyt maa-
ilman valumateriaaleista logaritmisella pystyakselilla 
varustetun kuvaajan nimellä: ”Tärkeimpien materiaalien 
maailmantuotanto miljoonaa kuutiometriä vuosien 1950 
ja 1966 välillä”. Kuvaajaan piirretyt käyrät osoittavat, että 
valurautaa vuonna 1966 tuotettiin maailmassa noin 8 
miljoonaa kuutiometriä ja alumiinia melkein 1 miljoona 
kuutiometriä. Tällainen mittaustapa ei tietenkään kenen-
kään mielestä ole täydellinen, mutta se tuo kevyille mate-
riaaleille oikeutta hyvinä mutta samalla kevyinä materiaa-
leina. On totta, että valutuotteiden mittaaminen ja ilmoit-
taminen eivät tule koskaan käyttöön maailman valimoissa. 
Valujen painomittaamisella mennään hamaan tulevaisuu-

teen. Mutta olisi toki suotavaa, että tällaista tutkimusta ja 
pohdintaa olisi vähän useammin kuin 50 vuoden välein. 
Erityisesti alumiinin ja magnesiumin valureita tällaiset 
pohdinnat sekä kappalekohtaisesti että laajemminkin luu-
lisi kiinnostavan.
.

24.8.2016

Tärkeimmät lähteet: Valutuoteteollisuusyhdistys ry VAL-
TY, Valimoiden toimialaryhmä (VALTAR), Konepajamies 
5/1968, ss. 217–223, CAEF, WFO, Teknologiateollisuus 
ry, sekä lukuisat keskustelut.  

Artikkeliin liittyvän palautteen lukija voi antaa sähköpos-
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Olavi Piha

SVY aktiivisesti mukana matkoilla

Toisen maailmansodan jälkeen Eurooppa ja erityisesti 
Saksa oli aivan romuna. Saksalaisista kaupungeista oli 
pahimmillaan 90 % raunioina. Euroopassa harhaili 60 
miljoonaa sodan traumatisoimaa koditonta ja työtöntä 
ihmistä ilman aavistustakaan siitä, mitä solmittu rauha tuo 
tullessaan.

Kymmenen vuotta nollapisteen jälkeen Länsi-Saksan 
talous kuitenkin kasvoi kohisten. Toimeliaisuus eri elä-
män aloilla virisi hämmästyttävän nopeasti, niin myös 
valimoteollisuudessa. Tätä todistaa käsittämätön tieto, 
että jo vuonna 1956 pieni Länsi-Saksa tuotti harmaata 
valurautaa 3,2 miljoonaa tonnia (vastaava arvo yhdisty-
neelle isolle Saksalle vuonna 2015 on vain 2,3 miljoonaa 
tonnia). Ihmeellistä edelleen on, että teräsvaluja valettiin 
Länsi-Saksassa tuolloin 315 tuhatta tonnia kun nykyisen 
Saksan teräsvalutuotanto viime vuodelta on vain 198 
tuhatta tonnia. Länsi-Saksan tuhat valimoa on nykyisin 
koko Saksan 600 valimoa ja niille lukijoille, jotka ovat 
kiinnostuneita kilohinnoista voin kertoa, että vuonna 2015 
Saksan rauta- ja teräsvalimoiden tuotannon kilohinta oli 
1,73 euroa. 

GIESSEREI FACHMESSE syntyy

Saksan valimomiesyhdistys, Verein Deutscher Giesserei-
fachleute VDG valmisteli valimoalaan liittyvää näyttelyä 
ja tapahtumalle otettiin nimeksi GIFA, josta on tullut 
maailman valimomiesten keskuudessa käsite. Maailmassa 
on tusinoittain vastaavia näyttelyitä, mutta mikään niistä 
ei yllä lähellekään. GIFA on lyhennys sanoista Giesserei 
Fachmesse. Ensimmäinen GIFA pidettiin vuonna 1956 eli 

-
gissa Rheinin rannalla sijainneissa rakennuksissa. 1970-
luvulla GIFA siirtyi nykyiselle messualueelle. 

