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asiamiehen palsta

SVY:n asiamies ja konttori

Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
 
Puh   03 - 7669 736
Gsm   040 - 760 1520
e-mail  rauno.sippel@svy.info
Pankki  Nordea 101230 - 73211
 IBAN FI49 1012 3000 0732 11
 BIC     NDEAFIHH

Asiamiehen 
asiaa
20.8.2012

Valimoiden tilauskannat ovat lyhyet ja tulevat 
näkymät näin lomien jälkeen vielä avoimia. Asiakkaat 
kuulostelevat itsekin, miten tämä tästä lähtee etenemään. 
Muutaman valimon tilauskanta on kuitenkin kohtuullinen.  

Valimoviestin taitto ja painatus on kilpailutettu. Taiton 
tekee jatkossa Kaisa Ahomaa-Krogell ja painon hoitaa 
Painojussit. Tämä paketti oli edullisin ja tiedämme sen 
toimivan varmasti. Valimoviesti 2 – 2013 tuli myöhässä, 
mutta jatkossa aikataulut pitävät. Lehden on ilmestyttävä 4 
kertaa vuodessa, jotta yhdistyksen ei tarvitse maksaa liike-
vaihtoveroa.

Uudet jäsenet

Elokuun kokouksessaan hallitus hyväksyi 1 uuden jäsenen 
SVY:n jäseneksi:

Lehtimäki, Antti  Agco Power 
  
Hallitus ja asiamies toivottavat Sinut tervetulleeksi mu-
kaan SVY:n toimintaan. 

Vuosikokous

SVY:n 66 vuosikokous järjestetään Porissa.  Arvioimme, 
että kokoukseen tulee noin 60 osallistujaa. Ilmoittautumis-
aikaa on syyskuun puoliväliin. Vaikka vuosikokouskutsu 
piti julkaista kesäkuun Valimoviestissä, niin ilmoittautumi-
set jäävät aina viime hetkiin. Rinnakkaisohjelmaan osallis-
tuvat tutustuvat Villa Maireaan ja lounastavat siellä. 

Jäsenistö

Yhdistyksemme 12 jäsentä on jättänyt jäsenmaksun mak-
samatta vuonna 2012 ja 2013. Hallituksen päätöksen mu-
kaan nämä jäsenet poistetaan jäsenrekisteristä. Tämän 

jälkeen yhdistyksen jäsenmäärä on 696 jäsentä ja yritys-
jäseniä on samasta syystä 49.

Lopuksi

Yhdistyksen kotisivuja alkaa hoitaa Lilli Rasilainen. 
Sivujen päivitystä yksinkertaistetaan. Ilmoittautumiskaa-
vakkeet tehdään sellaisiksi, että ne voi täyttää kotisivuilla 
ja lähettää sähköpostilla suoraan eteenpäin. Jos sinulle 
tulee mieleen muita parannuksia, niin anna palautetta 
puheenjohtajalle tai asiamiehelle.

Kari Pohjalainen tekee mallihistoriikkia. Kari toivoo, että 
saisi tähän liittyvää materiaalia osoitteeseen kari.pohjalai-
nen (at) armas.fi. 

Hyvää syksyä kaikille toivottaen.
Rauno Sippel

asiamies

puheenjohtajan palsta

Jani Isokääntä

Det varma vädret i början av sommaren lockad 
finländarna till ett tidigt semesterfirande. Hoppas att var 
och en på sitt sätt hade möjlighet att slappna av under 
semestern. För det behövdes det nödvändigtvis inga större 
planer, ett metspö och en bryggända räckte väl till för 
rekreation. Semesterperioden är nu över och förutom att 
vädret blir svalare, är ett säkert tecken på att hösten är i 
antågande, att föreningens höstmöte, som i år går av sta-
peln i Björneborg, närmar sig. 
Valimoviesti som borde ha utkommit i juni, uteblev ty-
värr. Saken korrigerades för några veckor sedan i och med 
att tidningen utkom alldeles i slutet av augusti. För att 
undvika en dylik försening med de kommande numren 
fann vi det bäst att återgå till ett fungerande koncept. Det 
gamla redaktionsteamet med Kaisa Ahomaa-Krogell i 
spetsen tog sig an uppdraget att göra tidningen. Vi väl-
komnar dem tillbaks. 
Föreningen gjorde under det gångna verksamhetsåret ett 
knappt positivt resultat med Valimoviesti, skolningsdagar-
na och årsmötet som stöttepelare. Utrikeskommittén höll 
en planerad paus men aktiverar sig igen nästa gång inför 
nästa GIFA-mässa. Till Paavo Tennilä  -fonden inkom nu, 
efter några stillsammare år, över tio stipendieansökningar 
varav cirka hälften godkändes. Föreningens medlemsantal 
har en liten nedgående tendens liksom förändringarna i 
branschen. Föreningen är fortfarande rätt solid och har 
klarat denna recession bra. Mycket beror på en aktiv med-
lemskår för vilket jag vill tacka Er. 
Mitt ordförandeskap närmar sig sitt slut. Vid en återblick 
kan konstateras att vår bransch har haft rätt utmanande 
tider under de gångna tre åren. Någon kraftig uppgång har 
vi inte haft och de korta orderstockarna har medfört vissa 
osäkerhetsmoment. Gjuteriindustrin har inte varit ensam 
om detta problem, utan stämningen och förväntningarna 
inom ekonomin i allmänhet, såväl i hemlandet som i övri-
ga världen, har redan en längre tid varit dystra. Jag hoppas 
att nästa skribent av denna spalt i något skede får orsak att 
kommentera ljusare tider inom vår bransch och även an-
nars om uppgång i ekonomin. Tecken på bättre tider vitt-
ras redan ty börskurserna har redan klart gått upp jämfört 
med ett år tillbaks och det sades nyss att enligt officiella 
mätare är depressionen i Finland tillsvidare förbi. Hösten 
blir i alla fall rätt intressant. Det förväntas nu lyckade och 
hårda drag av vår regering, annars är det snart slut på 
sagan om regnbågen. Arbetsmarknadsorganisationerna 
kom dock överens om en måttlig linje för löneförhandlin-
garna och därmed kunde strejkvapnet grävas ner i de fles-
ta fall.

Alkukesän helteet houkuttelivat suomalaisia jo 
hyvissä ajoin lomanviettoon. Toivottavasti kesälomien 
aikana jokaisella oli mahdollisuus rentoutua itselleen 
parhaiten sopivalla tavalla. Siihenhän ei välttämättä suu-
rempia suunnitelmia tarvinnut, virkistäytyä pystyi vaikka-
pa vain onkivavan ja laiturinnokan avulla. Lomakausi on 
nyt kuitenkin jo takanapäin, ja ilmojen viilenemisen lisäk-
si varma syksyn merkki on myös lähestyvä vuosikokous, 
joka tällä kertaa pidetään Porissa.
Kesäkuussa Valimoviesti jäi valitettavasti ilmestymättä. 
Asia korjattiin muutama viikko sitten, ja kyseinen lehti 
julkaistiin aivan elokuun lopussa. Jotta jatkossa vältyttäi-
siin vastaavilta ongelmilta, päätettiin lehtemme osalta 
palata entiseen hyväksi havaittuun toimintatapaan: Tekijä-
tiimiksi tulee taas ”vanha” kaarti Kaisa Ahomaa-Krogellin 
johdolla. Toivotankin heidät lämpimästi tervetulleeksi 
takaisin.
Kuluneelta toimintakaudelta yhdistyksemme saavutti 
niukasti positiivisen tuloksen Valimoviestin, opintopäivi-
en ja vuosikokouksen siivittämänä. Ulkomaantoimikunta 
piti taukoa suunnitelmien mukaisesti, ja aktivoituu näillä 
näkymin seuraavan kerran tulevien GIFA-messujen yhtey-
dessä. Paavo Tennilä -rahastolle stipendihakemuksia tuli 
muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen kiitettävästi tois-
takymmentä, joista noin puolet hyväksyttiin. Yhdistyksen 
jäsenmäärä on lievässä laskussa seuraten toimialalla ta-
pahtuvia muutoksia. Yhdistys on edelleen varsin vakava-
rainen ja selvinnyt hyvin taantumasta. Kaikki on pitkälti 
kiinni aktiivisesta jäsenistöstä, joten siitä kiitos Teille.
Puheenjohtajan kauteni alkaa olla loppusuoralla. Taakse-
päin katsottuna kolme viimeisintä vuotta ovat olleet hyvin 
haastavat alallamme. Kovin vahvaan nousukiitoon ei ole 
päästy missään vaiheessa, ja lyhyet tilauskannat ovat tuo-
neet omat epävarmuustekijänsä. Valimoteollisuus ei ole 
ollut kyseisen ongelman kanssa yksin, vaan tunnelmat ja 
odotukset talouden suhteen ovat olleet alakuloisia laajalla 
sektorilla sekä kotimaassa että muualla maailmassa. Toi-
vottavasti seuraava tätä palstaa kirjoittava saa jossain 
vaiheessa tehtäväänsä kommentoida alamme valoisam-
mista ajoista ja positiivisemmasta talouden kasvusta. Eh-
käpä viitteitä paremmasta on jo ilmassa, sillä pörssikurssit 
ovat nousseet selvästi vuoden takaisesta, ja äskettäinhän 
uutisoitiin, että virallisilla mittareilla mitattuna taantuma 
Suomessa on toistaiseksi ohi. Joka tapauksessa syksystä 
on tulossa varsin mielenkiintoinen. Hallitukselta odote-
taan viimeistään nyt onnistuneita ja koviakin ratkaisuja, 
tai sateenkaaren taru uhkaa päättyä ennen aikojaan. Työ-
markkinajärjestöt puolestaan pääsivät kohtuulliseen yh-
teisymmärrykseen maltillisesta linjasta, ja näin saatiin 
ainakin pääosin haudattua valmiiksi teroitetut lakkoaseet.  
Tässä vaiheessa minä esitän kiitokset omasta puolestani. 
Aktiivinen jäsenistö, asialleen omistautuneet toimikuntien 
vetäjät, hallituksen jäsenet ja erityisesti asiamies, Teidän 
ansiostanne luovutan puheenjohtajan nuijan hyvillä mielin 
seuraajalleni syksyn vuosikokouksessa. 
Hyvää syksyä, Porissa tavataan. 

I detta skede önskar jag tacka för mej. Den aktiva med-
lemskåren, kommittéledarna som ägnar sig åt sin sak, 
styrelsemedlemmarna och speciellt ombudsmannen. Det 
är er förtjänst att jag med gott sinne överräcker ordföran-
deklubban till min efterföljare på höstens årsmöte.  
En trevlig höst. Vi ses i Björneborg.  
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vuosikokous 2013vuosikokous 2013

1  Yleistä  

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

2   Vuosikokous ja hallituksen toiminta
Vuosikokous järjestettiin yksipäiväisenä Karkkilassa 
5.10.2012,  ja kokoustapahtumassa osallistujia oli 64 
henkilöä. Puheenjohtajana kokouksessa toimi isäntäyri-
tyksen, Componenta Finland Oy Högforsin edustaja, 
tehtaanjohtaja Juha Vatanen. Kokouksen sihteerinä toimi 
asiamies Rauno Sippel. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä 
ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsi Lehtonen ja Niku Nurmi. 
Vuosikokouksen juhlatoimikunta oli onnistunut hienosti 
järjestelyissään ja siitä heille lämpimät kiitokset.

Hallituksen 2012 – 2013 jäseniksi valittiin vaalilautakun-
nan ehdottama kokoonpano: puheenjohtajana jatkaa Jani 
Isokääntä (Leinovalu Oy). Jäseniksi valittiin Niku Nurmi 
(Componenta Finland Oy Högfors), Kari Hakala (URV 
Oy), Jouni Lehto (Valimoinsituutti) sekä Matti Virta 
(Metso Minerals Oy, Lokomo Steel Foundry). Varajäse-
niksi hallituksen jäsenille valittiin (yritykset samassa 
järjestyksessä kuin edellä) Sampsa Saranki, Markus Lah-
densivu, Tuula Höök ja N.N. Hallituksen jäsenet valitsi-
vat keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Niku Nurmen. 

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen vaalilautakunnan eh-
dottama Mikael Paul ja Deloitte eli tilintarkastusyritys 
Deloitten keskuudestaan valitsema toinen tilintarkastaja 
sekä varalle Deloitten keskuudestaan valitsemat tilintar-
kastajat. Vaalilautakuntaan valittiin puheenjohtajaksi 
Marko Riihinen ja jäseniksi Erkki Karvonen, Jari Paula-
suo ja Petri Rakkolainen.

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

3   Jäsenistö
Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli toimintakauden päät-
tyessä 717 henkilöjäsentä ja 52 yritysjäsentä.

SVY:n Toimintakertomus 
vuodelta 2012-2013   

                   
4   Toimikuntien toiminta
4.1 Koulutustoimikunta
Opintopäivät 2013 pidettiin 7.-8.2.2013 perinteiseen ta-
paan Hotelli Cumulus Koskikadussa Tampereella. Opinto-
päivien teemana oli ”Viimeisintä viimeistelystä”, ja tee-
man mukaisesti tilaisuus käsitti kotimaan asiantuntijoiden 
pitämiä luentoja sekä yritysvierailun. Osanottajina oli 30 
henkilöä, mikä takasi myös opintopäivien osalta positiivi-
sen taloudellisen tuloksen yhdistyksellemme. Koulutus-
toimikunnan puheenjohtajana toimi Markku Eljaala.  
     
