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puheenjohtajan palsta

Jani Isokääntä

Suurimmalta osalta meistä lomat alkavat olla 
tältä kesältä jo takanapäin. Töihin on palattu, vaikka läm-
pimät säät tuntuvat vasta alkavan nyt kesän kääntyessä 
syksyyn. Olympialaisetkin jo loppuivat, ja Suomen viral-
linen kisatavoite saavutettiin pitkälti purjehtijoiden voi-
min.  

Valimoviestin toimituksessa ei ole levätty laakereilla, 
vaan pitelet nyt käsissäsi uuden toimituksen ensimmäistä 
aikaansaannosta. Vaihto sujui luonnikkaasti, kiitos vielä 
kerran Kaisalle ja Olelle monien vuosien hyvästä työstä. 
Suuria muutoksia lehteen ei ole tehty. Lehden runko muo-
dostuu edelleen pitkälti jäsenistömme asiantuntevista 
kirjoituksista, joita toki saisi tulla toimitukseen enemmän-
kin. Eli reippaasti vain kynä käteen ja laittamaan ajatuksia 
paperille ajankohtaisista tai muuten mielenkiintoisista 
aiheista.

Eurooppaa vuosia kiusanneesta talouskriisistä huolimatta 
monet maat pystyvät osoittamaan jo selviä kasvulukuja 
valimoteollisuuden alalla. Suomessa kasvua ei juurikaan 
vielä näy. Missä syy, että naapurimailla näyttäisi menevän 
huomattavasti suomalaisia paremmin? Olemmeko vain 
tuudittautuneet menneeseen, vaikka nykyään tarvitaan 
jatkuvia toimenpiteitä kehityksessä 

Karkkilassa järjestettävä vuosikokous lähestyy. Mikä sen 
parempi paikka kokoontua hyvässä seurassa pohtimaan 
keinoja suomalaisen valimoteollisuuden saattamiseksi 
uuteen nousukauteen.

Karkkilassa tavataan!

För de flesta av oss börjar semestern vara över för 
den här sommaren. Man har kommit tillbaka till jobbet, 
fast vädret tycks börja värma upp först nu när sommaren 
lider mot höst. De olympiska spelen tog också slut och 
Finlands officiella tävlingsmål uppnåddes i hög grad tack 
vare seglarna.

I Valimoviestis redaktion har man inte vilat på lagrarna. 
Du håller nu i handen den nya redaktionens första presta-
tion. Avlösningen gick bra, tack ännu en gång Kaisa och 
Ole för det goda arbetet genom åren. I tidningen har det 
inte gjorts några stora förändringar. Tidningens stomme 
utgörs fortfarande i stor utsträckning av sakkunniga artik-
lar skrivna av våra medlemmar. Sådana artiklar skulle vi 
gärna motta ännu flera i redaktionen. Ta raskt pennan i 
handen och skriv ner dina tankar om aktuella eller annars 
intressanta ämnen.

Trots den ekonomiska krisen som i åratal har frätt Europa, 
kan flera länder redan visa fram tydliga tillväxttal inom 
gjuteribranschen. I Finland ser man just ingen tillväxt. 
Vad är orsaken bakom att det tycks gå betydligt bättre för 
grannarna än för oss? Har vi bara invaggat oss i det förf-
lutna, fast det nuförtiden behövs ständiga åtgärder för att 
hänga med i utvecklingen, för att inte tala om att utveckla 
sig till toppfaktor i sin egen bransch.

Årsmötet i Högfors närmar sig. Vad skulle vara ett bättre 
tillfälle att samlas i gott sällskap för att fundera på utväg 
med hjälp av vilka man får den finska gjuteriindustrin 
med på ett nytt uppsving.

Vi ses i Högfors!
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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 kuu-
lostelevat itsekin, miten tämä tästä lähtee etenemään. Muu-
taman valimon tilauskanta on kuitenkin kohtuullinen.  