Kehitys on ollut huimaa

Tuskinpa vuoden 1956 näyttelyn järjestäjät tunnistaisivat 
nykyistä GIFA messua. Ja vaikeaa on vertailukin. Nykyi-
sin järjestetään nimittäin neljät messut yhtä aikaisesti: 

valimoteollisuutemme historiaa 

GIFA-matkailua 
60 vuotta

GIFA, METEC, THERMPROCESS ja NEWCAST. ME-
TEC on maailman suurin omalla metallurgian alueellaan. 
THERMPROCESS esittelee metallisten raaka-aineiden 
sulatukseen, kuumennukseen
ja lämpökäsittelyihin käytettäviä uuneja, laitteita ja mene-
telmiä. NEWCAST tuli mukaan vuonna 2003 ja esittelee 
valimoiden tuotteita ja etsii näin valujen ostajia konepaja-
teollisuudesta. NEWCAST astuikin Hannoverin Messujen 
alueelle tai pitäisikö sanoa varpaille, josta Hannoverin 
Messujen järjestäjät eivät niin iloisia olleet. Mutta jostain 
niitä valujen ostajia tai valutuotteista kiinnostuneita löy-
tyy, koska NEWCASTin käytävät ovat aivan yhtä täynnä 
kuin muidenkin näyttelyiden. Tästä joukosta näkee käytet-
tävän epävirallista lyhennettä GMTN tai sanontaa ”The 
metal fairs quartet”. Virallisesti yhteismarkkinointi on 
koottu pysyvän teeman ”The Bright World of Metals”, 
alle eikä tätä käännetä muille kielille. 

GIFA 1956 vs. GIFA 2015

GIFA 1956 näyttelystä julkaistiin 14 sivun artikkeli Kone-
pajamiehen numerossa 11/1956, jonka mukaan näytteil-
leasettajia oli 415. Noin 60 vuotta myöhemmin eli vuonna 
2015 näytteilleasettajia oli 2 214. Tämä kertoo havainnol-
lisesti messujen kasvusta, mutta myös tarjonnan monipuo-
listumisesta. Tuskinpa 60 vuotta sitten oli esimerkiksi 
tietokoneavusteisein valusimuloinnin tai 3D-tekniikan 
esittelijöitä. Ensimmäisten messujen osallistujatietoja ei 
ole käytettävissä, mutta vuonna 2015 messut keräsivät 
120 maasta noin 80 000 kävijää, joista reilut 50 000 tutus-
tui GIFA näyttelyyn. Pelkästään akreditoituja lehtimiehiä-
kin oli 300, joka sekin kertoo tapahtuman suuruudesta 
paljon. 

SVY matkanjärjestäjän roolissa

Ensimmäiset messumatkat olivat Metalliteollisuusyhdis-
tyksen järjestämiä ja ensimmäiseen tiedetään kahdeksan 
suomalaisen osallistuneen. Kolme heistä tiedetään nimel-
tä, nimittäin herrat Leino, Jägerroos ja Hellén. Tästä se 
sitten osallistujamäärä lähti kasvamaan. SVY otti asian 
omakseen ja perusti vuonna 1973 viisihenkisen ulko-
maantoimikunnan, jonka vastuulle annettiin GIFA-matko-
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jen järjestäminen. Lukuisat ovat ne valimomiehet, jotka 
ovat koko työuransa ajan osallistuneet kaikille SVY-mes-
sumatkoille. On jäseniä, joilla on reilut kymmenen GIFA 
reissua tehtynä. Esimerkiksi Lapuan Valun veljekset Rei-
no ja Risto Niskanen osallistuivat kaikkiin näyttelyihin 
alkaen vuodesta 1968 alkaen. 

Oheisessa taulukossa 1 on esitetty kaikki GIFA näyttelyt 
ja ulkomaantoimikunnan puheenjohtajan nimi. Kymi-
Kymmene Högforsin insinööri Erik Mielckin johdolla 
järjestettiin vuoden 1974 GIFA. Toimitusjohtaja William 
Massingberdin (Line-Ma) johtama 5-henkisen ulkomaan-

Vuonna 1989 Luxin toimitusjohtaja Carl-Johan Nybergh 
otti vastuun SVY:n ulkomaan opintomatkojen järjestämi-
sestä. Lukuisien muiden matkojen lisäksi hän järjesti 
peräti seitsemän GIFA matkaa. Calle Nyberghin järjestä-
mä vuoden 1989 GIFA oli myös ensimmäinen, jolloin 
suomalaiset valimovaikuttajat jaettiin useisiin eri lentoko-
neisiin, sillä mahdollisesta onnettomuudesta johtuvat 
haitat olisivat olleet valimoteollisuudellemme liian rankat.  
Ryhmiä onkin ollut tyypillisesti aina neljä. Ajanjakso vv. 
1986–1997 oli poikkeuksellisen aktiivista ulkomaan opin-
tomatkojen aikaa, yhden miehen ulkomaantoimikunta eli 
Calle Nybergh tarjosi 15 ulkomaan opintomatkaa 11 vuo-
den aikana, eikä vauhti paljon sen jälkeenkään vähenty-
nyt. 

