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Suomen 100-vuotisjuhlavuosi on edennyt jo loppupuolelleen, ja koh-
ta on aika juhlia myös Valimoteknisen yhdistyksen 70-vuotisjuhlaa. Tämä 
juhlien vuosi on ollut tapahtumarikas sekä Suomessa että maailmalla,
sekä hyvässä että pahassa. Positiivista on ollut huomata, että maailman-
talous on jatkanut kohtuullisen hyvää virettään, ja se on tuonut myös va-
limoille hieman paremmin töitä. Ympäristöasiat ovat myös puhuttaneet
maailmalla, ja lehtemme sivuiltakin löytyy ympäristöön liittyviä artikke-
leita. Ruotsin kollegoilta lainatussa tekstissä saamme vinkkejä uudiste-
tun ISO14001 laatustandardin käyttöönottoon. Uudistetut laatu- ja ym-
päristöstandardit keskittyvät erityisesti uhkien ja mahdollisuuksien kar-
toittamiseen, joten toivottavasti alallamme löydetään paljon uusia mah-
dollisuuksia. Ympäristöasioita koskettaa myös artikkeli, jossa pohditaan 
polttoaineiden energiatehokkuutta ja sen mittaamista.

Vaikka koko ajan pyritään kehittymään ja katsomaan tulevaisuuteen, 
on välillä hyvä katsoa myös taaksepäin. Erityisesti näin juhlavuotena on 
mukava lukea itsenäisyyteemme ja alaamme liittyvää historiaa. Lehden
sivuilla kerrotaan myös pronssipatsaista, jotka liittyvät Suomen itsenäis-
tymiseen. Historia ja nykyaika kohtaavat, kun reportterimme on päässyt 
haastattelemaan pitkän linjan valimoaktiiveja naapurimaan kamaralle. 
Myös valimomuseosta kuullaan mielenkiintoista analyysiä juhlavuoden 
kävijämäärästä, ja kävijöiden antamasta palautteesta. Malliveistämöitä 
käsittelevässä juttusarjassa pääsemme tällä kertaa käymään Kiteellä. 
Vielä ennen kun pääsemme juhlistamaan 70-vuotiasta yhdistystämme, 
voimme perehtyä lehden sivuilta kokouksen vierailukohteisiin.

Toivottavasti näemme mahdollisimman monta jäsentä juhlistamassa 
juhlavuottamme Tampereella.

Syksyisin terveisin,

PUHEENJOHTAJAN 
TERVEISET

SUOMEN VALIMOTEKNISEN 
YHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Vastaava päätoimittaja 
Aki Keskinen, 
puh. 040 560 5891

Toimitussihteeri 
Jani Isokääntä, 
puh. 040 834 8088

Olavi Piha, 
puh. 040 7211220 

Juhani Orkas, 
puh. 050 556 2288

Lehden ulkoasu ja taitto: 
SFTec Oy ja Studio Spotnik

Aineistot: 
jani.isokaanta@svy.info

Painopaikka: Erweko Oy, Oulu
Painosmäärä: 700

Lehti ilmestyy 4 kertaa 
vuodessa.

Seuraavan lehden 
ilmestymispäivä vko 50/2017 
Aineistot viimeistään 10.11. 
mennessä.

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

Aki Keskinen
Puheenjohtaja

Kansi: Jani Vaalima, Tevo Lokomo Oy
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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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Yhdistyksen toimikausi 2016-
2017 päättyi kesäkuun 30. päivä. 
Päättyneellä toimikaudella vuosi-
kokous pidettiin Iisalmessa, yhdis-
tyksen lehti koki muodon muutok-
sen, ja julkaistiin neljä kertaa ku-
ten aiemminkin. Perinteiset talvi-
opintopäivät järjestettiin Tampe-
reella. Tällä toimikaudella ei suun-
nitelmien mukaisesti järjestetty ul-
komaan opintomatkaa. Yhdistyk-
sen jäsenmäärän laskusta huoli-
matta yhdistys onnistui aktivoi-
maan jäsenistöään ja yhteistyö-
kumppaneitaan mukaan yhdistyk-
sen toimintaan, ja yhdistys jatkaa 
vakaalla pohjalla. 

Yhdistyksen 70. juhlavuosiko-
kous järjestetään lokakuussa Tam-
pereella. Ilmoittautumisaika meni
virallisesti umpeen syyskuun en-
simmäinen päivä osallistujamää-
rän ollessa pitkästä aikaa pitkäl-
ti yli sata. Yhdistyksen hallituksen 
päätös tarjota vuosikokoustapah-
tuma kokonaisuudessaan veteraa-
neille puolisoineen ilmaiseksi sai 
ainakin veteraanit sankoin joukoin 
liikkeelle. Toivottavasti koko alan 
orastavan positiivinen vire kestää
Tampereen juhlien yli ja saa jäse-
nistön aktivoitumaan myös yhdis-
tyksen toimintaan. Vuosikokouk-
seen saapuville tiedoksi, että 
Tampereen kaupungin juhlavas-
taanotolle Raatihuoneelle ilmoit-
tautuneet saavat kaupungin viral-
lisen kutsun vuosikokouksen il-
moittautumisen yhteydessä. Kut-
su pitää ehdottomasti ottaa mu-
kaan, koska Raatihuoneen turva-
toimia on kiristetty eikä ilman kut-
sua pääse sisään.

Elokuun kokouksessaan hallitus
hyväksyi SVY:n jäseniksi kolme 

uutta henkilöjäsentä:
Lehtonen Kimmo,           Beijer Oy
Vaalima Jani, TEVO LOKOMO Oy
Wirbergh Fredrik,        Alteams
               Finland Oy

Hallitus ja asiamies toivottavat 
Teidät tervetulleeksi mukaan 
SVY: n toimintaan. 

Kaksi henkilöjäsentä pyysi 
eroa yhdistyksestä, ja yhden 
jäsenen poismenosta tuli 
hallitukselle tieto. 14 jäsentä 
on jättänyt jäsenmaksunsa 
maksamatta kahtena vuotena 
peräkkäin. Hallituksen päätöksen 
mukaisesti nämä jäsenet poiste-
taan jäsenrekisteristä. Samoin yk-
si yritysjäsen on jättänyt yritysjä-
senmaksun maksamatta ja halli-
tuksen päätöksen mukaisesti ky-
seinen yritys poistetaan jäsenrek-
isteristä. Tämän jälkeen yhdistyk-
semme jäsenmäärä on 587 hen-
kilöjäsentä ja 46 yritysjäsentä. Li-
säksi 42 henkilöä on jättänyt vuo-
den 2017 jäsenmaksut keväällä 
maksamatta, joten yhdistyksen 
jäsenmäärässä on odotettavissa 
alenemista myös tulevaisuudessa.

Asiamies kannustaa jälleen jäse-
nistöä aktivoitumaan ja tuomaan 
julki omia ajatuksia/tarinoita: Yh-
distyksen lehti on pääasiallisesti 
ollut muutaman kirjoittajan varas-
sa, unohtamatta lehden tekemi-
sen mahdollistavia mainostajia. 
Nyt olisi aika siis tarttua kynään 
ja toimittaa juttuja lehteemme. 
Valimotyö ja koko valimoproses-
si sisältää todella paljon erilaisia 
mielenkiintoisia asioita, ja varmas-
ti kaikilla jäsenillä löytyisi omia ko-
kemuksia ja mielipiteitä jaettavak-
si asti. Siitä löytyy hyvä esimerkki

tästä lehdestä. Voitte myös eh-
dottaa aiheita, mistä haluaisitte 
lukea tulevissa Valimoviesteissä, 
ideoita ja ajatuksia otetaan mie-
lellään vastaan. 

Hyvää syksyä kaikille toivottaen,

Kohti 
juhlavuosikokousta

ASIAMIEHELLÄ 
ON ASIAA

Jani Isokääntä
Asiamies
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Suomi 100 vuotta, 
Helsingin Suomen
itsenäistymiseen 
liittyvät pronssipatsaat TEKSTI: Carl-Johan Nybergh

Tyypillisiä esimerkkejä näistä, 
historian temmellyksistä meidän 
päiviin selviytyneistä pronssipat-
saista ovat useat näyttävät taistelu-
vaunuhevosnelikot. Esim. Berliinis-
sä koristettiin Brandenburger Tor
jo vuonna 1791 näyttävällä hevos-
nelikolla Roomalaisajan esikuvien
mukaan. Pariisin vuonna 1836 val-
mistunut vanhempi riemukaari oli
myös koristeltu pronssisella vaunu-
nelikolla. Nämä näyttävät patsaat 
ovat olleet esimerkki hyvin monen 
taiteilijan teoksille. 

Pariisi oli suomalaistaiteilijoiden
suosiossa 1800-luvun loppupuo-
lella ja 1900-luvun vaihteissa. Suo-
men taiteen kultakauden synty oli-
si tuskin ollut mahdollista ilman nii-
tä vaikutteita, jotka taiteilijat toivat
Pariisista mukanaan. Monesta heis-
tä tuli merkittäviä kuvataiteilijoita.

Heroistinen realismi Euroopan 
pääkaupungeissa oli hyvin yleinen 
teema, kun 1800-luvulla paljastet-
tiin uusia patsaita. Myös tsaariajan
Venäjällä ihannoitiin mahtiponti-
sia isänmaallisia poseerauksia, 
jotka saivat jatkoa Neuvostoliiton 
aikaisessa patsastaiteessa, jossa 
usein taistelevia sotilaita esitetään 
aseineen. 

JOHAN LUDVIG RUNEBERG

Helsingissä alkoi 1800-luvulla 
pronssiveistoksia esiintyä hauta-
monumenttien koristeina. Vähitel-
len tilattiin suurempia veistoksia 
mm. keräämällä niihin yksityistä 
rahoitusta. Johan Ludvig Runeber-
gin patsas Esplanadilla on tästä 
esimerkki. Hänen poikansa Walter 
sai vuonna 1878 asuessaan Pariisis-
sa tilauksen tehdä patsas isästään. 
Patsas valettiin Pariisissa ja paljas-
tettiin Helsingissä 6.5.1865. Paljas-
tustilaisuudessa, johon osallistui yli 
20.000 henkilöä, soitettiin tietenkin 
Maamme Laulu. Orkesteria johti it-
se Fredrik Pacius. 

Jalustan Suomi-neito, joka jo sil-
loin oli Suomen henkilöitymänä, 
valmistui 1883. Karhuntaljaan pu-
keutuneen Suomi-neidon oikeas-
sa kädessä on laakeriseppele ja 
jalkojen juuressa kirjapino. Nei
don vasen käsivarsi nojaa tau-
luun, jossa on Maamme-laulus-
ta ensimmäinen ja kaksi viimeis-
tä säettä.

ALEKSANTERI II

Aleksanteri II:n muistoksi vuonna 
1896 Helsingin Senaatintorilla pal-
jastettu, myös Walter Runebergin 
suunnittelema pronssipatsas puo-

lestaan on esimerkki siitä, miten
vallanpitäjät halusivat koristaa Suo-
men pääkaupunkia. Kuitenkin tai-
teilija käytti tilaisuutta hyväksi ja si-
sällytti veistokseen demokraattisia
arvoja korostavia yksityiskohtia. 
Sokkelin päällä olevat sivuveistok-
set Lex, Lux, Labor ja Pax ovat täs-
tä esimerkki. Lex, kuvaa lakia, La-
bor työntekoa, Lux taidetta ja tie-
dettä ja Pax rauhaa. Muistomer-
kin kuuluisin osa on jalustan Lex - 
Laki -veistos, jonka hahmot tulkit-
tiin myöhemmin Suomi-neidoksi ja 
Suomen leijonaksi. Patsaasta teh-
tiin myöhemmin kaksi alkuperäisen
kokoista kipsikopiota, joista toinen 
sijoitettiin Säätytalon pääportaik-
koon ja toinen aikanaan Suomen
silloisen eduskunnan istuntosaliin. 
Patsas oli istuntosalissa puhemie-
hen korokkeen takana. Se oli tar-
koitus siirtää myös uuteen edus-
kuntataloon, mutta sinne ei enää 
haluttu Venäjän vallan aikaista tai-
deteosta. Niinpä eduskunnan La-
ki-veistos siirrettiin 1930 Presiden-
tinlinnan valtiosaliin entisen hallit-
sijan valtaistuimen paikalle, jossa 
se tänäkin päivänä on.