Uudet jäsenet

Elokuun kokouksessaan hallitus hyväksyi 6 uutta jäsentä 
SVY:n jäseniksi:

Salonen, Verneri Metso Oyj
Roivas, Mikko Componenta Finland Oy Högfors
Toivonen, Pentti Veteraani
Juutilainen, Mika-Jussi Sulzer Pumps Finland Oy
Kumpula, Tuomas Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu
Larkimo, Markus Calderys Finland Oy

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

Vuosikokous

SVY:n 65. vuosikokous järjestetään Karkkilassa.  Arvioim-
me, että kokoukseen tulee noin 100 osallistujaa. Ilmoittau-
tumisaikaa on elokuun loppupuolelle. Vaikka vuosiko-
kouskutsu julkaistaan kesäkuun Valimoviestissä, niin il-
moittautumiset jäävät aina viime hetkiin. Valimomuseon 
kesänäyttelyä, Elämä Pronssiin, on jatkettu viikolla eteen-
päin. Näin vuosikokouksen rinnakkaisohjelman osallistujat 
ja muut kiinnostuneet voivat vielä tutustua tähän Valimo-
museon toistaiseksi suurimman kävijämäärän, yli 2000 
kävijää, saaneeseen näyttelyyn. Illallinen ja yöpyminen 
ovat Tikkurilassa. 

Jäsenistö

Yhdistyksemme 14 jäsentä on jättänyt jäsenmaksun mak-
samatta vuonna 2011 ja 2012. Hallituksen päätöksen mu-
kaan nämä jäsenet poistetaan jäsenrekisteristä. Tämän 
jälkeen yhdistyksen jäsenmäärä on 709 jäsentä ja yritysjä-
seniä on samasta syystä 49.

Lopuksi

Yhdistyksen kotisivut on muokattu uusiksi ja ne esitel-
lään vuoden 2013 opintopäivillä Tampereella. Sivujen 
päivitystä yksinkertaistetaan, ja ilmoittautuminen SVY:n 
kokouksiin, muihin tapahtumiin ja matkoille tapahtuu 
jatkossa sähköisesti sivuillamme. Jos sinulle tulee mie-
leen muita parannuksia, niin anna palautetta puheenjohta-
jalle 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
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toimitus

Valimoviestin toimittaminen 
siirtyi Valimoinstituutille
Kädessäsi oleva Valimoviestin numero 3/2012 on ensimmäinen Vali-
moinstituutin väen toimittama Valimoviesti. Kuten Valimoviestin edelli-
sessä numerossa puheenjohtajan palstalla kerrottiin, Ole ja Kaisa Kro-
gell siirtyivät parinkymmenen vuoden toimitustyön jälkeen eläkkeelle ja 
ohjeistivat sitä ennen työhön Valimoinstituutin johtajan Jouni Lehdon 
sekä minut. Myös muu instituutin ja sen yhteistyökumppanien henkilös-
tö tulee jatkossa kirjoittamaan enemmän juttuja Valimoviestiin.

Uusien toimittajien myötä Valimoviesti tulee pääsääntöi-
sesti ilmestymään samalla formaatilla kuin tähänkin asti. 
Kaikki tutut palstat jatkuvat ja joitakin viime aikoina 
harvemmin ilmestyneitä pyritään elvyttämään, kuten Pro-
fessorin palsta, jossa Aalto-yliopiston valimotekniikan 
professori Juhani Orkas kirjoittaa ajankohtaista tutkimus-
toiminnasta ja tutkimushankkeista. 

Professorin palstan kanssa tulee vuorottelemaan Valty 
ry:n asiamiehen palsta, jossa Juhani Orkas kertoo valimo-
teollisuuden kuulumisista. Koulutuspalstalta tulee löyty-
mään ajantasaista tietoa valimoalan koulutuksista. Lisäksi 
jokunen uusikin palsta saattaa olla lähiaikoina tulossa, 
kunhan ensin pääsemme kunnolla kiinni lehdentekoon. 
Juttu- tai palstaideoita otetaan mielihyvin vastaan!