Vuoden 2019 GIFA pidetään 25.–29.6.2019 ja järjestelyis-
tä on vastuun ottanut Marcus Nybergh (Lux)

Nro vuosi väli osallist. Järjestäjä
1. 1956 +6 8 Metalliteollisuusyhdistys
2. 1962 +6 20 ei varmaa tietoa
3. 1968 +6 36 SVY hallitus järjesti
4. 1974 +5 95 Mielck, Erik
5. 1979 +5 127 Massingberd, William
6. 1984 +5 142 Massingberd, William 
7. 1989 +5 160 Nybergh, Carl-Johan 
8. 1994 +5 134 Nybergh, Carl-Johan
9. 1999 +4 172 Nybergh, Carl-Johan
10. 2003 +4 130 Nybergh, Carl-Johan
11. 2007 +4 121 Nybergh, Carl-Johan
12. 2011 +4 113 Nybergh, Carl-Johan
13. 2015 +4 81 Nybergh, Carl-Johan
14. 2019  ? Nybergh, Marcus

Taulukko 1. SVY:n järjestämät matkat 60 vuoden aikana 
GIFA näyttelyyn. Taulukossa on myös esitetty ulkomaan-
toimikunnan vetäjän nimet. Aluksi GIFA järjestettiin kuu-
den vuoden välein, sitten viiden vuoden välein ja viimei-
set viisi kertaa on menty neljän vuoden rytmillä. 
 
Muistoja GIFA matkoista?

Onko sinulla muistoja, jotka haluaisit tallentaa tuleville 
sukupolville eli kirjan sivuille? Muistot voivat olla ns. 
ammatillisia asioita eli mitä tuli matkalla nähtyä ja kuinka 
se saatiin siirrettyä valimon tuotantotoimintaan. Muistot 
voivat olla myös vaikkapa matkaan liittyviä tapahtumia, 
kommelluksia tai vastaavia, kunhan ne kuitenkin liittyvät 
otsikon aiheeseen. Tällaisessa tapauksessa otapa yhteys 
tämän kirjoittajaan puhelimitse tai vaikka sähköpostilla 
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GIFA-messureferaatit 
Konepajamies-lehdestä 
nro 11, 1956
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Kari Pohjalainen

valimoperinnettä

Historiaa
Leinovalu on vajaat 120 vuotta vanha salolainen sukuyh-
tiö, jonka historia alkaa jo vuodelta 1898. Yrityksen nimi 
on muuttunut vuosien saatossa ja vuonna 2016 virallinen 
nimi on Leino Group Oy /Leinocast Oy.

Yrityksen varsinainen valimotoiminta luetaan alkavaksi 
vuodelta 1917. Vasta 1960-luvun lopulla tehtiin päätös 
keskittää voimat valimoliiketoiminnan kehittämiseen ja 
mukana historian saatossa kulkeneet ”rönsyt” eriytettiin.
Leinovalu yrityksenä personoituu DI Heikki Leinoon, 
jonka vaikutus yrityksessä ja suomalaisessa valimotoi-
minnassa on ollut vertaansa vailla. Yrityksen kotipaikkana 
on ollut Salo ja yrityksen merkitys vuosien saatossa kau-
pungille ja seutukunnalle on ollut erittäin suuri.

Apuraha ympäristötutkimiseen
Vuonna 1998 Leinoyhtiöiden täyttäessä 100 vuotta, juhli-
en yhteydessä tehtailija Juho Leinon säätiö (lue Heikki 
Leino) luovutti 100 000 markan stipendin Juhani (Jussi) 
Orkkaalle Vantaalta. Stipendin saamisen perustana oli: 
”Valimoiden ylijäämähiekkoja ja niiden uusiokäyttöä” 
käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattaminen. Juhani 
Orkas on toiminut pitkään ansiokkaasti valimotekniikan 
professorina Aalto Yliopiston Insinööritieteiden Korkea-
koulussa (Otaniemen Teknillisessä Korkeakoulussa).