4.2 Ulkomaan toimikunta
Toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistys ei järjestänyt 
toimintakauden aikana ulkomaan opintomatkaa. Ulko-
maan toimikunnan puheenjohtajana toimi Carl-Johan 
Nyberg.
 
4.3 Mallijaosto
Mallijaoston toimintakausi oli edellisvuosien tapaan aktii-
vinen sisältäen kokouksia sekä laivaseminaarin. Mallija-
oston puheenjohtajana toimi Veijo Karttunen.

4.4 Lehtitoimikunta
Valimoviesti ilmestyi toimintakauden aikana painatuson-
gelmista johtuen poikkeuksellisesti vain kolme kertaa. 
Toimintakauden puuttuva, neljäs numero, ilmestyy syksyn 
2013 aikana. Lehden toimituksesta huolehti Valimoinsti-
tuutti. Lehtitoimikunnan puheenjohtajana toimi Jouni 
Lehto ja vastaavana päätoimittajana SVY:n hallituksen 
puheenjohtaja Jani Isokääntä. Valimoviestin kannattavuus 
pysyi hyvällä tasolla.

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

4.6. Paavo Tennilä -rahasto, SVY:n apurahat
Paavo Tennilä -rahaston Stipendejä myönnettiin 6 950 
euroa.
 
4.7. Muu toiminta
Valimoalan Golf Open 2013 järjestettiin perinteiseen 
tapaan kesäkuussa ja pelipaikkana oli Ruukkigolf. 

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

Porissa 13.8.2013
SVY:n hallitus

1  Yleistä  
Tulevalla toimintakaudella jatketaan edellisen toiminta-
kauden suuntaviivoja tapahtumien ja yhdistyksemme 
jäsenlehden, Valimoviestin, osalta. Yhdistys tarjoaa jäse-
nistölleen muunmuassa opintomatkoja ja koulutustilai-
suuksia. Taloudessa pyritään saavuttamaan nollatulos. 
Tavoite on haastava yleinen epävarma taloustilanne huo-
mioiden. Kevään 2014 aikana toteutettavat talviopintopäi-
vät antanevat positiivisen vaikutuksen yhdistyksemme 
talouteen. Jäsenhankintaa tullaan edelleen tehostamaan 
sekä henkilö- että yrityspuolella aktiivisesti. 

2  Opintomatkat 
Ulkomaan opintomatkaa ei tulevalle toimintakaudelle ole 
suunniteltu. Seuraava opintomatka kartoitetaan kaikessa 
rauhassa suhdanteet huomioiden. 

3  Koulutustoiminta
Koulutustoimikunta kokoontuu syksyn aikana tekemään 
suunnitelmia talviopintopäivistä 2014. Alustavien suunni-
telmien mukaan opintopäivät tullaan järjestämään edel-
leen Tampereella kokouspaikan saaman hyvän palautteen 
ja keskeisen sijaintinsa ansiosta.

4  Julkaisutoiminta 
Valimoviesti ilmestyy totuttuun tapaan neljä kertaa vuo-
dessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Lisäksi edelli-
seltä toimintakaudelta ilmestymättä jäänyt Valimoviesti 
2/2013 ilmestyy syksyn 2013 aikana. Ilmoitushankinta 

SVY:n toimintasuunnitelma 
kaudelle 2013-2014

Mallijaoston vuosikokous pidetään Porissa 4.10.2013.
Aika ja paikka tarkentuu SVY:n kokouksen yhteydessä.

sekä laadukkaat artikkelit ovat edelleenkin lehden tär-
keimmät painopistealueet. Artikkeleiden tason säilyttämi-
seksi meidän tulee jatkossakin aktivoida jäsenistöämme 
julkaisemaan kirjallisia tuotoksia jäsenlehdessä. Toiminta-
kauden 2013-2014 alussa lehden toimituksessa palattiin 
aiemmilta vuosilta tuttuun kokoonpanoon, kun lehden 
ulkoasusta huolehtii Kaisa Ahomaa-Krogell ja painotöistä 
Painojussit Oy Keravalta. Valimoviestin nettiversiota 
julkaistaan SVY:n kotisivuilla. SVY:n kotisivujen uudis-
tusta jatketaan edelleen, ja uudistus on tarkoitus saattaa 
päätökseen kuluvan toimintakauden aikana.

5  Mallijaosto 
Mallijaoston toiminta jatkuu aktiivisena vanhaan malliin.

6  Perinnetoiminta
Valimomuseosäätiön hallituksessa jatkavat Matti Johans-
son ja Raimo Koski.

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

SVY:n hallitus
 



9ValimoViesti 3 • 20138 ValimoViesti 3 • 2013

Olavi Piha

►

Taustaa artikkelille

Sanan valuvika käyttöä on helppo selvittää Helsingin Sa-
nomien sähköisestä arkistosta, joka aloitti toimintansa 
1.1.1990. Ensimmäisen kerran se esiintyi Keijo Kulhan 
artikkelissa ”Järjestelmänsä vanki” huhtikuussa 1992. Tämän 
jälkeen sana on esiintynyt lehdessä yhteensä 177 kertaa. 
Vain yhden ainoan kerran näiden 23 vuoden aikana sanaa 
on käytetty sen oikeassa merkityksessä, ja silloinkin sana 
oli valuvirhe eikä valuvika. Tuossa toukokuussa 1995 jul-
kaistussa artikkelissa uutisoidaan, että kotimaisen polku-
pyörän polkimen kampi katkesi toistamiseen, syynä arvel-
tiin olevan valuvirhe. 

Esiintymiä sanalla valuvika löytyy ensin harvakseltaan. 
Sanan käyttö näyttää kasvaneen räjähdysmäisesti sen jälkeen, 
kun keväällä 2010 tasavallan presidentti Tarja Halonen 
saneli valtioneuvoston pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä 
Suomen perustuslain muutoksesta. Hän piti ärtyneenä leh-
distötilaisuuden, jossa hän useaan kertaan puhui perustuslain 
valuviasta. Yksin Helsingin Sanomat on käyttänyt tämän 
asian yhteydessä yli kaksikymmentä kertaa sanaa valuvika. 
Tämän startin jälkeen on sanan käytöstä tullut muoti-ilmiö, 
sillä sen jälkeen valuvikaa on tavattu ja nähty mm. hallitus-
ohjelmassa, nuorisotakuussa, Yle-verossa, seksinostolaissa 
ja jopa Raamatussa. 

Monet poliitikot pyrkivät tätä nykyä otsikoihin näkemäl-
lä valuvikoja EMU:ssa, EURO:ssa, Lissabonin sopimuk-
sessa, Portugalin rahoitusongelman hoidossa tai Maastrich-
tin sopimuksessa. Ministeri Stubbkin löytää jatkuvasti va-
luvikoja EU:sta. Erityisen ihastunut valuvikaan on Aalto-
yliopiston professori Sixten Korkman, joka käyttää toistu-
vasti sanaa mm. toteamalla, että EMU:ssa on valuvika. 

Myös kreikkalainen taloustieteen professori Lapavitsas 
on löytänyt Eurosta valuvian. Eikä säästellä urheiluakaan, 
jalkapallosäännöistäkin on löydettävissä valuvika. Ja kaiken 
huipuksi hallitus pitää politiikan superviikolla budjettiriiheä, 
josta sitten tullaan tiedotusvälineitten eteen kertomaan 
valuvioista. Eikö silloin olisi parempi muuttaa tämän mei-
dän kaikkien kukkaroa koskevan kokouksen nimeksi bud-
jettivalimo?

Tietoa oikeista valuvirheistä 

Kuten lukija huomaa, käsittelen seuraavaksi valuvirheitä 
– en siis valuvikoja, jotka oikeastaan eivät kuulu valimo-
miesten sanastoon ollenkaan. 

Suomenkielinen ammattikirjallisuus koskien valuvirhei-
tä on vähäistä. Tiettävästi ainoa kirjan muotoon sidottu 
suomenkielinen teos on vuodelta 1961. Kirja on käännös 
Sveriges Mekanförbundetin vastaavasta, vuonna 1953 il-
mestyneestä julkaisusta. Järkevää sodasta toipuvalle Suo-
melle olikin käyttää jo muualla rakennettua järjestelmää. 
Ruotsissa yhdistyksen valimo-osaston tuotantovaliokunta 
oli asettanut 1947 komitean selvittelemään valuvirheitä ja 
niiden syitä. Komitea käsitteli asiaa 14 vuotta(!). Kokonais-
ta 49 kokousta pidettiin, ennen kuin komitea sai työnsä 
päätökseen. Näinä vuosina kirjoitettiin lukuisia julkaisuja 

Valuvika julkisessa keskustelussa

Sana valuvika on rantautunut suomalaiseen kielenkäyttöön, sitä käyttävät niin polii-
tikot kuin toimittajatkin lehdissään. Erityisen hanakasti sanaa käyttävät poliittiset 
päättäjät moittiessaan asetusta tai lakia. Kenties näin pyritään viittaamaan nimen-
omaan aiemman päätöksentekijän tekemiin virheisiin. Tässä artikkelissa selvitellään 
syitä tällaiseen kielenkäyttöön. 

Artikkelin akateemisessa osuudessa kaksi maamme johtavaa suomen kielen tunti-
jaa perehtyy tarkemmin aiheeseen. Professori Häkkinen selvittää sanojen valaa ja 
valuvika historiaa. Kotimaisten kielten keskuksen johtaja, professori Nuolijärvi puo-
lestaan selvittää näiden sanojen käyttöä kielessämme.  

Artikkelissa esitellään myös Kotimaisten kielten keskus (Kotus), sen kahdeksan mil-
joonaa murreilmaisua sekä Suomen murteiden sanakirja. 

Lisäksi artikkelissa on valimoalaa kauan nähneiden henkilöiden mielipiteitä valuvi-
ka-sanasta ja samalla myös näiden henkilöiden esittely. Kaksi heistä on itse asiassa 
yhdistyksemme kunniajäseniä. 

Lopuksi artikkelissa esitellään sanan valaa murreversioita, joita rikkaasta suomen 
kielestämme on kirjattu valtava määrä. Tämä sen vuoksi, että lukija voisi itse tode-
ta, kuinka huumoripitoista ja kiinnostavaa voi suomen kielen tutkiminen olla.  

Mikä ihmeen valuvika?

Valuvika-sana, etu vai haitta valutuoteteollisuudelle?

aiheesta. Lilla handboken över gjutgodfel med orsaksana-
lyser siis suomennettiin 1961, ja nimeksi tuli Pieni valuvir-
hekäsikirja syyanalyysein. Siitä muodostui heti klassikko 
suomalaisissa valimoissa. Suomalaisen kirjan julkaisijana 
toimi Suomen Metalliteollisuusyhdistys ry.

Kirjassa esitellään valokuvien kera mm. seuraavat valu-
virheet: kylmäjuoksu, karkea pinta, halkeamapurse, paisuma, 
käyristymä, rotanhäntä, kylmähauli, kylmäpoimu, iskuhal-
keama, imuontelo, hiekkaluhistuma, hiekkaputoama, hiek-
kareikä, paloreikä, jakopintauurre, imupainuma ja avoi-
mu. 

Valaa-verbin historiaa
Kun kyse on niinkin arvokkaasta sanasta kuin valaa, pitää 
aiheeseen löytyä paras asiantuntemus, mitä Suomesta on 
saatavissa. Se löytyy Turun yliopiston professori Kaisa 
Häkkisen luota. Hän kertoo, että verbillä valaa on etymo-
loginen vastine kaikissa lähisukukielissä eli itämerensuo-
malaisissa kielissä (karjala, vepsä, vatja, viro, liivi) ja sen 
lisäksi Volgan seudulla puhutussa mordvan kielessä. Sanal-
le ei tunneta mitään lainaetymologiaa, joten sen katsotaan 
kuuluvan ikivanhaan perintösanastoon siitä huolimatta, että 
suuresta osasta etäsukukieliä vastineita ei voi osoittaa.
Tiedustelen sanan valaa alkuperäistä merkitystä ja saan 
tietää, että verbi on alun perin tarkoittanut nesteen tai nes-
temäisen aineen kaatamista. Tämä merkitys näkyy edelleen 
esim. suomen kielen sanontatavoissa (kuin vettä valaen, 
’helposti, sujuvasti’, siis tekeminen on yhtä helppoa kuin 
veden kaataminen) ja johdoksissa (mm. valella, esim. va-
lella päätään kylmällä vedellä tai paistia paistoliemellä; 
valua, esim. veri valuu virtanaan; valuttaa, esim. valuttaa 
mahlaa koivusta; muitakin johdoksia löytyy runsaasti).