HAAKSIRIKKOISET

Mielenkiintoisin patsastarina liit-
tyy Robert Stigellin Haaksirikkoiset 
-pronssipatsaaseen Helsingin Täh-

Hyvin moneen eurooppalaiseen suurkaupunkiin oli jo 1700-luvulla perustettu 
pronssivalimoita, jotka pystyivät valamaan hyvinkin suuria pronssikappaleita 
vahamenetelmällä.
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      Johan Ludvig Runebergin patsaan
      jalustan Suomi Neito.
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titorninmäellä, joka paljastettiin 
vuonna 1898. Teos valettiin Gruet
-valimossa Pariisissa, jossa Stigell 
myös viimeisteli veistoksensa. Teos 
on korkeudeltaan 4,5 metriä, mutta 
graniittijalustan kanssa korkeus ko-
hoaa kuuteen metriin. Jalusta val-
mistettiin Hangossa.

Teoksen aihe on haaksirikkoon 
joutunut perhe. Ylimmäisenä isä 
huutaa apua pieni lapsi sylissään. 
Hänen katseensa on suunnattu lä-
hestyviin pelastajiin. Pojan hahmo 
tarrautuu laivan jäännöksiin. Äiti 
on vaipunut lautalle. Samantyyp-
pisiä patsaita on useita Euroopas-
sa. On yleistä, että patsaat on koh-
distettu päin merta, apua odotta-
en. Haaksirikkoiset -patsaan sijoitu-
spaikka oli alun alkaen selvä, mutta 
sen kohdistamiseen liittyi politiik-
kaa. Alun perin oli tarkoitus, että 
patsas olisi kohdistettu itään yli 
Helsingin sataman merelle päin. 
Veistos kuitenkin kurkottelee koh-
ti länttä. 

Suomen kenraalikuvernööri Ni-
kolai Bobrikov oli 12 lokakuuta
1898 saapunut Helsinkiin. Hän piti
samana päivänä kenraalikuvernöö-
rin palatsissa puheen Suomen sen-
aatille ja muutamille korkeimmille
virkamiehille. Puhe julkaistiin seu-
raavana päivänä lehdissä, ja se he-
rätti suurta hämmästystä sekä suut-
tumusta. Hän oli puheessaan kut-
sunut Suomea rajamaaksi, eikä ol-
lut tunnustanut Suomen erityisase-
maa valtiona. Se loukkaus sisälsi
vakavan uhkauksen ja sai ihmiset
ymmärtämään, että Bobrikovin te-
htävänä oli Suomen erityisaseman
hävittäminen ja suomalaisten ve-
näläistäminen. Puheessaan hän il-
moitti Venäjän olevan yksi ja jaka-
maton, ja että oli olemassa vain yk-
si alamaisuus ja rakkaus yhteiseen 
Venäjä-isänmaahan.

Haaksirikkoiset -teos paljastet-
tiin 18. marraskuuta 1898 käännet-
tynä länteen. Paljastustilaisuudes-

sa senaattori Leo Mechelin piti 
puheen, josta tuli isänmaallinen 
peitelty mielenosoitus. Hän osoitti
lapsi sylissä apua huutavaa isää, jo-
ka yritti selviytyä myrskystä ja lau-
sui: ”Mitä enemmän tarkastelem-
me tätä traagista todellisuutta esit-
tävää teosta, sitä enemmän olem-
me vakuuttuneita, että hän kestää,
kunnes pelastumisen hetki on tul-
lut, vakuuttaen häntä, että lapsella,
jota hän kantaa käsissään, on rikas
tulevaisuus isänmaallisella maape-
rällä”. Tämä oli selvä mielenilmaisu 
ja hädänhuuto länttä kohti, veistok-
sen selkä oli lisäksi käännetty itään. 

SÄÄTYTALON 
VEISTOSRYHMÄ

Helsingin suurin pronssipatsas-
veistosryhmä on Säätytalon pää-
tykolmiota koristava, kuvanveistäjä
Emil Wikströmin pronssiveistos, 
Aleksanteri I ja Porvoon valtiopäi-
vät 1809. Se esittää Venäjän keisari
Aleksanteri I:ä vahvistamassa Suo-
men lakeja ja oikeuksia Porvoon 
valtiopäivillä vuonna 1809. Taide-
teos on 18,6 metriä leveä ja hui-
pun kohdalla 3,12 metriä korkea.

Ennen kuin teos valmistui, Suo-
messa oli alkanut ensimmäisenä 
sortokautena tunnettu ajanjakso. 
Kenraalikuvernööri Nikolai Bobri-
kov vaati veistoshanketta hylättä-
väksikin, koska hänen mukaansa 
se symboloi suomalaista separatis-
mia, mutta hän joutui myöntymään 
saatuaan tietää, että keisari Alek-
santeri III oli jo hyväksynyt teoksen
sellaisenaan. Kun teos valmistui 
vuonna 1903, se oli vallitsevan po-
liittisen tilanteen vuoksi paljastet-
tava ilman juhlallisuuksia, eikä ajan-
kohtaakaan ilmoitettu julkisesti 
etukäteen. Paljastustilaisuudessa 
21. marraskuuta 1903 olivat läsnä 
satunnaisten ohikulkijoiden lisäksi
vain kuvanveistäjä Wikström, arkki-
tehti Nyström sekä säätyjen pank-
kivaltuusmiehet ja veistostoimikun-
nan jäsenet.

 Veistosryhmään kuuluu yhteen-
sä 26 hahmoa. Keskimmäisenä on 
tsaari Aleksanteri I kahden fanfaa-
ria puhaltavan torvensoittajan vä-
lissä, ja hänen ympärillään seisovat
Porvoon valtiopäivien säätyjen pu-
hemiehet: vasemmalta oikealle 
porvarissäädyn puhemies Kristian
Trapp, aatelissäädyn maamarsalk-
ka Robert Wilhelm de Geer, pap-
pissäädyn puhemies, arkkipiispa
Jacob Tengström ja talonpoikais-
säädyn puhemies Pehr Klockars. 
Loput hahmot ovat allegorisia. 
Keskusryhmän vasemmalla ja oike-
alla reunalla seisovat kättään ko-
hottavat naishahmot edustavat la-
kia ja uskontoa. Teoksen vasem-
man päädyn hahmot kanteleen-
soittaja, ensiopetus, maanviljelys, 
kauppa, teollisuus, tiede ja taide 
edustavat Suomen kansan kehitys-
tä työn kautta, ja oikean päädyn 
hahmot sota, sovinto, kohti parem-
paa tulevaisuutta ja Jumala isän-
maata siunatkoon kuvaavat kehi-
tystä taistelun kautta. Jumala isän-
maata siunatkoon kuvaavassa veis-
toksessa on laatta, johon on kai-
verrettu kaksi säkeistöä Maamme 
Laulua. Suoraan keisarin jalkojen
alle on kuvattu Suomen leijona-
vaakuna. 

Kulttuuria käytettiin 1800-luvun 
loppupuolella sivistyneesti hyväk-
si, Suomen kansallistunteen ja it-
senäisyystahdon luomiseen. Vaik-
ka tsaarivallan edustajat varsinkin 
Bobrikovin tulon myötä yrittivät 
estää tätä pyrkimystä, onnistuivat
taiteilijat ja poliitikot ovelilla rat-
kaisullaan ja myös pronssipatsas-
taidetta ja sen tarjoamia mahdol-
lisuuksia hyödyntämällä viestittä-
mään suomalaisten väestön 
enemmistön halua itsenäistyä.

Viitteet:

Fil. Dr. Erik Kruskopf: Stadens stoder, 
Schilldts förlag Ab vuonna 2000
Internet aineistoa
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   Haaksirikkoiset.    Aleksanteri II ja   
   Suomi-neito.

   J.L Runebergin patsas.    Säätytalo ja sen veistosryhmä.



VALIMOVIESTI 3/201710

SVY:n toimintakertomus 
vuodelta 2016-2017 
YLEISTÄ 
 
Toimintakaudella tilanne valimoteollisuudessa pysyi edelleen erittäin haastavana. Yhdistyksemme jäsenmäärä
oli lievässä laskussa. Yhdistyksen merkittävimmät tapahtumat olivat vuosikokous Iisalmessa sekä opintopäivät 
Tampereella. Toimintakausi päättyi positiiviseen taloudelliseen tulokseen.
 

VUOSIKOKOUS JA HALLITUKSEN TOIMINTA

Vuosikokous järjestettiin yksipäiväisenä Iisalmessa 7.10.2016, ja kokoustapahtumassa osallistujia oli 47 hen-
kilöä. Puheenjohtajana kokouksessa toimi isäntäyrityksen, Suomivalimo Oy:n edustaja, johtaja Petri  Lyyra. 
Kokouksen sihteerinä toimi asiamies Jani Isokääntä. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin 
Mikko Koljonen ja Ilkka Joenaho. Vuosikokouksen juhlatoimikunta oli onnistunut hienosti järjestelyissään 
ja siitä heille lämpimät kiitokset.

Hallituksen 2016 – 2017 jäseniksi valittiin vaalilautakunnan ehdottama kokoonpano: puheenjohtajaksi Aki Kes-
kinen (Peiron Oy), jäseniksi valittiin Timo Vuori (Componenta Finland Oy Högfors), Olli-Pekka Kopiloff (Oitin
Valu Oy), Juho Mäkinen (Tevo Lokomo Oy) sekä Ville Haataja (Miilucast Oy). Varajäseniksi hallituksen jäsenil-
le valittiin (yritykset samassa järjestyksessä kuin edellä) ilmoitetaan myöhemmin, ilmoitetaan myöhemmin, il-
moitetaan myöhemmin ja Sakari Pahkala. Hallituksen jäsenet valitsivat keskuudestaan varapuheenjohtajaksi 
Ville Haatajan.

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen vaalilautakunnan ehdottama Jari Nurkkala Pohjois-Suomen Tilintarkastus 
Oy:stä ja Timo Salonen Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy:stä sekä varalle Pohjois-Suomen Tilintarkastus 
Oy:n heille nimeämät varahenkilöt.

 
Vaalilautakuntaan valittiin puheenjohtajaksi Niku Nurmi ja jäseniksi Jari Paulasuo, Marko Riihinen ja Mikko 
Ojanen.

Hallitus kokoontui neljä kertaa, ollen jokaisessa kokouksessa päätösvaltainen. Yhdistyksen asiamiehenä toimi 
Jani Isokääntä. Kaikkiin hallituksen kokouksiin kutsuttiin hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohta-
jat koulutustoimikunnasta, ulkomaan toimikunnasta ja lehtitoimikunnasta sekä mallijaoston edustaja ja SVY:n 
edustaja Suomen valimomuseosäätiön hallituksesta.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli toimintakauden päättyessä 599 henkilöjäsentä ja 47 yritysjäsentä.
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TOIMIKUNTIEN TOIMINTA

Koulutustoimikunta
Opintopäivät 2017 pidettiin 2.-3.2.2017 Sokos Hotel Ilveksessä Tampereella. Opintopäivien teemana oli 
”Turvallisesti ja tuottavasti puhdistamossa”, teeman mukaisesti tilaisuus käsitti kotimaan asiantuntijoiden 
pitämiä luentoja sekä vierailun Bodycote Oy:n Tampereen karkaisimossa. Osanottajina oli 28 henkilöä, mi-
kä takasi myös opintopäivien osalta positiivisen taloudellisen tuloksen yhdistyksellemme. Koulutustoimi-
kunnan puheenjohtajana toimi Markku Eljaala.
        
Ulkomaan toimikunta
Ulkomaan toimikunta ei järjestänyt toimikaudellaan ulkomaanmatkaa. Ulkomaan toimikunnan puheenjoh-
tajana toimi Marcus Nybergh.
 
Mallijaosto
Mallijaoston toimintakausi oli edellisvuosien tapaan aktiivinen kokouksien muodossa. Mallijaoston puheen-
johtajana toimi Veikko Karttunen.