Malliveistämö
Ensimmäinen Leino Groupin malliveistämö sijaitsi vali-
mon yhteydessä parin kilometrin päässä nykyisestä vali-
mon olinpaikasta ja vuonna 1968 se siirtyi muun valimon 
muuton yhteydessä nykyiselle paikalleen Leinonkadulle. 
Malliveistämö sijaitsi sen aikaisen Leinon puunjalostus-
tehtaan yläkerrassa, kun metallimallien valmistus tapahtui 
saman tehdasrakennuksen alakerrassa ihan liesitehtaan 
vieressä.

Konekanta on normaalia malliveistämöiden konekantaa, 
jossa vanhat peruskoneet ovat hallitsevia. Nykyisin vali-
mon oma malliveistämö keskittyy pienehköihin mallien 
muutoksiin, korjauksiin ja tarvittaessa valujärjestelmien 

Leinovalun malliveistämö

tekemiseen. Uudet mallit tilataan ulkopuolisilta malliveis-
tämöiltä. Mallivarusteet tuotetaan nykyisin pääosin CNC-
valmisteisina yksityisissä malliveistämöissä. 

Malliveistämön vetäjät
Malliveistämön ”pomoina” muistetaan: Armas Heikkilä, 
Raimo Koski, Martin Björkman, Markku Mäkinen, Olli 
Metsälä, Rauno Sippel ja Janne Vesander. 
Leinovalun malliveistämön vetäjillä oli normaalisti vastuu 
jostakin valimon tuotelinjasta ja vain osavastuuna oli 
malliveistämön työnjohtajana toimiminen. 

Malliveistämön työntekijät
Kalle Hautamäki, Toivo (Topi) Helin, Erkki Jokiniemi 
(tullut Tampellasta), Martin Björkman, Eero Karlakari, 
Alpo Tahvanainen, Matti Koski, Esa Peltola, Raimo Hän-
ninen, Seppo Ylimattila, Antero Seppälä, Jari Aaltonen ja 
Juhani Liimatainen. Raimo Hänninen ja Seppo Ylimattila 
tulivat Fiskarsin valimon malliverstaalta.

Leinovalusta lähteneet ja uraa muualla luoneet
Raimo Koski lähti Leinovalusta Suomivalimon Iisalmen 
valimoon ja perusti aikoinaan Paneliaan Mallivaruste 
Koski Oy:n. Erkki Jokiniemi ja Martin Björkman perusti-
vat yhdessä Saloon Salon Malliveistämön ja myöhemmin 
Björkman perusti Malliveistämö Martin Björkman:in. 
Kalle Hautamäki perusti Malliveistämö Malli-Kallen 
avoimena yhtiönä. 

Rauno Sippel työskenteli pitkään UPO-valimon päällik-
könä Lahdessa, mutta kun valimo myytiin Componental-
le, hän joutui irtisanoutumaan talosta ja muuttamaan Lei-
novalulle Saloon. 

Salosta lähdettyään hän vaikutti pitkään Suomen Valimo-
teknisen Yhdistyksen asiamiehenä. Sippel muistetaan 
SVY:n taholta varsinaisena ”ihmisdynamona”, joka eleet-
tömästi ja itseään julkituomattomana paketoi asiat järjes-
tykseen. 
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Kirjoitushaastattelu Salossa
Haastattelutilaisuus pidettiin Leino Groupin tiloissa 11 
päivänä elokuuta 2016. Haastattelussa olivat kirjoittajan 
lisäksi: Heikki Leino, Liisa Leino, Martin Björkman ja 
Janne Vesander.

Tilaisuuden aluksi Leino Groupin johtaja Liisa Leino loi 
katsauksen Leino-yhtiöiden värikkääseen ja tapahtumarik-
kaaseen historiaan yhtiön vajaat 120 vuotta kestäneellä 
taipaleella.

Haastattelu Leinovalussa. Hen-
kilöt vasemmalta: Liisa Leino, 
Heikki Leino ja Martin Björkman. 

Valuri-Heikki pallografiittipat-
saan edessä. Henkilöt vasem-
malta: Liisa Leino, Heikki Leino, 
Janne Vesander ja Martin 
Björkman.