Perusmerkityksestään verbi on luonnollista tietä kehitty-
nyt merkitsemään myös toimintaa, jossa juoksevaan tai 
muovautuvaan muotoon saatettua ainetta muottiin kaata-
malla eli valamalla on saatu aikaan halutun muotoisia 
tuotteita. Suomalaisten esi-isät ovat oppineet metallien 
käsittelyn itämerensuomalaisena yhteisaikana, oletettavasti 
pronssikaudella (1500–500 eKr.) indoeurooppalaisia kieliä 
puhuvilta naapureiltaan. Metallien nimissä ja niiden käsit-
telyyn liittyvissä sanoissa on huomattavan runsaasti vanho-
ja germaanisia lainoja (esim. kulta, melto, rauta, tina; ahjo, 
palje), joten yleensä ajatellaan metallinkäsittelytaidon olevan 
germaanista lainaa, taustoittaa professori Häkkinen sanan 
historiaa.  

Uusien prosessien kuvauksessa on käytetty lainasanojen 
lisäksi myös vanhaa, omaperäistä sanastoa, joka uusien 
käyttöyhteyksien myötä on saanut uusia merkityksiä (esim. 
seppä, alkuaan adjektiivina ’taitava’, nyt myös takomisen 
ammattilaisen nimityksenä). Vastaavalla tavalla myös van-
ha valaa-verbi on saanut uuden merkityksen, kun metalliesi-
neitä on alettu valmistaa muottiin valamalla. Merkityksen 
laajentamisen mallina on voinut olla germaanisten kielten 
vastaava verbi, joka yleisen nesteen kaatamisen merkityksen 
lisäksi on tarkoittanut muottiin kaatamista (vrt. esim. saksan 
kielen giessen, joka on vastaavalla tavalla monimerkityksi-
nen kuin suomen valaa). 
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Miten sana valuvika on syntynyt?

On aika tiedustella sanasta valuvika, ja saankin professori 
Häkkiseltä akateemisen perusteellisen, mutta kuitenkin 
ymmärrettävän vastauksen. Muottiin valaminen on vaativa 
prosessi, jonka onnistuneisuutta voi arvioida vasta, kun työ 
on valmis ja otettu muotista pois. Jos valaminen on tavalla 
tai toisella epäonnistunut (osa muotista jäänyt täyttymättä, 
muottiin valetussa seoksessa on ollut epäpuhtauksia tms.), 
sitä ei voi jälkeenpäin korjata. Erityisesti silloin, kun on 
ollut kysymys suurista ja tärkeistä hankkeista, esim. kirkon-
kellojen valamisesta, valun epäonnistuminen on tarkoittanut 
koko tehdyn työn valumista hukkaan. Valuvika on siis pal-
jon kohtalokkaampi vika kuin työtä tehdessä syntynyt ta-
vallinen virhe, jonka voi korjata niin, ettei synny mitään 
pysyvää haittaa. Tästä syystä sanaa valuvika on alettu käyt-
tää vertauskuvallisesti myös muiden kuin valamalla suori-
tettujen työprosessien yhteydessä, kun on haluttu ilmaista, 
että tuotteen, suunnitelman tms. valmistuksessa on jo teko-
vaiheessa syntynyt sellainen kohtalokas vika, ettei valmis 
tuote ole ollut käyttökelpoinen eikä sitä millään korjaustoi-
mellakaan voi sellaiseksi saada. 

Tavallisessa arkikielessä ihmiset eivät yleensä mieti ei-
vätkä määrittele sanojen merkityksiä kovin tarkkaan, ja 
tästä syystä sanojen käyttö voikin olla epämääräistä tai 
suorastaan virheellistä. Sanoilla on usein monituhatvuotinen 
historia, kuten on valaa-verbilläkin, ja niiden merkitykseen 
liittyy aineksia monista eri kehitysvaiheista. Ikivanhoja 
sanoja käyttävillä ihmisillä ei yleensä ole tietoa sanan kehi-
tyshistoriasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, eivätkä he 
tiedä, mikä monista merkityksistä on alkuperäisin. Merki-
tyksissä voi olla myös murteellisia tai käyttäjäryhmien vä-
lisiä eroja. Näin on hyvin mahdollista, että sanoja aletaan 
käyttää myös sellaisilla tavoilla ja sellaisissa yhteyksissä, 
jotka eivät ole alkuperäisen merkityksen ja käyttötavan 
mukaisia. Samantapaiset sanat voivat myös vaikuttaa toi-
siinsa tai sekaantua keskenään. Monet ihmiset saattavat 
pitää vika- ja virhe-sanoja synonyymeinä ja ovat sitä mieltä, 
että jos sana valuvika on mahdollinen, voi yhtä hyvin käyt-
tää myös valuvirhe-sanaa. 

Vuosi 1873 – valuvika ilmestyy lehdistöön
Professori Häkkinen kertoo, että suomen valuvika on ilmei-
sesti sananmukainen käännös ruotsin sanasta gjutfel. On 
mahdotonta tietää, kuinka kauan sana on ollut käytössä 
puhekielessä, joten sen historiaa täytyy lähestyä kirjallisten 
lähteiden kautta. Ruotsin kirjakielessä gjutfel on tullut käyt-
töön 1840-luvulla, ja se on aluksi tarkoittanut sananmukai-
sesti valettaessa syntynyttä vikaa. Suomen vanhin esiintymä 
valuvika-sanasta näyttää olevan Oulun Wiikko-Sanomissa 
vuodelta 1873. Lehdessä kerrotaan, että äskettäin valmis-
tettu kirkonkello oli haljennut, koska siinä oli valuvika. 
Saman uutisen mukaan valuria vaadittiin tekemään uusi 
kello ilman eri korvausta. Tässä uutisessa valuvika esiintyy 
siis konkreettisessa perusmerkityksessään. Vasta paljon 
tämän jälkeen sitä on alettu käyttää vertauskuvallisesti 
muunkinlaisista, peruuttamattomina ja kohtalokkaina pide-
tyistä valmistus- tai tekovirheistä. 

Kotimaisten kielten keskus 

Nyt kun on selvitelty sanan valaa etymologista taustaa, on 
aika suunnistaa Turusta kohti Kotimaisten kielten keskusta, 
joka sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa, hienossa osoittees-
sa Vuorikatu 4. Monet tuntevat talon nimellä Säätalo, sillä 
Ilmatieteen laitos toimi siinä liki 40 vuotta. Vuonna 2005 
tilat vapautuivat ja Kotimaisten kielten keskus  eli Kotus 
muutti rakennukseen. Kotimaisten kielten keskus on opetus- 
ja kulttuuriministeriön alainen laitos, joka on perustettu 
1976. Kotuksen tehtävänä on suomen ja ruotsin kielten 
huolto, neuvonta ja sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja 
sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus. Keskuksen tehtävänä on 
lisäksi koordinoida saamen kielten, viittomakielten ja ro-

manikielen kielenhuoltoa. Kotus on julkaissut 45 vuotta 
vallan verratonta Kielikello-lehteä, jonka saan mukaani 
muistoksi. Liki 50-sivuisessa lehdessä kerrotaan mm., mis-
tä kummasta on tullut sanonta kuin manulle illallinen. 
Luonnollisesti Kotus julkaisee myös alaansa liittyvää kir-
jallisuutta, joita em. lehdessä esitellään. 

Kotus tarjoaa myös maksullista koulutusta virastoille ja 
yrityksille sekä antaa lausuntoja eri alojen sanastosta. Se 
toimii läheisessä yhteistyössä esimerkiksi lääketieteen sa-
nastolautakunnan ja Sanastokeskus TSK:n kanssa sekä 
Tieteen kansallinen termipankki -hankkeen kanssa.

Tapaan Kotuksen johtaja Pirkko Nuolijärven hänen vii-
dennessä kerroksessa olevassa työhuoneessaan. Tapaamisen 
alussa ihastellaan työhuoneen ikkunasta näkyvää Kasvitie-
teellistä puutarhaa ja sen takana avautuvaa Helsingin sil-
huettia. Tapaamiseemme syntyykin kuin itsestään myöntei-
nen tunnelma, kun totean, että olen saanut katsella päämi-
nisterin työhuoneen ikkunasta Senaatintorille, korkeimman 
oikeuden istuntosalin ikkunasta Kauppatorille, Eteläranta 
kympin yläkerrasta Helsinkiä ja Munkkiniemen kartanon 
toisen kerroksen ikkunoista ulos, mutta tämä eteeni avautu-
va maisema vie kyllä kaikista voiton. Professori Nuolijärvi 
toteaakin, että mikäli verottaja huomaa asian, saattaa tämä 
laittaa maisemaikkunan verolle. Eihän tämä sinänsä mitään 
uutta ja ihmeellistä olisi, sillä näin keskiajalla taloja vero-
tettiin. Kruunulle maksettava vero määräytyi ikkunan koon 
mukaan. 

Sanojen valu ja valaa käytöstä 

Tiedustelen professori Nuolijärveltä tapaamisemme aluksi, 
mitä sanat valaa ja valu tuovat esille Kotuksen puolelta. Hän 
selvittää, että sanan vakiintuneisuus kielenkäytössä näkyy 
muun muassa siitä, että sana on päässyt sellaiseen sanakir-
jaan, joka esittelee kielen keskeisen sanaston. Vanhat, pitkään 
käytössä olleet suomen kielen sanat ovat luonnollisesti 
tällaisia sanoja. Valaa-sanan johdoksella valulla on Kieli-
toimiston sanakirjan (2012) ja myös vanhemman Nykysuo-
men sanakirjan mukaan (1961) kaksi merkitystä. Ensiksikin 
se tarkoittaa itse tekemistä, valamista, esimerkiksi kynttilöi-
den valu, betonin valu. Toiseksi sana tarkoittaa valamisesta 
syntynyttä tuotetta, jonka synonyymi on valos, esimerkiksi 
valuja tai valoksia valmistava laitos. Valu-sanan taivutus on 
yksinkertainen: valu : valun : valua : valuun, monikossa 
vastaavat sijamuodot ovat valut : valujen : valuja : valui-
hin.

Valuvika ja/tai valuvirhe

Kummassakin mainitussa sanakirjassa esiintyy yhdyssana 
valuvika, toteaa professori Nuolijärvi ja kertoo sanan olleen 
käytössä jo 1800-luvulta lähtien. Sen konkreettinen merki-
tys on valettaessa kappaleeseen syntynyt vika. Valuvirhe sen 
sijaan ei ole mukana. Se ei merkitse, että sana ei olisi käy-
tössä, mutta kaikki suomen kielessä esiintyvät yhdyssanat 
eivät muutenkaan ole sanakirjassa. Toisaalta valuvirheen 
poissaolo osoittaa sen, että se ei todennäköisesti ole esiin-
tynyt yleiskielessä riittävän useissa yhteyksissä, eikä siitä 
näin ollen ole jatkuvasti täydennetyissä sanastotietokannois-
sa esiintymiä. Kotimaisten kielten sisäisessä sanastotieto-
kannassa, johon kartutetaan sanastoa eri lähteistä sanakir-
jatyön tarpeisiin, on vain yksi fysiikan ja kemian oppikir-
jasta poimittu esimerkki valuvirheestä vuodelta 1985:

Kaikuluotaimia käytetään myös syntymättömien lasten 
tutkimuksissa, eläinten rasvakerroksen paksuuden määrit-
tämisessä ja valurautaisten esineiden valuvirheiden etsimi-
sessä.

Valuvika puolestaan on parin viime vuosikymmenen ai-

Pirkko Nuolijärvi (s. 1949) on professori ja toiminut Ko-
timaisten kielten keskuksen (Kotuksen) johtajana vuodesta 
1998. Nuolijärvi suoritti filosofian tohtorin tutkinnon Hel-
singin yliopistossa 1986 ja on työskennellyt tutkijana Ko-
tuksessa, ma. lehtorina Uppsalan yliopistossa, ma. profes-
sorina Helsingin yliopistossa ja suomen kielen ja viestinnän 
apulaisprofessorina Helsingin kauppakorkeakoulussa. Nuo-
lijärvi on Helsingin yliopiston dosentti ja Vaasan yliopiston 
kunniatohtori. Hänen tutkimuskohteenaan on suomen kielen 
vaihtelu ja muutos, institutionaalinen vuorovaikutus ja kiel-
ten asema. Hän on osallistunut moniin kansallisiin ja poh-
joismaisiin tutkimushankkeisiin ja julkaissut sosiolingvistii-
kan alalta kirjoja ja artikkeleita, kuten Kolmannen sukupol-
ven kieli, Kieliyhteisön vaihto ja muuttajan identiteetti, Te-
levisiokeskustelun näyttämöllä sekä Puheen illuusio suo-
menkielisessä kaunokirjallisuudessa. 