Lehtitoimikunta
Valimoviesti ilmestyi toimintakauden aikana neljä kertaa. Lehden toimituksesta huolehti toimikauden alussa 
Ole Krogell ja Kaisa Ahomaa-Krogell. Numerosta 4/2016 eteenpäin toimituksesta vastasi SFTec Oy ja Studio 
Spotnik.  Lehtitoimikunnan puheenjohtajana ja vastaavana päätoimittajana toimi SVY:n hallituksen puheen-
johtaja Aki Keskinen. Valimoviestin kannattavuus pysyi hyvällä tasolla.

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

PAAVO TENNILÄ -RAHASTO, SVY:N APURAHAT

Paavo Tennilä -rahaston Stipendejä myönnettiin 1300 euroa.

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

Tampereella 30.8.2017

SVY:n hallitus
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SVY:n toimintasuunnitelma 
kaudelle 2017-2018 

1  Yleistä  
Tulevalla toimintakaudella jatketaan edellisen toimintakauden suuntaviivoja tapahtumien ja yhdistyksemme 
jäsenlehden, Valimoviestin, osalta. Yhdistys tarjoaa jäsenistölleen muun muassa opintomatkoja ja koulutusti-
laisuuksia. Taloudessa pyritään saavuttamaan nollatulos. Tavoite on haastava yleinen epävarma taloustilanne 
huomioiden. Kevään 2018 aikana toteutettavat talviopintopäivät antanevat positiivisen vaikutuksen yhdistyk-
semme talouteen. Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan sekä henkilö- että yrityspuolella aktiivisesti, vaikka 
näinä haastavina aikoina se on todella hankalaa.

2  Opintomatkat 
Ulkomaan opintomatkan osalta kartoitetaan jäsenistön halukkuutta toimintakauden aikana tehtävälle opin-
tomatkalle. 

3  Koulutustoiminta
Koulutustoimikunta kokoontuu syksyn aikana tekemään suunnitelmia talviopintopäivistä 2018. Alustavien 
suunnitelmien mukaan opintopäivät tullaan järjestämään edelleen Tampereella kokouspaikan saaman hy-
vän palautteen ja keskeisen sijaintinsa ansiosta.

4  Julkaisutoiminta 
Valimoviesti ilmestyy totuttuun tapaan neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Ilmoitus-
hankinta sekä laadukkaat artikkelit ovat edelleenkin lehden tärkeimmät painopistealueet. Artikkeleiden ta-
son säilyttämiseksi meidän tulee jatkossakin aktivoida jäsenistöämme julkaisemaan kirjallisia tuotoksia jäsen-
lehdessä. Toimintakauden 2017-2018 lehden toimituksesta ja ulkoasusta huolehtii SFTec Oy ja Studio Spot-
nik ja painotöistä Erweko Oy Oulusta. 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 ano-
musten pohjalta. Seuraava vuosikokouspaikkakunta ratkeaa Tampereella 70. vuosikokouksessa. 

SVY:n hallitus 
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TERVETULOA / VÄLKOMNA!

VUOSIKOKOUKSEN OHJELMA

TORSTAI 5.10.2017

SAAPUMINEN HOTELLEILLE, SCANDIC CITY TAI HOLIDAYINN
20.00 ILLALLINEN, SCANDIC CITY

PERJANTAI 6.10.2017

8.45 KULJETUS BUSSEILLA HOTELLEILTA TEVO LOKOMO OY:N JA METSO MINERALS OY:N  
 TEHTAILLE
11.00 KULJETUS BUSSEILLA TEVO LOKOMO OY:N JA METSO MINERALS OY:N TEHTAILTA  
 MUSEOKESKUS VAPRIIKKIIN.
11.15 – 12.45 ILMOITTAUTUMINEN VUOSIKOKOUKSEEN JA BUFFET-LOUNAS
13.00 – 14.00 SVY:N 70. VUOSIKOKOUS
14.00 – 14.30 ILTAPÄIVÄKAHVI
14.30 – 15.30 ESITELMÄTILAISUUS
 - METSO MINERALS OY, VICE PRESIDENT METALLURGICAL OPERATIONS,
  PIRJO VIRTANEN

RINNAKKAISOHJELMA
13.00 – 15.30 MUSEOKESKUS VAPRIIKKI, OHJATTU KIERROS

15.30 BUSSIKULJETUS HOTELLEILLE

17.15 BUSSIKULJETUS HOTELLEILTA RAATIHUONEELLE
 - KAUPUNGIN VASTAANOTTO

19.00 BUSSIKULJETUS RAATIHUONEELTA MUSEOKESKUS VAPRIIKKIIN

19.30 ILTAJUHLA 
 - JUHLAILLALLINEN 
 - MUUTA OHJELMAA
N. 01.00 TILAISUUS PÄÄTTYY

SVY:N 70 JUHLAVUOSIKOKOUS 6.10.2017
FGF:s 70. JUBILEUMSÅRSMÖTE 6.10.2017
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MAAILMAN PARASTA TE-
RÄSVALUA — TUTUSTA 
OSOITTEESTA

Uusin sivu yrityksen historiassa 
käännettiin vuonna 2015. Metso
Minerals Oy myi teräsvalimon lii-
ketoiminnot raahelaisen Teuvo
Joensuun omistamalle ja johta-
malle TEVO oy:lle. Raskaan ko-
nepajateollisuuden parissa toi-
mivalle yritykselle ei valimopuo-

li tullut täysin uutena aluevaltauk-
sena. Vuonna 2005 TEVO oy oli 
hankkinut Finnscrew -pronssiva-
limon liiketoiminnot itselleen.

Tampereella valmistetaan edel-
leen maailman parhaasta teräs-
valusta ratkaisuita erilaisiin olo-
suhteisiin, joissa materiaaleilta 
vaaditaan tavallista enemmän. 
Laivanrakennus-, vesivoima-, 
offshore- ja kaivosteollisuus 

työllistävät tuotantoa tuttuun 
tapaan. Ainoastaan varhaisim-
pien aikojen kirkonkellot, alasi-
met ja lokomobiilit ovat kehys-
tetty muistoihin.

KEHITYSTYÖ ON ELINEHTO

Maailmantalouden heilahteluis-
ta huolimatta — tai nimenomaan 
juuri sen vuoksi —Tampereella,
Turengissa ja Raahessa katsotaan

Konepaja- ja terästeollisuus on syvällä tamperelaisessa selkänahassa. Yli 
100:n vuoden ajan on samalla tontilla koettu ja eletty sekä laman, että 
menestyksen aikoja – sotavuosia unohtamatta. Työtä on tehty ajan saa-
tossa usean eri nimen alla, mutta yksi osa on nimessä aina pysynyt mu-
kana matkassa: LOKOMO.

Esittelyssä: TEVO LOKOMO Oy

TEKSTI: Jani Vaalima
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Tarkemmin, laajemmin ja paremmin te-
räsvalimon arvokkaasta historiasta sekä 
sen aikakausista löytyy Mika Törmän toi-
mittamasta ja Metso Minerals Oy:n jul-
kaisemasta teoksesta: LOKOMO – 100 
vuotta konepaja- ja terästeollisuutta.

yhdessä rohkeasti ja ennakkoluu-
lottomasti kohti tulevaa. Työtä ja
sen tekemistä kehitetään tauko-
amatta.

Vuonna 2014 käynnistettiin 
hanke uudenlaisen pronssipot-
kurin valmistamiseksi. Tiiviinä 
yhteistyökumppaneina projek-
tissa olivat Teknologian Tutki-
muskeskus VTT Oy ja Aker Arc-
tic. Kehityshankkeen seurauk-
sena syntyi uudenlainen prons-
sinen potkuri. Konserniin hank-
keen myötä hankittu potkuri-
suunnittelun osaaminen on 
käytössä myös teräspotkurien 
puolella.

SUURI TUTKIMUSMATKA

Kuluvan vuoden keväänä 
Suomen pääministeri Juha Si-
pilä johti suomalaisyritysten 
matkaa Kiinaan. Matkan tar-
koitus oli lähentää maiden 
suhteita sekä luoda juhlavat 
puitteet sille, kun suomalaiset
ja kiinalaiset yritykset allekir-
joittivat yhteistyösopimuksia.

Asia noteerattiin luonnollisesti 
isosti valtiokonttorin tiedotuk-
sessa ja valtakunnallisissa medi-
oissa. TEVO LOKOMO oli mu-
kana matkalla. Uutisia uusista 
hienoista hankkeista kerromme 
tarkemmin, kun on sen aika.

Tampereella tehdään jatkossa-
kin maailman parhaita teräsvalu-
ja vuosisadan kokemuksella ja 
ammattitaidolla. Asiakkaidem-
me saama palvelu on vain vah-
vistunut raahelaisen koneenra-
kennuksen ja turenkilaisen 
pronssivaluosaamisen myötä.
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Esittelyssä: Metso Minerals Oy

Osana Metso-konsernia Metso 
Minerals suunnittelee, valmistaa ja 
markkinoi tuotteita kiven ja mine-
raalien murskaukseen, seulon-
taan ja prosessointiin maailman-
laajuisesti. Se palvelee louhoksia, 
kaivoksia, urakoitsijoita ja muita 
asiakkaita, tarjoaa myös kattavat 
huoltopalvelut, vara- ja kulutuso-
sat sekä tuotekoulutuksen.

Metso Mineralsin tärkeimmät 
tuotantolaitokset sijaitsevat 
Suomessa, Ranskassa, Etelä-Afri-
kassa, Brasiliassa, Kiinassa ja Inti-
assa. Metso Mineralsin liikevaihto

oli vuonna 2016 yhteensä 1,9 mil-
jardia €. Myynti- ja huoltoyksiköitä 
sekä jälleenmyynti- ja jakelupistei-
tä on 150 maassa. Koko Metson 
henkilöstömäärä oli vuoden 2016 
lopussa noin 11 500 ja huollon 
osuus liikevaihdosta 66%.

Tampereen toiminnot Hatan-
päällä käsittävät leuka- ja kara-
murskainten sekä tela-alustaisten 
murskaus- ja seulontalaitosten 
suunnittelun ja valmistuksen. 

Yrityksen valmistamia murskai-
mia ja murskauslaitoksia käyte-

tään kivilouhoksilla, rakennus- 
ja kaivosteollisuudessa sekä 
kiviperäisten purkumateriaali-
en uusiomurskauksessa. 

Tuotteiden myynnistä ja huolto-
palveluista vastaa Metso Mine-
ralsin maailmanlaajuinen myynti-
organisaatio sekä kattava edusta-
javerkosto.

