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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.

Arvoisat lukijat. Olemme saaneet viettää poikkeuksellisen juhlavaa
vuotta. Itsenäinen Suomi on saanut ensimmäisen vuosisatansa täyteen,
ja tätä suurta merkkipäivää vietettiinkin aivan hetki sitten. Satavuotiasta
Suomea on juhlittu muutenkin pitkin vuotta, ja sen kunniaksi on tehty
valujakin. Yksi niistä on saatu Valimomuseolle esille, ja siitä kerrotaan
lehtemme sivuilla tarkemmin. Samassa yhteydessä saamme lukea museon hienoista saavutuksista, lisäksi lehdessämme muistetaan tänä erityisenä juhlavuotena yhdistyksemme jäseniä, jotka myöskin ovat täyttäneet pyöreitä vuosia.
Meitä lähimmin on tietenkin koskettanut yhdistyksemme täyteen tulleet 70 vuotta, ja sitähän juhlistimme sankoin joukoin Tampereella. Oli
erittäin mukava nähdä niin suuri joukko paikalla. Kiitokset vielä järjestäjille ja ennen kaikkea paikalle saapuneille. Lehdessä on kattava kirjoitus
juhlallisuuksista, sekä virallisista että epävirallisista, joita ei välttämättä
juhlahumun keskellä havainnut. Toivottavasti saamme jäsenet liikkeelle
myös seuraaviin kokouksiin yhtä suurella osanottajamäärällä.
Syksyn aikana on myös kokoustettu rakkaassa naapurissamme Ruotsissa, ja sieltäkin on saatu kertomus lehteen. Jutusta saa hyvän kuvan kulttuurieroista, jotka kansallisuuksiemme välillä vallitsee. Artikkelissa otetaan kantaa myös siihen, onko meillä opittavaa naapurilta. Juhlavuosihan on sujunut myös valimoalalla kiireisenä, ja siitä on pitänyt kohentunut maailmantalous huolta. Varmasti tulee vielä hetki, kun suhdanne ei
ole näin hyvä, ja silloin kilpailukykymme punnitaan. Ehkä meillä on jotain
ammennettavaa ruotsalaisilta, tai ehkä voimme keksiä omat konstimme,
joita pakinoitsijamme pohtii tuttuun tyyliinsä.
Kiireisen vuoden päätteeksi on hyvä rauhoittua hetki, ja kerätä voimia tulevaan vuoteen, joka toivottavasti on yhtä työntäyteinen kuin
tämä juhlavuotemme. Toivotankin teille lukijoille oikein rauhallista
joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2018!

Seuraavan lehden
ilmestymispäivä vko 11/2018
Aineistot viimeistään 10.02.
mennessä.

Suomen Valimotekninen
Yhdistys, SVY on perustettu
vuonna 1947. SVY:n tarkoituksena
on valimotekniikasta kiinnostuneiden yhdistäminen sekä valimotekniikan ja valunkäytön edistäminen
teknologia, ihminen ja ympäristö
huomioon ottaen.
VALIMOVIESTI 4/2017

Aki Keskinen
Puheenjohtaja
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Rautaisannos osaamista!

Beijer Oy - on keskittynyt metalliteollisuuden tuotteiden maahantuontiin.
Osana BeijerTechiä tarjoamme suuren konsernin edut kuten laajan tuotevalikoiman ja suuren ostovoiman
– Samalla pienen yrityksen läheisyyden, nopeuden ja huippuosaamisen.
Edustamme maailman johtavia valmistajia. Jos meiltä ei löydy sopivaa tuotetta, etsimme sen.
Elannontie 5, 2. krs., 01510 Vantaa, Puh. (09) 615 20 550
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Vuosikokous Tampereella
Yhdistyksemme 70. juhlavuosikokousta juhlittiin tänä vuonna
Tampereella Tevo Lokomo Oy:n
isännöidessä kokousta. Osallistujia oli ilahduttavan paljon. Vaikka
vielä varsinaisena vuosikokouspäivänä tuli viimeisimmät peruuntumiset, oli läsnäolijoita paikalla kaiken kaikkiaan 161. Heistä
veteraaneja seuralaisineen yhdistyksen avokätisellä tuella oli
peräti 95. Toivottavasti moinen
aktiivisuus yhdistyksen toimintaan jatkuu pidempäänkin kuin
ilmaiseen juhlintaan. Varsinainen
vuosikokous sekä iltajuhla pidettiin Museokeskus Vapriikissa. Kattavampi reportaasi aiheesta löytyy toisaalta tästä lehdestä.
Vuosikokouksessa käsiteltiin
sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.
Yhdistyksen tilinpäätös päättyi
niukasti positiiviseksi edellisen
vuosikokouksen, opintopäivien
sekä Valimoviestin tukemana.
Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

ASIAMIEHELLÄ
ON ASIAA

Sampo Vauhkonen (Valmet Technologies Oy Jyväskylä Foundry),
varalla Jouko Koiranen. Timo
Vuori (Svets & Mekanogruppen
AB), varalla Petteri Sirola (Componenta Finland Oy Högfors).
		
Vaalilautakunnan esityksestä
tilintarkastajaksi valittiin PohjoisSuomen Tilintarkastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jari
Nurkkala ja Timo Salonen, sekä
varatilintarkastajina Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy:n keskuudestaan valitsemat henkilöt.
Vuosikokous päätti jäsenmaksujen pitämisestä ennallaan: veteraani 10 €, jäsen 20 € ja yritysjäsen 200 €. Jäsenmaksut tulevat
maksuun alkuvuodesta 2018.

Hallitus hyväksyi kokouksessaan
9.11. yhdistyksen uusiksi jäseniksi:
Hakala Ilkka, Karhulan Valimo Oy.
Jalkala Tarja, Suomivalimo Oy.
Jokela Pasi, LeinoCast Oy.
Laituri-Korhonen Merja, Tevo
Lokomo Oy. Lehtonen Jarmo,
Tevo Lokomo Oy. Leppikangas
Seuraava, 71. vuosikokous tul- Ville, Miilucast Oy. Paksuniemi
laan järjestämään 5.10.2018 UuMarika, Miilucast Oy. Rinne Osdessakaupungissa URV :n isänkari, Suomivalimo Oy. Suorsa Iipnöimänä.
po,Suomivalimo Oy. Hallitus ja
asiamies toivottavat uudet jäsenVaalilautakunnan ehdotuksen
et tervetulleiksi mukaan yhdistykmukaan yhdistyksen hallitukseen sen toimintaan. Yhdistyksen jävalittiin kaudeksi 2017-2018 seu- senmäärä on nyt 596 henkilöjäraavat henkilöt: Puheenjohtajaksi sentä sekä 46 yritysjäsentä.
Aki Keskinen, Peiron Oy. Hallituksen jäseniksi valittiin: Ville Haata- Talviopintopäivät pidetään peja (Miilucast Oy), varalla Vesa
rinteen mukaisesti TampereelNokia. Olli-Pekka Kopiloff (Oitin la 1.-2.2.2018, hotelli Scandic
Valu Oy), varalla Joa Pulkkinen.
Cityssä. Tervetuloa mukaan.

Yhdistyksen toiminnan päivittämistä nykyaikaisempaan suuntaan
on toivottu jäsenistön taholta. Hallitus päätti aloittaa nykyaikaistamisen sosiaalisesta mediasta. Yhdistykselle on avattu oma LinkedIn
-ryhmä, johon kannattaa liittyä, ja
vaihtaa siellä ajatuksia ajankohtaisista aiheista. Mukavaa joulunodotusta koko jäsenistölle,

Jani Isokääntä
Asiamies
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Hyvää Joulua...

ALTEAMS FINLAND OY

KETO SOFTWARE OY

BEIJER OY

KITEEN MALLIVEISTÄMÖ AKI MÄMMI OY

BET-KER OY

KÄRKIMALLI OY

CALDERYS FINLAND OY

LAPUAN VALU AY

OY DIACO AB

LEINOCAST OY

ERIKOISVALU HALMELA OY

LINE-MA OY

HWS MASCHINENFABRIK GMBH

OY LUX AB

FOSECO AB

MALLIKOLMIO OY

INS.TSTO AX-LVI OY

MALLIVARUSTE KOSKI OY

KARKKILAN MALLIAPU OY

MALLIVEISTÄMÖ KARTTUNEN KY

KESKIPAKOVALU OY

MECA-TRADE OY
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...ja onnellista uutta vuotta 2018!

MIILUCAST OY

URV OY

NOVACAST OY

VALMET TECHNOLOGIES OY, JYVÄSKYLÄ FOUNDRY

ORAS GROUP

GJUTERIET

PEIRON OY

SVY:N HALLITUS JA ASIAMIES

POHTO OY

VALIMOMUSEO

RIS-PERT OY

VALIMOINSTITUUTTI

SACOTEC COMPONENTS OY

VALIMOVIESTIN TOIMITUS

SFTEC OY

STUDIO SPOTNIK

SIBELCO NORDIC OY AB
TEVO LOKOMO OY
ULEFOS NIEMISEN VALIMO OY

Taustakuva: Jani Vaalimaa
VALIMOVIESTI 4/2017
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OPINTOPÄIVÄT 2018
Vuoden 2018 opintopäivät järjestetään 1 - 2.2.2018 Tampereella. Opintopäivien aiheina ovat valimoiden parhaimmat käytännöt. Tarkoitus on luoda
katsaus valimoalan parhaisiin toimintoihin ja tekniikoihin (BAT), sekä tarkastella, mitä valimoalalla on tällä hetkellä käytössä kotimaassa ja maailmalla.
Meillä ei ole varaa tehdä asioita huonommin kuin globaaleilla kilpailijoillamme, joten aihealue on elintärkeä alamme vitaalille kehitykselle.

Parhaat käytännöt valimoissa
Jos et voi olla halvin – niin ole paras
Torstai 1.2.2017
Klo 09:30 – 10:45 Yritysvierailu: Logistic TKT Systems Oy, Metallitie 3, 33960 PIRKKALA
Klo 11: 30 – Ilmoittautuminen hotellilla
Klo 12:00 – 13:00 Lounas
Avaus Markku Eljaala
Klo 13:00 – 13:10 Valimoteollisuuden Euroopan tilannearvio vuodelle 2018.
		
Juhani Orkas, Aalto-yliopisto
Klo 13:10 – 13:40 MARA-asetuksen tilannepäivitys tai viranomaisten näkemys parhaimpiin käytäntöihin.
		
Jani Salminen SYKE
Klo 13:40 – 14:20 Parhaat käytännöt hiekan elvytykseen - Mekaaninen ja terminen elvytys.
		