Kaisa Häkkinen (s. 1950) suoritti tohtorin tutkinnon Turun 
yliopistossa 1984 aiheenaan suomen kielen vanhin sanasto 
ja sen tutkiminen. Häkkinen on työskennellyt Turun yliopis-
tossa yleisen kielitieteen apulaisprofessorina, suomalais-
ugrilaisen kielentutkimuksen professorina sekä Åbo Aka-
demissa suomen kielen apulaisprofessorina ja professorina. 
Vuodesta 1999 hän on toiminut suomen kielen professorina 
Turun yliopistossa. Hän on myös Helsingin yliopiston suo-
malais-ugrilaisen kielentutkimuksen dosentti ja Åbo Aka-
demin suomen kielen dosentti. Hänen erikoisalojaan ovat 
suomen kielen historia, erityisesti sanahistoria, etymologia 
ja suomen kirjakielen kehitys, sekä suomen ja sen sukukiel-
ten tutkimuksen historia. 
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kana tullut yleisesti käyttöön kuvallisessa merkityksessä 
esimerkiksi politiikan kielessä. Kun laissa tai suunnitelmas-
sa huomataan aukkoja tai puutteita, joita ei nopeasti pysty-
tä korjaamaan, puhutaan ja kirjoitetaan valuviasta. Tällainen 
konkreettisen merkityksen laajentuminen kuvalliseksi on 
kielessä aina ollut tavallista. Tavallista on sekin, että vaiku-
tusvaltaisten kielenkäyttäjien sanat ja ilmaukset leviävät 
nopeasti. Tosin sanaa lienee käytetty kuvallisesti aiemmin-
kin kuin viime vuosikymmeninä. Esimerkiksi Helsingin 
slangissa valuvika oli käytössä syntymävian merkityksessä 
jo 1930-, 1940- ja 1950-luvulla.

On mahdotonta arvioida, miten kauan valuvioista puhu-
taan ja kirjoitetaan kuvallisessa merkityksessä. Tyypillistä 
kuitenkin on, että jos jokin sana tai ilmaus on runsaassa 
käytössä, muodissa, sille käy kuten muodille: uusi muoti-
sana tai -ilmaus syrjäyttää sen. Vielä ei kuitenkaan ole nä-
köpiirissä, että valuvika olisi jäämässä pois käytöstä, toteaa 
Kotuksen johtaja, professori Pirkko Nuolijärvi. 

Artikkelin haastatteluosuus 

Saadaksemme konkretiaa esilläolleille asioille ja sanoille, 
suoritan haastattelun, johon osallistuu valimoalalla kauan 
toimineet henkilöt, heillä jos kellä on näkemystä ja koke-
musta valuvioista ja valuvirheistä. Heidät esitellään seuraa-
vassa:  

Paavo Tennilä (s. 1929) valmistui diplomi-insinööriksi 
Teknillisestä Korkeakoulusta vuonna 1955 ja aloitti työpa-
jainsinöörinä Lokomo Oy:n teräsvalimossa samana vuonna. 
Tennilä jäi eläkkeelle Rauma-Repola Oy:n Lokomo Steelsin 
kehitysjohtajan tehtävistä vuonna 1992 palveltuaan Lokomon 
tehtaita 36 vuoden ajan. Eläkkeelle jäätyään hän toimi vuo-
teen 1996 saakka Valimoiden toimialaryhmän teknologia-
ohjelman koordinaattorina. Tennilä toimi myös SVY:n ni-
meämänä Konepajamies-lehden erikoistoimittajana pari 
vuosikymmentä alkaen vuodesta 1958, ja hän kirjoitti Vali-
moviestiin 50 kertaa poimintoja Giesserei-lehdestä aina 
vuoteen 2010 saakka. Tennilä oli osakirjoittajana Autere-
Ingman-Tennilän Valimotekniikka-kirjassa vuonna 1969 ja 
uudistetuissa Valimotekniikka I ja II -painoksissa vuosina 
1982 ja 1986. Vuonna 1997 hän kirjoitti yhdessä Antti Va-
losen kanssa SVY:n 50-vuotishistoriikin. Vuonna 2001 
Tennilä kirjoitti kirjan Valuraudat ja valuteräkset Metallite-
ollisuuden Keskusliiton julkaisemaan raaka-ainekäsikirja-
sarjaan. Tennilä oli aktiivisesti mukana Otaniemen valimo-
professuurin perustamisessa, joka pitkällisten vaiheiden 
jälkeen toteutui vuonna 1980. Hän toimi lisäksi aktiivisena 

vaikuttajana valaja- ja mallinveistäjä-linjojen saamiseksi 
Hervannan ammattioppilaitokseen vuonna 1986 sekä Vali-
moinstituutin perustamisessa vuonna 1995.  

Kari Pohjalainen (s. 1942) aloitti työuransa mallipuusep-
pänä 1957 Tampellan malliveistämössä, josta siirtyi teknik-
kona mallinsuunnittelijaksi Lokomolle 1971. Pohjalainen 
toimi Hämeenlinnan Keskusammattikoulun Mallipuusep-
pälinjan ammatinopettajana vuodet 1973–1987. Valimoalan 
koulutuksen keskittäminen siirsi hänet Tampereen Hervan-
nan ammattikouluun, jossa hän työskenteli valumallinval-
mistajien opettajana eläkkeelle siirtymiseen asti 2007. 
Merkittävimmät saavutukset valimoalalla muodostuvat 
muovimallitekniikan ja tietokoneavusteisen mallinvalmis-
tuksen tuomisesta valimoalalle. Vuonna 1997 Pohjalainen 
kouluttautui insinööriksi (AMK). Kunnallisissa luottamus-
toimissa hän on toiminut 15 eri tehtävässä sekä ammatilli-
sissa 17 tehtävässä. Pohjalainen on tehnyt 28 opintomatkaa 
ulkomaille ja tutustunut valimoihin 12 maassa. Ammattitai-
don maailmanmestaruuskisoihin Pohjalainen valmensi ai-
kanaan viisi kilpailijaa ja on lisäksi toiminut noissa kisoissa 
tuomarina. Pohjalainen on julkaissut Valumallit-oppikirjan 
sekä vastaavan CD-rompun. Pohjalainen oli mukana työ-
ryhmässä, joka loi Suomen ensimmäisen valumallistandar-
din SFS 3307. Hän on myös kirjoittanut aktiivisesti Valimo-
viestiin vuosikymmenten ajan. 

Jorma Honkanen (s. 1963) suoritti oppikoulun jälkeen 
ammattikoulun metallilinjan, josta hän valmistui asentaja-
koneistajaksi. Honkanen aloitti työuransa Paraisilla Navi-
rella, jonka omisti Wärtsilä. Työskenneltyään Navirella 
parisen vuotta tehtaan tuotanto lopetettiin ja Honkanen 
siirtyi levyseppähitsaajaksi Wärtsilän Turun telakalle, josta 
jatkoi Uudenkaupungin Telakalle. Kun Uudenkaupungin 
työpaikka meni alta, työskenteli Honkanen eri komennus-
firmojen matkatöissä. Pitkät merimatkat maapallon toiselle 
puolelle seilattiin useimmiten laivalla. Eurooppa ja eksoot-
tiset maat tulivat tutuiksi, esimerkiksi nyt vaikka Zaire ja 
Venezuela. Tällä hetkellä Honkanen on työskennellyt 13 
vuotta Uudenkaupungin Rautavalimossa valun puhdistajana 
sekä valujen korjaushitsaajana. Tarpeen vaatiessa Jopi kor-
jaa valimon koneitakin. Työpäivän jälkeen kotona odottavat 
puoliso ja kaksi terhakasta terrieriä. Vapaa-ajalla Jopin in-
tohimoja ovat curling ja darts.  

Simo Kanneljärvi (s. 1955) tuli Lokomon teräsvalimon 
kaavaamoon töihin ensimmäisen kerran 1.6.1972, eli erittäin 
nuorena. Käytyään välillä armeijan hän jatkoi ”jermuporu-
kassa” ja teki valimolla työtä kaavaajana vielä silloin, kun 
Lokomon teräsvalimo käytti kaavauksessa tuorehiekkaa eli 
ns. mustaa hiekkaa. Kanneljärven mukaansa tuorehiekkaan 
kaavatessa vaadittiinkin selvästi enemmän ammattitaitoa, 
huolellisuutta ja kymmenien yksityiskohtien hallintaa kuin 
nykyisillä hiekoilla. Pitkäaikainen kaavaustyö on nyttemmin 
vaihtunut tuotannon kehittämisprojekteiksi. 

Leo Mäkinen (s. 1947) toimi 42 vuotta Rautpohjan vali-
mossa valujen tarkastajana kunnes jäi eläkkeelle vuonna 
2011. Mäkinen liittyi SVY:n jäseneksi vuonna 1974 ja var-
sinkin jäsenyyden alkutaipaleella hän osallistui vuosikoko-
uksiin, mitä kautta monet suomalaiset valimot tulivat tu-

tuiksi. Tarkastajan työ vei Leon myös monesti asiakkaan 
luokse niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Pitkän työuransa 
aikana hän todennäköisesti tarkasti lähemmäs 100 000 
tonnia valutuotteita, joka vastaa Suomen valimoiden vuoden 
tuotantoa. Leo ”Leksa” Mäkisen työuraa voisi luonnehtia 
siten, että hän etsi työkseen aamusta iltaan valuvirheitä, 
joita ei toivonut löytävänsä. 

Kysymykset ja vastaukset

Kysymys 1: Voiko mielestäsi Suomen perustuslaissa, jäte-
vesiasetuksessa tai Lissabonin sopimuksessa olla valuvi-
ka?

Tennilä: Valuvika sopii hyvin myös poliittiseen kielenkäyt-
töön. Perusteen mielipiteelleni esitän seuraavassa vastauk-
sessa. 

Pohjalainen: Ei missään tapauksessa voida puhua valuvi-
asta, koska kysymyksessä olevat asiat ovat ”rakennettuja”. 
Ainoa käytettävissä oleva tekniikan termi saattaisi olla 
”konstruktiovirhe”.

Mäkinen: Perustuslaissa tai tuon tyyppisissä asioissa ei voi 
olla valuvikaa, sehän on täysin mahdotonta. Valuvika voi 
esiintyä vain valussa. Sen sijaan esimerkiksi jätevesiasetuk-
sessa voi olla asiavirhe, tekovirhe, vika tai virhe. 

Honkanen: En käyttäisi noissa yhteyksissä sanaa valuvika. 
Kyseessä on valmistusvirhe, jota suunnittelussa ei ole osat-
tu huomioida.  

Kanneljärvi: Ei perustuslaissa eikä vastaavassa asiassa voi 
olla valuvikaa. Jätevesiasetuksen sisällä voisi olla pykälä, 
joka koskee valetuista putkista löytyviä valuvikoja. Siellä 
sitten käsiteltäisiin toimittajan korvausvelvollisuutta. 

Kysymys 2: Onko sanan VALUVIKA käyttö lehdistössä 
vahingoittanut mielikuvaa metallivalimotoimialasta? 

Tennilä: Mielestäni sanan käyttö politiikassa ei ole vahin-
goittanut valimoalaa, jolla yleisesti ymmärretään metallien 
valamista. Me valimoammattilaiset voisimme sanoa kuten 
poliitikot: ”Ainoa, mikä olisi pahempaa kuin se, mitä meis-
tä puhutaan, olisi se, että meistä ei puhuttaisi lainkaan.” 
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Valaminen on taitolaji, kuten yli 3 000 vuoden takainen 
kertomus Kuninkaiden kirjan 7. luvussa pronssisesta Hira-
min altaasta osoittaa. Kuva löytyy SVY:n historiikin sivul-
ta 59. Allas oli raamatun mukaan kymmenen kyynärän le-
vyinen ja viiden kyynärän korkuinen, ja sitä kannatti 12 
pronssihärkää. Sen on arveltu painaneen 45 tonnia.                                                         

Pohjalainen: Typerän valuvika-sanan käyttö rämettää koko 
valimotoimialaa. Piilovaikutuksellaan se luo mielikuvaa, 
että valun käyttö on vika-altista ja siten sitä ei voi valita 
mihinkään rakenteeseen. Sana huonontaa metallien valimo-
toimialaa, ei niinkään esimerkiksi betonivalutoimialaa. 
Sanalla on piilovaikutus: ”Kaikki valettu tavara on epäilyt-
tävää”.

Mäkinen: Valuvika-sanan negatiivinen mielleyhtymä voi 
hyvinkin vahingoittaa mielikuvaa alastamme, kyllä. On 
väärin kielellisesti mutta myös suomen kielen kannalta 
käyttää tuollaisessa yhteydessä sanaa valuvika. Miksi ei 
käytetä yksinkertaista, kuvaavaa ja oikeaa termiä, joka ti-
lanteesta riippuen voisi olla asiavirhe tai virhe? 

Honkanen: Valuvika-sanan käytöllä tuskin on minkäänlais-
ta vaikutusta toimialamme imagoon. 

Kanneljärvi: Sanasta valuvika on jostain syystä tullut 
”hienompi” sana korvaamaan aivan tavallista sanaa virhe. 

Kysymys 3: Mikä ero on sanoilla vika ja valuvika? Voiko 
vian korjata mutta valuvikaa ei?
 
Tennilä: Kaikilla menetelmillä valmistetuissa tuotteissa voi 
olla vikoja, ei ainoastaan valukappaleissa. Lähes kaikkia 
vikoja voidaan korjata, myös poliitikkojen tekemiä 
(valu)vikoja. Joskus on kuitenkin parempi tehdä kokonaan 
uutta kuin korjata vanhaa ja viallista. 