Mielenkiintoista kuultavaa oli, kun Heikki Leino muisteli 
vuosiaan ja tapahtumia Leinovalun johdossa ja myös 
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen taipaleella. Erityi-
sesti Heikki Leino painotti Gifa-messumatkojen merkitys-
tä valimotekniikan kehittymiseen vuosikymmeniä kestä-
neellä taipaleellaan.
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Yksityiset malliveistämöt 
Salon alueella
Leinovalun toimintatapa, jossa oman talon miehistöllä 
tehdään pienehköt muutostyöt, mallien korjaukset ja valu-
järjestelmät, on vuosien saatossa ollut toimiva käytäntö. 
Mallipuusepät kehittyivät ja saivat monipuolista osaamis-
ta. Rohkeimmat mallipuusepät halusivat perustamaa omat 
yrityksensä, mikä mahdollistuikin Leinon tuella ja malli-
töillä. 

Näitä huippumiehiä, jotka aikoinaan ovat olleet Leinova-
lulla nikkareina ovat mm: Kalle Hautamäki, Martin Björk-
man ja Erkki Jokiniemi.

Salon malliveistämö
Martin Björkman ja Erkki Jokiniemi (Erkki Jokiniemi oli 
Tampellassa ohjaavana mallipuuseppänä tämän jutun 
kirjoittajan kanssa) perustivat Kivistönrinne 9 oman mal-
liveistämön, jonne osa työstökoneista tuotiin Tampereelta. 
Erkki Jokiniemellä oli ollut Tampereella oma yksityinen 
malliveistämöyritys Kalle Kahilan kanssa. Yritys oli kui-
tenkin kärsinyt konkurssin Tampereella ja koneet olivat 
jääneet Erkki Jokiniemelle. Työntekijänä oli Salon Malli-
veistämössä mm. entisiä leinovalulaisia: Eero Karlakari ja 
Antero Seppälä ja Pasi Virtanen. 

Pasi Virtanen loi mahtavan uran Nokian protopajassa. 
Varsinainen CNC hirmu työssään. Nokian kaikista matka-
puhelimista Pasi on työstänyt protoversiot (244 myynti-
mallia), joiden perusteella on päätetty tuotteen lopullinen 
muoto. Nokian (Microsoft:in) lopettamisen jälkeen samat 
työt jatkuvat nykyisin omassa yrityksessä nimeltään Pro-
tohouse Finland Oy.

Salon Malliveistämön toimintaa jatkoi Matti Virtanen 
Jokiniemen lopettamisen jälkeen. Virtasen pojat Ilari ja 

Petteri työskentelivät myös yrityksessä. Yritys on nyky-
ään lopettanut aktiivisen toiminnan. 

Malliveistämö Martin Björkman
Martin Björkman:in ja Erkki Jokiniemen tiet erkanivat ja 
Björkman perusti Uskelan Kirkkotie 2:een Salossa oman 
malliveistämön vuonna 1980, jota hän pyöritti vaimonsa 
Tuulan kanssa eläkkeelle jäämiseensä asti.. Martin:in 
vaimo Tuula vastasi mallien pintakäsittelystä yrityksessä. 
Työntekijänä yrityksessä työskenteli myös Jari Aaltonen.
Kirjoittajalla oli tilaisuus nähdä Martinin valmistamia 
valumalleja malliveistämössä ja kunnioituksesta mykkänä 
täytyi todeta, että melkoisen ammattilaisen pajassa sitä 
käppäiltiin.

Malliveistämö Malli-Kalle
Hautamäen Kalle perusti malliveistämö Malli-Kallen 
Villikantie 44:n Salossa. Muovimallien valmistuksessa ja 
toimiston pyörittämisessä on työskennellyt hänen vaimon-
sa Toini Hautamäki. Yritys perustettiin 27.12.1988, joka 
tarkoittaa yrityksen toimineen yli 27 vuotta.

Kalle Hautamäki on todellinen ”mallivelho”, jonka malli-
hommat alkoivat siitä, kun Raimo Koski pisti hänet sor-
vaamaan käsisorvilla jonkin pienehkön valumallin. Kalle 
sorvasi ja on siitä lähtien hän on ollut mallipuuseppänä 
Salossa. Kalle työskenteli Leinovalussa 14 vuotta ennen 
oman yrityksensä perustamista. Kalle hankki yritykseensä 
CNC-koneen ja on kokeilemalla (ilman englanninkieltä 
tietopohjana) hän on oppinut käyttämään tätä nykyaikaista 
tietokonepohjaista valumallitekniikkaa. Pari terää on kuu-
lemma katkennut kokeilun perusteella, kun ”työstörajat” 
ovat paukkuneet. 