Tommi Sappinen, Aalto yliopisto
Klo 14:20 – 14:40 KAHVI
Klo 14:40 – 15:30 Parhaat käytännöt sulatuksessa – energia, laatu, ja päästöt. Marcus Nyberg, LUX Oy
Klo 15:30 – 16:20 Millainen on täydellinen valimo. Ilkka Rytky, Metso Minerals Oy
Klo 16:20 – 16:50 Valimoalan koulutusuudistus. Vesa Kalliomäki, TREDU
Päätössanat Markku Eljaala
Klo 19:30 Illallinen
Perjantai 3.2.2017
Klo 09:00 – 09:45 Valujen suunnittelun parhaat käytännöt – Käytettävyys, kustannukset ja laatu ovat suunnit		
telun tulos. Markku Eljaala, Peiron Oy
Klo 09:45 – 10:30 Työturvallisuuden parhaat ja pahimmat käytännöt meillä ja maailmalla. Ilkka Rytky,
		
Metso Minerals Oy.
Klo 10:30 – 10:50 Tauko
Klo 10:50 – 11:40 Innovaatiokilpailu – prosessi valimon toiminnan tehostamiseksi. Ville Riikkala,
		
Industryhack Oy
Päätössanat Markku Eljaala
Klo 12:00 Lounas
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OPINTOPÄIVÄT SCANDIC CITY, TAMPERE 1.–2.2.2018
ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Vuoden 2018 opintopäivien aihe on jälkikäsittely:

Parhaat käytännöt valimoissa
Jos et voi olla halvin – niin ole paras
Nimi: ____________________________________

Yritys/maksaja (jos joku muu kuin yritys): ____________________________________
Vierailukohde: Logistic TKT Systems Oy, Metallitie 3, 33960 PIRKKALA, kello 9.30, 2.2.2017.
Opintopäiväpaketti, jäsen 280 eur (__) ___________eur
Opintopäiväpaketti, ei jäsen 320 eur (__) ___________eur
Illallinen, alko 75 eur (__) ___________eur
Illallinen, vesi 50 eur (__) ___________eur
Yöpyminen
1 -hengen huone 119 eur/hlö (__)
2 -hengen huone 70 eur/hlö (__)
Yhteensä ___________eur
Opintopäiväpaketti sisältää vierailun, luennot, luentomonisteet, iltapäiväkahvin, 2 kertaa lounaan sekä saunan.
ERIKOISTOIVOMUKSET:
Huonetoveri:____________________________________________________________
Ruokarajoitukset jne______________________________________________________
Päiväys ____. _____. 201___ Allekirjoitus ____________________________________
Ilmoittautumislomakkeen on oltava viimeistään perjantaina 12.01.2018 perillä. Asiamies toivoo,
että lähetät lomakkeen joko sähköpostin liitteenä osoitteeseen jani.isokaanta@svy.info tai SVY:n nettisivuilla
osoitteessa www.svy.info. Kirjeitsekin voit ilmoittautua osoitteeseen SVY, Paavo Havaksen tie 5 D, 90570 OULU.
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi peruuttaa ilman kuluja 19.01.2017 mennessä. Jos peruminen
tapahtuu tämän jälkeen, Yhdistys veloittaa perumisesta mahdollisesti Yhdistykselle aiheutuneet kulut osallistujalta.
Yhdistys laskuttaa osallistumismaksut ilmoittautujan edustamalta yritykseltä, jos opintopäiville osallistuja ei toisin
ilmoita.
Varauksesi on voimassa, kun ilmoittautumislomake on palautettu ohjeita noudattaen. Lisätietoa antavat asiamies
Jani Isokääntä, 040 834 8088 tai koulutustoimikunnan puheenjohtaja Markku Eljaala, 050 317 4267.
VALIMOVIESTI 4/2017
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Just add Foseco
We’re dedicated to realising the power of partnership. Simply by working
closely with you, we can understand your needs today, instantly creating new
value, whilst driving development forward for tomorrow.
This collaborative philosophy permeates everything we do, building strong and
productive long-term relationships. And, as a result, the solutions we provide
bring fresh ideas to life, maintaining the most comprehensive portfolio available.
So, release your true potential: just add Foseco.

+ Partnership
+ Global Technology - Locally Delivered
+ Creative, Innovative Solutions
+ Expert Advice
+ Reliability
+ Knowledge Leadership
kari.koskinen@foseco.com
phone: +358 405 726 109
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Exocast
Isocast
Isoex
Cover Pulver

Filters:
Zirconia (ZIR)
Silicon Carbide (SIC)
Aluminumoxide (ALU)
Aluminumoxide
light Carbon (ALUL)
Pressed (CHF)

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

Furan resin
Phenolic resin
Croning Sand
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SVY ONNITTELEE

Seuraavat yhdistyksemme jäsenet ovat viettäneet merkkipäiviään
kuluneen vuoden aikana:

90 VUOTTA

70 VUOTTA

60 VUOTTA

Lehti Erkki
Sundelin Keijo

Björkman Martin
Bloigu Pentti
Dévényi Sándor
Hakola Esko
Heikkinen Seppo
Hämäläinen Erkki O.
Inkinen Paul
Joensuu Teuvo
Krogell Ole
Lempainen Eero
Leppihalme Kalervo
Miettinen Pekka
Nieminen Jarmo
Nurmela Markku
Nybergh Carl-Johan
Rantanen Into
Roivas Taisto
Saario Jouko
Tammi Juhani
Tapola Markku
Taskinen Pertti
Tiainen Tuomo

Hiltunen Seppo
Huida Jouko
Hynnä Antti
Julin Yrjö
Jutila Simo
Lahtinen Juhani
Lallukka Jari
Teräsniska Kari
Toskala Jarmo
Wallenius Seppo

85 VUOTTA
Kankare Veikko
Kettunen Pentti
Vainio Viljo

80 VUOTTA
Mod Helge

75 VUOTTA
Kestilä Jouko
Lehtiranta Erkki
Liisanantti Jukka
Moisander Lauri
Mäkelä Esa
Pohjalainen Kari
Soini Esa
Tamminen Marcus
Ulander Gustav
Vuorinen Aune
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50 VUOTTA
Nissinen Erik
Jokela Pasi
Järvinen Risto
Kulmala Petri
Laine Rauno
Nummi Marita
Pasanen Tuomo
Vaari Matti

Suomen Valimotekninen yhdistys onnittelee!
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PAAVO TENNILÄN RAHASTO
JAKAA STIPENDEJÄ
SUOMEN VALIMOTEKNINEN YHDISTYS RY JULISTAA PAAVO TENNILÄ -STIPENDIRAHASTON
STIPENDIT HAETTAVAKSI. KIRJALLISET HAKEMUKSET TOIMITETAAN 19.1.2018 MENNESSÄ
SVY:LLE OSOITTEESEEN PAAVO HAVAKSEN TIE 5 D, 90570 OULU TAI SÄHKÖPOSTILLA
jani.isokaanta@svy.info.
HAKEMUKSET OSOITETAAN SUOMEN VALIMOTEKNINEN YHDISTYS RY:N HALLITUKSELLE.
HAKEMUS VOI OLLA VAPAAMUOTOINEN, MUTTA SIITÄ TULEE ILMETÄ SELKEÄSTI OLENNAISIMMAT TIEDOT HAKIJASTA JA SELVITYS SIITÄ, MIKSI TAI MIHIN TARKOITUKSEEN
STIPENDIÄ ANOTAAN.
OTTEITA SÄÄNNÖISTÄ:
3 §. RAHASTON TARKOITUKSENA ON STIPENDIEN, MATKA-AVUSTUSTEN JA TUNNUSTUSPALKINTOJEN AVULLA TUKEA SUOMEN VALIMOTEOLLISUUDEN TEKNISTÄ, TALOUDELLISTA,
YMPÄRISTÖLLISTÄ JA HENKILÖSTÖPOLIITTISTA KEHITYSTÄ SEKÄ EDISTÄÄ SVY:N SÄÄNNÖISSÄ MAINITTUJA TARKOITUSPERIÄ.
5 §. RAHASTOSTA JAETAAN VAROJA SVY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIEN PERUSTEELLA SITEN,
ETTÄ SEKÄ PÄÄOMAN TUOTTOA ETTÄ PÄÄOMAA KÄYTETÄÄN, KUITENKIN ENINTÄÄN 1/10
RAHASTON ALKUPERÄISESTÄ PERUSPÄÄOMASTA VUODESSA.
6 §. RAHASTOSTA JAETAAN VAROJA SEURAAVIIN TARKOITUKSIIN: TUNNUSTUSPALKINTOJA
ENSISIJAISESTI VALIMOALAN OPISKELIJOILLE SEKÄ VALIMOTEOLLISUUTTA JA/TAI SVY:N
TOIMINTAA EDISTÄNEILLE NUORILLE, ALLE 30 -VUOTIAILLE VALIMOALAN HENKILÖILLE,
STIPENDEJÄ OPINTOMATKOIHIN, TUTKIMUKSIIN JA JULKAISUTOIMINTAAN, STIPENDEJÄ
AMMATILLISEEN PÄTEVÖITYMISEEN, MUIHIN KOHTEISIIN, JOIDEN SVY:N HALLITUS KATSOO
TÄYTTÄVÄN KOHDAN 3. VAATIMUKSET, EI HALLINNOINTIIN.
8 §. STIPENDIEN JA TUNNUSTUSPALKINTOJEN JAKOTILAISUUKSIA VOIVAT OLLA MM. SVY:N,
LAHJOITTAJIEN TAI OPPILAITOSTEN JÄRJESTÄMÄT TILAISUUDET.
10 §. STIPENDIT ON NOSTETTAVA JA KÄYTETTÄVÄ VUODEN KULUESSA NIIDEN MYÖNTÄMISESTÄ. MAHDOLLISET LYKKÄYSPYYNNÖT ON ESITETTÄVÄ SVY:N HALLITUKSELLE.
11 §. MUIDEN KUIN TUNNUSTUSPALKINTOJEN SAAJILTA EDELLYTETÄÄN RAPORTOINTIA
SVY:N JÄSENLEHDESSÄ TAI MUULLA TAVOIN.
MIKÄLI STIPENDINHAKIJALLA ON KYSYTTÄVÄÄ, ASIAMIES VASTAA KYSYMYKSIIN JA LÄHETTÄÄ PYYDETTÄESSÄ STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT KOKONAISUUDESSAAN.
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Vuosikokous
2017

SVY:N 70. VUOSIKOKOUS TAMPEREELLA

TEKSTI: OLAVI PIHA

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen 70. vuosikokous pidettiin Tampereella
perjantaina 6.10.2017. Yhdistyksen perinteen mukaanhan vuosikokous järjestetään lokakuun ensimmäinen perjantai. Vuosikokouksen kokoonkutsujana
ja isäntänä toimi TEVO Lokomo Oy. Paikalle saapui peräti 161 kokousvierasta
– 66 jäsentä ja 95 veteraania seuralaisineen. Tämä on suurin määrä pitkiin
aikoihin.
Tampereen keskustassa sijaitseva Scandic City toimi kokoushotellinamme, ja
mikä parasta, kaikki kokousvieraat mahtuivat samaan hotelliin. Jo torstai-iltana oli kokousvieraita saapunut paikalle runsain mitoin, ja monista illallispöydistä kuuluikin iloisia tervehdyksiä, kun vanhat tutut ja työtoverit tapailivat
toisiaan vuosien jälkeen.
Kokouspäivä oli ohjelmaa täynnä. Aluksi tehtiin perusteellinen tutustumiskäynti, ja kohteena olivat maailmanluokan yritykset Metso Minerals Oy ja
TEVO Lokomo Oy. Sieltä linja-autot veivät kokousvieraat kokouspaikaksi valittuun Museokeskus Vapriikkiin. Maittavan lounaan jälkeen pidettiin virallinen
vuosikokous Vapriikin auditoriossa. Kello 17 aikoihin kokousväki haettiin Tampereen raatihuoneelle, jonka historiallisissa tiloissa nautittiin kiinnostavista
puheista ja virkistävistä pöydänantimista. Juhlaillallinen oli nimensä mukaisesti juhlava, ja ihan kaikki SVY:n perinteeseen liittyvät rituaalit käytiin lävitse!
Juhlaväki nautti onnistuneesta ohjelmasta ja mukavasta tunnelmasta, ja tanssilattia oli kovassa käytössä, kun Pasi Kivimäki & N.Y.T. soitti juuri tälle yleisölle
soveltuvaa musiikkia myöhään yöhön.
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TEHDASVIERAILULLA
ALOITETTIIN
Perjantaiaamu Tampereella
6.10.2017 valkeni lokakuisen harmaana, kylläkin poutaisena. Joillekin jäsenille aamu tuntui tulleen
turhankin nopeasti, mutta kaikki
kokousvieraat saatiin kyytiin. Hyvin
mieluisaa oli havaita, että tehdaskierrokselle tuli tavattoman paljon
valimomiesten puolisoita.
Vierailun kohteet, menestyvät
maailmanluokan yritykset TEVO
Lokomo Oy ja Metso Minerals Oy,
on esitelty perusteellisesti Valimoviestissä 3/2017, josta voi tutustua
vielä kerran yritysten toimintaan.
Vierailun aikana kiinnitin huomioni siihen vakavuuteen ja perusteellisuuteen, jolla oppaat suhtautuivat
vieraiden turvallisuuteen. Kiersimme molemmat yritykset perusteellisesti, ja oppaat vastasivat mitä
moninaisimpiin kysymyksiin. Vierailijat oli jaettu tavan mukaan pienempiin ryhmiin, joten jokainen
kiinnostunut vieras sai varmasti
kuulla ja nähdä monenlaista uutta ja ihmeellistäkin.