Pohjalainen: Vika-sanaa voi käyttää monessakin tapauk-
sessa, mutta silloin sana kohdistuu johonkin tuotteeseen ja 
sen toimivuuteen. Se ei kohdistu mihinkään ammatilliseen 
toimialueeseen. Vika-sanan merkitys on yksilöllinen eikä 
kohdistu kokonaiseen ammatilliseen toimialaan. Ihmiset 
saavat toimeentulonsa toimialaltaan, ja siellä toimivat am-
mattilaiset haluavat olla ylpeitä alastaan, kun kertovat 
työstään. 

Mäkinen: Tämähän on aivan selvä asia. Vika voi esiintyä 
sen seittemässä laitteessa tai koneessa, mutta valuvika voi 
löytyä vain valusta. Lisäksi sana valuvika on ainakin vali-
moympäristössä väärä sana, sillä kaikki oppikirjat ja asia-
kirjat valimossa käyttävät sanaa valuvirhe. 

Honkanen: Vika-sana tarkoittanee jostain syystä toimima-
tonta laitetta tai konetta. Toisaalta jokin asiakin voi mennä 
vikaan. Meilläpäin nuorisokielessä sillä tarkoitetaan viimeis-
tä, siis ”hän tuli vikana maaliin”. Vika on yleensä korjatta-
vissa. Valuvika taas syntyy prosessin aikana tapahtuneesta 
mekaanisesta, kemiallisesta tai fysikaalisesta virheestä. 
Yleisimpiä ovat vajaavalu, kuona, hiekka, lämpötila- tai 
lisäainepohjaiset valuvirheet. 

Lisäksi on koko joukko muita muuttuvia tekijöitä, jotka 
vaikuttavat mahdollisen valuvian syntyyn. Joitain valuvi-
koja voidaan korjata ennen tuotteen lähettämistä asiakkaal-
le, ja joissain tapauksissa viallinen tuote on sudetettava ja 
tehtävä kokonaan uusi tuote.

Kanneljärvi: Ero on mielestäni siinä, että valuvika on vähän 
enemmän kuin pelkkä vika eli valuvika on enemmän ”tehty 
vika”. Valimomiehillä ja valimoissa on kaikissa oma slan-
ginsa, ja valimoissa käytetään sanaa valuvirhe enemmän 
kuin sanaa valuvika. 

Kysymys 4: Miksi sanotaan ”sopii kuin valettu” ja toisaal-
ta, että ”porukka hitsautui yhteen”? 

Tennilä: Sopii kuin valettu. Se sanonta kunnioittaa mieles-
täni valajien ammattikuntaa.

Pohjalainen: En osaa sanoa perusteita enkä lähde analysoi-
maan eri sanontoja, koska sanotaanhan niinkin, että ”sopii 
kuin suutarin sormi sian …”!

Mäkinen: Tämäkin on selvää, sillä tuo sanonta on yhtä 
kuvaava kuin se, että ”sopii kuin nenä päähän”. Eli esimer-
kiksi ikkunan asennuksessa ikkuna sopii ikkunan paikkaan 
”just eikä melkein”. Yhteen hitsautumisesta hyvä esimerk-
ki on se, kun käsinkaavausporukka kokoaa moottoria: silloin 
jokainen tietää tarkkaan oman tehtävänsä, siis porukan jo-
kainen jäsen ajattelee samasta asiasta samalla tavalla. Tässä 
yhteydessä ei tietenkään voi käyttää valettu-sanaa. 
Honkanen: ”Sopii kuin valettu” assosioituu selvästikin 
siihen, että joku on tarkasti mitoissaan eikä sille näin ollen 
tarvitse tehdä muuta kuin korkeintaan pientä hienosäätöä. 
Hitsautuminenhan taas on yhteen lujasti liittymistä. 

Kanneljärvi: No, kenkäkaupassa voi kenkä sujahtaa jalkaan 
erittäin mukavasti. Silloin kenkä sopii kuin valettu, eli toisin 
sanoen kenkä on tehty tarkasti yksilöllisten mittojen mukaan. 
Tällöin kengässäkin liikutaan millimetrien osien tarkkuu-
dessa. Sen sijaan hitsautumisessa puhutaan osien liittämi-
sestä, jota valaminen ei ole. Esimerkiksi kaavaamon ryh-
mäurakassa kaikkien on tiedettävä juuri oma tehtävänsä ja 
suoritettava se parhaalla mahdollisella tavalla. Näin kun 
kaikki toimivat, kaavausporukan voidaan sanoa hitsautuneen 
joukkueena yhteen. 

Kysymys 5: Mikä on ero käsitteillä valuvika ja valuvirhe vai 
onko niissä eroja? Miksi arvelet, että julkisuudessa on 
esillä valuvika eikä valuvirhe? 

Tennilä: Pitää erottaa toisistaan käsitteet virhe ja vika. 
Vanhan Teknillisen Korkeakoulun professori Eero Huhtamo 
opetti aikoinaan, että tuotteisiin tulee vikoja, jos toiminnas-
sa tehdään virheitä. Poliitikkojen tekemissä tuotteissa, esim. 
laki- ja sopimusteksteissä voidaan puhua (valu)vioista. Ne 
eivät silloin kuitenkaan johdu valajien vaan poliitikkojen 
virheistä. 

Pohjalainen: Totta kai niissä on eroja, koska ihminen tekee 
virheitä, joita voi aina korjata. Valuvika antaa kuvan, että 

asia on jonkun ”suuremman käres”, jolle kerta kaikkiaan ei 
mahda mitään.

Mäkinen: Tämä on vaikea ja mutkikas selitettävä, mutta se 
on selvää, että valuvirhe voi löytyä vain kappaleesta, sen 
sisältä tai pinnasta. Vanhat valimomiehet sanovat, ettei 
virheetöntä valukappaletta ole vielä koskaan tehty. Kaikis-
ta valuista löytyy virheitä.  Mutta samalla kannattaa muistaa, 
että hyviä valukappaleita on vaikka kuinka paljon. 

Honkanen: Olen sitä mieltä, että sanat ovat synonyymejä. 
Julkisuudessa vika-sanan käyttö virheen sijaan antaa tarkoi-
tuksellisesti negatiivisemman tunnelman. Ja on huomattava 
se seikka, että jos puhuttaisiin virheestä, alkaisi saman tien 
syyllisen etsintä! Vika taas on tavallaan paikannettavissa ja 
anonyymisti korjattavissa.

Kanneljärvi: Ensimmäisenä mieleeni tulee, että valuvirhe 
syntyy kappaleeseen silloin, kun varsinainen valutoiminta 
on valmisteltu tai tehty väärin. Näitä virheitä ovat mm. liian 
nopea sulan kaato, viallinen muotti ja kylmä teräs. 

Kysymys 6: Poistuuko sana valuvika kielenkäytöstämme 
jossain vaiheessa, ja milloin, jos kyllä?

Tennilä: Sana valuvika ei poistu yleisestä kielenkäytöstäm-

me, vaikka sen muoti-ilmiöksi muodostunut käyttö toden-
näköisesti vähenee.

Pohjalainen: Valitettavasti en usko, että sana katoaa koskaan 
käytöstä, mutta puuttumalla sanan käyttöön väärässä yhte-
ydessä voimme ainakin yrittää vaikuttaa sen ”ammattimme 
rämetysvaikutukseen”. Voimme tehdä valistustyötä siitä, 
ettei sanan käyttö ole suotavaa. Tilalle tarjoan sanaa ”suku-
vika”, joka on selvästi ihmispohjainen eikä mihinkään toi-
mialueeseen viittaava.

Mäkinen: Valitettavasti poliitikot ja sen perässä sitten toi-
mittajat käyttävät sanaa valuvika. Toivoisin, että sanan 
käyttö vähenisi ja loppuisi kokonaan. Ilmiselvästi nämä 
citypoliitikot puhuvat asioista, joista eivät paljon mitään 
tiedä. 

Honkanen: Vahvasti olen sitä mieltä, että valuvika on tullut 
jäädäkseen, enkä pidä sitä mitenkään pahana tapana kuvata 
prosessin aikana tapahtunutta virhettä.

Kanneljärvi: Vaikeahan tuota on mennä ennustamaan. 
Toivottavasti muoti muuttuu ja uudeksi muodiksi muodos-
tuisi emämunaus, kardinaalimunaus tai erittäin hyvä sana 
tässä olisi kardinaalivirhe. 
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Kysymys 7: Mitä muuta sinulle tulee mieleen sanoista va-
luvika, valuvirhe, valu ja valaa? Sana on vapaa. 

Tennilä: Sanasta valu tulee mieleeni kaikki luova työ. Jo-
kainen, joka tekee luovaa työtä, voi syystä olla ylpeä työstään. 
Niin sanoi eräs omakotitalon omistajakin luodessaan lunta 
kotipihastaan.

Pohjalainen: Olen edelleenkin ylpeä, että olen saanut toimia 
niin kiehtovalla alalla kuin valimoala, ja sen vuoksi närkäs-
tyn aina, kun alaamme mollataan aiheetta.

Honkanen: Sanasta valu mieleeni tulee massasta muottien 
kautta tehty tuotos. Sana valaa tuo mieleeni ainoastaan 
valmistusmenetelmän. Tuskinpa näillä kahdella sanalla on 
mitään kuvaavaa käyttöä. 

Kanneljärvi: Sana valu tarkoittaa valutapahtumaa, jossa 
valurit kaatavat sulaa metallia muottiin. Asiasta kiinnostuneet 
katselijat seuraavat turvallisen välimatkan päästä valutapah-
tumaa. Sanasta valaa tulee mieleeni valimon pääsulattaja, 
jota aiemmin sanottiin keppiherraksi. Nimitys keppiherra 
tuli siitä, että pääsulattajalla oli hallussaan se tärkeä keppi, 
jolla saatiin pohjatappi auki. Keppiherra ei koskaan osallis-
tunut mihinkään muuhun valimon työtehtävään. Keppiher-
ra oli valimon ylintä aatelia. 

Suomen murteiden aarreaitta 

Kotuksen johtaja, professori Nuolijärvi esitteli artikkelin 
kirjoittajalle Kotimaisten kielten keskuksen  laajan kirjaston, 
joka on yleisöllekin avoinna, sekä kellarissa olevan ”kaikkein 
pyhimmän” eli arkisto-osaston. Hän kertoi valmisteilla 
olevasta Suomen murteiden sanakirjasta (SMS), joka kuvaa 
kaikki suomen murteet. SMS pohjautuu maailmanlaajuises-
ti poikkeuksellisen mittavaan aineistoon, jota on kerätty 
1900-luvun alkupuolelta aina 1970-luvulle saakka. Valmis-
tuttuaan sanakirja sisältää noin 350 000 sana-artikkelia. 
Tällaisen hankkeen valmistumisaikaa on vaikea tarkkaan 
arvioida, koska se riippuu tavattoman paljon rahoituksesta, 
mutta arvio liikkuu jossakin 30 vuoden tietämissä, kuitenkin 
alle 50 vuodessa. Teoksen laajuuden tajuaa vasta, kun on 
saanut tutustua vaikuttavaan arkistoon, jossa on reilut 8 
miljoonaa murremuistiinpanoa. 

Alun perin SMS suunniteltiin 20-osaiseksi painetuksi sana-
kirjaksi, mutta nyt tehdyn päätöksen nojalla se valmistetaan 
sähköisesti ja tulee verkkoon kaikkien vapaasti käytettäväk-
si. Verkkosanakirjassa on paljon erilaisia hakuominaisuuk-
sia, jotka auttavat helposti löytämään sanakirjan tietyn ha-
kusanan ja siihen liittyvän sana-artikkelin. Aluksi sanakir-
jasta on käytettävissä aakkosväli kus-kyntsöttää ja uusia 
artikkeleita (sanasta kyntsöttää eteenpäin) julkaistaan vuo-
sittain tuhansia. Jo painettuna ilmestynyt aakkosväli a-kur-
vottaa julkaistaan sekin vähitellen myös verkkoversiona. 
Murresanakirjan ensimmäinen sähköinen osa avautui hel-
mikuussa 2012, ja se löytyy osoitteesta http://kaino.kotus.
fi/sms.