Hattulassa 20.8.2016
Kari Pohjalainen 
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valimomuseo

Janne Viitala

Älkää, hyvät lukijat, pelästykö otsikkotekstiä! 
Se on tarkoituksella hieman provosoiva, vaikka todelli-
suudesta ei kaukana ollakaan. Nimittäin ihan museo ei ole 
myynnissä, mutta museorakennus kuitenkin on. Syy, mik-
si kirjotan aiheesta on se, että olen kesän aikana saanut 
lukuisia uteliaita ja huolestuneita kysymyksiä aiheeseen 
liittyen. Pienellä paikkakunnalla on nimittäin hyvässä 
tiedossa, että Componenta Finland Oy Högfors -valimon 
välittömässä läheisyydessä olevan Tehtaanpuiston kaikki 
rakennukset ovat myynnissä. Yksi näistä rakennuksia on 
Högforsin vuonna 1913 rakennettu konttorirakennus, 
jossa nyt siis sijaitsee Suomen valimomuseo.

Jostain syystä olen ollut hieman huvittunut jatkuvista 
aroista tiedusteluista ja kysymyksistä. Kyselijöiden huoli 
museon tulevaisuudesta on selvästi vilpitöntä. Syy lievään 
huvittuneisuuteeni lienee se, että itse en ole järin huolissa-
ni. Rakennukset ovat myynnissä yksinkertaisesti siitä 
syystä, että ne ovat turhana painolastina taloudellisten 
vaikeuksien keskellä taistelevalle valimokonsernille. 
Vaikka esimerkiksi valimomuseo maksaa tiloistaan vuok-
raa ihan kohtuullisen summan, niin joka kuukausi kiin-
teistöt syövät huomattavasti enemmän kuin ansaitsevat. 
Ymmärrämme siis täällä museossa vuokraisännän myyn-
ti-innon todella hyvin.

Valimomuseorakennuksen myynnissä on kuitenkin monta 
mutkaa, joiden vuoksi oma huoleni asian suhteen on mel-
ko pieni. Näin isoa rakennusta järkevällä hinnalla on ni-
mittäin vaikea myydä. Sekä lämmitys, sähkö, veden tulo 
ja viemäröinti hoidetaan (käsittääkseni) viereisistä raken-
nuksista, joten kiinteistö olisi edelleen melko hyvin nai-
misissa aikaisemman omistajan kanssa, vaikka kauppa 
syntyisikin. Museoamanuenssin huvittuneisuus saattaa 
kuitenkin hälventyä, jos kauppaan sittenkin päästään. 

Valimomuseo on myynnissä?!

Silloinkaan ei kannata raastaa tukkaa ja ripotella tuhkaa 
päälleen. Tuollaisessa tilanteessa on ehkä mahdollisuus 
solmia vuokrasopimus uuden omistajan kanssa.

Ja vaikka uuden omistajan kanssa ei päästäisikään sopi-
mukseen, niin Karkkilassa on runsaasti muita, tyhjiä kiin-
teistöjä. Kyseessä siis todellakin olisi pelkkä kiinteistö-
kauppa. Valimomuseo vain saattaisi joutua etsimään uu-
den majapaikan. Asiassa saattaa käydä myös todella hyvin 
museon kannalta: kaikki muut rakennukset paitsi Valimo-
museorakennus saadaan myytyä, ja niihin tulisi esimer-
kiksi ravintola- tai hotellipalveluja, joista on paikkakun-
nalla huutava pula. Tämä tilanne varmasti hyödyttäisi 
museota ja museon läsnäolo puolestaan hyödyttäisi yrittä-
jiä.