Tampereella Metso Mineralsin 
henkilöstömäärä on noin 800, 
joista puolet sijoittuu tuotantoon, 
ja toinen puoli konttoritoimintoi-
hin. Työntekijöidemme keski-ikä 
on 39 vuotta.
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Nykyisen käytössä olevan teo-
rian mukaan on merkityksetöntä, 
mikä on energian lähteen lämpöti-
la, tai vapautetaanko esimerkiksi
puusta energia pölypoltossa heti 
ja nopeasti, vai hehkuuko se pit-
kään puristettuna pelletiksi. Ainut 
merkitsevä asia on polttoaineen
palamispuhtaus ja poistuvan savu-
kaasun loppulämpötila. Jos saam-
me eri polttoaineilla vapautettua 
saman prosentuaalisen osan ener-
giasta suhteessa ideaaliseen ener-
giasisältöön, erot polttoaineiden 
välillä koskevat vain sitä määrää 
mikä polttoainetta on poltettava, 
jotta saadaan vapautettua sama 
määrä energiaa. Ongelmana on, 
että tämä on oletus, joka ei perus-

Ajatuksia polttoaineen 
valintaan – Kun tutki-
mustietoa ei ole

TEKSTI: Sami Vapalahti

Teollisuutta on aina kiinnostanut kysymys koskien erilaisten polttoaineiden 
eroja prosessien lämmittämisessä. Koska nykyiset tavat määritellä palamis-
prosessien hyötysuhde on kyseenalainen, ja perustuu olettamuksiin todelli-
sen tutkimustiedon sijaan, ei eroja polttoaineiden välillä ole havaittu tai tut-
kittu. Käsitettä polttoaineen energiatehokkuus, joka käsittäisi niin vertailun
polttoaineiden välillä mutta myös niiden tapojen välillä, jolla energia poltto-
aineesta vapautetaan, ei ole olemassa. Tämän artikkelin ensisijainen tehtävä 
on kyseenalaistaa nykyinen käsitys erilaisten polttoaineiden ja palamispro-
sessien yhdenvertaisuudesta esittämällä todisteita nykyistä käsitystä vas-
taan sekä korostaa tutkimuksen tarvetta energiatehokkuuden ja lämmön-
siirron osa-alueilla.

tu minkäänlaiseen tutkittuun tie-
toon, joka olisi nähtävissä lähde-
viittauksena esiteltäessä BAT-tek-
nologioita tai tutkittaessa nykyisiä 
opetusmateriaaleja millään koulu-
tustasolla. Tutkittua tietoa on, et-
tä palamisessa vapautuva aallon-
pituusjakauma on suoraan verran-
nollinen lämpötilaan. Kun tiede-
tään, että sähkölämmityksen osal-
ta on jo pitkään tutkittu erilaisten 
aallonpituusalueiden vaikutusta 
lämmittämisen energiatehokkuu-
teen, on suorastaan hämmästyttä-
vää, että olettamus pelkän pala-
mispuhtauden ja savukaasun mää-
rän määräävän energiatehokkuu-
den elää vahvana ilman minkään-
laista kyseenalaistamista tutkimus-

tai käyttäjäpiireissä. Edes yhä yleis-
tyvät polttotekniikan sovellukset, 
jotka yltävät laskennallisiin yli 100 
%:n hyötysuhteisiin, eivät ole riit-
täneet ryhtymään kriittiseen tar-
kasteluun hyötysuhteen laskennan 
uudelleen määrittämiseksi.

EI MITÄÄN UUTTA 
AURINGON ALLA

On tunnettu tosiasia, että tehon 
lisääminen sulatus- tai lämmitys-
prosesseihin ei välttämättä johda 
prosessin nopeutumiseen, vaan 
ainoastaan ominaisenergiankulu-
tuksen kasvuun. Tämä johtuu sii-
tä, että jokaisella prosessikoko-
naisuudellaon ominainen kyky ab-
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sorboida lämpöenergiaa. Hyvin 
yleinen oletus on, että tämä o-
minainen kyky riippuu prosessin 
kohteina olevista pinnoista, ja 
niiden takana olevien materiaalien 
kyvystä siirtää energiaa, eikä siihen 
voida vaikuttaa. Ehkä juuri tämän 
vuoksi asia, joka on jäänyt täysin 
pois energiatehokkuuden vertailu-
ista, on lämmönlähteen kyky välit-
tää energia haluttuun kohteeseen. 
Sähkölämmityksessä asiaa on tut-
kittu esimerkiksi aallonpituuksia 
räätälöimällä. Palamisessa tämä on 
korvattu palamisen hyötysuhteella, 
joka kuvaa ainoastaan palamises-
sa vapautuneen energian suhdetta 
polttoaineen sisältämään ideaali-
seen energiamäärään.

Yhdysvalloissa asiaan keskittyi jo
1970-luvulla BlueRay niminen yri-
tys, joka kehitti Blue Flame –teori-
aa korvaamaan energiasisältöön 
perustuvaa hyötysuhdetta /1/. Teo-
rian pohjana oli, että liekin lämpö-
tilalla on selkeä vaikutus liekin läm-
mityskyvyn hyötysuhteeseen. Täl-
löin hyötysuhdetta vertaillaan lie-
kin todellisen ja lämmönsiirtopin-
nan lämpötilan suhteena ideaali-
seen liekin ja lämmönsiirtopinnan 
lämpötilaan (LTL-LSP)/(LIL-LSP). 
Jos arvioidaan, että keltaisen kero-
siiniliekin lämpötila on n. 1100 °C,
liekin lämpötilan mukaan optimoi-
dun ilma/polttoaine –suhteen mu-
kaisen liekin lämpötila on 1700 °C, 
teoreettisen ideaaliliekin lämpötila 
n. 2100 °C ja lämmönsiirtopinnan 
lämpötila 100 °C, saadaan:

Keltaisen liekin hyötysuhde: (1100-
100)/(2100-100) x 100 = 50 %

Sinisen liekin hyötysuhde: (1700-
100)/(2100-100) x 100 = 80 %

Heidän teoriansa on vielä aliarvi-
oiva, sillä todellinen teoreettinen
säteilyintensiteettien ero olisi läm-
pötilojen neljänsien potenssien 
erotus, jolloin luvut olisivat 10 % 

(keltainen) ja 58 % (sininen). Läm-
mönsiirtopinnan vakioiminen ja lu-
kuarvo on raju yleistys, mutta antaa 
suhteellisuutta millaisista luvuista 
on kyse. On oletettavaa, että läm-
mönsiirtopintojen lämpötila kasvaa 
liekin lämpötilan kasvaessa.

Samaa menetelmää voidaan käyt-
tää siis vertailtaessa eri palamisar-
voja samalla polttoaineella kuin 
polttoaineita keskenään. Toden-
näköisesti tämä pätee myös säh-
kölämmityksessä, mutta suora ver-
tailu palamisella ja sähköllä tuote-
tun energian kesken on hankalaa 
tai jopa mahdotonta lämmönsiir-
toilmiöiden perusteiden erilaisuu-
den vuoksi. Erot olisivat hyvin mer-
kittäviä, jos nyt tekemättä olevat 
tutkimukset osoittaisivat, että liekin 
lämpötilalla olisikin tutkitusti mer-
kitystä lämmityksen hyötysuhtee-
seen.

Virallisen tieteellisen tutkimuk-
sen puuttuessa, mutta siihen eri-
tyisesti kannustaen, voimme tar-
kastella seuraavia tieteelliset mi-
tat täyttämättömiä, mutta erittäin
selkeästi tutkimuksen tarpeen o-
soittavia käytännön kokemuksia 
ja mittaustuloksia. Tulokset ovat 
tulleet esiin, kun on tutkittu kau-
pallisten tuotteiden vaikutuksia 
energiatehokkuuteen. Tämä on 
aiheuttanut rajun vastareaktion 
monissa tahoissa, vaikka on sel-
vää, että tulokset osoittavat sel-
keitä puutteita lämmönsiirron 
ymmärtämisessä. Tuotteet ovat 
mahdollistaneet esiin tuomaan
ilmiöitä, joita perustutkimus ei 
ole huomioinut. Nämä ilmiöt 
ovat aikaan saatavissa monille 
näistä tuotteista riippumatto-
milla keinoilla.

LÄMPÖKÄSITTELYUUNIN 
ENERGIATEHOKKUUS

Jo aiemmin mainitussa tutkimuk-
sessa vuonna 2013 tutkittiin säteily-

intensiteettiä parantavan pinnoit-
teen vaikutusta lämpökäsittelyuu-
nin energiatehokkuuteen. Säteily-
määrän kasvu tulipesässä johtaa 
siihen, että liekkiä viilentävän pa-
lamisilman määrää voidaan laskea 
hyvin alhaiselle tasolle, jolloin lie-
kin lämpötila kohoaa. Pinnoitteella 
aiemmin tehdyt kokeet vuonna
2011 osoittavat, että pinnoitteen
kyky vähentää seinämän läpi kul-
kevaa energiavirtaa on noin 8 %. 
Toisin sanoen se säästää maksimis-
saan 8 % siitä energiasta, joka uu-
nista poistuu seinämien läpi. Läm-
pökäsittelyuuneissa tämä on yleen-
sä reilusti alle 10 % eli maksimis-
saan säästö on 0,8 %. Kuvaajassa
(seuraava sivu) säästö on saatu
lämpövirtausten verrannolla (Q1/
Q2) olettaen uunin pinnan ja huo-
neen välisen lämmönsiirtokertoi-
men sekä uunin ulkopinta-alan ole-
van vakio. Kuvaajassa esiintyvät ly-
henteet ovat Tsc pinnoitetun uu-
nin pintalämpötila, Tsu pinnoitta-
mattoman uunin pintalämpötila, 
Ta1 huoneen lämpötila pinnoite-
tun uunin kokeiden aikana ja Ta2 
huoneen lämpötila pinnoittamat-
toman uunin kokeiden aikana.

Uunin polttimia säädettiin siten,
että jäännöshappi pudotettiin 1,7 
%:n tasosta 0,7 % tasoon. Jos las-
ketaan, että savukaasun mukana 
poistuva energiamäärä on 1,2 kJ/
m³/°C, teoreettinen säästö olisi al-
le 1 m³ savukaasua poltettua kaa-
sukuutiota kohden, ja poistuvan sa-
vukaasun lämpötila 1100 °C, teo-
reettinen säästö savukaasuhäviöinä 
olisi ollut vain 14 m³ eli noin 0,2 %. 
Kuitenkin kokeessa säästettiin 7 % 
eli yli 6 %-yksikköä teoriassa arvioi-
tua enemmän.

Liekin lämpötilan ja säteilyjakau-
man vaikutuksen teoriaa tukee 
edelleen kyseisessä tutkimukses-
sa tehty havainto, että energiaa ei 
säästynyt pinnoitetussa uunissa en-
nen kuin jäännöshappiarvo oli
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Kuva 1. Pinnoitteen vaikutus seinämän läpi kulkevaan energiavirtaan.
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Kuva 2. Säteilyintensiteetin ja liekin lämpötilan kasvun vaikutus uunin energiatehokkuuteen.
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alennettu. Todennäköisesti säästöi-
hin olisi päästy molemmissa tapa-
uksissa, jos uunin lämpökäsittelyai-
ka olisi ollut mitattuna siitä hetkes-
tä, kun sisällä olevat kappaleet oli-
vat saavuttaneet uunin tavoiteläm-
pötilan eikä uunin lämpötilan mu-
kaisesti. Tuloksista voidaan havaita, 
että kappaleiden sisälämpötila oli 
lähempänä uunin atmosfääriläm-
pötilaa, ja saavuttivat nopeammin 
uunin tavoitelämpötilan kuin ilman 
pinnoitusta kuten kuva 3. osoittaa.

Resurssien puutteen vuoksi mit-
taus ei ole tieteellisesti pätevä eikä 
pysty yksiselitteisesti todistamaan
suuremman säteilyintensiteetin
energiaa säästävää vaikutusta. Kui-
tenkin kokeet osoittavat lisätutki-
muksen tarpeen sekä selkeän to-
disteen siitä, että korkeampi sätei-
lyintensiteetti saattaa johtaa nyky-
isestä olettamuksesta poiketen 
energiatehokkuuden kasvuun te-
hokkaamman lämmittämisen vuok-
si. Jos hapen lisäämistä tai ilman 
korvaamista kokonaan hapen avul-
la palamisessa olisi tutkittu tarkem-
min olettamatta säästöjen syntyvän 
vain vähentyvän savukaasun vaiku-
tuksesta, olisi nämä ilmiöt toden-
näköisesti havaittu jo kauan aikaa 
sitten.

Tämä tulos on sovellettavissa vain 
kaasukäyttöisessä poltinjärjestel-
mässä johtuen siitä, että kaasun,
öljyn tai kiinteän polttoaineen pa-
laminen ja siitä syntyvä liekin läm-
pötila muodostuvat hyvin eri tavo-
in. Jäännöshapen minimointi toimii
hyvin kaasumaisilla polttoaineilla,
mutta partikkeleita tai suurempia 
kappaleita poltettaessa happi-/
polttoaine –suhteelle on löydettä-
vä optimaalinen asetus liekin läm-
pötilan maksimoimiseksi. Tämä käy 
hyvin selväksi tuloksista, joita on 
saatu muokkaamalla öljyn palamis-
ta öljyn sekaan tulevan lisäaineen 
avulla.