Sana valaa Suomen kielen murteissa

Sanat valaa, vallaa ja valu näyttäisivät olevan suomen 
kielessä erittäinkin yleisiä, ainakin näin asiaa tuntemattoman 
näkökulmasta katsottuna. Löysin arviolta 1 000  viittausta 
sanasta valaa ja ainakin 500 sanasta valu. Kaikki löytämä-
ni murresanat liittyivät maaseutuelämään. Sana valaa 
esiintyy perusmerkityksessään – eli kaataa nestettä tai juok-
sevaa ainetta – tietysti tavattoman monissa merkityksissä, 
esimerkiksi valaa vedellä itseään saunassa. Ehkä eniten 
ympäri Suomen kerätyissä lapuissa esiintyy kuitenkin säähän 
liittyvää valamista. Sanaa valaa esiintyy myös monissa 
merkityksissä, joita ei enää nykysuomessa harrasteta. Esi-
merkiksi makkaran valaminen on tarkoittanut makkaran 
täyttämistä. Humoristisia merkityksiä löytyy myös tavaton 
määrä, milloin lapsen hampaiden puhkeamisen yhteydessä 
tai närästämisen kuvaamisessa.  Huomionarvoista on sekin, 
että kun maaseutuympäristössä tarve-esine oli oikein hyvin 
tehty, siitä sanottiin että se on kuin käsin valettu.  Alla pie-
ni näyte siitä, kuinka viime vuosisadan alkupuolella sanaa 
valaa suomalaisessa agraariyhteisössä käytettiin: 

−	 Metallin valamiseen tietysti käytettiin valaa-sanaa: 
takkirauraks sanotti semmosta rauta konnei stä voinu takko 
ollenka, se oli vav valamista vasten, sitä valettiin. 1 (Loimaa 
mlk). Formatti enssi simmose mutelis santta ja sillä valetti.2 
(Perniö). Para ova valetui kappali. Eli padat ovat valettuja 
kappaleita. 3 (Pertteli). Ne oli lyijyst, sellaisi valettui. Sin 
oli ain vormu ja lyijyst valetti van. Verkon lyijypainot val-
mistettiin valamalla.4  (Tytärsaari). Miehillä oli suusta la-
dattavat pyssyt, itev valovat nihen ne kuulat.5 (Kiihtelysvaa-
ra). Kyllä neun yhteen nappiin valettu.6 (Polvijärvi, Kuore-
vaara).

−	 Lapsen hampaan saantia kuvaavat seuraavat sa-
nonnat: Kyllä sille nyt kohta hampaita tulloo ku suu niinv 
vettä vallaa.7 (Vaaraa). Lapse suust vallaa nii vettä, ko 
tekköö hampaita. 8 (Vuoksenranta). Lapsel tulloo varmast 
hampaita, ko se o käynt nii kiukkuseks ja suust vettä vallaa. 
9 (Antrea). Lapsen suu vettä vallaa, ku hampaeta pukkee.10 
(Kangasniemi).

−	 Kun huonovatsaisella ihmisellä alkaa tulla kitkerää 
vettä suuhun, sanottiin sitä valamiseksi esimerkiksi seuraa-
villa tavoilla: Mikä miule tullnoo, ku vettä vallaa suuhu.11 
(Jääski). Jos vaa syön rasvaista ruokaa, nii paikal alkaa 
vallaa pahhaa vettä suuhu. 12 (Muolaa). Miu ko alko oikei 
korventaa rintaa ja tul vesähky, se valo nii vettä nii paljo 
suuhu.13 (Lappee).  Ja kun oikein nälkä yllätti, reaktio oli 
sama: A  nii o nälkä, jot iha vallaa vettä suuhu. 14 (Kirvu). 

−	 Maaseudulla tehtiin ennen monenmoiset ruuat 
aina itse. Ruoka oli aina lähiruokaa, joka nyt on tullut tren-
dikkääksi. Uutisten mukaan helsinkiläiset cityihmiset ostai-
sivat nykyisin enemmän lähiruokaa, jos sitä vain sinne 
keskelle kivikylää joku toimittaisi. Mutta toisin oli ennen, 
esimerkiksi makkaran valmistaminen alkoi sian teurastami-
sella: Kuumaa vettä valettiin tapetun sian päälle. 15 (Urjala). 
Sellanev veritaikina valettin nihin sualin.16  (Hausjärvi). 
Ruvetav vuav valaman sitten kun se (suoli) om pesty ja si-

suspuolen nölä on otettu pois.17 (Kaavi). Lapset kattel halust 
kum makkaroit valetti. 18 (Lammi). Olin makkaroita vala-
massa ku…. Valaa makkaroita = täyttää makkaroita.  19 
(Juva). 

−	 Yllättävää on sekin, että myös olut valettiin tai 
ainakin näin Artjärvellä sanottiin tehtävän. Oluen valaminen 
tapahtui ennen kuin olut alkoi saavissa käydä. Siitä valettiin 
humalat pois laskemalla olut ruokoseulan läpi. 20

−	 Sateeseen liittyviä sanontoja on satoja: Se rupes 
satama ja enne ko kotti pääsi se valo vett ett kaik paika vaa 
juoksiva. Ja myös: Se rupes kauhiast satama enne ko pääsi 
varju vett tul sitäki siima. Vet tul oikke valamal.21 (Kalanti). 
Satta ko savil valas.22 ( Perniö). Nii vallaa vettä ko saavi-
laijast kaatais.23 (Uusikirkko). Ei voi lehmii laskii ulos ko 
sattaa vallaa suorannaa. Kyl siell’ nyt sattaa vallaa.24 (Vii-
purin maalaiskunta). Kui kauvva hää nyt jaksanee tuoll 
viisii sattaa vallaa, ko o tult jo monta tuntii niiko saavist 
kaatai. Myös: nyt sattaa vallaa koko päivä, jottei tässä taija 
päästä myllyy, vaikk elukkoi jauhot kuuluut oleva iha lopuss.25 
(Kirvu). Vettä valaa tai sataa valamalla. Näin sanotaan hyvin 
kovasta sateesta.26 (Sortavala).
−	 Kun esine tai asia oli tehty erityisen hyvin tai jokin 
sopi hyvin, sanottiin seuraavalla tavalla: Se sopi niinko 
valettu.27 (Uusikaupunki). Se kork sopi siihe potu pruntti ko 
valett.28 (Kalanti). Auleeni on semmoinen kraatari että ko 

se tekee puvun, niin se istuu ka valettu miehen ylle.29 (Ko-
kemäki). Soon ku käsin valettu.30 (Ikaalinen). 

−	 Kun joku henkilö soveltuu hyvin työhönsä sanotaan, 
että se on aivan kun sitä varten valettu.31 (Ilomantsi). Se on 
niiku valettu. Tarkoittaa sileä ja tasainen, niin kuin valamal-
la eikä takomalla tehty.32 (Ristu). Valamalla tehty sanotaan 
oikein hyvin tehdystä esineestä: kyllä se un niin kun valet-
tu, käyp kuv valettu. 33 (Heinävesi). Ei uskos jot tuo tyttö 
saap käsistää aikoi tuolasta sorjaa jälkeen nii on ko vormus 
valettu koko tuukki.34 (Äyräpää , Mälkölä). Tyttö ol’ ku 
valettu tokka (nukke).35  (Lepikko, Kitee).

−	 Kun jotain asiaa tai esinettä tehdään nopeasti ja 
vaivatta, tässäkin käytetään valaa-sanaa, kuten esimerkiksi: 
Mie oun talvikauvven valant näitä kirjokintaita. Myös: Hyö 
on valaniet näitä lapsii jot niit on kohta kymmene. 36 (Jaak-
kima). Suuren perheen äidistä: se rouva on ni erinomane, 
hä senku valla lapsi. ---hä valo lapsi niku tikapoiki.37 (Uu-
sikirkko). Ne valo nitä niku kissapoiki nitä lapsi. Pariskun-
nasta, jolla oli suuri lapsilauma. 38 (Uusikirkko ja Kivenna-
pa). Mitä sie nitä ni paljo valat (sukkia), kaikki maksa 
(langatkin). 39 (Uusikirkko). Tällaisia piiraikoita on ni suk-
kela tehhä jot oikei valla. Valaa = suoltaa, tehdä jotakin 
nopeasti kuin koneella ja paljon, esimerkiksi leipomuksia 
ja lapsia. 40 (Uusikirkko). Sil Juoneslais-Uolo-Pekol kuuluu 
Lahes olloo oikei ajokalutehas, mis iha konneihe keral 

http://kaino.kotus.fi/sms
http://kaino.kotus.fi/sms
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vallaat kärrii, rekkee ja muita. Niitä lautuu joutsempaa ko 
käspelis. Lahes = Lahdessa, konneihe keral = koneellisesti, 
vallaat = valmistavat, lautuu = tulee nopeasti.41 (Kivenna-
pa). 

−	 Peseytyminen, saunominen ja hygienia olivat 
tärkeitä toimintoja suomalaisessa agraarikulttuurissa, suih-
kussa tuskin käytiin aamuin illoin, saunassa kerran kaksi 
viikossa. Mukavia valaa-murresanoja on tältä alueelta lu-
kematon määrä: Vanha kustavilainen kun hän pääsee kuu-
maan pirttiin niin ei hän siellä kylve, eikä tee mitään muu-
takaan kylpyä vastaavaa, hän vaan jonkinasteisesti on 
siellä saunassa. Hän ”heittää” siellä vaan löylyä ja vihtoo, 
sekä lopuksi     valaa itsensä.42 (Kustavi). Pese ny ens ittes ni 
kyl mnä vala snu site viimätteks. Kuiv ny ittes – kyl snä jo 
olep puhtaks valettu.43 (Pyhämaa). Valovat kylmäl vesel 
lehmän, ja se tuli kipeeks.44 (Nurmijärvi). Vala nyt itseis 
kokonas et saat hien pois. 45 (Koivisto). Tuo pentu se on 
tavallinen kus’pissal’, jotta kun aina valla. Valaa = vuodat-
taa, tässä pissata.46 (Ilomantsi). Syöppäs varoin eläkä vala 
peällesi vellii.47 (Höljäkkä, Nurmes). Tuo pojan rapul tuas 
ov valanna lattit täytten. Valaa = vetelällä vatsalla töhriä.48  
(Kiihtelysvaara). 

−	 Jos silmään tuli roska, sekin oli valamista: Minul-
le on mänt roska silmää ku niin kaivertaa ja vallaa vettä.49 
(Säkkijärvi). Silmä nii valaa vettä, roska hakkaa siäl, eikä 
tu ulos.50 (Kymi). 

−	 Seuraavalla sanonnalla on hyvin rankka merkitys, 
sillä se tarkoitti sitä, että vaikka talon emäntä oli synnyttänyt 
suuren määrän lapsia ja tehnyt vuosikymmeniä talon kaik-
kia töitä, hänellä ei käytännöllisesti katsoen ollut mitään 
vanhuuden turvaa: Hepo varsoi vallaa mut länkit kaulas 
kuoloo.51 (Viipurin pitäjä). Erikoinen on myös suomen ja 
ruotsin kielen yhdistelmä sanonnassa Vene vallaa = båten 
faller för vinden.52 (Koivisto). 

−	 Vuodentulosta, maanviljelystä ja arkiaskareista on 
paljon valaa-pohjaisia sanoja ja sanontoja: Pyykkisaaviin 
pantiin tuhkapussi ja ruvettin kumal verel valama et sit tul 
semmost lippiät sit.53 (Hinnerjoen kylä). Nesteen kurnassa 
siivilöimistä sanottiin täälä vaalaamiseksi.54 (Vihti). Taitava 
talonemäntä, vehnäleivän lepsuttaja, pitkänpiirakan valaja.55 
(Metsäpirtti). Otappas huttupulikka ja hillo potatit, mie sain 
jo kuoret valmeeks, sit aletaa vallaa huttukakkaroi. Myös: 
Nii vallaa piirakkoi ko kone. Myös: Käy ny valamaa huttu-
kukkaroi, mie panin jo kiukaan lämpimää. Myös: Mei äit 
se vallaa kintaita ko vaaprikka.56 (Kivennapa). Lehmä kun 
ol punatauvissa, minä sel (konjakin) lehmän kukkuv valon. 
Valaa = kaataa, valuttaa.57 (Kuusjärvi). Mätäkuu velellä 
vallaa taikka poulallaa pallaa, sano tammelainen.58  (Ypäjä). 
Se (paimeneen meno) ei olis ollum mitääj jollei oli tulluv 
valetuks.59 (Hollola). 

−	 Nesteen kaataminen on sanan valaa perusmerkitys, 
ja tähän liittyviä murresanontoja on satamäärin, tässä muu-
tama malliksi: Valast mul kaffet viel.60 (Perniö). Lapse ova 
ihmeisäs kom bap ruppe vauva valama. Eli lapset ovat ih-
meissään, kun pappi rupeaa vauvaa kastamaan.61 (Rauma). 

Seuraavassa vielä muutamia irrallisia ja erikoisia sanonto-
ja: 
−	 Kaike fiinepät työtä, tehrään yöl, valetaan pimiäs 
silmii.62 (Härjänvatsa Karjalohja). 
−	 Kukas napin on valanu, ko käry haisee (keneltä on 
päässy).63 (Loimaa). 
−	 Laita kattila kans kiin nii paljo tulloo höyryy huo-
neis vejä se höyryjuska auk ikkunat käyvät valamaa ihan 
vettä.64 (Koivisto). 
−	 Ikkunat voi myöskin valaa vettä. Kissa valaa alleen. 
Sukanvarret valaa makkaroi, silloin kulta ikävöi.65 (Sorta-
vala). 
−	 Navetta, kellari ja kivijalka muurataan mutta kel-
larin laipio valetaan.66 (Juva).
−	 No on tok täl viikol olleet vierahe valajaiset. Kohf-
kattila on ropattanu myötäsee. Yks ko männöö ni toine 
tulloo. Vieraihe valajaiset = tuli paljon vieraita.67 (Äyräpää 
Mälkölä). 
−	 Kun joku puhui sellaista, jonka toinen tiesi val-
heeksi kysyi: mihin kirkkoon nyt kelloja valetaan kun tällä 
tavalla kuuluvan ääntä koitetaan saada.68 (Nousiainen). 
−	 Jokos sinun vatsas on valettu? valettu = täysi.69 
(Lappee). 
−	 Se huastaa jotta koiranniik korvat vettä valaa. 
Tyhjänpuhujasta.70 (Kitee). 