Toivomme edelleen teiltä lukijoilta Valimoviestiin hyviä 
ja ajankohtaisia juttuja valimoalasta ja sen merkittävistä 
tapahtumista. 

Erityisesti haluamme lehteen lisää yritysuutisia tai yritys-
esittelyitä, joissa kerrottaisiin esimerkiksi merkittävistä 
investoinneista, nimityksistä tai muista muutoksista. Py-
rimme siihen, että Valimoviesti on ajan tasalla siitä, mitä 
valimoalalla tapahtuu.

Jatkossa lehteen tulevat ilmoitukset lähetetään yhä asia-
mies Rauno Sippelille, mutta kaikki muu aineisto Vali-
moinstituuttiin allekirjoittaneelle.

SVY ry ja Valimoviesti hakevat myös uutta kuvaajaa 
yhdistyksen vuosikokouksiin, Opintopäiville, Valun käy-
tön seminaariin ja muihin tapahtumiin ja matkoille. Va-
paaehtoiseksi voi ilmoittautua asiamies Rauno Sippelille.

Koulutussuunnittelija Lilli Rasilainen
Valimoinstituutti
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vuosikokous –årsmöte 2012

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 65. vuosikokous pidetään  
perjantaina 5.10.2012 klo 12.00 

Componenta Finland Oy, Högfors, Tehtaanhotelli, Bremerintie 21, 03600 Karkkila
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.

Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 65. årsmöte arrangeras 
fredagen den 5.10. 2012 kl 12.00 

Componenta Finland Oy Högfors, Fabrikshotellet, Bremersvägen 21, 03600 Högfors
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9. §.

Ohjelma 2012

Torstai 4.10.2012
  Saapuminen hotelliin, Sokos Hotel  
  Vantaa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa
20.00  Iltapala, Sokos Hotel Vantaa

Perjantai 5.10.2011

07.30 Linja-autokuljetus Vantaa – Karkkila
08.30 Ilmoittautuminen, aamukahvit 
 Componenta Finland Oy Högfors, Tehtaanhotelli
09.00 Vierailu Componentalla ja SEW Industrial Gearsilla
11.00 Buffet-lounas Tehtaanhotellissa, 
 ilmoittautuminen jatkuu
12.00 SVY:n vuosikokous
13.00–13.30 Iltapäiväkahvit
13.30–15.30 Esitelmätilaisuus
- Componentan puheenvuoro, Juha Vatanen
- Kaupunginjohtajan puheenvuoro, 
 Juha Majanlahti
- Professorin puheenvuoro, 
 Juhani Orkas
- Päätössanat, Juha Vatanen

12.15–15.30 Rinnakkaisohjelma
- Valimomuseo, iltapäiväkahvit Sarin Herkuissa

 Vantaalle bussilla tai omilla autoilla
16.30 Sauna, Sokos Hotel Vantaa
19.00 Iltajuhla Tulisuudelmassa (ei yksityistilaisuus)
- juhlaillallinen

Täyteläistä parmesan-juustokeittoa,
 oliivi-tomaattileipänen

Pariloitua härän entrecôtea, madeirakastiketta,
 perunagratiinia ja uunikasviksia

Vadelmaista Pannacottaa

- muuta ohjelmaa
- tanssia
01.00 Tilaisuus päättyy 
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toimintakertomus

SVY:n Toimintakertomus  
vuodelta 2011–2012   
1 Yleistä   
Toimintakaudella valimoteollisuuden pääasiakkaiden tilaus-
kannat elpyivät jonkin verran mutta markkinatilanne pysyi 
edelleen erittäin haastavana. Yhdistyksemme jäsenmäärässä ei 
tapahtunut dramaattisia muutoksia ja se on vakiintunut tämän-
hetkiselle tasolle. Yhdistyksen merkittävimmät tapahtumat 
olivat vuosikokous Pietarsaaressa, opintopäivät Tampereella 
sekä kaksi Saksaan suuntautunutta matkaa, Dusseldorfiin GIFA 
2011-messuille sekä opintomatka itäiseen Saksaan. Toiminta-
kausi päätyi positiiviseen taloudelliseen tulokseen. 