KASVIHUONEEN 
LÄMMITTÄMINEN

Toinen esimerkki, joka havainnol-
listaa nykyisin valloillaan olevien 
käsitysten tarkemman tutkimisen 
tarvetta, pohjautuu kiinteistönläm-
mittämiseen vesikierrolla. Kasvi-
huonetta lämmitetään öljykattilal-
la siten, että sillä lämmitettävää 
vettä kierrätetään kasvien väleissä 
eristämättömissä putkissa, joista 
lämpö säteilee kasveihin.

Esimerkkitapauksen kasvihuo-
neessa palaminen optimoitiin hel-
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mikuussa 2012. Muutoksia tarkkail-
tiin vain savukaasuanalyysin avulla, 
eikä merkittäviä muutoksia havaittu 
huolimatta siitä, että energian ku-
lutusta vähennettiin merkittävästi 
muita muutoksia tekemättä.

Vastaavan kaltaisia tuloksia on 
saatu useiden kasvihuoneiden li-
säksi myös leipomon uuneissa, 
joissa lämmitys tapahtuu palope-
sän lämmönsiirtopinnan läpi ilma- 
tai hiilidioksidiatmosfääriin. Hiljai-
nen tieto teollisuudessa on ollut, 
että maakaasulla ja öljyllä paistet-
taessa tuotteen paistumisessa on 
selkeä ero. Ero on jopa niin suuri, 
että kyse on leipomon kannatta-
vuuteen vaikuttavista tekijöistä. 
Liekin lämpötilaerojen vaikutuksis-
ta kertoo se, että eräs palamisrin-
tamaa optimoivaa lisäainetta käyt-
tävä leipomo on keskeyttänyt lisä-
aineen käytön kolme kertaa ja a-
loittanut sen uudelleen jokaisen 
keskeytyksen jälkeen, koska lisäai-
neen energiankulutusta vähentävä 
vaikutus on ollut käyttäjän mukaan
vähintään 25 %. Samalla on voitu
havaita, että leipomotuotteen pais-
toaikaa on voitu lyhentää yli 15 % 
sekä paksummat tuotteet saadaan 
paistettua läpi asti kypsiksi liekin
ollessa kuumempi.

Kuva 3. Op-
timoidun ja 
optimoidun 
pinnoitetun 
uunin mittaus-
tulokset.
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Sama ilmiö voitaisiin osoittaa tut-
kimuksellisesti käyttäen vertailuun 
erilaisia polttoaineita, erilaisia polt-
tosuhteita samalla polttoaineella
tai rikastamalla/korvaamalla pala-
miseen käytettävä ilma hapella. 
Kyse ei siis ole tuotteesta tai tuot-
teista vaan niiden aiheuttamista 
ilmiöistä ja tutkimuksen selkeästä 
tarpeesta näiden ilmiöiden ym-
märtämiseksi.

OMINAISENERGIANKULUTUS

Suurimpana esteenä ymmärtää 
esitettyjä tuloksia on nykyisin käy-
tettävä palamisen hyötysuhteen 
määritelmä. Laskentatapa johtaa 
siihen, että lähes kaikki palaminen
on hyötysuhteeltaan luokkaa yli 
80 %. Nyt esitetyt tulokset johta-
vat nykyisellä ajattelutavalla reilus-
ti yli 100 % palamisen hyötysuht-
eeseen. On kuitenkin väärin olla 
kyseenalaistamatta nykyisiä käsi-
tyksiä ja käyttää laskennallisia yk-
sinkertaistettuja olettamuksia pe-
rusteena saatujen faktalukujen 
hylkäämiseksi. Mitään tässä esi-
tetyistä hypoteeseista ei pys-

tytä sulkemaan pois vetoamalla 
fysiikan lakeihin tai olemassa 
oleviin tutkimuksiin. 

Hypoteeseja voitaisiin karkealla 
tasolla helposti arvioida, jos eri-
laisia prosesseja monitoroitaisiin 
käyttämällä mittarina ominaisener-
giankulutusta, ja verrattaisiin sitä 
nyt vallalla olevien menetelmien 
antamiin tuloksiin. Näin ei kuiten-
kaan ole tehty pitkäaikaistutkimuk-
sissa tai käytännössä. Perustutki-
mus lämmön lähteen lämpötilan 
ja lämpösäteilyjakauman olisi vält-
tämätöntä ottaen huomioon hyvin 
radikaalit 5…38 % energian kulu-
tuksen pienentymää osoittavat 
epätieteelliset tulokset, joiden 
virherajat ovat merkittävästi pie-
nemmät kuin tulokset. Monistet-
taessa nämä tulokset edes pie-
neen osaan muita käytännön so-
velluksia, vaikutus koko maailman
energiatalouteen olisi erittäin 
merkittävä.

Tällä tutkimuksella olisi merkittä-
vä vaikutus myös nykyiseen käsityk-
seen NOx-päästöjen todellisesta

minimoinnista. Tällä hetkellä tär-
kein tavoite on ollut liekin lämpö-
tilan kurissa pitämine NOx-päästö-
jen pienentämiseksi. Tässä on kaksi 
merkittävää ongelmaa: ensinnäkin 
NOx-rajat määritellään pitoisuuksi-
na, kun energian kulutuksen pie-
nentyessä pitoisuus saattaa jopa
nousta kokonaisvolyymien jäädes-
sä huomattavasti pienemmiksi ja 
toiseksi liekin lämpötilan vaikutus-
ta energiatehokkuuteen ei tun-
nusteta eikä oteta huomioon.

Tämä on mielipidekirjoitus, joka 
perustuu tieteellisesti epätäydel-
lisiin mittauksiin ja johtopäätel-
miin. Se on kuitenkin enemmän 
kuin niissä oppaissa esitetään, 
jotka kertovat savukaasuanalyy-
sin kertovan todellisen energiate-
hokkuuden. Olisiko aika perustaa 
energiatehokkuutemme mielipi-
teiden sijaan tutkitulle tiedolle?

Lähdeluettelo
/1/ http://inspectapedia.com/heat/
Blue_Flame_Combustion.php

Kuva 4. Palami-
sen optimoinnin 
vaikutus kasvi-
huoneen ener-
gian kulutukseen.
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At Sibelco we offer a wide range of moulding sands and 
refractory linings for induction furnaces, specializing in 
silica and olivine-based products that perform under the 
most demanding conditions.  We’ll help you select the 
right product to meet your needs against a range of criteria 
including chemical composition, grain size and distribution.

Find out more at sibelco.eu/metallurgy

multiple minerals  
  from a single source

See us at 

METEC 
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Ingrid och Ingemar Svensson, 
SGF och GHS

TEXT: OLAVI PIHA 

Gjuteriherrskapet 
Svensson

Ingrid och Ingemar Svensson har varit vänner till mig under tiotals år. Jag 
brukar kalla Ingrid och Ingemar ”Gjuteriherrskapet”. Jag vet inte hur det 
skall uttryckas på svenska men på något vis tycker jag att det är mycket 
beskrivande uttryck för dessa personer, som har tillbringat hela sina liv 
inom gjuteribranschen. När vi träffades i Düsseldorf på GIFA 2015 inbjöd 
de mig till Jönköping. Jag har ofta undrat varför men troligen på grund 
av mitt intresse för Ingemars sammanställning av uppgifter om ungefär 
2 000 gjuterier. Det är en otroligt stor mängd och jag ville verkligen få 
närmare information. I augusti i år var det passande för mig att åka till 
Jönköping och besöka Ingrid och Ingemar i deras vackra villa i Kaxholmen 
norr om Huskvarna. Jag fick ett utomordentligt tillfälle att göra bekantskap 
med Ingemars samlingar. Mellan kaffe och middag körde Ingemar mig till 
Gjuterihistoriska Sällskapets bibliotek, som ligger i Jönköping. Där såg jag 
hundratals gamla gjuteriböcker och tidskrifter. Vid besöket tog jag tillfället 
i akt att göra en intervju med herrskapet för finska Valimoviesti-läsarna.

Gjuteriherrskapet hemma och bakom Ingrid och Ingemar 
finns på väggen hedersledamotsköldarna, som båda fick år 
2006. Hedersledamot kan den bli som gjort en särskilt stor 
insats inom Sveriges Gjuteritekniska Förening. 
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Gjuteriherrskapet 
Svensson

Låt oss börja med allmänna och 
lätta saker: Hur mår ni och vad 
håller ni på med just nu? Sveri-
ges Gjuteritekniska Förenings 
kongress i Karlstad närmar sig.
Ingrid och Ingemar: Jo, tack, vi 
mår bara bra. Vi försöker tillsam-
mans hålla ihop verksamheten i 
Sveriges Gjuteritekniska Före-
ning (SGF) men också i Gjuteri-
historiska Sällskapet.  Vi bor fort-
farande på Kullgatan i en villa, 
som vi byggde år 1966. Vi jobbar 
mestadels hemma och då behö-
ver vi mycket plats när vi postar 
kallelser, meddelanden och mots-
varande till medlemmarna. 

Ingemar, hur och när kom 
du egentligen att hamna i
gjuteribranschen?
Ingemar: Till att börja med tog 
jag gjuteriingenjörsexamen i Jön-
köping 1959. Därefter civilingen-
jörsexamen på Chalmers Teknis-
ka Högskola i Göteborg 1963, 
maskinteknisk linje. Jag började 

på Svenska Gjuteriföreningen i 
juni 1964, dagen efter att jag 
ryckte ut från militärtjänstgöring. 
På Svenska Gjuteriföreningen ar-
betade jag fram till pensionen 
2004. Jag har alltså inte haft nå-
got jobb utanför gjuteribranschen.  

Ingrid, vad är din bakgrund 
och hur hamnade du 
i gjuteribranschen?
Ingrid: Jag tog studentexamen 
1960 i Göteborg och tog sedan
Fil. mag-examen (matematik, ke-
mi, mineralogi) 1964 vid Göte-
borgs Universitet. Mitt första ar-
bete var som laboratorieingenjör 
på Drogcentralen i Mölndal 1964–
1966 och sedan som laboratorie-
ingenjör på lasarettet i Jönköping 
1966–1968. När barnen var små ar-
betade jag extra på Svenska Gju-
teriföreningen med den första 
branschutredningen 1972–1973. 
Därefter började jag arbeta deltid 
på Gjuteriföreningen 1975. Arbets-
tiden utökades successivt till 
heltid.

OK. Ni har alltså jobbat länge 
på samma arbetsplats och 
ibland tillsammans i vissa pro-
jekt. Men säkert har ni haft så-
dana arbetsuppgifter, som ni 
har gjort var för sig.  Vilka ar-
betsuppgifter var sådana?
Ingemar: Ingjutsteknik för grovt 
järngjutgods var min första ar-
betsuppgift. Sedan har jag arbe-
tat med bland annat: Miljö- och 
energifrågor, Produktionsteknik 
(främst rensning av gjutgods), 
Dimensionstoleranser för gjut-
gods, Utbildningsfrågor, bl. a. 
framtagning av utbildningsmate-
rial, Informationsfrågor. Jag har 
varit sekreterare i STÖPFORSKs 
Forskningsledargrupp och pro-
jektsamordnare för flera stora 
projekt, bl. a. de nordiska Stöp-
forskprojekten STÖPLÄTT och 
HUBERT och det stora svenska 
projektet GJUTIT.  De sista åren 
på Gjuteriföreningen var jag ans-
varig för bransch- och informa-
tionsavdelningen. Jag har varit 
ordförande i de internationella

    Gjuteriherrskapet i arbetsrum, var Ingemar har jobbat i över 50 år och
    skrivit gjuteritekniska böcker och artiklar.
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ISO- och EN-kommittéerna för 
framtagning av standarden ”Di-
mensionstoleranser för gjut-
gods”. Vidare var jag redaktör
för Tidskriften GJUTERIET un-
der åren 1994 – 2004.

Ingrid: Mina arbetsuppgifter var 
främst bransch-, informations- 
och utbildningsfrågor. I arbetet 
ingick bl a branschutredningar, 
statistik, medlemskapsfrågor inkl. 
medlemsavgifter, informations-
bladet HELGJUTEN, tidskriften 
GJUTERIET, mässdeltagande på 
Elmia och Hannovermässan, ad-
ministratör för KY-utbildning och 
ansvarig för biblioteket. Min sis-
ta uppgift på Gjuteriföreningen 
innan pensioneringen var att till-
sammans med Ingemar ta fram en 
ny Gjuteriteknisk Handbok.