Meneillään olevassa kiinteistökaupassa on kuitenkin muu-
tama puoli, joita miettiessä hymy alkaa kirjoittajalla hyy-
tyä nyt jo. Kun Suomen valimomuseo 1980-luvulla perus-
tettiin, oli hanke monella tapaa koko valimoalan yhteinen 
ponnistus. Idea lähti SVY:stä, ja siinä oli innolla mukana 
myös Componentan silloinen nokkamies Yrjö M. Lehto-
nen. Hyvät tilat museolle saatiinkin ihan toimivan vali-
mon vierestä. Valimoperinteen säilyttäminen oli silloin 
kunnia-asia. Nyt on jäytävä lamakausi jatkunut jo kohta 
vuosikymmenen, ja se on vaikuttanut monella tapaa mieli-
aloihin. Tuntuu siltä, että valimoperinteen säilyttäminen ei 
olekaan enää niin tärkeää. Tämä näkyy valimomuseora-
kennuksen myyntihankkeen lisäksi siinä, että jo pari vuot-
ta kestänyt perusnäyttelyn rahoituskampanja on jäänyt 
tulokseltaan melko laihaksi.

Entä mitä tästä kaikesta mahdetaan miettiä Karkkilan 
kaupungin päättävissä elimissä? Jos valimoteollisuuden 
tuki museolta häviää salavihkaa vaiheittain, aina raken-

Hyvä rakennus kaupan. Löytyykö ostajia? 

Janne Viitala/KRM
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nusta myöten, niin ehkä sielläkin päässä aletaan miettiä, 
että onko tässä museotouhussa enää mitään järkeä. Vali-
momuseon toiminta on ollut aktiivista ja ainakin omasta 
mielestäni laadukasta. Olemme saaneet asiakkailta huo-
mattavasti useammin kiitosta kuin haukkuja, ja asiakas 
lähtee ovestamme ulos yleensä tyytyväisenä kokemaansa. 

Mutta me emme ole taloudellista voittoa tavoitteleva yh-
teisö, ja sellaiseksi tuskin koskaan tulemmekaan. Ikävä 
kyllä raha on se, mitä näinä tukalina aikoina tunnutaan 
ensimmäisenä ajateltavan. En siis pysty luottavainen hy-
my naamalla, kaksi sormea Raamatulla vakuuttamaan 
kyselijälle, että ”Kyllä, Suomen valimomuseo on ihan 
takuulla toiminnassa vielä 20 vuoden päästäkin!”

Ja se mennyt kesä…

Hieman iloisempiin asioihin pienen tulevaisuuden synkis-
telyn jälkeen. Nimittäin Suomen valimomuseon kesä oli 
hyvä lähes kaikilla mittareilla mitattuna. Päänäyttely oli 
savonlinnalaisen Ars Novan taidenäyttely. Arvelimme 
etukäteen, että se ei ehkä tuo asiakkaita halutulla tavalla 
näin pienellä paikkakunnalla, vaikka kyseessä olikin to-
della laadukas näyttely. Varauduimme asiaan tekemällä 
Högforsin konttorista kertovan pienoisnäyttelyn, jonka 
toivoimme kiinnostavan sekä paikkakuntalaisia että vali-
moväkeä. Kävijämäärät olivatkin kesän ajalta oikein mu-
kavat. Iloa lisäsi se, että yllättävän moni oli hakeutunut 
Karkkilaan nimenomaan Ars Novan näyttelyä katsomaan, 
joten senkin näyttelyn vetovoima oli yllättävän suuri. 
Tämän lisäksi museon pihaan kurvasi tänä keväänä ja 
kesänä yllättävän moni turistibussi, paljon lukuisampi 
kuin viime vuosina keskimäärin. Ryhmiä tulee tai jättää 
tulematta yleensä riippumatta vaihtuvasta näyttelystä, 
joten voidaan päätellä, että museon yleinen kiinnostavuus 
on lisääntynyt.

Kesän korvalla saimme myös museon ensimmäiset mobii-
liopasteet julkaistuksi. QR-koodeja löytyy sieltä täältä 
museon tiloista, mutta jos joku ei jaksa odottaa, ja haluaa 
selvittää mm. Högforsin Amerikan, epäsosiaalisen kranaa-
tintarkastajan tai vaikkapa suurvaltoja järisyttäneen sukel-
luspallon salaisuudet etukäteen, niin tarinat löytyvät myös 

Näin iloisissa tunnelmissa oli mukava päättää kesäloma. 
Työt alkoivat taidenäyttelyn vaihdolla, sillä museon Gal-
leria Bremeriin kannettiin tunnetun taiteilijan Aaron Hei-
non massiivisia ja muhkeita veistoksia. Sateisen kesän 
hikisemmät hetket koettiin teosten kantamisen aikaan, 
mutta lopputulos oli kyllä kaiken vaivan arvoista.