VUOSIKOKOUS 2017
Yhdistyksen sääntöjen mukaiseen vuosikokoukseen osallistui
107 henkilöä. Kokouksen alussa
muistettiin joukostamme poistunutta viittä jäsentä hiljaisella
hetkellä.

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen 70. vuosikokous vietiin jämäkästi ja iloisella otteella
lävitse TEVO Lokomo Oy:n johtajan KTM Merja Laituri-Korhosen nuijankopautuksin. Vieressä kokouksen sihteerinä toiminut asiamies Jani Isokääntä vielä tuskaisasti miettii, miten
ihmeessä esittää vuosikokoukselle kohta esille tuleva vuoden 2018 budjetti.

7-kertainen määrä verrattuna Suomen valutuotantoon! Kevytmetallivalimot ja teräsvalimot näyttävät
kiitävän kohti 2017 huipputuotantoa. Kolme valimoa Ruotsissa lopetti toimintansa, ja kuuluisin lienee Kohlswa Gjuteri AB:n konkurssi maaliskuussa 2017. Teräsvalimon
historia on aivan omaa luokkaansa,
sillä se perustettiin vuonna 1548
– eli 470 vuotta sitten! Konkurssipesä etsii valimolle ostajaa. Asiasta
kiinnostunut voi nyt päästä edullisella hinnalla ihan oman teräsvalimon omistajaksi, ottamalla yrityksen velat hoitaakseen.

uutena hallituksen jäsenenä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja pohtii toimikuntien kokoonpanoa.
Teollisuusneuvos Yrjö M. Lehtonen kertoi Suomen Valimomiesten
Liiton perustamiseen johtaneista
syistä. Lehtonen totesi, että ehkä
kaikkein eniten SVL:n perustamiseen vaikutti SOTEVAn työt, joista selviämiseksi Suomen valimot
joutuivat ponnistelemaan äärimmilleen ja rakentamaan kokonaan
uusia valimoita. Tällainen on esimerkiksi Tampella, joka rakensi kokonaan uuden ns. sotakorvausvalimon. Sotakorvauksista 2/3 oli yllättäen metalliteollisuuden tuotteita,
ja niissä oli hyvin paljon valuja.
Rauta- ja metallivalimo Suomen
tehtäväksi tuli 60 000 rautatievaununpyörän valmistaminen valamalla. Rauta- ja metallivalimo Suomi
siirtyi osittaiseen kolmivuorotyöhön vuonna 1946, jolloin tarvittiin
kipeästi työnjohtajia ja valimomiehiä. Heitä vaan ei yksinkertaisesti
ollut. Tämän vuoksi heitä piti nopeasti kouluttaa, ja tässä toiminnassa
Suomen Valimomiesten Liiton aktiivisuus oli hyvin tärkeä.

Vuosikokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat,
eikä yllätyksiä tullut esille. Yhdistyksen toimintakausi, joka on sama
kuin tilikausi eli 1.7.2016–30.6.2017,
jää SVY:n historiaan positiivisen,
Ruotsin veljesjärjestömme SGF:n noin tuhannen euron tuloksen
terveiset vuosikokoukseen toi van- muodossa. Vuosikokous myönsi
tili- ja vastuuvapauden edelliselle
ha tuttumme Marko Nuikka, joka
hallitukselle. Hallituksen valinta on
onnistui suomenkielellä hienosti
vuosikokouksen keskeisiä päätöktehtävästään. Marko puhuu suomea yhden kerran vuodessa. Mar- siä, ja kokous päätti, että puheenjohtajana jatkaa dipl.ins. Aki Keskiko onnitteli SVY:tä 70-vuotisesta
nen (Pintos Oy). Varsinaisiksi jäsetaipaleestaan, ja luovutti hienon
niksi valittiin Ville Haataja (MiiluSGF:n valamalla tehdyn kilven.
Marko kertoi, että Ruotsin valimot cast Oy), Olli-Pekka Kopiloff (Oitin
Valu Oy), Timo Vuori (Svets & Me- Aktiivisin SVL:n organisoija oli
selviytyivät vuodesta 2016 oikein
hyvin, ja saavuttivat 392 000 tonnin kanogruppen AB) ja Sampo Vauh- Yrjö M. Lehtosen isä ja Rauta- ja
metallivalimo Suomen omistaja ja
konen (Valmet Technologies Oy)
tuotannon. Tämä on muuten liki
VALIMOVIESTI 4/2017
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Teollisuusneuvos, yhdistyksen kunniajäsen Yrjö M. Lehtonen tuli Suomen
Valimomiesten Liiton jäseneksi 68 vuotta sitten vuonna 1949 ollessaan tekniikan ylioppilas.

Yhdistyksen uusin kunniajäsen dipl.ins. Ole Krogell
pitämässä kiitospuhetta.

johtaja B. M. Lehtonen. Hän toi yhdistykselle toimintamallia Yhdysvalloista ja Ruotsista, jonka kanssa
tehty yhteistyö ensimmäisinä vuosina oli erityisen arvokasta aloittelevalle Suomen Valimomiesten Liitolle. Toimitusjohtaja B. M. Lehtonen oli toimittanut ja kustantanut
vuonna 1946 ensimmäisen suomenkielisen valimo-oppikirjan eli
Fettweis-Wreden saksalaisen oppikirjan mukaan. Olikin luonnollista, että B. M. Lehtonen oli avainhenkilö, kun Suomen Valimomies
–lehden ensimmäiset numerot
alkoivat ilmestyä vuonna 1949.

valmistetusta sulkapallomailasta.
Maila saanee Callen kotona kunniapaikan, sillä jos joku nyt ei tiedä
tai muista, niin Calle on kuulunut
pitkään ikäsarjansa maailman kolmen parhaimman pelaajan joukkoon.

Suomen Valimotekninen Yhdistys muisti yhdistyksen opintomatkoja ulkomaille järjestänyttä dipl.
ins. Carl-Johan Nyberghiä luovuttamalla hänelle raudasta valetun
sulkapallomailan sekä siihen liittyvän sulkapallon. Kunniajäsenemme
Calle oli aidosti liikuttunut (istuin
hänen vieressään) saamastaan
huomionosoituksesta ja aivan uskomattoman hienolla valutaidolla

Vuosikokouksen lopussa yhdistyksen puheenjohtaja Aki Keskinen
kiitti TEVO Lokomo Oy:tä siitä, että
se mahdollisti toimihenkilöilleen tilaisuuden järjestää korkeatasoinen
yhdistyksen 70. vuosikokous. Suuret kiitokset menivät myös TEVO
Lokomo Oy:n laatupäällikkö Juho
Mäkiselle, joka toimi kokouspäällikkönä, sekä tietysti hänen ahkeralle kokoustiimilleen.
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Uudenkaupungin Rautavalimo
Oy:n johtaja, dipl.ins. Timo Rautarinta esitti kutsun seuraavaan
vuosikokoukseen, joka pidetään
Uudessakaupungissa perjantaina
5.10.2018. Vuosikokouksen isäntänä on silloin URV, nyt toisen kerran
SVY:n historian aikana.

UUSI KUNNIAJÄSEN
JA ANSIOMERKKEJÄ
Henkilö, joka aktiivisesti ja huomattavalla tavalla on toiminut yhdistyksen tai sen tarkoitusperien
hyväksi, voidaan vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi, tai hänelle
voidaan hallituksen päätöksellä
myöntää yhdistyksen ansiomerkki.
Näin todetaan säännöissämme, ja
yhdistyksen tavaksi onkin muodostunut jakaa näitä huomionosoituksia kymmenvuotisvuosikokouksissa. Ja nythän oli sellainen kokous!
Hallitus oli kokouksessaan päättänyt kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi dipl.ins. Ole Krogellin, joka
puolisonsa Kaisan kanssa on ollut
lähes Valimoviestin ensimmäisistä
numeroista lähtien tekemässä noin
sataa Valimoviestiä.
Ansiomerkit jaettiin estradilla
myös seuraaville ansioituneille yhdistyksen jäsenille: Veijo Karttunen,
Raimo Koski, Lauri Kivijärvi, Olli
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Puheenjohtaja Keskinen kiinnittää yhdistyksen ansiomerkkiä Mikko Ojasen
takkiin asiamiehen
seuratessa toimenpidettä.

Iltapäivän luennon
piti Pirjo Virtanen,
Vice President Metallurgical Operations,
Metso Minerals Oy.
Aiheena oli valimoteollisuuden suuntaviivoja tälle vuosituhannelle. Erinomaisen luennon perusviesti oli, että jos
ajattelet valimoalan
olevan niin perinteistä teollisuutta,
että vanha osaaminen ja laitteet pitävät
yrityksen käynnissä,
olet täysin väärässä.
Luennon kestäessä
TkT Virtanen viittasi
usein Mark Lewisin
(Omega Foundry
Machinery Ltd) kirjaan ja Lewisin World
Foundry Congressissa 2016 pitämäänsä
luentoon.
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Kuvassa vasemmalla edessä puheen pitänyt dipl.ins. Paavo Tennilä ja Paavon takana puoliso Elina Aro. Paavon takana osittain näkyy dipl.ins. Arto Riihimäki, joka oli yhdistyksemme puheenjohtaja, kun vietettiin SVY:n 40-vuotisjuhlaa. Edelleen oikealle mennessä on Veikko Heinonen ja sitten tilaisuudessa valokuvia ottaneen Tuomo Tiaisen puoliso Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen. Tämän
jälkeen seuraavat Ris-Pertin Alexander Strakh ja Pekka Varttila, työuran Beijers Oy:ssä tehnyt Lauri Kivijärvi ja puolittain näkyvissä
on pitkän työpäivän Erikoisvalu Halmela Oy:ssä tehnyt Arvo Huisko.

Karhunen, Markku Eljaala, Kaisa
Ahomaa-Krogell, Marko Riihinen,
Jani Isokääntä, Niku Nurmi, Mikko
Ojanen ja Marko Telenius.

VETERAANIEN
KIITOKSET HALLITUKSELLE
Veteraani ja yhdistyksen kunniajäsen Kari Pohjalainen esitti veteraanien puolesta lämpimät kiitokset yhdistyksen hallitukselle taloudellisesta tuesta. Tämä tuki mahdollisti lukuisien veteraanien ja heidän puolisoidensa osallistumisen
vuosikokoukseen. Veteraaneja oli
tullut paikalle 52 ja heidän puolisoitaan 43, joten tämän joukon
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määrä oli 95. Siis melkoisen paljon
enemmän kuin tavallisesti, sillä veteraanien määrä vuosikokouksissa
on vaihdellut yhden ja kahden välillä.