OK. År 2004 var alltså ett vik-
tigt år för er båda. Ni gick i 
pension samtidigt. Ni besluta-
de att fortsätta arbeta med 
gjuterifrågor.  Var ert beslut 
klart och lätt? Och vad och 
med vilka frågor började ni 
jobba?
Ingrid och Ingemar tillsammans: 
Tillsammans sköter vi sekretari-
atet för Sveriges Gjuteriteknis-
ka Förening och Gjuterihistoriska 
Sällskapet redan från 2001. 
Det betyder att vi även efter 
pensioneringen fick möjlighet 
att hålla kontakt med alla våra 
vänner inom gjuteriindustrin. 
Ordna kongresser några gång-
er om året både åt SGF och GHS 
tycker vi också är stimulerande 
arbetsuppgifter. Det gäller då 
bland annat att boka hotell, göra
program, boka föredragshållare 
samt registrera och fakturera 
deltagare.  

Ingemar, du har skrivit ett stort 
antal gjuteritekniska artiklar t 
ex till Tidskriften GJUTERIET. 
Dessutom har Du skrivit böck-
er.  Ofta översätter du artiklar i 

den tyska tidskriften Giesserei. 
Det tycks vara så, att tyska är 
ett lätt språk för dig? 
Tyska är ett viktigt språk då det 
gäller gjuteriteknik. Genom att 
Ingrid och jag rest rätt mycket
i Tyskland är det ganska lätt att 
översätta från tyska till svenska.

En intressant men arbetskrävan-
de uppgift för några år sedan var 
att skriva en minnesbok till SGFs 
100-årsjubileum. Det var i sam-
band med firandet av de 100 åren 
som jag fick mitt livs överraskning, 
då jag fick Edholmsmedaljen. 

Jaha, vad är Edholmsmedaljen? 
Ingemar: Edholmsmedaljen är 
Gjuteritekniska Föreningens 
främsta utmärkelsetecken. 
Medaljen instiftades 1958 
med anledning av Sveriges 
Gjuteritekniska Förenings 
50-årsjubileum. På medaljens 
ena sida finns en bild av före-
ningens förste ordförande 
Arvid Edholm. 

Jag och säkert alla FGF:s med-
lemmar gratulerar Dig.  Men nu 
är det dags att Du berättar om 

dina undersökningar rörande
den svenska gjuteribranschens 
historia. Är det verkligen sant, 
att Du har ställt samman namn 
på närmare 2 000 gjuterier, som 
har varit i drift i Sverige? 
Ingemar:  Ja, det är sant. Inom 
Gjuterihistoriska Sällskapet har 
vi utgående från bl a Internet 
och gamla gjuterilistor fått fram 
namn på så många svenska gju-
terier som möjligt. I två skrifter
från Gjuterihistoriska Sällskapet, 
en för järngjuterier och en för 
metallgjuterier, ges beskrivnin-
gar av en del av dessa gjuterier. 

Sista frågan är lätt: vad gör ni 
påer fritid?

Ingemar och Ingrid: Den frågan 
är inte lätt. Det går inte att svara 
på med några få ord. Vi är båda 
engagerade i bland annat i Hem-
bygdsföreningen där vi bor. En an-
nan aktivitet som vi båda tycker är 
trevlig är att resa runt med bil i Eu-
ropa. Favoritländer är Schweiz och 
Holland.  

  
    Vi träffades på GIFA 2015 när vi var på väg till 
     samma gjuteritekniska föreläsning.
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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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/ Lehdistötiedote

REKRYTOINTEJA 
KARHULAN VALIMOSSA

Karhulan Valimo Oy valmistaa Kotkan Karhulassa vaativia erikoisteräs- ja 
rautavaluja. Yhtiö työllistää n. 60 työntekijää ja 15 toimihenkilöä. Vuosilii-
kevaihto ylittää 10 M€ v. 2017. Voimakkaan tiluskannan kasvun vuoksi vali-
mo on rekrytoimassa 10 - 20 työntekijää lisää syksyn 2017 aikana.

Organisaation vahvistamiseksi Yhtiö on kutsunut taloushallintoon kirjanpi-
täjä-palkanlaskijaksi KLT-kirjanpitäjä  MARJUKKA SOINISEN ( 54v.) ja val-
mistuksen läpiviennistä vastaavaksi valimoinsinööriksi Kone- ja tuotanto-
tekniikan insinöörin (AMK) TEEMU TORVIKOSKEN (28v.). He aloittivat 
tehtävissään 4.9.2017.
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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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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)
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ERKKI LEHTI  90 VUOTTA

TEKSTI: Kari Pohjalainen 

Mallialan suurmies Erkki Lehti 
vietti 90-vuotisjuhliaan komeas-
ti Mäntän klubilla 17.6.2017. Er-
kin merkitys valumallialaan on 
vertaansa vailla. Hänen ammat-
tiuransa alkoi Tampellan malli-
veistämössä vuonna 1948. Vuon-
na 1968 hän perusti Karttusen 
Vilhon kanssa Kangasalan Malli-
veistämön, josta tulikin kiistat-
tomasti menestynein yksityinen 
malliveistämö, joka kehitti tilaus-
malliveistämöiden toimintaa ai-

van uuteen suuntaan. Nykyinen 
toimintamalli yksityisistä valumal-
liyrityksistä on pitkälti seurannut 
hänen kehittämäänsä toimintata-
paa. Erkki Lehti myi yrityksensä 
Artekno Oy:lle 1989 ja jäi eläk-
keelle täysin palvelleena vuonna 
1992.

Erkki oli mallijaoston perustaja-
jäseniä, ja toimi Suomen Valimo-
teknisen Yhdistyksen Mallijaoston 
ensimmäisenä puheenjohtajana 

vuosina 1991 – 1995. Erkille myön-
nettiin SVY:n kultainen ansiomerkki 
vuoden 1994 Raahen vuosikokouk-
sessa.

90-vuotiasta päivänsankaria oli-
vat onnittelemassa Ritva Hämäläi-
nen, Erkki Hämäläinen, Veijo Kart-
tunen, joka toimi juhlahetkellä 
Mallijaoston puheenjohtajana ja 
Kari Pohjalainen. 

Erkki Lehti, Ritva Hämäläinen, Erkki Hämäläinen, Veijo Karttunen ja Kari Pohjalainen.
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Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Betorantie 30
FI-23500 Uusikaupunki, Finland

www.urv.fi
urv@urv.fi
Tel. +358 2 842 9000
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TEKSTI: Kari Pohjalainen
 “mallifossiili” Lepaalta

YLEISTÄ

Erkki Mämmin ammatillinen ura 
alkoi Parikkalassa, Särkisalmen 
huonekalu- ja puuseppäkoulussa.
Ensimmäisenä työpaikkana oli 
Tohmajärven Rauta-Valu Oy, joka 
sijaitsi Uudessa-Värtsilässä, enti-
sen Wärtsilä-Yhtymän sulattamon 
tiloissa. Erkin työhönottajana oli 
Kalervo Kervinen ja ensimmäise-
nä hommana oli muuttaa ruokala 
konttoriksi, joten timpurin hom-
mista alkoivat mallipuusepän työt.
 
Kymmenen vuotta Rautavalun 
palveluksessa oli riittävä aika malli-
puusepän ammattiin pätevöitymi-
selle, joten kantapään kautta piti 
ammattitaidot hankkia. Tohmajär-
ven Rautavalun tilanne alkoi näyt-
tää heikolta ja konkurssi häämötti 
edessä. Silloiset omistajat kertoi-
vat tästä tilanteesta onneksi en-
nakkoon, ja silloin piti ratkaista, 
jatkaako mallihommia, vai siir-
tyykö muihin töihin.

MALLIYRITTÄJÄNÄ

Erkin perustama tämä Suomen 
itäisin malliveistämö sijaitsi Uusi-
Värtsilä / Kitee / Tohmajärven alu-
eella vuodesta 1978 lähtien. Yri-
tyksen nimi on muuttunut muuta-
maan otteeseen kasvun seurauk-

sena. Välillä veistämö ehti toimia 
hetken ”sivukylän yrityksenä” Lei-
novaarassa. Yrityksen omistajana
ja vetäjänä on urakoinut Erkki 
Mämmi. Hän veti yritystään kaik-
kiaan 33 vuotta, ja vuonna 2011 
malliveistämöyrityksen jatkajaksi 
ryhtyi hänen poikansa Aki.
 
Akin ammatillinen kouluttautu-
minen alalle alkoi Kiteen ammat-
tikoulussa puupuolen yleisjaksolla. 
Hän valitsi vuoden yleisjakson jäl-
keen terä- ja laiteasettajan ohjel-
man, mutta suunnitelmat muuttui-
vat lennosta, kun opiskelupaikka
valumallinvalmistajan ammattitut-
kinnosta varmistui Tampereen Her-
vannan ammattioppilaitoksessa.
Aki pokkasi opintojensa päättyes-
sä Suomen Valimoteknisen yhdis-
tyksen stipendin, joka annetaan 
aina linjan parhaalle opiskelijalle.

Hervannan valumallinvalmista-
jan opintolinjalle hankittiin 1990-
luvun alussa maamme ensimmäi-
nen kouluun ostettu CNC-tek-
nii-kalla varustettu yläjyrsinkone, 
ja siten ensikosketuksen tulevaan 
”sähköiseen valumallien valmis-
tustekniikkaan” Aki sai jo Tam-
pereen opiskelujen aikana.

Akin mallipuusepän työura alkoi 
isän opeissa, mutta silloisen tyttö-

ystävän ja nykyisen vaimon, Sanna-
Marin, perässä Aki muutti Kymen-
laaksoon. Siellä suunnalla hän työs-
kenteli Horton Paavon yrityksessä 
Karhulan Malliveistämössä, jossa
hän ehti olla töissä 5 vuotta, ennen
siirtymistään Kiteen Malliveistä-
möön jatkamaan isänsä aloittamaa 
yritystietä.

HENKILÖT

Pääasiassa edellisen malliveistä-
mön toiminta on ollut Erkki Mäm-
min ja siellä työskennelleen Martti 
”Masa” Havukaisen hanskoissa. 
Kuvaava tälle isäntä-renki-suhteelle
on ”Masan” pitämä ”tukkimiehen 
kirjanpito”, johon hän keräsi vuosi-
na 1993 – 2000 yrityksessä asiakkail-
le valmistetut valumallivarusteet. 
Asiakkaille toimitettuja valumalli-
varusteita luovutettiin tilaajille kaik-
kiaan 668 kpl. Huomattavaa on, että 
useinkin vaikeimmat ja suuritöisem-
mät työt muodostuivat keernalaati-
koiden valmistuksesta.  Merkittäviä 
nikkareita talossa ovat olleet myös 
Pentti ”Pena” Havukainen ja Aki 
Mämmi. 
 
Aki on kasvanut yrityksen mukana 
alta 7 ikävuodesta ammattikouluun
asti. Muina työntekijöinä ovat yri-
tyksessä työskennelleet aikanaan
myös Helge Heiskanen ja Pekka

KITEEN 
MALLIVEISTÄMÖ 
AKI MÄMMI OY
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    Kuvassa: Malliveistämö Mämmi.
    Henkilöt vasemmalta: Masa Havukainen, Erkki Mämmi, Aki Mämmi,   
    Timo Malinen ja Timo Tikka yrityksen uuden “syömähampaan”   
    edessä.

    Kuvassa: Tietoviisaat Kiteeltä. Henkilöt vasemmalta:
    Erkki Mämmi, Aki Mämmi, Pentti Havukainen ja “Masa”  
    Havukainen.
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KIRJOITUKSEN 
HAASTATTELUT
 
Lehtikirjoituksien valmistelut 
ja yritysten ammattilaisten haas-
tattelut ovat aina mahtavia ti-
laisuuksia, josisa haastateltavien 
”persoonat” nousevat näkyvään 
osaan. Erityisen mukavaa oli 
rakentaa kirjoituksien taustaa 
Kiteellä, koska vuosien saatossa 
olemme niin usein tavanneet er-
ilaisissa ammatillisissa tilaisuuk-
sissa. Haastattelun kannalta jäivät 
monet asiat kirjaamatta, joista ol-
isi pitänyt muistaa kysyä lisää.  