Ja ensi vuodeksi, suureksi juhlavuodeksi, on tarjolla yllin 
kyllin kaikenlaista kivaa. Mobiiliopasteita tulee lisää, 
konepajakoulusta julkaistaan kirja, ehkä pari muutakin 
kirjaprojektia saadaan valmiiksi, Karkkilan historiasta 
(jossa Högforsin tehdas on keskeisellä sijalla) kertova 
näyttely avautuu ja paljon muuta. Jos joku aikoo käydä 
valimomuseossa elämänsä aikana vain kerran, niin ehkä 
sopivin hetki sille löytyy juuri ensi vuodelta (minkä jäl-
keen voi tulla pakottava tarve poiketa sinne vielä toisen ja 
kolmannenkin kerran…). Toivotamme kaikki vieraat ter-
vetulleiksi.

Kesällä museokauppaan saatiin pitkästä aikaa myös sillipannuja. 
Janne Viitala/KRM

Kranaatintarkastaja Aimo Kosunen Högforsin valimos-
sa vuonna 1973. Mahtaako juuri hän olla se epäsosi-
aalinen tarkastaja? KRM

Amanuenssi Viitala innokkaana Aaron Heinon veistoksen kimpussa. 
Otto Rissanen/KRM
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Pronssituotteet: 
TEVO Oy, 
Potkuriportti 6, 14200 Turenki 

Telatehdas: 
TEVO Oy, 
Kiiluntie 6, 92120 Raahe

Konepajat :  
TEVO Oy, 
Hiientie 17, 92160 Raahe

Terästuotteet: 
TEVO Lokomo Oy, Lokomonkatu 3, 
33900 Tampere

www.tevo.fi
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Valmet Technologies Oy, 
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 Jyväskylä
puh 010-672150  
fax 010-6725335
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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

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

Leinovalu 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.fi

Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet 
Yritys / Osoite / Puhelinumero / www-sivut tai sähköpostiosoite

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

Alphaform RPI Oy
Aholantie 17, 21290  RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.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

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

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

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

Sulzer Pumps Finland Oy 
PL 18, William Ruthin katu
48601  KARHULA
010 234 3333, www.sulzer.com

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

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
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Sukunimi Etunimi

Syntymäaika Koulutus

Kotiosoite

Kotipuhelin

Matkapuhelin Sähköposti (koti)

Työnantaja Tehtävä yrityksessä

Osoite

Puhelin (työ)

Matkapuhelin Sähköposti (työ)

www-sivut

Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf
JÄSENHAKEMUSLOMAKE / JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE

Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä
Korjaan/täydennän tietojani

Postita tai mailaa lomake viereiseen osoitteeseen, 
tai täytä hakemus osoitteessa www.svy.info
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Jani Isokääntä
vastaa mielellään.

SVY
Jani Isokääntä

Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

Puh 040 8348088
e-mail  jani.isokaanta@svy.info

Jäsenhakemus hyväksytty       _____/_____  20__  _____________________________________

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 20__  _____________________________________

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

Erikoisvalu Halmela Oy
Kartanonlenkki 51  
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311 
Faksi  (019) 689 3333
www.erikoisvalu.fi

Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2
27430  PANELIA
Puhelin  (02) 8647 465
Faksi  (02) 8647 465

Ins.tsto. AX-LVI Oy
PL 428
33101  TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.ax.fi 

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

Suomen Valimomuseo
Tehtaanpuisto, 03601 Karkkila 
Puhelin  (09)  4258 3674 
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi
Muista museokauppa!

Malliveistämö  Veijo Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200  KANGASALA
040 0733 521
karttunen@malliveistamo.com

Valimoinstituutti
www.valimoinstituutti.fi
www.valuatlas.fi

www.svy.info

Keto Software Oy
Ohjelmistoratkaisut
Kari Teräsniska 
Puhelin  0400 730 630
www.improlity.com

SFTec Oy
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu
Puhelin 040 834 8088
www.sftec.fi

Miilucast Oy
Merikatu 7
92100 Raahe
010 5856200
www.miilucast.fi

Ulefos Niemisen Valimo Oy
Merstolantie 5
29200  HARJAVALTA
Puhelin  010 3156 640
www.niemisenvalimo.fi
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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
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