Loppulause ja kiitokset
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keskusteluissamme. Heille siitä suuri kiitos. Ilman näitä 
keskusteluita ei olisi syntynyt tätä artikkelia. 

Kiitokset asiantuntija-apuaan antaneille professoreille Kai-
sa Häkkinen ja Pirkko Nuolijärvi sekä haastatteluihin osal-
listuneille. Kiitokset myös mainioiden karikatyyrien piirtä-
jät, Arvo Huisko ja Eero Niini. Piirroksenne varmasti elä-
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NYKYAIKAINEN RUMPUSINKOLAITOS KÄYTTööN

Oras kehittää, tuottaa ja käyttää yksiotesekoittimia, termostaatteja, sähköisiä venttiilejä ja moduleita. 
Oraksen kymmenien vuosien kokemus putkien osien kehittämisestä eri materiaaleista, sekä erinomaiset 
ohjelmisto- ja valmistustiedot antavat hyvän perustan käyttäjäystävällisten tuotteiden kehittämiseen ja 
valmistamiseen. Oras on pohjoismainen markkinajohtaja ja eräs Euroopan suurimpia hanavalmistajia.

Valujen sinkoukseen on ORAS valinnut AGTOS-rumpusinkolaitoksen MR 270, jossa on kaksi AGTOS 
-suurtehosinkopäätä. Taajuusmuuttajat ohjaavat sinkoja ja mahdollistavat näin valujen optimaalisen 
käsittelyn.

Rumpusinko on tunnetusti tehokkain massatuotteiden sinkousmenetelmä. Singottavat kappaleet pyörivät 
telamaton käydessä ja ovat koko sinkousajan teräshiekkasuihkun käsiteltävänä. Panostin täyttää singon 
automaattisesti. Tyhjennys tapahtuu täryseularännin kautta.
Panostuslaite täyttää kappaleet singon telamatolle. Tällöin ne putoavat panostusoven kautta 
eteenpäinpyörivälle telamatolle. Lopuksi panostin palautuu aloitusasemaansa. Oven sulkeuduttua alkaa 
sinkousprosessi. Ovi avautuu etukäteen määritetyn sinkousajan jälkeen ja valmiiksi singottu panos 
tyhjennetään jaksoittain seularännin kautta asiakkaan laatikoihin. Teräshiekka kiertää ja sitä puhdistetaan 
jatkuvasti. Puhdistukseen käytetään AGTOS-magneettierotinta AM 500. Se erottaa luotettavasti 
kaavaushiekan ja teräshiekan. Teräshiekan ja hiekan sekoituksesta erotetaan teräshiekka kahdella 
peräkkäisellä rumpumagneetilla. Lisäksi teräshiekkaa puhdistetaan kaskadituuliseulalla. Ilmavirta erottaa 
teräshiekasta pölyn ja alikokoisen teräshiekan. Karkeat imun läpi tulleet teräshiekkarakeet erotetaan 
törmäyspellillä. Purseet ja muut karkeammat kappaleet erotetaan seulalla. Tällä tavoin hyvin puhdistettu 
teräshiekka putoaa teräshiekkasiiloon. Lyhyet huoltoajat ja kohtuulliset varaosahinnat mahdollistavat 
laitoksen erittäin taloudellisen käytön. 

AGTOS
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. Laitosten koko voidaan mitoittaa millimetrin kokoisten ketjujen 
käsittelystä valtamerikonttien sinkoukseen eli laitosten kokoa ei ole rajoitettu.

Käytettyjen sinkolaitosten myyminen laajentaa tuoteohjelmaa. Myös nämä koneet sovitetaan asiakkaan 
valmistuksen erityisvaatimuksiin. Tällöin on mahdollista uusintakorjaus tai uusien komponenttien 
asentaminen käytettyyn sinkolaitokseen. Näin saavutetaan edullinen, mutta kuitenkin hyvä ja 
käytännöllinen ratkaisu. Tämä on erityisen varteenotettavaa silloin, kun yrityksen budjetti on pieni ja 
sinkoa tarvitaan vain vähän tai tilapäisesti ja sitä ei käytetä jatkuvaan ajoon.

AGTOS-sinkolaitteiden vara- ja kulutusosien lisäksi tarjotaan sopivia osia muiden valmistamiin 
sinkolaitoksiin. Huolto-, korjaus- ja modernisointitöitä tehdään kaikkien valmistamille laitoksille. Täten 
asiakkaalla on kilpailukykyinen sopimuskumppani kaikkeen sinkoustekniikkaan liittyen. 

AGTOS-sinkolaitteiden edustaja Suomessa on  OY DIACO AB
AGTOS 
Gesellschaft für technische Tel. 02572-96026-0
Oberflächensysteme GmbH Fax 02572-96026-111
Gutenbergstr. 14   E-Mail: info@agtos.de
48282 Emsdetten  Internet: www.agtos.de
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TAMPEREEN RAUTAVALU OY

Kangasalan valimon perusti eräs maamme valimoteollisuu-
den värikkäimmistä valimopersoonista Kivisen Pauli, joka 
rakennutti oman valimonsa Lentolan teollisuusalueelle. 
Valimon avajaiset pidettiin toukokuussa 1981 ja silloisen 
firman nimenä oli Tampereen Rautavalu Oy, joka oli jo 1974 
perustettu  valimo, jonka tuotantoon kuuluivat silloin suomu- 
pallografiittivaluraudat. Valimo sijaitsi Vehmaisissa ennen 
uuden valimorakennuksen rakentamista. Henkilökuntaa 
valimossa oli 40 henkeä. Kangasalan valimon mallitarpeet  
tyydytti  Malli-Kiviset Oy, jonka omistajana ja vetäjänä oli 
Paulin veli Pentti Kivinen 

PEIRON OY

Vuonna 1989 Peiron Oy osti entisen Tampereen Rautavalun 
ja silloin muutettiin valimon nimi Peiron Oy Kangasalan 
valimoksi. Samassa kaupassa Peiron hankki omistukseensa 
myös Tampereen Kalkussa sijainneen Malli-Kiviset Oy:n, 
jonka omistajana / vetäjänä oli legendaarinen Pentti Kivinen. 
Malli-Kiviset lopetettiin vuonna 2012, kun Pentti siirtyi 
eläkeläisten joukkoon.

Ensimmäinen Kangasalan valimopäällikkö oli laajan ja 
monipuolisen valimouran luonut Tuomo Halkola, jonka 
johtajuudessa valimo olikin Vappuun 1994 asti, jolloin 
Tuomo alkoi pomottaa Peipohjan valimoa Kangasalan yk-
sikön lisäksi.

Tuomo oli siten koko Peiron Oy:n toimitusjohtajana 
vuoteen 1998 asti. Myöhemmin Tuomo ajautui Kumeran 
konepajan vetäjäksi  ja sitä kautta valitettavasti  pois vali-
moalalta. 

Vuonna 1998 nimitettiin Kangasalan valimoon päälli-
köksi Simo Suominen, joka oli päällikkönä vuoteen 2008 
asti. Simo tuli päälliköksi Tampereen Härmälässä sijainneen 
Valmetin alumiinivalimon lopetuksen jälkeen. 

Kangasalan valimo 
in memoriam

(Paulin lisäksi): Heikkilän Pekka, joka Tampellan jälkeen 
urakoi Iiisalmen (JOT, Componenta) valimon nykyaikaan, 
ennen kuin siirtyi Kangasalle. Seppälän Kari, joka perusti 
Sepikon Oy:n. Tämän lisäksi Kari oli SVY:n asiamiehenä 

Lentolan kankaalla sijaitseva Peiron Oy:n 
Kangasalan valimo on sulattanut viimeiset 
harkkorautansa ja yksi Suomen viimeisistä 
kupoliuuneista on jätetty jäähtymään ja siir-
tymään maamme valimohistoriaan.

ja Tampereen Teknillisen Opiston lehtorina.   
Kankareen Veikko, joka tuli Tampellaan Karhulasta ja 

Tampellan lopettamisen jälkeen jatkoi uraansa Kangasal-
la. 

Kari Pohjalainen
Valimofossiili Hattulasta

Kari Pohjalainen

Vuonna 2008 nimitettiin Kangasalan valimoon päälli-
köksi Veli Vehmaa, joka saikin pomottaa Kangasalla  2013 
asti, jolloin Kangasalan valimo päätettiin lopettaa. Veli 
Vehmaa tuli pääliköksi Peiron Oy:n  Peipohjan valimosta. 

Veli Vehmaa oli muuten ensimmäinen suomalainen mal-
lipuuseppäkilpailija World Skills Competitionissa Sveitsis-
sä 1997 ja myöhemmin hän opiskeli Tampereelle insinöö-
riksi. Vellu siirtyi opiskelujensa jälkeen Peiron Oy:lle Ko-
kemäelle

Iso valimoyhtymä Peiron Oy (lue Kumera konserni) 
omisti aikoinaan Kokemäen ja Kangasalan valimoiden li-
säksi Jokelan Valu Oy:n ja Oittivalu Oy:n sekä Malli-Kivi-
set Oy:n malliveistämön. Nykyisin sen hallinnassa on aino-
astaan Kokemäen valimo ja mahtaakohan henkilökunnan 
puntit tutista, kun seurataan valimon toimintaa tulevaisuu-
dessa.

Kangasalan merkitys 

Merkittäviä valimomiehiä Tampereen Rautavalussa oli 
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A. parhaan schratch tuloksen teki 
Lasse Nybergh  95

B. perinteinen HCP luokan tulokset (netto)
1. Zitting Antti                       81
2. Nybergh Lasse                  82
3. Larkimo Markus                82
4. Rantanen Mauri                 83
5. Rantanen Marja-Liisa         84
6. Levander Aila                    86
7. Honkasalo Jarmo               90
8. Eriksson Jan                      95
9. Vainio-Mattila Tapani        95
10.Gustafsson Elisabeth        9 6
11. Knutar Christer               100
12. Levander Ossi                 108

Lähimmäs lippua 
Rantanen Mauri, 25,51 m,Väylä 5.

Mauri Rantanen teki myös eaglen väylällä 6 eli  
kaksi lyöntiä alle Parin.

Valimoalan Golfopen 2013 pelattiin viidentoista 
keraan Ruukkigolfin kentällä11.6.2013.
Osallistujia oli tällä kerralla 13 henkilöä.

Ensi vuonna pelataan taas Ruukkigolfin kentällä 
tiistaina 10.6.2014 alkaen klo 14.00.
Pankaa jo ylös kalentereihin ja ilmoittakaa myös 
kavereille.

uusiin tehtäviin & yritysuutisia

Valimoalan Golfopen

1.9.2013 
Veli Vehmaa on siirtynyt 
Mallikolmio Oy:n palvelukseen.

Veli Vehmaa
040 540 4294

LEHDISTöTIEDOTE  04.09.2013

Keycast-konserni on myynyt Raahen teräsvalimon 
liiketoiminnan Miilukangas Oy:lle. 

Kaupan täytäntöönpanopäivä on 1.10.2013. Kauppa on 
vielä ehdollinen Keycast-konsernin pankkien suostu-
mukselle. Henkilöstö siirtyy kaupan myötä Miilukangas-
konserniin perustettavan uuden yhtiön, Miilucast Oy:n, 
palvelukseen.

Raahen teräsvalimo on toiminut vuodesta 1918 alkaen 
ja on kuulunut vuodesta 2007 amerikkalaisen pääoma-
sijoittaja Riversiden omistukseen. Raahen teräsvalimo 
tuottaa laaja-alaisesti teräsvaluja eri materiaaleista ja 
on viime vuosina erikoistunut erityisesti tuottamaan 
korkealaatuisia teräsvaluja korkeaseosteisista teräksis-
tä. Teräsvalut on koneistettu pääosin Miilukankaan 
toimesta.

Liiketoimintakaupan myötä syntyy teräsvalujen ja ko-
neistuksen integraatio, jolla kyetään vastaamaan pa-
remmin asiakkaiden edellyttämään kokonaistoimituk-

Valimon luotettava yhteistyökumppani jo

yli 55 vuotta

Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo, Neuhof

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 taloudellisemmaksi. 

Sylinterikappaleden keeernojen poistolaite (patentti haettu), Neuhof

Tämä kone siirtää sylinterikappaleiden keernanpoiston
paineilmakoneilla menneisyyteen. Valukappaleet kiinnitetään 
paineilmalla keernanpoistotäryyn. Tärinä rikkoo  valukappaleen  
keernat. Suunnattu tärytys poistaa paakut ja irtohiekan valuista 
ja täryltä. Muutamassa minuutissa kappale on täysin keernaton.  