TAMPEREEN
KAUPUNGIN VASTAANOTTO
Ennen iltajuhlaa linja-autot kuljettivat parhaimpiinsa sonnustautuneet osallistujat Tampereen raatihuoneelle. Apulaispormestari
Aleksi Jäntti toivotti juhlivat valimolaiset tervetulleiksi, ja avasi kyseisen rakennuksen värikästä historiaa. Hän myös kehotti vieraita
tutustumaan kaikkiin saleihin ja tu-

tustumaan arvokkaisiin taideteoksiin. Ja Tampereen kaupungin tarjoilut olivat todella makoisia.
Saimme myös kuulla yhdistyksemme vanhimman kunniajäsenen, dipl.
ins. Paavo Tennilän vaikuttavan puheen. Paavo aloitti kiittämällä Tampereen kaupunkia, joka oli kutsunut
SVY:n juhlaväen raatihuoneelle. Paavo kertoi, että raatihuone oli tullut
hänelle tutuksi jo vuonna 1945, kun
hän tuli Tampereelle lukioon. Siihen
aikaan Tampereen kaupunginorkesteri konsertoi raatihuoneella. Orkesteri täytti noin kolmasosan juhlasalista, ja kuulijoita mahtui tilaan ehkä
kahdesta kolmeensataan, Paavo
muiden mukana.
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Nyt Paavo halusi kiinnittää yhdistyksen juhlavieraiden huomiota
raatihuoneen portaikon yläpäässä
olevaan tauluun, jonka Albert
Edelfelt maalasi Suomen taiteen
kultakaudella 1800-luvun lopulla.
Maalaus esittää Kuopion läänin
maaherraa Olavi Wibeliusta ja venäläistä kenraalia, joka oli juuri valloittanut läänin alueen kenraali
Sandelsin joukoilta. Wibeliuksen
ja kenraalin kohtaamista kuvataan
Vänrikki Stoolin tarinoissa, joita
Paavon ikäpolvi luki koulussa
äidinkielen tunneilla.
Runossa ”Maaherra” kerrotaan,
että kenraali ei hyväksynyt tilannetta, että valloitetun seudun miehet
yhä taistelivat Ruotsin joukoissa.
Kenraali vaati, että maaherran piti
kirjoittaa määräys, jonka mukaan
seudun miesten olisi heti palattava kotitaloihinsa. Muuten heidät
ja heidän perheensä häädettäisiin
kodeistaan. Maaherra viittasi työpöydällään olevaan Ruotsin lakiin
vuodelta 1734 – tämä laki muodostaa vielä tänäkin päivänä Suomen
lainsäädännön perustan – ja sanoi
kenraalille tiukasti: ”Te voiton saitte. Teill´ on valta nyt, te minun tehkää miten miellyttää! Mut laki ennen mua syntynyt myös jälkeheni
jää.” Kenraali luopui vaatimuksestaan ja poistui.
Paavo kehotti meitä SVY:läisiä
kunnioittamaan historiaamme ja
osoittamaan, että emme ole fakki-idiootteja!

ILTAJUHLA
MUSEOKESKUS VAPRIIKISSA
Juhlaillalliselle saavuttiin simpsetit
kaulassa ja iloisin mielin. Kun kutsuvieraat olivat asettuneet merkityille paikoilleen, me muut valitsimme paikkamme pitkien pöytien
äärestä, ja tutustuimme vieressä istuviin, elleivät jo ennestään olleet
tuttuja. Pöydällä odotti iltajuhlaa
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Kuopion läänin maaherra Olavi Wibelius ja venäläinen kenraali Albert Edelfeltin
maalauksessa, joka sijaitsee raatihuoneen portaikon yläpäässä.

varten valmistettu menu. Sen oli
taiteillut hauskoista ”Päivän Päästöt”-piirroksistaan tunnettu Arvo
Huisko, joka oli paikalla puolisoineen. Alkuruokana oli herkullista
savuahvenmoussea ja mätiä, joiden jälkeen tuotiin eteemme höyryävä härän sisäfileepihvi. Hienostunut lime-valkosuklaajäädyke
päätti ruokailun.
Tamperelaiset murreviihteen pioneerit Hönttä & Toippari esiintyivät ja saivat kaikki 161 illastajaa viimeistä henkilöä myöten mukaansa
kertomuksillaan. Ne oli totta kai

laadittu mittatilaustyönä juuri tätä
yleisöä varten. Enkä yhtään ihmettele, että heidän tampereenkiäliset
uutiset ovatkin vakiintuneet instituutioksi. Kaksi jämäkkää veijaria
ovat esiintyneet radiossa, televisiossa ja keikoilla yli 20 vuoden ajan.
Mutta niin vain tähänkin tilaisuuteen saatiin esiintyjä omasta jäsenkunnasta. Professori emeritus Tuomo Tiainen asteli mikrofonin ääreen sopivan tilaisuuden tullen.
Varttuneemmat jäsenet jo aavistelivat, että kohta kuullaan melkoinen
esitys. Aluksi Tuomo tietysti onnit-
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teli yhdistystä sen vuosipäivän johdosta, mutta jatkoikin sitten laulaen valamista kuvailevan runonsa.
Yleisö haltioitui esityksestä jokaista sanaa kuunnellen. Kun viimeinenkin sana runosta oli esitetty,
juhlaväki nousi seisomaan, ja antoi
raikuvat ja pitkät suosionosoitukset. Tuo hetki oli meille valureille
mieleenpainuva. Tuomon luvalla
julkaisen nyt tuon Nälkämaan laulun sävelkulkuun sovitetun esityksen kokonaisuudessaan:

Valaminen ei lopu
Kuulkaa kaikki nyt sanomaa
kautta Suomenmaan kaikuvaa:
Valimotekninen yhdistys
seitsemänkymmentä on täyttänyt.
Yhdistys henkeä nostattaa,
jäsenistönsä myös kouluttaa.
Lehteä, kirjoja toimittaa,
vie alan viestiä aikojen taa!

Ammatti toiseksi vanhin on
valaminen alla auringon.
Metalliset osat mutkikkaat
valamalla vain aikaan saat.
Muodot ja lujuudet kohdalleen
valaminen tuottavi jetsulleen.
Hintakaan ei kovin karmiva lie,
kun valimoon vain käy ostajan tie.

Auringonlaskua ennustaa
alalle yksi ja toinen saa.
Itse me parhaiten tiedetään:
valutekniikka häivy ei minnekään.
Minne vain katsomaan tarkemmin jäät,
valukappaleen kaiken sä keskellä näät.
Paras kaikkien viimein on uskoa vaan:
Valaminen lopu ei milloinkaan!

Jos maassamme koneita rakentaa
jatkossa edelleen aiotaan,
totuus on pakko myös tunnustaa:
valutekniikkaa aina vain tarvitaan.
Kappalekoolle ei rajoja näy,
grammojen osista tonneihin käy.
Muut menetelmät ne toiseksi jää,
valajat, pitäkää pystyssä pää!

Onnen tahdomme nyt kaikki toivottaa,
kun yhdistyksemme juhlia saa.
Alan lippua korkeella eespäin vie,
niin tulevaisuuteen auki on tie.
Vuosia karttukoon tuplaten
harteille maineikkaan yhdistyksen!
Kun usko ja taito on kohdallaan,
valaminen lopulta valloittaa maan!

Kilpailukyky on kohdallaan,
kun uutuuksiin tarmolla tartutaan.
3D-tulostus avun tuo,
malleille nopeat markkinat luo.
Liuoslujitettu ferriitti on
matriisi tuo ihan voittamaton,
kun pallografiittirautoja näin
viedään uusia haasteita päin.

Valokuvat: Jani Vaalima kuvat 1,2, 3 ja 4;
Tuomo Tiainen kuvat 5 ja 6;
Olavi Piha kuvat 7 ja 8

Mukavien muistojen
lisäksi osallistujat saivat
teräksiset nimikoidut
snapsilasit. Ja mikä
hienointa, kun kaverin
kanssa sitten ottaa napsua, niin tyylikkäästi lasin
pohjasta pilkistää SVY:n
logo teksteineen.
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SGF ÅRSMÖTE 2017
TEKSTI: OLAVI PIHA

Kirjoittaja vei puolisonsa kanssa
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen tervehdyksen Sveriges Gjuteritekniska Föreningenin vuosikokoukseen 8.– 10.9.2017, josta esittää
kiitokset SVY:n hallitukselle. Kokouspaikka oli tällä kertaa perinteikäs
Elite Stadshotellet Karlstad. Veljesjärjestömme perustamisvuosi on
1908, joten pian vietetään yhdistyksen 110-vuotisjuhlaa. Ruotsalaiset arvostavat historiaansa ja niinpä vuosikokous teki päätöksen, että vaikka yhdistyksen satavuotinen
historia on koottu komeaan juhlakirjaan, niin tuleva juhlavuosi huomioidaan historiakirjan muodossa,
joka täydentää sopivalla tavalla jo
julkaistua historiateosta.

puheenjohtajan valinta. Uuden puheenjohtajan valinta olikin vuorossa, sillä hallituksen puheenjohtaja
Johan Ortfeldt jätti paikkansa. Uudeksi yhdistyksen puheenjohtajaksi
valittiin varapuheenjohtajana toiminut Christian Karlsson (Alvesta).
Ja voi sitä ruotsalaista meininkiä, jo
varsinaisessa vuosikokouksessa Johan Ortfeldt kehuttiin ja kiitettiin,
luovutettiin reliefi ja taas pidettiin
puheita Johanista. Ja iltajuhlassa
meno vain yltyi. Paikkansa hallituksen puheenjohtajana jättänyttä Johania kehuttiin, kiitettiin ja luovutettiin yhdistyksen kilpi, annettiin
kukkia ja halattiin. Sitten yleisö keksi alkaa vaatimaan Johanin puolison lavalle.Taas annettiin kukkia,
kehuttiin, halattiin ja itkettiin. LopYhdistyksen jäsenmäärä on nyt
ulta meno oli sellaista, että yleisön
kääntynyt selvään kasvuun ollen
joukkoon vaadittiin mikrofonia ja
nyt 904, joka korreloi sen kanssa,
sieltä Johania kehuttiin. Taas halatettä Ruotsin valimoteollisuudella
tiin ja itkettiin. Kun ei uusi puheenmenee hyvin. Mutta ei niin hyvää, johtaja enää muuta keksinyt, hän
etteikö jotain negatiivistakin. SGF alkoi ylistämään Johanin puolisoa,
jakaa SVY:n tavoin rintamerkkejä,
ja todellakin pyysi Anetten lavalle.
mutta käytäntö on erilainen kuin
SGF:n toiminta ei uuden puheenSuomessa. Ruotsissa jokainen 25
johtajan mielestä mitenkään olisi
vuotta yhdistyksen jäsenenä ollut
voinut onnistua ilman rouva Ortsaa rintamerkin (veterantecken).
feldtin uhrautuvaisuutta tärkeälle
Jäsenen ei tarvitse siis olla ”ansioi- asialle. Kuinka urhoollisesti Antunut”. Tämä näyttäytyy vuosikoette Ortfeldt olikaan jäänyt aivan
kouksessa aika ikävällä tavalla. Nyt yksin kotiin, kun puheenjohtajan
rintamerkkejä oli jaossa yksitoista, tehtävät aivan taukomatta olivat
mutta vain yksi jäsen (Kent Eriksvaatineet Johanin matkailua SGF:n
son, Skövde) saapui paikalle merk- kokouksiin. Taas kehuttiin, halatkiään vastaanottamaan.
tiin, jaettiin kukkia ja itkettiin. No,
kävinhän minäkin kättelemässä JoVuosikokouksen osallistujalishania, entistä työtoveria Valmetin
tassa oli 114 nimeä. Vuosikokajoilta, tein sen kuitenkin ilman haouksen keskeinen tehtävä on
laamista ja itkemistä. Olipa se eri-
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laista kuin mei-dän suomalaisten
”No” kulttuuri.
Sain kuulla Scanian laajentavan
Södertäljen rautavalimoaan. Tuotanto kolminkertaistuu 90 000 tonniin vuodessa, joka on 1,5-kertainen koko Suomen tuotantoon verrattuna. Joka on Södertäljen valimossa vieraillut, voi todeta, että jo
nykyinenkin rautavalimo on ihan oikeasti iso. Ruotsalaisen teollisuusjätin strategia on siis dramaattisella
tavalla muuttunut.
Ruotsalainen Scania ottaa alihankkijoiltaan rautavalut ehkä
maailman kalleimpaan maahan ja
työvoimakustannuksilla, jotka ovat
noin 70-kertaiset verrattuna Aasian
vastaavaan. Ottamalla yrityksensä
keskeiset valukomponentit omaan
hallintaan, Scania takaa mm. parhaan mahdollisen tuotekehityksen
ja lopputuotteen laadun. Tällaisesta suuntauksesta on ollut viitteitä
amerikkalaisessa Modern Casting
-lehdessä jo jonkin aikaa. Sama on
nähtävissä Saksassa, jossa esimerkiksi suuri ja mahtava Stihl kertakaikkiaan hermostui alihankkijavalimoiden kanssa sähläämiseen.
Muutoksia Suomen valimoteollisuuteen Scanian päätös väistämättä aiheuttaa ajan myötä – ikäviä
sellaisia. Suomalaisen valukauppiaan ei enää tarvitse matkailla Södertäljeen. Myös Volvon valtavien
Skövden valimoon tekemien investointien tausta lienee edellä mainittu ajattelutapa. Volvolla onkin
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valmiina ehkä koko pohjoisen Euroopan suurin ja nykyaikaisin rautavalimo.