2 Vuosikokous ja hallituksen toiminta
Vuosikokous järjestettiin yksipäiväisenä Pietarsaaressa 
7.10.2011 ja kokoustapahtumassa osanottajia oli 54 henki-
löä. Puheenjohtajana kokouksessa toimi isäntäyrityksen 
edustaja, tehtaanjohtaja Seppo Erkkilä Componenta Pietar-
saari Oy:stä. Kokouksen sihteerinä toimi asiamies Rauno 
Sippel. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi va-
littiin Jouni Korkia-Aho ja Markus Niemi. 

Hallituksen 2011 – 2012 jäseniksi valittiin vaalilautakunnan 
ehdottama kokoonpano: puheenjohtajana jatkaa Jani Iso-
kääntä (Pohto Oy) ja jäseniksi Veli Vehmaa (Peiron Oy), 
Niku Nurmi (Componenta Finland Oy Högfors), Juha Le-
vander (URV Oy) ja Jouni Lehto (Valimoinsituutti). Vara-
jäseniksi hallituksen jäsenille valittiin vastaavasti (sama 
järjestys kuin yllä) Sami Niittynen, Sampsa Saranki, Kari 
Hakala ja Tuula Höök. Hallituksen jäsenet valitsivat kes-
kuudestaan varapuheenjohtajaksi Juha Levanderin. Vuosi-
kokouksen juhlatoimikunta oli onnistunut hienosti järjeste-
lyissään ja siitä heille lämpimät kiitokset.

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen vaalilautakunnan ehdot-
tama Mikael Paul ja Deloittus eli tilintarkastusyritys Deloitten 
keskuudestaan valitsema toinen tilintarkastaja sekä varalle 
Deloitten keskuudestaan valitsemat tilintarkastajat. Vaalilau-
takuntaan valittiin puheenjohtajaksi Marko Riihinen ja jä-
seniksi Erkki Karvonen, Jari Paulasuo ja Petri Rakkolainen.

Hallitus kokoontui neljä kertaa, ollen jokaisessa kokoukses-
sa päätösvaltainen. Yhdistyksen asiamiehenä toimi Rauno 
Sippel. Kaikkiin hallituksen kokouksiin kutsuttiin hallituk-
sen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat koulutustoi-
mikunnasta, ulkomaan toimikunnasta ja lehtitoimikunnasta 
sekä mallijaoston edustaja ja SVYn edustaja Suomen vali-
momuseosäätiön hallituksesta.

3 Jäsenistö

Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli katsauskauden päätty-
essä 721 henkilöjäsentä ja 52 yritysjäsentä.

4 Toimikuntien toiminta

4.1 Koulutustoimikunta
Opintopäivät 2012 pidettiin 2.–3.2.2012 Hotelli Cumulus 
Koskikadussa Tampereella perinteiseen tapaan. Opintopäi-
vien teemana oli ”Mallit –mitä nyt?” ja teeman mukaisesti 
tilaisuus käsitti sekä koti- että ulkomaan asiantuntijoiden 
pitämiä luentoja ja yritysvierailun. Osanottajina oli 52 hen-
kilöä, mikä takasi myös opintopäivien osalta positiivisen 
taloudellisen tuloksen yhdistyksellemme.
       
4.2 Ulkomaan toimikunta
Yhdistys järjesti toimikauden aikana suunnitelman mukai-
sesti matkan Düsseldorfiin valimoalan suurtapahtumaan, 
GIFA 2011messuille, sekä opintomatkan itäiseen Saksaan. 
Matkajärjestelyiden organisoinnista vastasi ulkomaantoimi-
kunnan puheenjohtaja Carl-Johan Nybergh.