Koneet ja laitteet

– Automaattikaavaus:     Künkel-Wagner 
– Valukoneet:                 Künkel-Wagner, SLS  Swisspour AG    
– Pullakaavamot:           Eri saksalaisia toimittajia
– Keernatykit:                Röper, Hottinger, Lämpe
– Hiekan elvytys             Neuhof 
– Paineilmalähettimet:     Neuhof, Klein
– Induktiouunit, -kelat:     I.A.S .
– Transistoritekniikka:     I.A.S. 
– Aminikaasupesurit:      B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:       eri toimittajia
– Sinkotekniikka:           AGTOS
– huolto ja varaosat:  lähes kaikki merkit 
– Tärytekniikka:              Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet:    Webac
– Furaani- ja alfaset-hiekkojen sekoittimet:        Webac, Axmann
– Valimosuunnittelu, valuohjelmia:                  Neuhof 
– Panostuslaitteet, pölynpoisto:                          Cyrus
– Tuorehiekkasekoittimet: Künkel-Wagner

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778
e-mail: diaco@diaco.fi

Lämmitys- ja jäähdytysseula sekä 
paineilmalähetin, teho 15 t/h

seen. Keycast on erityisen tyytyväinen, että ostajalla, 
joka löytyi ”aidan sisäpuolelta”, on pitkäaikainen tun-
temus alalta ja että kaupalla saavutetaan merkittävä 
integraatiohyöty liiketoiminnan kehittämiselle. Pitkäai-
kainen ja vakaa uusi omistaja, joka tarjoaa hyvät liike-
toimintaedellytykset tulevaisuudessa, oli koko ajan 
myynnin ensisijainen tavoite. 

Keycast-konserni keskittyy jatkossa strategian mukai-
sesti monipuoliseen teräsvalujen tuotantoon Ruotsissa, 
missä on meneillään mittava investointi uuden tuotan-
totehtaan käynnistämiseksi vielä tämän vuoden aikana.

Miilukangas Oy on vuonna 1967 perustettu raahelainen 
perheyritys. Miilukankaan konsernin toimialat ovat vali-
mo-, konepaja-, kulutusteräs- ja virtausputkiliiketoimin-
ta sekä rakentaminen.

Lisätietoja antaa;
Keycast Oy, toimitusjohtaja Jari Laine, puh. +358 50 
5992299, jari.laine@keycast.fi
Miilukangas Oy, toimitusjohtaja Pekka Miilukangas, 
puh. +358 44 7713522, pekka.miilukangas@miilukan-
gas.fi
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Heraeus Electro-Nite 
International N.V.
Työpajakatu 10 A 26
00580  HELSINKI
050-326 4793
Johanna.Bartsch@heraeus.com

Insinööritoimisto 
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101  TAMPERE
(03) 2680 111, www.axcons.fi

Karhuvalu Oy
Hitsaajantie 40, 26820  RAUMA
(02) 634 1400, info@karhuvalu.fi

Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
SE-191 02 SOLLENTUNA 
www.karlebo.se

Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600  KARKKILA
(09) 225 9281, www.malliapu.fi

Keskipakovalu Oy
Lastikankatu 21
33730  TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.fi

Keycast  Oy
PL 100, Merikatu 7
92101  RAAHE
0103 208 200, www.keycast.fi

KM-Valu Ky
Teollisuustalo, 
40900  SÄYNÄTSALO
(014) 337 3200, www.km-valu.fi

Lapuan Valu
Kiviristintie 20, 62100  LAPUA
06 4331731, info@valimo.pp.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

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

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

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

Alteams Oy
PL 91 (Yritystie 1)
40351 Jyväskylä
0201 339 500, www.alteams.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

Campaja Oy
Toivakantie 27 B
41660  TOIVAKKA
(014) 871 902 
www.toivakanmallinnus.fi

Componenta Finland Oy
Pietarsaari
PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI
010 403 00
www.componenta.com

Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 10 C
00211  HELSINKI 
(09) 682 1544, www.diaco.fi

Enmac Oy 
Insinööritoimisto
Yrittäjänkatu 17, 65380  VAASA
(06) 282 8330
www.enmacgroup.com

Erikoisvalu Oy
Kartanonlenkki 51, 
04680  HIRVIHAARA, 
019 - 689 3311,  
www.erikoisvalu.fi

Ferral Alucast Oy
Ferralintie 1, 68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.fi

Finfocus Instruments Oy
Niittyluhdantie 29A
00660  HELSINKI
050-408 0085
www.finfocusinstruments.fi

Harjavallan Valu Oy
PL 18, Sepänkatu 5
29201  HARJAVALTA
(02) 531 8500
www.harjavallanvalu.fi

Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11, 28100  PORI
(02) 641 8540, www.mecatrade.fi

Metso Foundries 
Jyväskylä Oy
PL 342, 40101  JYVÄSKYLÄ 
020 484 152, www.metso.com

Metso Minerals Oy
Lokomo Steel foundry
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE
020 484 146, www.metso.com

Metso Paper 
Valkeakoski Oy
PL 125, Niementie
37601  VALKEAKOSKI
020 482 170, www.metso.com

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

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

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

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

Simtech Systems Inc. Oy 
Hälsovägen 2 
01150  SÖDERKULLA
0500 514 531
matti.sirvio@easysimulation.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

Stena Metalli Oy
Pajakatu 7 - 9 ,11130  RIIHIMÄKI
010 802 323, www.stenametalli.fi

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

Uudenkaupungin 
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.fi

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

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

Termorak Oy
Aittomäentie 1
33880 Lempäälä
0207 680 600, www.termorak.fi

Tyrolit Oy
Sirkuja 3 K
00940  HELSINKI
(03) 358 1700, www.tyrolit.fi

Viasveden Hiekka- ja 
Kuljetusliike Oy
Vanha Raumantie 811, 28660  PORI
(02) 6471 230
www.viasvesihiekka.fi

Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101  VAASA
010 709 0000, 
www.wartsila.com
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valimomuseo

Suomen Valimomuseo • PL 50,Tehtaanpuisto • 03601 Karkkila 

janne.viitala@karkkila.fi • Puhelin (09) 4258 3674

Kun museoon rakennetaan näyttelyä, asetetaan 
siihen erilaisia tavoitteita. Tärkein on tietenkin se, että on-
nistuuko näytteilleasettaja toteuttamaan oman visionsa? Eli 
kertooko näyttely sen, mistä alun perin oli tarkoitus? Itse 
olen ollut kohta kymmenen vuotta valimomuseon palkka-
listoilla, ja vaatimattomana miehenä voin todeta, että tämä 
tärkein tavoite on kussakin näyttelyssämme näiden vuosien 
ajan toteutunut lähes poikkeuksetta. Meillä on siis ollut 
kerrassaan erinomaisia vaihtuvia näyttelyitä pysyvän perus-
näyttelyn ohella.

Toinen tavoite, museoammattilaisten ja monien näytteille 
asettajien mielestä vähäpätöisempi, on se, että tuleeko näyt-
telystä menestys (kaupunginjohtajan ja kaupungin virallisen 
kirstunvartijan näkemys voi olla vähän erilainen…). Kiin-
nostaako se muitakin kuin sukulaisia ja kummin kaimoja? 
Ja tuoko se pääsylipputuloja ja samalla nostetta museokau-
pan liikevaihtoon? Valimomuseon kohdalla tämän tavoitteen 
toteutuminen ei ole aina itsestään selvyys. Karkkilassa si-
jaitsevan museon vetovoima ei ole yhtä suuri kuin isojen 
paikkakuntien museoilla. Etenkin ulkopaikkakuntalaisten 
täytyy olla aiheesta oikeasti kiinnostuneita tehdäkseen vie-
railun armaaseen museoomme.

Tänä suvena valimomuseossa oli esillä Högforsin tehtaan 
konepajakoulusta kertova näyttely nimeltään ”Viilareita, 
sorvareita ja valureita”. Kymmenen vuoden aikana olen 
oppinut sen, että jos haluamme esille menestyksekkään 
näyttelyn, sen pitää kiinnostaa erityisesti oman paikkakun-
nan ihmisiä. Kyseiselle näyttelylle asetimme siis poikkeuk-
sellisesti kovat menestyspaineet. Ja kyllähän ne tavoitteet 
toteutuivat. Poikkeuksellisesti saimme houkuteltua kevääl-
lä myös erittäin runsaasti koululuokkia paikalle. Mutta ennen 
kaikkea näyttely kiinnosti paikkakunnan syviä rivejä, sillä, 

Valimomuseon 
menestyksekäs 
kesä

kuten mainostimme, näyttelystä löysi itsensä jokainen ko-
nepajakoulusta valmistunut oppilas. Ja näyttely kiinnosti 
myös niitä entisiä konepajakoululaisia, jotka olivat muutta-
neet muille paikkakunnille. Hyvin siis meni, kaupungin 
virallinen kirstunvartijakin lienee tyytyväinen. Ja kyllähän 
runsaat kävijämäärät lämmittivät tämän museoammattilai-
senkin mieltä.

Entä oliko näyttely sitten hyvä? Allekirjoittanut, joka näyt-
telyn rakentamisesta pääasiassa vastasi, on tähän asiaan 
tietenkin jäävi mitään sanomaan. Koska itse en voi näyttelyä 
kehua, niin annan puheenvuoron paikkakunnan kaupungin-
hallituksen puheenjohtajalle, joka kirjoitti näyttelystä pai-
kallislehden kesäliitteeseen näyttelystä näin: ”Todella hie-
nosti toteutettu näyttely. Aion mennä vielä uudestaankin ja 
ottaa mukaani tuttaviani ja vierailevia sukulaisiani.” Tässä 
yhteydessä täytyy todeta, että kyseinen henkilö on itse val-
mistunut konepajakoulusta vuonna 1970. Kirjoitus kuitenkin 
kuvaa hyvin sitä intoa, jota olen havainnut muissakin mu-
seovieraissa heti avajaispäivästä lähtien. Ja kieltämättä, 
näyttely onnistui omastakin mielestäni hyvin.

Onnistuminen oli valimomuseolle erittäin tärkeää. Karkki-
lan kaupunki säästää, YT-neuvottelut alkanevat pikapuoliin 
ja museo toimii jo valmiiksi kengännauhabudjetilla. Paik-
kakunnalla saamamme näkyvyys ko. näyttelyn sekä erilais-
ten kesätapahtumien myötä ei olisi voinut tulla parempaan 
aikaan. Joidenkin kunnanvaltuutettujen mielestä Karkkilas-
sa toimivat museot (täällähän on siis myös Työläismuseo) 
ovat taloudellinen riippakivi paikkakuntalaisille. Nämä 
valtuutetut, onneksi määrältään erittäin vähälukuiset, eivät 
ole kiinnostuneita historiasta eivätkä kulttuurista. He eivät 
ilmeisesti ole myöskään tietoisia siitä, että Karkkilan mu-
seot toimivat pitkälti valtion rahoituksella. Mutta onneksi 

museolla on vaikutusvaltaisia tukijoita, kuten yllä olevasta 
kirjoituksesta näkyy.

Varsin huolettomin mielin on siis hyvä ponnistaa uutta 
kohti. Valimomuseon perusnäyttely sinällään kaipaa jo 
uudistamista, ja tähän asiaan valimomuseosäätiön hallitus 
onkin alkanut jo pureutua. Tavoite on muodostaa museosta 
entistä vankemmin suomalaisen valimoteollisuuden näy-
teikkuna, jossa ei esitellä pelkästään vanhaa, vaan mahdol-

Högforsin konepajakoulusta 1969 valmistuneen Arto Virolaisen 
(kuvassa taimmaisena) ammattinäytetyön, 4-elementtisen kokeilu-
kattilan, tarkastus meneillään. Allan Riikonen/KRM

Arvovaltaisia vieraita, mm. pisimpänä konepajakoulun rehtori Pertti 
Jaanu, näyttelyn avajaisissa 10.5.2013. Janne Viiala/KRM

Paistinpannutenniksen MM-kisat huomioitiin myös valtakunnan medi-
oissa. Naisten sarjan voitti Jaana Sohlman ja miesten Sami Nikander. 
Keskellä on tuomarina toiminut Reino Pajuoja. Janne Viitala/KRM

Tällä aihepiirillä jatketaan ensi kesänä taidenäyttelyn turvin. Insinööri 
Grefveberg Högforsin tehtaan edustalla 1800-luvun lopussa. KRM

lisesti jopa tulevaa. Uudistamisvaiheessa on tärkeää, että 
ponnistelujen tukena on paikallispoliitikkojen lisäksi myös 
valimoväki. Ja uskon, että se on. Uskon, että valimoalan 
ihmiset pitävät valimomuseota edelleen tärkeänä yhteisenä 
asiana!

Kuulasta syksyä Valimoviestin lukijoille!
 Janne Viitala
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Peiron Oy 
PL 88, Teollisuustie 4
32801  KOKEMÄKI
020 750 9400
www.peiron.fi

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

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

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

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

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

Niemisen Valimo Oy
Merstolantie 5
29200  HARJAVALTA
Puhelin  010 4034600
www.niemisenvalimo.fi

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

Simtech Systems Inc. Oy
Hälsovägen 2
01150 SöDERKULLA
Puhelin 0500 514 531
Faksi (09) 8776 035
matti.sirvio@easysimulation.com

Valimoinstituutti
www.valimoinstituutti.fi
www.valuatlas.fi

www.svy.info
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