pettamispäätöksen saanutta kolmea teräsvalimoa ja yhtä rautavalimoa, jotka ovat siirtyneet yksityiseen omistukseen. Valuja viedään
Ei voi muuta kuin ihailla ruotsa- valmistettavaksi Puolaan, Viroon,
laista kaukonäköisyyttä ja rohkeTurkkiin, Intiaan, Kiinaan ja ties miutta suuria päätöksiä tehtäessä.
hin. Esimerkkiä valujen käyttäjille
Ruotsi näki jo muinaisella 1970-lu- näyttävät suomalaiset suuret valivulla, että telakkateollisuutta maa- mo- ja konepajayritykset itse, mm.
ilmassa pyöritetään veronmaksaji- Alteams, Sulzer Pumps Finland,
en rahoilla, ja hyppäsi viisaasti sii- Metso, Componenta, Abloy jne.
tä leikistä pois, ja käytti voimansa
Esimerkin voima tunnetusti on suukannattavimpiin aloihin. Päätökri. Suomalaisen valimoalan tilanne
sestä näkee selvästi, että ruotsalai- on tänään merkittävästi huonompi
set ”isot pojat” ottavat tosissaan
kuin laman synkimpänä vuonna
senkin tosiseikan, että 25 valtamer- 1993.
ta kyntävää rahtilaivaa saastuttavat maailmaa ja päästävää yhtä
Mutta meidänhän pitäisi pärjätä
paljon hiilidioksidia kuin 10 milsamoin kuin ruotsalaisten. Meillä
joonaa autoa.
on valimomiesten työvoimakustannukset ja asiakkaat täsmälleen saSuomen valimoteollisuuden timat kuin ruotsalaisilla ja saksalaisillanne on tänään todella murheel- la. Syy ei siis olekaan korkea palklinen lukuun ottamatta neljän jo lo- kataso, vaativammat asiakkaat tai

Oras Group on merkittävä
eurooppalainen talotekniikan
vesikalustetoimittaja: markkinajohtaja Pohjoismaissa ja johtava
yritys Manner-Euroopassa.
Yrityksen tehtävä on tehdä veden
käytöstä helppoa sekä ympäristöä
säästävää ja sen visiona on tulla
kehittyneiden vesikalusteiden
eurooppalaiseksi markkinajohtajaksi. Konsernilla on kaksi
vahvaa brändiä, Oras ja Hansa.
Oras Groupin omistaa
perheyhtiö, teollinen omistaja
Oras Invest.
Konsernin pääkonttori sijaitsee
Raumalla ja tehtaat sijaitsevat
Raumalla, Saksan
Burglengenfeldissä, Tšekin
Kralovicessa ja Puolan Olesnossa.
Konserni toimii 20 markkinalla
oman henkilöstön voimin.
Oras Groupin vuoden 2016 liikevaihto oli 245 miljoonaa euroa
ja tilikauden lopussa konserni
työllisti 1354 henkilöä.
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tiukemmat yhteiskunnan asettamat
vaateet. Yksittäinen valimonjohtaja, tuotantopäällikkö tai työnjohtaja ei näihin eikä merkittäviin teollisuuden mittakaava-asioihin voi
vaikuttaa. Ei auta, vaikka kuinka
olisi ahkera ja harrastaisi sitä nyt
muodissa olevaa Lean-metodia.
JOT-muotihan meni ohi jo, kun konepajojen pihoilla makaa koneistamista odottamassa konttikaupalla
toiselta puolen maailmaa rahdattua
valua.
Olisiko aika Suomen merkittävimpien valunkäyttäjien ja valimoiden
vihdoinkin neuvoteltava vakavasti
Ruotsin mallin mukaisesta merkittävästä suunnanmuutoksesta ennen kuin on liian myöhäistä? Kello
Suomen konepaja- ja valimoklusterille tikittää jo.

Oras Oy etsii Raumalle
valun asettajaa messinkivalimoon.
TEHTÄVÄSSÄSI vastaat
messinkikomponenttien valun
optimoinnista määritettyjen laatuvaatimusten mukaisesti ja työskentelet
tehokkaasti laatutavoitteiden saavuttamiseksi.
Sinulla on menetelmien ja työvälineiden kehittämisvastuu
yhdessä suunnittelijoiden/asiantuntijoiden kanssa.
TYÖSSÄ MENESTYMINEN edellyttää huolellisuutta,
ongelmanratkaisukykyä ja tehokasta työotetta sekä hyviä työyhteisötaitoja.
Aikaisempi kokemus vastaavasta työtehtävästä katsotaan eduksi. Haemme
työhön sitoutuvaa, aloitteellista ja oppimishaluista työntekijää, jolla on kyky
hahmottaa kokonaisuuksia sekä halua kehittyä työssään. Tulet toimeen työympäristössä myös englannin kielellä.
Lisätietoja tehtävästä antaa Supervisor, Foundry Milla Kallioinen
19.12. puh. 02-8316548.
Lähetäthän hakemuksesi ja ansioluettelosi 31.12.2017 mennessä
www.oras.com sivuston kautta. Lisätietoja yrityksestä saat sivuiltamme
www.oras.com.
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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:

Lämmitys- ja jäähdytysseula,
panosajo (Neuhof)

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:
– Pullakaavamot:
– Keernatykit:

Künkel-Wagner ja SLS Swisspour valukoneet
Eri saksalaisia toimittajia
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
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SUOMEN
VALIMOTEKNISEN YHDISTYKSEN
70-VUOTISJUHLAT VAPRIIKISSA
TEKSTI: Kari Pohjalainen

HISTORIAA

Henkilöistä 17 persoonaa olivat
malliväkeä. Tampellassa aikoinaan
Vuonna 1857 1. pnä toukokuuta työskennelleitä (valimo ja malliveistämö) voitiin nimetä kaikkiaan 8
Tampellan konepaja sai erioikeudet toimintaan, ja pari vuotta myö- henkilöä. Nämä entiseen aikaan
hemmin konepaja muutti erityises- Tampellasta palkkaa nauttineet
ti rakennettuun kaksikerroksiseen. tunnistivat varmasti historian haviRakennuksessa olivat silloinen vali- naa, kun he astuivat juhlapaikalle.
Juhlasalina Vapriikissa toimi entimo ja mallipaja.
nen konepajan alaverstas.
Valimo ja mallipaja sijaitsivat
vain sadan metrin päässä nykyisestä Vapriikista, jossa Suomen
Valimoteknisen Yhdistyksen 70.
juhlavuosikokousta juhlittiin
6.10.2017.

ERITYISTILAISUUS
PÄÄJUHLAN SISÄLLÄ
Valumallinvalmistusalan ”Grand
Old Man” Erkki Lehti 90 v. oli
pyydetty tilaisuuteen erityishuomionosoituksen vuoksi. Erkki Lehteä
oli ”toivonut” paikalle hänen entinen ”nikkarinsa” Leo Pölönen.

70-VUOTISJUHLAT
Hienot, loistavasti järjestetyt
ja hyvin onnistuneet olivat juhlat,
josta erityiskiitos SVY:n hallitukselle. Olette ansainneet jokainen hallituksen jäsen sulan hattuunne ja määrättömästi kunniaa.
Paljon kiitoksia myöskin TEVO:n
(entinen Lokomo) persoonille,
joiden tekemästä työstä ja onnistumisesta kaikki riippui.
Juhliin osallistui 161 persoonaa (Kaikki SVY:n jäsenet ja heidän
kumppaninsa ovat aina persoonia).
Juhliin osallistuneita henkilöistä oli
veteraaneja ja heidän parempia
puoliskoitaan 95 yksilöä.
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Leo Pölönen ojensi Erkki Lehdelle ja Kari Pohjalaiselle teettämänsä reliefit,
jossa oli kuva Erkki Lehdestä ja Kari Pohjalaisesta.
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Taustaa: Erkki Lehti omisti Vilho
Karttusen kanssa Kangasalan Malliveistämön, joka oli oman aikansa
edistynein yksityinen malliveistämö maassamme. Kangasalan Malliveistämö aloitti yksityisen malliveistämötoiminnan, joka on nykyisin vuonna 2017 hallitsevaa valumallin valmistustoimintaa. (Aikaisemmin nikkariverstaat olivat valimoiden omia ”kankeitakin” osastoja).
Leo Pölönen tuli aikoinaan oppiin Kangasalan Malliveistämöön,
ja ”oppivuosiensa” jälkeen hän
muutti Helsinkiin ja kykyjensä ansioista hänelle tarjottiin Malliveistämö Alf Widbergin toiminnan jatkamista. Leksa tarttui ohjaimiin ja
malliveistämö tunnettiin jatkossa
nimellä: Helsingin Mallimestarit.
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Yritys toimii tänä päivänä valumallialalla edelleenkin CNC- vetoisena Eno:ssa.

Tilaisuus oli kaunis, tunnelmallinen ja herkkä. Hienon, hieno tunnelma ja tilaisuus.

Tapahtuma: Erkki Lehti kutsuttiin
erilleen juhlahumusta, ja Leo Pölönen lausui hänelle: ”Parhaalle esimerkille ja oppi-isälleni Erkki Lehdelle haluan antaa tämän muistolahjan muistoksi ja kiitokseksi toimintamallista, joista hänen alaisenaan Kangasalan Malliveistämössä
sain nauttia ja oppia yrityksen käytännön toiminnan pyörittämistä”.

NOSTALGISOITUMASSA VAPRIIKISSA (ALAVERSTAALLA)

Leo Pölönen ojensi Erkki Lehdelle
ja Kari Pohjalaiselle teettämänsä
reliefit, jossa oli kuva Erkki Lehdestä ja Kari Pohjalaisesta. Kuvan takana lukee kaiverrus: Kiitos Elämäni Suurille Mallivaikuttajille. Leksa
2017.

Pippalot jatkuivat pitkälti yli
puolenyön perinteisesti, kunnes
fossiili-ikäiset alkoivat hakeutua
kohti hotelliaan.