4.3 Mallijaosto
Mallijaoston toimintavuosi oli edellisvuosien tapaan aktii-
vinen. Mallijaoston puheenjohtajana toimi Veikko Karttunen.

4.4 Lehtitoimikunta
Valimoviesti ilmestyi neljä kertaa. Ulkoasusta on huolehti-
nut Kaisa Ahomaa-Krogell ja painotöistä vastasi Painojussit 
Oy Keravalta. 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 hal-
lituksessa olivat Matti Johansson ja Raimo Koski.

4.6. Paavo Tennilä rahasto, SVY:n apurahat
Paavo Tennilä -rahaston Stipendejä myönnettiin 1 250 euroa.
 
4.7. Muu toiminta
Valimoalan Golf Open 2011 järjestettiin perinteiseen tapaan 
kesäkuussa ja pelipaikkana oli Ruukkigolf. 

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitus ehdottaa 
vuosikokoukselle tilikauden voiton kirjaamista voitto/tappio-
tilille.

Karkkilassa 15.8.2012
SVY:n hallitus
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SVY:n toimintasuunnitelma 
kaudelle 2012–2013

toimintasuunnitelma

1   Yleistä  
Tulevalla toimikaudella jatketaan edellisen toimikauden 
suuntaviivoja tapahtumien ja yhdistyksemme jäsenlehden, 
Valimoviestin, osalta. Yhdistys tarjoaa jäsenistölleen muun 
muassa opintomatkoja ja koulutustilaisuuksia. Taloudessa 
pyritään saavuttamaan nollatulos. Tavoite on haastava ylei-
nen epävarma taloustilanne huomioiden. Kevään 2013 ai-
kana toteutettavat talviopintopäivät antanevat positiivisen 
vaikutuksen yhdistyksemme talouteen. Jäsenhankintaa 
tullaan edelleen tehostamaan sekä henkilö- että yrityspuo-
lella aktiivisesti. 

2   Opintomatkat 
Ulkomaan opintomatkaa ei tulevalle toimintakaudelle ole 
suunniteltu edellisen toimintakauden sisältäessä kaksi ulko-
maan matkaa. Seuraava opintomatka kartoitetaan kaikessa 
rauhassa suhdanteet huomioiden. 

3   Koulutustoiminta
Koulutustoimikunta kokoontuu syksyn aikana tekemään 
suunnitelmia talviopintopäivistä 2013. Alustavien suunni-
telmien mukaan opintopäivät tullaan järjestämään edelleen 
Tampereella kokouspaikan saaman hyvän palautteen ja 
keskeisen sijaintinsa ansiosta.

4   Julkaisutoiminta 
Valimoviesti ilmestyy totuttuun tapaan 4 kertaa vuodessa: 
maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. 
Ilmoitushankinta sekä laadukkaat artikkelit ovat edelleenkin 
lehden tärkeimmät painopistealueet. Artikkeleiden tason 
säilyttämiseksi meidän tulee aktivoida jäsenistöämme jul-
kaisemaan kirjallisia tuotoksia jäsenlehdessä. Lehden toi-
mituksessa aloitti uusi kokoonpano toimikauden 2012-2013 
alusta toimitusvastuun siirtyessä Valimoinstituuttiin. Vali-
moviestin nettiversiota julkaistaan edelleenkin SVY:n koti-
sivuilla. SVY:n kotisivut uudistetaan ja uudistuneet kotisivut 
lanseerataan kuluvan toimikauden aikana.

5   Mallijaosto 
Mallijaoston toiminta jatkuu aktiivisena vanhaan malliin.

6   Perinnetoiminta
Valimomuseosäätiön hallituksessa jatkavat Matti Johansson 
ja Raimo Koski.

7   Muuta
Paavo Tennilän Rahastosta jaetaan stipendejä hallitukselle 
tammikuun loppuun mennessä esitettyjen anomusten poh-
jalta. Seuraava vuosikokouspaikkakunta ratkeaa Karkkilan 
65. vuosikokouksessa. 