Kirjoituksen haastatteluun 
osallistuivat: Erkki ja Aki 
Mämmi, Martti ”Masa” 
Havukainen ja haastattelija,
 jonka nimi löytyy jutun alusta.

Kun tapasimme ensikertaa, en 
aluksi tunnistanut ”entistä huip-
puoppilastani” Akia ollenkaan.  
Aki  on miehistynyt edellisestä ta-
paamisestamme valtavasti. Häpe-
sin itseäni, etten heti häntä tun-
tenut.
 
Hieno haastatteluiltapäivä 
päättyi pesäpallo-ottelun seuraa-
miseen Kiteen kentällä ja loppu-
ilta menikin rattoisasti Erkin savu-
saunassa ja hänen kodissaan. Oli-
han hieno paripäiväinen ja mie-
lenkiintoinen haastattelu. Toivot-
tavasti se välittyy myös kirjoituk-
sessa.

Kattelus. Tämän kirjoituksen laa-
timisen aikoina yrityksessä työs-
kentelevät Timo Malinen, Sami 
Tanninen ja Timo Tikka.
 
SUKUPOLVENVAIHDOKSEN 
AIHEUTTAMAT HAASTEET 
YRITYKSESSÄ

Malliveistämön sukupolvenvaih-
dosoperaatiot Erkki-isältä Aki-
pojalle käynnistettiin jo vuonna 
2008 ja monenlaisten vaihei-
den jälkeen viranomaispäätökset 
saatiin vasta loppuvuonna 2011. 
Oppina prosessista voidaan jäl-
keenpäin todeta, että vastaavis-
sa tapauksissa kannattaisi muu-
tospyrkimykset aloittaa hyvissä 
ajoin. 

YHTEENSOPEUTUMINEN

Isän ja pojan työskentely sa-
massa yrityksessä ei aina ole ol-
lut ”ruusuilla tanssimista”. Omat 
mielipiteet sanotaan suoraan, ja 
varmasti eräänkin kerran ovet 
ovat paukkuneet ”keskustelun” 
jälkeen.
 
Mielenkiintoisen erilaisiksi am-
matilliset näkökulmat muodostu-
vat, kun toisella on kymmenien
vuosien valumallivarusteiden am-
mattikokemus ja”elämänkoke-
muksen” kautta saatu oppi, ja 
toisella koulun jälkeen hankittu
sähköisen valumallivarusteiden
valmistuksen kokemus. Ilman 

monivuotista valumalli-ja valimo-
alan tuntemusta tilausten hinnoit-
telu on käsittämättömän vaikeaa, 
ja usein jopa mahdotonta. 

MATKAN VARRELTA

Legendaarisia ovat kertomukset 
vuosien saatossa valtavien mallien
kuljettamisesta henkilöauton pe-
räkärryssä Tampereelle Metson 
(nyk. TEVO/Lokomo) teräsvali-
moon, josta ”kiiltävänappisetkin” 
olivat silloin sangen kiinnostuneita. 
 
Valtavasti kiteeläiset mallialan 
yrittäjät ovat joutuneet antamaan
tasoitusta ”maalikylien malliveis-
tämöille” pitkien mallivarustekul-
jetusmatkojen vuoksi. Yrittäjänä 
toimiminen kaukana suurista vali-
moista on vaatinut ja vaatii todel-
lista yrittäjähenkeä.

YRITTÄJÄNÄ SUOMESSA
 
”Päivääkään en ole katunut yrit-
täjäksi ryhtymistä. Työtä on ollut 
välillä silmät ja korvat täynnä, välil-
lä on ”kärsitty vilua”, mutta yrityk-
sen valmiudet toimia nykyisessä 
kansainvälisessä kilpailussa ovat 
edelleen olemassa”, Erkki sanoo.
 
Nykyiseen Kiteen malliveistä-
möön hankittiin toinenkin CNC-
jyrsinkone vuonna 2017, joten val-
miudet nykyaikaiseen mallinvalmis-
tukseen ovat kunnossa, ja siirtymi-
nen suurien joukkoon on tosiasia.

”Päivääkään en ole katunut yrittäjäksi ryhtymistä. Yrityksen valmiudet 
toimia nykyisessä kansainvälisessä kilpailussa ovat edelleen olemassa.” 
– Erkki Mämmi
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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
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NY STANDARD
FÖR MILJÖLEDNING

TEXT: Martin Wänerholm

där de anställda kan behöva tän-
ka på vilka konsekvenser olika ar-
betssätt får. 
– Ett företag som inte tänker livs-
cykelperspektiv noterar kanske 
bara att materialet kommer in till 
bakgården. Men med ett livscy-
kelperspektiv tänker man också 
på hur ofta transporterna kom-
mer, hur fullastade bilarna är eller 
varifrån materialet hämtats. Livs-
cykelperspektivet handlar också 
om till exempel lättviktskompo-
nenter eller konfliktmetaller. 

Han vill även slå ett slag för att 
det finns andra standarder inom 
ISO 14000-familjen som kan vara 
viktiga verktyg för ett företag. 
– Ett företag som aktivt använder 
14001 möter olika praktiska frågor 
som behöver lösas. De andra 
standarderna i 14000-familjen har 
tagits fram för att göra det enk-
lare att hantera dessa frågor. 

ra på företaget från operatörer till 
ledningen blir inblandade, och be-
mötandet har varit positivt ute hos 
personalen. 
– Jag tror att folk tycker det är kul, 
det ger en del nya insikter och 
aha-upplevelser hur vi kan arbeta 
istället, säger Jonas Wiberg. 

En annan person som har lång er-
farenhet av arbetet med ISOs mil-
jöstandarder och som även deltar 
i flera av de internationella grup-
per som utvecklar nya standarder 
är Raul Carlsson på Swerea SWE-
CAST.  Han lyfter några nyheter i 
den nya standarden.
– Begreppet risker och möjligheter 
är viktigt. Det handlar om hur verk-
samheten påverkar miljön, men ä-
ven hur förändringar i miljön kan 
påverka företagets affär positivt 
eller negativt. Det handlar om 
ett samspel mellan företaget och 
miljön.

Han menar att livscykelperspek-
tivet också är en viktig förändring 

I november planerar Åkers för en 
extern revision av det uppdaterade 
miljöledningssystemet enligt den 
nya standarden ISO 14001:2015. 
Jonas Wiberg är företagets pro-
jektledare och beskriver arbetet. 
– Vi började med att göra en GAP-
analys och identifierade ett antal 
saker som vi behöver åtgärda. Sen 
gjorde vi ett GANTT-schema med 
tidplanering för 1,5 år. 

Det är flera saker som har föränd-
rats i den nya standarden i förhål-
lande till den gamla. Vissa saker 
handlar mer om strukturen medan
andra påverkar hur det enskilda fö-
retaget ska arbeta. 
– Vi upplever att de största föränd-
ringarna är att ledningen nu har ett 
större ansvar samt att man ska ha 
mer koll på sina risker. Det är inte 
så svårt men det tar mycket tid gå 
igenom alla processer. 

På Åkers är det fyra personer som 
arbetar direkt med införandet av 
det nya systemet men många and-

2015 kom en ny version av miljöledningsstandarden ISO 14001 och mån-
ga företag arbetar nu med att uppdatera sina ledningssystem. Ett företag 
som arbetar intensivt med frågan är Åkers i Åkers Styckebruk.
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FÖRÄNDRINGAR I ISO 14001

•   Ledningssystemet är anpassat till t.ex. ISO 9001. 
•   Ledningen får ett tydligare ansvar
•   Miljörelaterade risker och möjligheter som kan  
     påverka verksamheten men också hur verksam-
     heten  påverkar omgivningen ska identifieras
•   Ett livscykelbaserat tänkande förutsätts
•   Tydligare att syftet är att uppnå förbättrad 
     miljöprestanda
 

Raul Carlsson, Swerea SWECAST, har följande tips:

•   Börja med en övning kring företagets livscykelperspektiv 
     tillsammans med ledningen

•   Sammanställ produktionens miljöaspekter

•   Notera vad som behöver göras

•   Ta fram mätbara mål och prioriteringar

•   Anlita extern hjälp vid behov

ANDRA VIKTIGA STANDARDER

Totalt finns idag 34 miljöstandarder inom ISO 
14000-familjen. Ytterligare ett tjugotal är under 
utveckling.

Några exempel:
•   14040 och 14044 livscykelanalys
•   14063 ett företags miljökommunikation
•   14067 produkters koldioxidfotavtryck
•   14090 klimatanpassning (utvecklas just nu)

Jonas Wiberg på Åkers har följande tips:

•   Arbeta strukturerat

•   Följ upp det ni gör

•   Gör det enkelt

•   Använd gärna visuell styrning med tavlor så alla vet vad som
     ska göras

Raul Carlsson

Jonas Wiberg

Tips för arbetet
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KÄVIJÖITÄ JA KIITOSTA

Lehden viime numerossa ehdin jo mainita, että museon vuosi oli alkanut kä-
vijämäärien puolesta ennätysmäisen vauhdikkaasti. Tätä kirjoitettaessa on 
selvinnyt, että alkuvuosi oli vain jäävuoren huippu. Jos talvikautena lyötiin 
kaikki talven ennätykset, niin kesäkaudella on lyöty kaikki kesäkauden en-
nätykset: museossa oli heinäkuun päättyessä käynyt vieraita jo yhtä paljon 
kuin viime vuonna yhteensä! Alkuvuoden näyttelytarjonta on ollut etenkin
paikallisten makuun, sillä talvella paikallisen valokuvaaja Allan Riikosen va-
lokuvanäyttely veti museon täyteen, ja saman teki nyt kesällä paikallisen 
taiteilijasuuruuden Ilmari Huitin suurnäyttely, joka kuitenkin keräsi katso-
jakuntaa harvinaisen laajalta säteeltä.

TEKSTI: Janne Viitala

Loppukesä ja syksy vaikuttavat
myös vilkkailta. Erilaisia ryhmiä on
varannut vierailuaikoja, jälleen ker-
ran, ennätysmäärän. Parhaillaan 
museon vaihtuvien näyttelyiden 
tilassa on meneillään maineik-
kaan, virolaisen taidemaalarin 
Epp Maria Kokamäen taidenäyt-
tely. Epp Maria on kotimaassaan 
todellinen julkkis ja museoomme 
eksyneet, toistaiseksi vielä harva-
lukuiset etelänaapurit ovat olleet 
ihmeissään, kuinka olemme saa-
neet tänne syrjäiseen ja melko 
pieneen museoon houkuteltua 
hänet pitämään näyttelyä.

Museo onkin tänä vuonna todella 
panostanut vaihtuviin näyttelyihin, 
mikä näkyy myös saadussa palaut-
teessa. Museoissa on tänä vuonna
käynyt muutenkin harvinaisen pal-
jon vieraita. Jotkut sanovat, että 

syy ollut sateissa säässä, toiset 
taas väittävät, että suomalaisilla 
ei ole ollut Kiky:n jälkeen varaa 
matkustella kaukomaihin enti-
seen malliin. Minä puolestani 
väitän, että syy piilee Suomen 
100-vuotisjuhlassa. Ihmiset tie-
dostavat, että museot ovat pa-
nostaneet juhlavuoteen, minkä 
lisäksi Matti ja Maija meikäläis-
en sisikunnissa on alkanut entistä 
suuremmalla roihulla riehumaan 
ylpeys oman maan kulttuurista ja 
saavutuksista. Tätä ylpeyttä me-
kin ruokimme järjestämällä seu-
raavaksi Karkkilan historiasta ker-
tovan näyttelyn, joka jatkuu pit-
källe ensi vuoden puolelle. Sijan-
sa siinä saavat tietenkin myös 
Högforsin tehdas ja pitkälti sen 
vaikutuksesta siinneet useat 
konepajayritykset.