Juhliin ja juhlapaikalle Vapriikkiin olivat ilmoittautuneet entiset Tampellalaiset: Hannu Jylhä,
Veikko Kankare, Erkki Lehti, Pekka Niemi,Kari Pohjalainen, Alexander Strakh, Timo Telenius ja
Pekka Varttila.
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MALLIVEISTÄMÖ
MALLIVARUSTE
KOSKI Oy

HISTORIAA

RAIMO KOSKI

Mallivaruste Koski & Rantala Ky
aloitti toimintansa 19.6.1986 Panelian keskustassa sijaitsevassa kauppakiinteistössä. Yhteistyökumppaneina aloitettaessa olivat Raimo
Koski ja Erkki Rantala. Heidän yhteistyönsä jatkui vuoden 1988 loppuun asti, vaikkakin yrityksen nimi
vaihtui Mallivaruste Koski Ky:ksi.
Uusi malliveistämö valmistui syksyllä 1989. Yritys sijaitsee Panelian teollisuusalueella.

Raimo Koski valmistui aikoinaan
Vallilan Ammattikoulun mallipuusepän opintolinjalta, ja hänen ensimmäinen työpaikkansa oli Suomivalimolla Helsingissä. Raimo
valmistui Turun Teknillisestä Oppilaitoksesta Valimoteknikoksi, ja
hän työskenteli useita vuosia mm.
Leinovalussa Salossa ja Suomivalimossa Iisalmessa, ennen aloittamistaan Paneliassa omaa malliveistämöään.

Samana vuonna 1989 alkoi Janne Vartaman valumallinvalmistajan ura. Vuoden 1995 syksyllä Tero
Kuusisto aloitti työt Mallivarusteella. Vuonna 2000 Mallivaruste Koski
siirtyi osittain valumallien sähköiseen valmistukseen ja yritykseen
hankittiin ensimmäinen CNC kone.
Nykyisen veistämön laajennus valmistui vuonna 2006. Vuonna 2017
Mallivaruste Koskella on 3 kpl toimivaa CNC-konetta.

VALUN LOPPUKÄYTTÄJÄT JA
VALUMALLINVALMISTAJAT

Raimo oli Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen Mallijaoston perustajajäseniä ja aktiivisessa toiminnassa kiinteästi mukana. Hänen ideointinsa perusteella Mallitoimikunta aloitti uudentyyppisen
yhteistyön valimoiden kanssa, ja
niissä kehiteltiin yhteisiä koulutustilaisuuksia, joihin osallistuivat yrityksen valunsuunnittelijat ja malliMallivaruste Kosken osakkaiksi
veistämöiden omistajat ja työnjohtulivat Janne Vartama ja Tero Kuu- tajat. Näissä tilaisuuksissa pyrittiin
sisto vuonna 2003, ja Raimo Kosselvittämään valukappaleen valken yritysjohtajan ura päättyi vuon- mistuksen ongelmakohtia, joista
na 2006, jolloin Raimo jäi eläkkeel- keskustelemalla voitiin valottaa vale pitkään vetämästään huippulamisen ja muotinvalmistuksen aimalliveistämöstä.
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TEKSTI: Kari Pohjalainen
“mallifossiili” Lepaalta

heuttamien vaatimusten vaikutukset valukappaleen muotoihin. Tämä yhteistyö oli uraauurtavaa toimintamallia valimoalalla, jota aikaisemmin ei osattu käyttää hyödyksi. Näiden tilaisuuksien ansiosta valukappaleiden valmistusta pystyttiin
helpottamaan, eikä muotojen muuttuminen hellityksien ansiosta yllättänyt ketään.
Suomen Valimotekninen Yhdistys
r.y:n 70-vuotisjuhlassa Tampereella
2017 Raimo Koskelle ojennettiin yhdistyksen kultainen ansiomerkki ansioistaan SVY:n ja mallijaoston aktiivina. Nykyisinkään Raimo Koski ei
suinkaan lepäile eläkkeellä, vaan
toimii yrittäjänä rakennusalalla.

JANNE VARTAMA
Janne Vartama kävi ammattikoulun yleisjakson Rauman ammattioppilaitoksessa. Janne valmistui vuoden pituisen erikoistumisjakson jälkeen Tampereen ammattioppilaitoksen Hervannan koulun Valumallinvalmistajan opintolinjalta. Hän sai
mahdollisuuden osallistua CAEF:in
(Euroopan valimoliiton) Englannin
opintomatkalle. Tämä matka oli ensimmäinen valimo-opiskelijoiden
opintomatka, johon kuului suomalaisia opiskelijoita.
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Kosken syömähammas. Henkilöt vasemmalta:
Raimo Koski, Janne Vartama ja Tero Koski.

Mallinnuskeskus.
Henkilöt4/2017
vasemmalta:
VALIMOVIESTI
Tero Kuusisto, Janne Vartama ja Raimo Koski.
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TERO KUUSISTO

taminen on helpompaa kuin aikaisemmin, jolloin muodot piti
hahmotella eri kuvakulmia yhTero Kuusisto valmistui CNCkoneistajaksi Kokemäen Ammatti- distelemällä.
oppilaitoksesta. Hän toimii kirjoituksen valmistumisen aikana toise- VALUMALLIALAN KEHITYSna omistajana Mallivaruste Kosken HISTORIAA PANELIAmalliveistämössä. Mielenkiintoinen KUORRUTUKSELLA
tämä ammattitaitoyhdistelmä on
nykyisen yrityksen kahdella omista- Mallivaruste Koski Oy on omalla
jalla. Tero toi aikoinaan yritykseen tavallaan mielenkiintoinen ja näyttietotaitoa CNC-koneistuksesta ja tävä valumallinvalmistusalan kehiJanne valumallin valmistus- ja vali- tyshistorian todiste maassamme.
motekniikasta.
Kehitys ammattialoilla kun kulkee

VALUMALLIEN VALMISTAJAT
Mallivaruste Kosken yrityksessä
on omistajien lisäksi työskennellyt
myöskin Timo Vartama ja Olli
Peurakoski.

NYKYTILANNE
Mallivaruste Koski Oy tuottaa
pääosan toimituksistaan CNC-koneistettuina, ja tilauksethan tulevat nykyisin malliveistämöihin tietokoneella, kuten muissakin vuoden 2017 alan teollisuusyrityksissä. Perinteinen valumallinvalmistus on muuttunut puu- ja vaneripohjaisesta valmistuksesta erilaiseen: alumiini, valurauta- ja muovimateriaaliblokkien työstämiseksi. Erona entiseen voidaan mainita, että nykyisiä materiaaleja ei enää tarvitse edes kittailla ja maalata ennen valimoihin lähettämistä. Lukemattomia olivat ne tunnit,
joita jouduttiin käyttämään ennen
kuin valumallivarusteet olivat muotinvalmistuskelpoisia.
Aikaisemmat tuhannet tunnit,
jotka rakentuivat piirustuksien
ymmärtämisestä ja uloslyöntien
piirtämisestä, alkavat olla historiaa. Nyt tilattavat mallivarusteet
pyörivät kuvaruudulla, ja niitä voi
katsella mistä hyvänsä kulmasta.
Näin valumallin muodon hahmot-
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portaittain, ja portaat ilmenevät tiloissa ja kalustuksessa.
Yrityksen aloittaessa 1980-luvulla Paneliassa, tarvittiin leikkaavia ja hiovia puuntyöstökoneita,
joilla muokattiin puutavaraa ja
levytavaraa tarvittaviin valumallien- ja keernalaatikkojen muotoihin. Koneet olivat pääosin puuntyöstökoneita, joista ylivoimaisesti parhainta laatua edusti saksalainen Zimmerman.
Seuraavassa kehitysportaassa
olivat käytössä erilaiset muovimallitekniikat. Carl-Johan Nybergh
(tuttavallisemmin Meirän Calle
Lux:ilta) hankki yhteyksillään saksalaisen muovimalligurun W. Ankelen pitämään muovimallikurssit
valumallinvalmistajille. Tohtori Ankele oli maailman tunnustetuimpia
muovimallikouluttajia, joka tunnettiin ympäri Eurooppaa.

Näiden kurssien ansiosta Suomen malliveistämöiden muovimallitekniikat edustivat Euroopan
kärkitasoa, jota huoletta voi kutsua
valimomaailman ykköstasoksi.
Myöhemmin muovimallien koulutusta toteutettiin Meca-Traden Ari
Arjalan toteuttamilla Sika-päivillä
moneenkin kertaan Hervannan
valumalliosastolla.
Raimo Koski rakensi Paneliaan
muovimallien tuottamiseen sopivan muovimallihuoneen ilmastoineen, jota Hervannan mallilehtorikin kävi kateellisena ihailemassa.
Muovimallien valmistuspaikka oli
maamme parhainta kärkitekniikkaa koneellisine poistoineen ja
korvausilmoineen.
Samoihin tiloihin rakennettiin
sitten aikoinaan vuonna 2000
tilat CNC-koneille, kun muovimallien valmistus oli vähentynyt huimasti. Nykyisin Mallivaruste Koskella on 3 kappaletta
CNC-työstökonetta, joilla kyetään koneistamaan kaikkia käytössä olevia mallimateriaaleja.

Ensimmäinen kurssi pidettiin
Länsi-Saksan Wernaussa, ja toinen
hieman myöhemmin Tampereen
Hervannassa, jossa maamme mallinikkareita oli iso auditorio pullollaan. Koulutuksessa mentiin läpi
muovimallitekniikkaa teoriassa taulun avulla, ja esitetyt tekniikat toteutettiin välittömästi käytännössä
valamalla ja laminoimalla. Havaintovälineet olivat esikäsiteltyjä valumalleja ja keernalaatikoita.
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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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Ägaren Jonas Johansson
inspekterar fästet.
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MADE IN SWEDEN
Att gå från
svetsat till gjutet

TEXT OCH FOTO: SOFIA ÖGGESJÖ

En snyggare design, mindre vikt och bättre kvalitet. Det är några av fördelarna
med att välja en gjuten komponent framför en svetsad. SB-Grävtillbehör AB i
Lidköping är ett av många företag som har upptäckt vinsterna och som väljer
att gjuta en del av sina komponenter som tidigare var svetsade.
SB-Grävtillbehör i Lidköping
grundades 1996 och har idag 22
anställda som jobbar med tillverkning av utrustningar till entreprenadmaskiner. De framställer mellan 7000 och 8000 olika produkter
och en viktig komponent är snabbfästet mellan maskin och utrustning. Tankar och idéer kring att
börja gjuta vissa delar istället för
att svetsa har kommit och gått under flera år. Men för ett år sedan
var orderingången så hög att de
fick svårt att hinna med.
– Vi behövde anställa fler för att
klara av alla beställningar men
lokalen var för liten och det var
dessutom svårt att hitta personal,
berättar ägare Jonas Johansson.
Situationen gjorde att de valde
att börja gjuta ett av sina fästen
för att se om det kunde spara tid.
Företaget kontaktade Holsbyverken i Vetlanda som tog fram en
gjutform till grävskopsfästet och
började gjuta.
– Med facit i hand så blev det
väldigt bra. Vi har en betydligt
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snabbare produktionstakt och vi
har alltid basen till snabbfästen på
lager, vilket betyder att ledtiden är
betydligt kortare. Förut när vi skulle svetsa varje order styckvis så var
ledtiden tre veckor, berättar Kenneth Senby som jobbar med inköp
och konstruktion på företaget.
– Dessutom är det högre kvalitet
och fästet är snyggare nu, fyller
Andreas Hölscher i, som är produktionsansvarig.

Och att det blir en mer tilltalande
design på det gjutna godset är något som Sten Farre, forskningsingenjör på Swerea SWECAST håller
med om. Men det finns även många
andra fördelar.
– Oftast är vikten lägre på den gjutna än den svetsade komponenten
och det är mindre problem i tillverkningen. Den gjutna delen är stabilare i sig, den kan värmebehandlas
utan att den vrider sig allt för myc-

I palettmaskinen sker bearbetning för att fästet ska passa
mellan maskin och redskap.
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Kenneth Senby, Jonas Johansson och Andreas Hölscher.