SVY:n hallitus
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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
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Toimisto 

Tulkinkuja 3 

02650 Espoo 

Puh 09 622 0550 

info@lux.fi 

tilaukset@lux.fi 

Varasto 

Kuusimäentie 2 

01900 Nurmijärvi 

Puh 09 854 3401 

varasto@lux.fi 

  

 

Valimoiden luottotoimittaja  
jo 80 vuoden ajan 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uusi valimotiimimme palvelee sinua entistäkin paremmin! 
 
 
Tekninen neuvonta ja myynti, valimoraaka-aineet 
 

Calle Nybergh 
GSM 0400 500 197  
Puh 09 6220 5522  
cj.nybergh@lux.fi 
 

Juha Levander 
GSM 050 566 4353   
Puh 09 6220 5555  
juha.levander@lux.fi 
 

 

Tekninen neuvonta ja myynti, 
laitteet ja varaosat 

Tilausten vastaanotto, 
tehdastoimitukset 

Marcus Nybergh 
GSM 050 556 7030   
Puh 09 6220 5566 
marcus.nybergh@lux.fi   

Annika Nyström 
GSM 040 530 3609 
Puh 09 6220 5577  
annika.nystrom@lux.fi 

 
 
Tilausten vastaanotto, toimitukset Nurmijärven varastosta 
 

Marjo Vilén 
Puh 09 6220 5588  
marjo.vilen@lux.fi 
tilaukset@lux.fi 
 

Tomi Pohja 
Puh 09 854 3401 
varasto@lux.fi 
 

 
  

Oletko jo tutustunut uusiin www-sivuihimme? 
 

Verkosta löydät rutkasti tietoa toimittajistamme 
sekä maahantuomistamme raaka-aineista, 

koneista ja muista valimoiden tykötarpeista. 
 

Tervetuloa tutustumaan! 

www.lux.fi 
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Valimofoorumi

Valimofoorumi

Valimofoorumi on uusi valimoiden työympäristöasioihin 
keskittyvä internetsivu. 

Valimofoorumin kautta erityisesti 
valimoita koskevaa työturvallisuus-
tietoa välitetään eri aiheista laadittui-
na artikkeleina ja lisätietoon linkittä-
en. Sivusto on osoitteessa www.
valimofoorumi.fi. Sivuston tavoit-
teena on helpottaa tiedon etsintää, 
sekä tarjota mahdollisuus kävijöiden 
oman tiedon jakamiseen muidenkin 
hyödyksi. Valimoissa on paljon asi-
antuntemusta ja kokemusperäistä 
tietoa, joka pyritään saamaan palaut-
teena talteen. 

Sivuston avulla pyritään siihen, että 
kaikkien ei tarvitse selvittää samoja 
asioita erikseen, vaan kertaalleen 
hankittu tieto tai hyväksi havaittu 
käytäntö on tallessa ja kaikkien saa-
tavilla. Toiveiden mukaan sivustolle 
voidaan lisätä esimerkiksi ympäristö-
aiheita, materiaalia työturvallisuus-
koulutukseen ja käynnissä olevien 
tutkimus- ja selvityshankkeiden do-
kumentteja. 

Juuri sinulle, arvoisa valimoalan 
ammattilainen, tarjoutuu mahdolli-
suus kommentoida tai tuottaa artikke-
leita ja siten jakaa asiantuntemuksesi 
ja käytännön kokemuksesi muiden 
kanssa. Samalla tarjoutuu mahdolli-
suus myös kysyä muilta, tai tuoda 
esiin aiheita jotka kaipaavat selvitte-
lyä. 