Mutta palatakseni vielä onnis-
tuneeseen alkuvuoteen, on suo-
rastaan pakko ruotia saatua pa-
lautettamme. Valimomuseo on jo 
pitkään kerännyt vapaamuotoista, 
kirjallista palautetta toiminnastaan, 
mutta tämän vuoden alusta lähtien
on pyydetty myös numeraalista ar-
viota onnistumisestamme. Ihmiset
ovat saaneet arvioida meitä astei-
kolla 1-5, jolloin 1 on huono ja 5 
erittäin hyvä. Kolmonen keskivai-
heilla on siis tietenkin neutraali. 
Neljä prosenttia vastanneista an-
toi meille ykkösen. Näistä vastaa-
jista kaikki lienevät enemmän tai 
vähemmän vastentahtoisesti mu-
seoon tuotuja koululaisia päätel-
len mm. vastauslomakkeisiin kir-
joitetuista kommenteista. Nume-
roa 2 ja 3 ei ollut palautelomak-
keissa juuri lainkaan ympyröity. 
Sen sijaan 34,4% oli valinnut nu-
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Epp Maria Kokamäen taidetta.

meron neljä ja 59,2 prosenttia nu-
meron viisi. Siis peräti 93,6 pro-
senttia asiakkaista oli sitä mieltä, 
että olemme onnistuneet joko hy-
vin tai erittäin hyvin! Museovierai-
luihin ollaan yleisesti melko tyyty-
väisiä, mutta valtakunnallista tyy-
tyväisyystutkimusta ei liene tehty. 
Uskoisin kuitenkin, että aika hyvin 
muut museot saavat onnistua, jos 
lyövät asiakastyytyväisyydessä 
Valimomuseon kävijät!

Tulevaa museon perusnäyttelyn
uudistamista silmällä pitäen pyy-
simme vieraita nimeämään muse-
on kiinnostavimpia esineitä. Aika 
monelta tuli melko ympäripyörei-
tä vastauksia tyyliin ”kaikki on kiin-
nostavaa”. Mutta jonkun verran 
mainittiin myös ihan esineitä. 
Huomionarvoisaa on, että mainin-
toja keräsivät lähes pelkästään kai-
kille tutut käyttöesineet. Eniten a-
siakkaita on näyttänyt kiinnosta-

van liedet ja kaminat, seuraavak-
si eniten taide- ja koristevalut, ja 
kolmanneksi eniten valurauta-am-
meet. Eniten yksittäisiä mainintoja 
ovat saaneet hevosten juottokau-
kalo ja valimon kulunvalvontakello. 
Muutama on pitänyt mielenkiintoi-
simpana Lokomon sukellusaluksen
miehistöpalloa, josta meillä on jäl-
jellä ikävä kyllä enää vain valokuva. 
Onneksi muutamia mainintoja ovat 
saaneet myös pronssikautinen put-
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Pekka ja Pätkä tukijoukkoineen osallistuivat mölkkyturnaukseen museon Pruukkipäivänä elokuussa. Janne Viitala/KRM

kikirveen valumuotti sekä valimo-
laboratorio kokonaisuudessaan. 
Mutta poissaolollaan tuloksista 
loistavat mm. kupoliuuni, valurin 
työpiste, kaavauskone, keerna-
koneet jne.

Kyselyn vastauksiin löytyy nope-
asti muutamia selityksiä. Ensinnä-
kin se, että paikkakunnalla asuvat 
henkilöt rientävät pääsääntöisesti 

vaihtuviin näyttelyihin, eivätkä kat-
so lainkaan mainittuja valimoteolli-
suuteen oleellisesti liittyviä esinei-
tä. Toinen syy on se, että aivan 
luonnollisesti ihmisiä kiinnostavat 
ne asiat, jotka ovat heille entuu-
destaan tuttuja. Kolmas selitys on 
se, kuten museon perusnäyttelyn 
uudistustyöryhmässäkin on poh-
dittu, että museon perusnäytte-
lyssä keskitytään kyllä ansiokkaas-

ti työtapojen esittelyyn, mutta itse 
lopputuote jää pimentoon. Näytte-
lyryhmässä olemme havainneet, ja 
tässäkin kyselyssä se heijastuu, että 
museon koneiden käyttöperiaatteet 
ovat monille hämäriä. Jos et osaa 
edes arvailla, kuinka joku kone on 
toiminut, niin eipä se silloin kiinnos-
ta.
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Värikästä
syksyä

Valimoviestin 
lukijoille!

On suorastaan helpottavaa ha-
vaita, että näyttelytyöryhmä on 
kiinnittänyt etukäteissuunnitel-
missaan huomiota juuri tässä 
kyselyssä esille tulleisiin epä-
kohtiin. Perusnäyttelyyn tulee 
enemmän lopputuotteita, ko-
neiden toimintaa pyritään esit-
telemään esim. animaatioiden 
avulla jne. Itseään turhaan tois-
tavia laitteita siirretään varastoon 
ja joitakin esineitä nostetaan pa-
remmalle katselukorkeudelle. 
Tästä on hyvä jatkaa, vaikka, to-
dettakoon sekin, perusnäyttelyn 
uudistamisen rahoitushakemuk-
set eivät ole kesän aikana tuotta-
neet tulosta. Elämme kuitenkin 
toivossa ja siinä lohdullisessa tie-
toisuudessa, että ansioitunutta, 
ja kulmistaan jo vähän kulunut-
ta perusnäyttelyä ei sentään vielä 
katsella myötähäpeää tuntien.

Museon kesään kuuluu myös 
muuta mukavaa. Pitkään ja huolella 
valmisteltu kirja Högforsin Tehtaan 
Konepajakoulusta näki päivänva-
lon kesäkuussa. Opuksen 327 sivua 
ja n. 250 kuvaa ovat saaneet osak-
seen runsaasti kiitosta ja kaihoisia 
nostalgian kyyneleitä. Oman kap-
paleen voi noutaa Valimomuseon 
kaupasta hintaan 30 €. Toimituskin 
onnistuu Postin sopivaksi katso-
maa taksaa vastaan.

    Kirja: Högforsin Tehtaan Konepajakoulu.
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Global Partner – Local Commitment

WWW.ALTEAMS.COM

EUROPE – CHINA – INDIA – JAPAN

Tiilenpolttajankuja 5 A, 01720 VANTAA 
Puh. 0207-680 600, Telefax (09) 852 1461
e-mail: finland@calderys.com
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HAAVEET KAATUU … 
MUTTA ELÄÄKÖ TOIVO !!??

/ Kolumni
TEKSTI: NIMIMERKKI VAN

Ihmiskunnan alussa keräilyta-
loudessa suuren kuolleisuuden 
seurauksena oli pakko synnyttää, 
jotta heimo säilyy. Uskonnot muo-
toilivat saman asian ”lisääntykää 
ja täyttäkää maa”, jotta oma aate 
voittaisi. No, nyt on monta miljar-
dia ihmistä liikaa. ja sen seurauk-
sena luonnonvarat loppumassa ja 
ilmasto kiehumassa yli. Haave to-
teutui ja lirissä ollaan!

Ammattiyhdistys pääsi tavoit-
teeseensa, kun tasa-arvo ja de-
mokratia on saavutettu; kaikille
pitää maksaa verojen jälkeen lä-
hes sama palkka, vaikka toisen 
tuottavuus on kaksinkertainen. 
Niinpä matalan tuottavuuden te-
kijälle ei saa tarjota matalaa palk-
kaa – ja työ menee muualle ja 
muiden pitää kustantaa toimet-
tomuus. Kumma kyllä haave pro-
letariaatin diktatuurista näyttää
haihtuvan. Kohta ilman töitä jää-
nyt porukka tekee omat johto-
päätöksensä ja myy työnsä 
suoraan yrittäjänä. 

Tavaroiden, ihmisten ja pääo-
man vapaa liikkuminen ja ihana 
rajaton maailma oli haaveena. 
Nyt se on lähes saavutettu: 

Konttikuljetus on halpaa ja siir-
tää tuotantoa halpamaihin, ih-
miset vaeltavat leveämmän leivän 
ääreen – vaikka toisen pöytään - 
ja digi-raha singahtaa jälkeä jät-
tämättä hetkessä veroparatiisiin. 
Robotti helpottaa ihmisen työtä, 
mutta verojen kerääminen robo-
tin ”työstä” lienee hankalaa. Kah-
den suursodan jälkeen ja kylmän 
sodan liennyttyä haave rauhasta
eli hetken. Nyt tapellaan taas ym-
päri maailmaa uusia uskonsotia,
ja kansa vaeltaa niiden alta, kun
omat nuoret miehet eivät koe tär-
keäksi puolustaa omaa maataan 
– niin, kenen maata? Diktaattorit 
hallitsevat entistä merkittävämpiä 
maita – demokratia on myös so-
me-maailmassa liian ennustama-
ton.

Mutta kai vielä on toivoa jäljel-
lä vai pitääkö mennä katastrofin
kautta? Voisi ajatella niinkin, että 
kyllä toivoa on, mutta ratkaisujen
kaikkiin ongelmiin ja muihin pitää
olla uusia ja radikaaleja: väestön-
kasvu seis (P. Linkolan opeillako?), 
uskonnoilta valta pois, diktaatto-
rit valistuneiksi, valtioille itsekkäät
työperäiset maahanmuuttopolitii-
kat, roboteille verot, yksilövastuu 

ryhmähyysäämi-
sen tilalle. Maa-
hanmuuton kipuja 
voitaisi hoitaa sal-
limalla halpatyö 
ammattitaidot-
tomille työperäisille muuttajille
ja ottamalla vastikkeettomat tuet 
pois omalta porukalta.  Suomen 
kohdalla 50 miljoonalle ihmiselle
rakennettu hallinto pitää vähin-
tään puolittaa; kustannusten si-
jaan hitaus reagoida maailmaan 
on pahin riesa byrokratiasta. 
Meillä valimoteollisuudessa ai-
noa konsti pärjätä tässä kisassa
on tehdä heti kaikki mieleen tu-
levat tehostamistoimenpiteet. 
Lisäksi voimme vain toivoa, että 
asiakkaat näkevät toiminnan Suo-
messa, tai vähintään toimitukset
Suomesta kilpailukykyään ylläpi-
tävinä. Valimomiehen ja –naisen 
koulutussysteemi on rakennetta-
va valimoihin, kun yhteiskunta ei 
siitä enää ota vastuuta – samalla 
siinä koulutetaan maahan muualta 
tulleetkin. Nyt ollaan ihan oikeas-
sa globaalissa kilpailussa, ja paljon 
on meistä itsestä kiinni; talvisodan 
ja Susijengin hengessä 100-vuoti-
as Suomi voi vielä pärjätä!
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry

  puh. 010-672150
  fax. 010-6725335

PL 587, 40101 Jyväskylä
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ERIKOISVALU HALMELA OY
Kartanonlenkki 51  
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311 
Faksi     (019) 689 3333
www.erikoisvalu.fi  
                                             

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

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

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

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

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!                                                   
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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

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.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 2017

Lokakuu 6.10 SVY:n 70. vuosikokous, 

Tampere

Helmikuu 1.-2.2.2018 SVY:n talviopintopäivät, 

Tampere

Kesäkuu 2019 25.-29.6.

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



VALIMOVIESTI 3/201750
Bahnhofstr. 101 · 57334 Bad Laasphe, Germany
Tel.: +49 2752 907-0 · Fax: +49 2752 907-280
www.wagner-sinto.de
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Edustaja Suomessa
Beijer Oy - Elannontie 5, Vantaa - 09-615 20 550 - info@beijers.fi - www.beijers.fi
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MEDIAKORTTI
Valimoviesti
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry
 Finlands Gjuteritekniska Förening rf

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

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

AINEISTOT JA AIKATAULUT

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

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 210 x 270 mm
Värillinen

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

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

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

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

OSOITE
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

PUHELIN 
040 – 834 8088
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Parasta parhaille jo vuodesta 1931

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

Lux onnittelee 70-vuotiasta SVY:ä. Ohessa 
muutama ote vanhoista ilmoituksistamme. 
Paljon on valimoissa muuttunut, mutta Luxin 
laaja tuotevalikoima, palvelulupaus ja 
kyseenalainen huumori kukoistavat 
edelleen!

.