SB-Grävtillbehör AB grundades 1996
och finns i Lidköping.

ket. Man vill inte gärna värmebehandla en svetsad konstruktion när
den är färdig för man vet inte vad
som händer med den, förklarar
Sten Farre.
Förutom bult och förbrukningsmaterial så tillverkar SB alla sina
produkter själva och det är något
som de är stolta över. Så även om
det i efterhand blev många fördelar så var det inte ett givet beslut
att koppla in ett gjuteri i produktionen.
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Det gjutna snabbfästet som tillverkas av Holsbyverken.

– Vi är beroende av ett annat företag nu och måste bland annat passa leveranstider. Tidigare hade vi
kontroll på hela kedjan men det
har vi inte längre. Dock så vet vi
att vi kan gå tillbaka till svetsad
konstruktion om det skulle behövas. Men det var ett stort plus att
vi kunde anlita just Holsbyverken
som är ett svenskt företag. Vi har
alltid varit stolta och sagt att allt
vi gör är ”made in Sweden”, och
så är det ju fortfarande, berättar
Jonas Johansson.

Idag jobbar företaget med det
tredje fästet som snart ska börja
gjutas. Och målet är att 80 procent av snabbfästena ska bli gjutna i framtiden. Däremot kommer
alltid specialkomponenterna behöva svetsas.
– Eller vem vet, tiden får utvisa.
Om 10 år står det kanske ett gäng
3D printar ute i produktionen, skojar Jonas Johansson och skrattar.
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Tiilenpolttajankuja 5 A, 01720 VANTAA
Puh. 0207-680 600, Telefax (09) 852 1461
e-mail: finland@calderys.com
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TEKSTI: Janne Viitala

TURUN TEKNILLISEN KOULUN
PIENOISKUPOLIUUNI VM. 1959
Valimoviestissä 4/2008 oli Markku Eljaalan ansiokas kirjoitus pienoiskupoliuunin käytöstä. Tämän kirjoituksen luki myös Eino Räsänen, Högforsin valimon sulaton entinen työnjohtaja. Muisti alkoi palautua pätkittäin, ja mieleen
muistui, että on sitä aikaisemminkin testattu pienoiskupoliuunin toimintaa.

Turun teknillisessä koulussa oli
aikoinaan myös valimolinja, jossa
kurssi kesti kolme vuotta. Ensimmäinen näistä järjestettiin vuosina
1951-54. Seuraavaa kurssia saatiin
odottaa hieman pidempään, sillä
se alkoi vasta 1957. Tuolla kerralla
tapahtui rutiininomaisen opiskelun
ohella myös jotain erikoista: lehtori ”Pihvi” Lindströmin idean pohjalta porukalla valmistettiin pienoiskupoliuuni, ja sillä sulatettiin myös
rautaa. Hommiin alettiin vuoden
1959 puolella, ja valmiita oltiin seuraavana vuonna. Hankkeessa oli
mukana koko kurssi, 18 oppilasta.
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Uuni valmistui valimon laboratoriossa, ja se koostui kahdesta
osasta. Ensiksi hankittiin uunin peltivaippa, paksuudeltaan n. 5-6 mm,
jota alettiin massaamaan. Massaa
käytettiin seinämiin n. 75 mm, ja
uunin sisähalkaisijaksi jäi maksimissaan 200 mm. Vuoksenniskan
masuunista saatiin mm. teräspaloja. Muutenkin oltiin paljolti ulkopuolisen avun varassa; näytepaloja
saatiin eri valimoista ja koksi, hiekka ja kalkkikivi jouduttiin ”kerjäämään”. Valusenkka, kaksi kaavauskehystä ja kaikki työkalut tulivat
myös ns. talon ulkopuolelta.

Ensimmäinen sulatus kupoliuunilla epäonnistui. Uunin pohjalle jähmettyi möykky, joka iskettiin lopulta pohjaluukusta läpi. Uunin yläosa
piti irrottaa toimenpidettä varten.
Todettiin, että hormien ja laskuaukon väli oli n. 10 cm:n verran liian
pitkä. Niinpä uunista leikattiin viipale välistä, ja uuni hitsattiin kasaan. Seuraava sulatus onnistuikin.
Raudasta valettiin pieniä tuhkakuppeja ym. Valamisessa ei käytetty
lainkaan keernoja. Tämän jälkeen
uuni oli käytössä vielä enintään
yhden kerran.
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Osa uuninvalmistajista ryhmäkuvassa. Vasemmalta Teuvo
Jokinen, Eino Räsänen, Aulis Stigell ja Jorma Ojanen.
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Seuraavan vuosikurssin aikana,
joka aloitti joko 1961 tai 1962,
kupoliuuni ei ollut enää käytössä. Myöskään seuraavien kurssien aikana sillä ei ollut käyttöä, ja
viimeistään 1970-luvulla sen käyttö olisi ollut jo mahdotonta tiukentuneiden päästömääräysten
vuoksi. Viimeinen valimokurssi
Turussa päättyi vuonna 1980. Ei
ole tarkkaa tietoa, että mitä uunille sittemmin tapahtui. Todennäköisesti se romutettiin. Ikävä
kyllä uunista ei ole säilynyt mitään dokumenttia, piirustusta tai
mittoja. Oheisista kuvista kuitenkin selviää, että se oli korkeudeltaan suunnilleen kaksimetrinen ja
halkaisijaltaan n. 500 mm. Markku
Eljaalan valmistamaan laitokseen
verrattuna se oli hieman matalampi, mutta halkaisijaltaan suunnilleen samaa luokkaa.
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Muotteihin ei saatu ramppuja, mikä aiheutti pientä improvisointia
valuvaiheessa. Viljo Vainio odottaa, että saa otettua näytteen ja
keskellä Veikko Kankare kaataa rautaa.
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VOISIHAN
AJATELLA NÄINKIN …
MITÄ TYÖTÖN JÄBÄ
MEINAA…

valimoihin korealaiseen tapaan
osastokohtaisia yrittäjiä eli Pikku
Keisareita, joissa tuttu työporukSuomen ammattiyhdistysliike ja ka muodostaa oman yhtiön, tekee
vasemmisto ovat harhauttaneet jä- samoja töitä kuin ennenkin, ja saa
osan tulostaan palkkana ja osan
seniään pahasti etujensa vaalimisessa muuttuvassa maailmassa; ne pääomatulona. Lisäksi yrittäjinä
ovat kuvitelleet, että pihistelemäl- heillä ei olisi työaikarajoitteita eikä siten myöskään työnteolla rilä työpanoksen luovuttamisessa
kastumisen rajoitetta!
saavuttaa parhaan hinnan vapaaajasta luopumiselle. Nyt ollaan kuiAMMATTIKOULUTUS
tenkin siirtymässä uuteen aikaan,
jossa jokaisen on itse katsottava,
TAKAISIN VALIMO/
miten yleensä löytää sellaista teKONEPAJAKOULUHIN
kemistä, missä oma panos on tarpeellinen. Ennen kaikkea tuotanOlemme kuulleet huhuja, että
nolisen työn halventaminen ja pal- ammattikoulujen koulutusohjelmat
velujen yliarvostaminen sekä robo- muuttuvat: Valimokoulutus lähes
tisointi johtavat tähän. Ellei työnte- loppuu, ja kukin valimo käytännöskijä voi itse päättää selkänahkansa sä joutuu kouluttamaan omat uuhintaa, ei sitä paremmin tee Muri- det työntekijänsä ja insinöörinsäkan valmentamat 15-30.000 € kuus- kin. Palataan aikaan, että yrityksilsa tienavat SAK:n satraapitkaan.
lä pitää olla omat tai paikkakunnan
yhteiset konepajakoulut – ihan kuin
On jotenkin karmeaa, että kun e- ennen vanhaan. Nyt pitää valimoiräskin yritys haki ilman koulutusra- den hakea, kouluttaa, sitouttaa ja
joituksia työntekijöitä, niin hakijois- palkita omat työntekijät, työnjohta vain 25 %, eli 50-60 henkilöä oli tajat ja insinöörit. Tämä saattaa tartyöttömiä alueella, jossa on yli 20
koittaa, että voisi olla hyvä myös
%:n työttömyys, ja sopivia työttöjakaa omistustakin avainhenkilöille
miä tuhansia. Ilmeisesti on varaa o- toiminnan jatkon varmistamiseksi.
dottaa, että jostakin ne kadonneet
työpaikat sitten suhdanteen paran- KIINALAINEN
tuessa palaavat samalle kylälle.
SOTAOPPI SYLEILI TRUMPIN
PEHMOSTI HÄVIÖLLE
Toisaalta on monissa saneeraustilanteissa nähty, että kun 25-50 %
Saimme taas seurata vanhan kiiporukasta pannan pois, ei tuotannalaisen Sunzi:n eli Mestari Sunin
to laskekaan. Tämän on pakko kersotaoppien toimivan. Kiinan presitoa, että joukossa on aina jarruttadentti Xi Jinping pesi 100-0 USA:n
jia. Ilmeisesti on niin, että käsijarpresidentti Trumpin vanhoilla orun poistaminen lisää vauhtia epeilla. Hän käytti perinteistä kiinemmän kuin kaasun lisääminen.
nalaisen sotilaskoulukunnan harhauttamisen (kiin. guidao) stratePaikallista sopimista helpotettiin
giaoppia. ”Jymäyttämisen taidon
hieman: Olisiko nyt aika rakentaa
VALIMOVIESTI 4/2017

/ Kolumni
TEKSTI: NIMIMERKKI VAN

päätavoite on voittaa vihollinen ilman fyysistä yhteenottoa tuhoamalla vastustajan
suunnitelmat. Mikäli taistelua ei voida välttää, vihollista harhaanjohdetaan kaikilla
organisaatio- ja toimintatasoilla
taistelun kuluessa. Jymäyttämisen
taitoa muistuttavia termejä ovat
englannin stratagem ([sala]juoni) ja
venäjän maskirovka (kokonaisvaltainen dis-informaatiokampanja).
Vihollisen mieleen kohdistettuja
hyökkäyksiä eli psykologisia operaatiota pidetään jymäyttämisen
taidossa suurimmassa arvossa. Vihollisen mieleen kohdistuneen
hyökkäyksen tarkoituksena on tehdä vastustaja epävarmaksi siitä, mihin resursseihin, havaintoihin ja
niin edelleen voi luottaa sotatoimien yhteydessä. Psykologisilla operaatioilla pyritään samanaikaisesti
luomaan vihollisessa väärää itsevarmuutta ja väärää itsensä aliarviointia.” Näin Wikipediaa mukaillen. Juuri näitähän Kiina käytti: Kehutaan ja imarrellaan vastustaja
pehmoksi, tehdään sitomattomia
aiesopimuksia (MoU:ta), ja toinen
on imarreltu ja luulee voittaneensa.
Näyttää nyt entistä selvemmältä,
että Kiina ottaa maailmassa johtavan roolin taloudellisesti, poliittisesti, ja jopa sotilaallisesti jo 2020luvun lopulla, kun EU on sekaisin,
Venäjä ei kehity henkisesti ja USA
on jymäytetty.
Kaiken kaikkiaan elämme muuttuvassa maailmassa – onneksi nyt
valimoidenkin tilauskirjat näyttävän
myös muuttuvan – vaihteeksi paksummiksi…
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JUHLAVUOSI
PÄÄTÖKSEEN

TEKSTI: Janne Viitala

Juhlaa siellä, juhlaa täällä, juhlaa kaikkialla! Tämä on ollut vuoden 2017 teema Suomen valimomuseon toiminnassa sekä isossa että pienessä mittakaavassa. Suomi täytti 100 vuotta, sehän se on tärkein. Lisäksi Kulonsuonmäen
rautakaivoksen perustamisesta tuli tänä vuonna kuluneeksi 200 vuotta.

Kaivoksen malmin varaanhan rakentui Högforsin ruukki, joka toimii
nykyään nimellä Componenta Finland Oy Högfors ollen Suomen
vanhin edelleen toimiva valimo.
Kohta tulee sillekin 200 vuotta täyteen, joten ehkä jo tässä vaiheessa
on syytä kertoa sen verran, että
me täällä museossa valmistelemme tehtaan historiikkia, joka olisi
tarkoitus saattaa valmiiksi vuodeksi
2020. Mutta palataksemme juhlavuosiin paikallisella tasolla, niin valimomuseon kotipaikka täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Ul. Pyhäjärvi perustettiin siis vuonna 1867.
Myöhemmin paikkakunta vaihtoi
nimekseen Karkkila. Kaupungiksi
paikkakunta muuttui vuonna 1977,
joten siitäkin tuli kuluneeksi tasan
40 vuotta. SVY:n 70:ttä juhlavuottahan olemme tällä palstalla jo juhlistaneet, mutta onnea vielä kerran!
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Yhdistyksen jäseniä ehkä kiinnostaa sekin tieto, että Suomen valimomuseosäätiö, josta SVY muodostaa osan, täytti syksyllä tasan
30 vuotta. Hurraa ja onnea meille
kaikille tästäkin saavutuksesta!
Viime vuoden puolella kerroin
museon toden teolla panostavan
tähän moninkertaiseen juhlavuoteen. Vuosi onkin ollut poikkeuksellisen raskas, mutta myös poikkeuksellisen antoisa. Lehden edellisessä numerossa kerroin museon
ennätysmäisestä vuodesta kaikilla
mittareilla mitattuna sekä saadusta positiivisesta palautteesta. Palaan tähän aiheeseen vielä mainitsemalla, että Karkkilan museon eri
kohteissa oli lokakuun loppuun
mennessä käynyt 7200 asiakasta,
valimomuseon osalta tämä tarkoittaa täsmälleen 4229 kävijää. Nyt jo,

vaikka vuotta on tilastoimatta kahden kuukauden edestä, on sivuttu
aikaisempia ennätyslukuja. Suomen suurimpiin museoihin verrattuna lukemat vaikuttavat pieniltä,
mutta kun ottaa huomioon museon melko syrjäisen sijainnin sekä
sen, että olemme auki suurimman
osaa vuotta vain kahtena päivänä
viikossa, on tulos mielestäni suorastaan erinomainen.
Asia, josta tällä palstalla aiemmin ei ole juurikaan kerrottu, on
meidän kuukauden museoesineemme, joita esittelemme paikallisessa kirjastossa. Näyttelyjatkumon nimi onkin kuvaavasti
”Museo käy kirjastossa”. Tapahtuma on jatkunut katkeamattomana jo vuodesta 2009 lähtien. Tänä
juhlavuonna olemme keskittyneet
isänmaallisiin aiheisiin, Suomalai-
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siin yrityksiin ja ennen kaikkea tietysti suomalaisiin valimoihin teemalla ”Made in Finland”. Esimerkiksi helmikuussa esillä oli Högforsissa 1970-luvulla Kymenitestä,
nykyään tutummin ADI-raudasta,
valettu kuorma-auton jousenkannatin, huhtikuussa Nokian kännykkä, joka sisältää Jyskän metallin
valualumiinisen rungon ja marraskuussa Specialvalimo J. Pappin alumiininen eduskuntatalon pienoismalli 1990-luvulta. Juhlavuoden
kunniaksi ohessa on pieni kuvaesittely valikoiduista kuukauden
museoesineistämme.
Paljastettakoon, että eduskuntatalon pienoismallia oli periaatteessa säästelty joulukuun, jolloin
Suomen itsenäisyyttä varsinaisesti
juhlitaan, museoesineeksi. Suun-

Högforsin kuorma-auton
jousenkannatin.
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nitelmat kuitenkin muuttuivat, kun
valimomuseon amanuenssi sai kollegaltaan vinkin Hämeenlinnan
kaupungin uusista, varsin näyttävistä katukaivon kansista. Kyseessä
oli tietenkin Niemisen valimon valmistamat Suomen 100-vuotisjuhlakannet, joita koristaa Suomen leijona. Allekirjoittanut oli heti sen verran myyty, että uskaltautui ottamaan yhteyttä Niemisen valimon
johtajaan Lasse Hakkaraiseen, joka
auliisti lupasi lahjoittaa yhden kannen yläosan valimomuseon kokoelmiin. Samalla kannen suunnittelijaksi paljastui valimon oma suunnittelija Kari Tuomi. Teidän tätä
tekstiä lukiessanne, kyseinen kansi
on esillä Karkkilan kirjastossa, ja
myöhemmin se tulee saamaan
kunniapaikan Suomen valimomuseon perusnäyttelystä. Kaikeksi

onneksi kansia voi ihastella muuallakin Suomen eri paikkakunnilla,
joilla ne ovat ansaitusti herättäneet
paikallisten asukkaiden ja median
huomion ihan YLE:ä myöten.
Kerrottakoon vielä lopuksi, että
jatkossakaan emme aio levätä laakereillamme, vaan porhallamme
täyttä vauhtia kohti uusia haasteita. On hyviä toiveita myös siitä, että lehden seuraavassa numerossa
allekirjoittaneella olisi hyviä uutisia
koskien nyt jo liian pitkään uinuneeseen Suomen valimomuseon perusnäyttelyn uudistamishankkeeseen
liittyen. Niitä uutisia odotellessa
vielä tiedoksi valimomuseon alustava näyttelylistaus ensi vuodeksi
seuraavalla sivulla:

Niemisen valimon Suomi 100 -kansi.
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21.10.2017.-18.2.2018
Pahajärvi-Pyhäjärvi-Karkkila. Näyttely Karkkilan historiasta
ja nykypäivästä
3.3.-15.4.		
Aarne Nousiaisen muistonäyttely [ei varmistunut]
22.4.-1.5.		
Työväenopiston kevätnäyttely
12.5.-29.7.
Punaisen Karkkilan historia
8.8.-? 		
Karkkilan kameraseuran 60-vuotisjuhlanäyttely

Nokia 9300 Communicator
2000-luvun alusta.

Specialvalimon
eduskuntatalon
pienoismalli.

Leppoisaa
Joulua ja
entistä
parempaa
Uutta Vuotta!
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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
Valimohiekansekoittimia
sekoittimia valmistavat
valmistavat AXMANN
AXMANN jaja REISSAUS.
REISSAUS & BAUMBERG.

Jälkimmäinen on meillä uusi, edistyksellinen keernatykkien valmistaja,
Jälkimmäinen on
uusi, edistyksellinen keernatykkien valmistaja,
(referenssikone
on meillä
jo Suomessa)
(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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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 Jyväskylä
puh. 010-672150
fax. 010-6725335
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Rivi-ilmoitukset

BET-KER OY
PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
Puhelin (08) 410 5600
www.betker.fi
ERIKOISVALU HALMELA OY
Kartanonlenkki 51
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311
Faksi (019) 689 3333
www.erikoisvalu.fi
INS.TSTO. AX-LVI OY
PL 428
33101 TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.ax.fi
KETO SOFTWARE OY
Ohjelmistoratkaisut
Kari Teräsniska
Puhelin 0400 730 630
www.improlity.com
MALLIVARUSTE KOSKI OY
Maakunnantie 2
27430 PANELIA
Puhelin (02) 8647 465
Faksi (02) 8647 465
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LAPUAN VALU
Kiviristintie 20
62100 LAPUA
Puhelin (06) 433 1731
Faksi (06) 433 2731
Rautavalua jo
1800-luvulta lähtien.
MALLIVEISTÄMÖ
VEIJO KARTTUNEN KY
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
040 0733 521
karttunen@malliveistamo.com
MIILUCAST OY
Merikatu 7
92100 RAAHE
010 5856200
www.miilucast.fi
NOVACAST OY
Valimotie 1
33960 PIRKKALA
Puhelin (03) 368 51 80
Faksi (03) 368 12 51
www.novacast.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!

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

Leino Cast Oy
Leinonkatu 5, 24100 SALO
(02) 77500, www.leinovalu.fi
Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3, 02650 ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi
Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2
27430 PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.fi
Malliveistämö Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
(03) 379 1330
karttunen@malliveistamo.fi
Malliveistämö MuotoPuoli Oy
Akkutie 4
00770 HELSINKI
www.muotopuoli.f
Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
(02) 641 8540
www.mecatrade.fi
Miilucast Oy
Merikatu 7, 92101 RAAHE
010 585 6200,
www.miilucast.fi
Peiron Oy
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
020 750 9400, www.peiron.fi
PL Finland Oy
Aholantie 17, 21290 RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.fi
Ponsse Oyj
Ponssentie 22
74200 VIEREMÄ
020 768 800, www.ponsse.fi
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Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
(09) 675 166
ravatek@ravatek.fi

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

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

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

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

Tevo Lokomo Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE

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

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

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

Suomivalimo Oy
Parkatintie 31, 72140 IIsalmi
www.suomivalimo.fi
Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.fi

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

Tekmur Oy
Jokisentie 167
05200 RAJAMÄKI
(09) 8386 4300
www.tek-mur.fi

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

TERI 2018

LEN
TAPAHTUMAKA

opäivät,

8 SVY:n talviopint

01
Helmikuu 1.-2.2.2
Tampere

mpere

tön seminaari, Ta

Valunkäy
Maaliskuu 2018,

8 SVY:n 71.
Lokakuu 5.10.201
Uusikaupunki

vuosikokous,

.-29.6.
Kesäkuu 2019 25
CAST
CESS/METEC/NEW
GIFA/THERMPRO
ww.gifa.com,
Dusseldorf (D), w
sseldorf.com
www.messe-due
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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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Bahnhofstr. 101 · 57334 Bad Laasphe, Germany
Tel.: +49 2752 907-0 · Fax: +49 2752 907-280
VALIMOVIESTI 4/2017
www.wagner-sinto.de

MEDIAKORTTI
Valimoviesti

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti
JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry
Finlands Gjuteritekniska Förening rf

OSOITE
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

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

PUHELIN
040 – 834 8088

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

2

10.5.

23

3

20.8.

38

4

10.11.

50

1

10.2.

11

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
½
¼
Rivi

175 x 225
175 x 110
85 x 110
85 x 30

570
350
220
75

Huom! Koko sivun ilmoitukseen on tehtävä 2mm leikkuuvarat.
Mikäli haluat useamman sivun, ota yhteyttä ilmoitusmyyntiin.
Mediakortissa esitetyt hinnat ovat alv 0 %.
VALIMOVIESTI 4/2017
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Parasta pukinkonttiin
Luxilta saat kaikki valimon toivelahjat vuodelle 2018. Tuotevalikoimastamme löydät lähes
kaikki tuotannon tykötarpeet, laitteita unohtamatta. Reippaat tonttumme palvelevat sinua
asiantuntevasti koko tulevan vuoden, pilke silmäkulmassa pilkistäen.

Isot kontilliset Alphaset
sideaineita ja peitostetta

Tapaninpäivän
tyhjennystäristin

Amiinia anopille
kauden
ykköstuoksuksi
Induktiouunin
hekumaa kamariin
Toimisto
Tulkinkuja 3
02650 Espoo
Puh 09 622 0550
info@lux.fi, tilaukset@lux.fi
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Eksotermisiä
syöttöjä
jouluroihuiksi

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

Keernatykki
ja karkkia
kakaroille

www.lux.fi
VALIMOVIESTI 4/2017