Sivustolla olevia artikkeleita voi 
kommentoida niiden alla olevaan 
kommenttikenttään ja Osallistu-osi-
ossa voit antaa yleistä palautetta. 
Artikkeleita voidaan täydentää ja 
aihealueita lisätä annetun palautteen 
mukaan. Artikkelien ja linkkien läh-
teiksi pyritään valikoimaan pääasias-
sa luotettavia työturvallisuustiedon 
tuottajia ja valimoalan organisaatioi-
ta. Hyviä linkkivinkkejä saa antaa!

Sivuston kautta tai suoraan allekir-
joittaneelle voi vinkata sopivasta 
sisällöstä, esimerkiksi linkeistä, ta-

pahtumista, uutisista ja vaikkapa 
uudesta työtä helpottavasta tekniikas-
ta tai tutkimusaiheesta. Myös aihee-
seen liittyvät julkaisuvapaat ohjeet, 
oppaat ja vastaavat ovat erittäin ter-
vetulleita sivustolle!

Valimofoorumi on perustettu Valu-
tuoteteollisuusyhdistys ry:n ja Aalto-
yliopiston Insinööritieteiden korkea-
koulun Koneenrakennustekniikan 
laitoksen yhteisessä hankkeessa Työ-
suojelurahaston tuella. 

Tomi Peräsaari
Yritystutkija

Valimoinstituutti
etunimi.sukunimi@aalto.fi
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Valimoalan Golfopen 2012
Valimoalan Golfopen 2012 pelattiin neljännentoista kerran  
Ruukkigofin kentällä 12.6.2012
Osallistujia oli tällä kertaa 10 henkilöä.
 
A. Parhaan schratch tuloksen teki Lasse Nybergh tuloksella 100.
 
B. Perinteinen HCP luokan tulokset ( netto ) 
1.  Levander Aila                  84
2.  Nybergh Lasse                87
3.  Gustafsson Elisabeth       87
4.  Zitting Antti                     87
5.  Honkasalo Jarmo            88
6.  Rantanen Marja-Liisa      90
7.  Vainio-Mattila Tapani      94
8.  Rantanen Mauri              97
9.  Lundqvist  Krister           100
10. Levander Ossi               109
 
 
Ensi vuonna pelataan taas Ruukkigolfin kentällä tiistaina 11.6.2013  
alkaen klo 14.00.
Pankaa jo ylös kalentereihin ja ilmoittakaa myös kavereille.
 
Ossi Levander 
puh: 0400-625348 
ossi.levander@olevander.fi

Voittaja Lasse Nybergh tasan 100

Naisten kisassa Aila Levander

Voittaja Lasse Nybergh ja palkinnot
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70th World Foundry Congress 2012 
Mexico
World Foundry Organization piti virallisen kokouksensa Meksikon pohjoisosas-
sa sijaitsevassa Monterreyn teollisuuskaupungissa 25.–27.4.2012. WFO ei ole 
85-vuotisen historiansa aikana koskaan ennen kokoontunut kongressiin Latina-
laisessa Amerikassa. Ensimmäisenä kunnian sai siis Meksiko. Kokoukseen oli 
rekisteröitynyt noin 400 osallistujaa kaikista maanosista. 
 Kolmen kongressipäivän aikana pidettiin sata ajankohtaista esitelmää. 
Päivisin kongressisalit olivat täynnä, vaikka ulkona oli mitä kuumin (varjossa 
lukema 38°) ja kaunein kesäpäivä. Tai ehkäpä juuri sen vuoksi osallistujat viih-
tyivät niin hyvin ilmastoiduissa saleissaan? Foundrymen’s Night eli Welcome 
Dinner oli hyvin vauhdikas, ja Gala Dinner pidettiin hienossa Parque Fundidora 
-puistossa. 
 Kongressin järjestelyt ja puitteet olivat maailmanluokkaa. Luonnollisesti 
kulttuuriset erot latinalaisen Amerikan ja Euroopan välillä ovat suuret. Joissakin 
järjestelyissä olisikin eurooppalaisesta perspektiivistä ollut ”parantamisen va-
raa”, mutta niistä selvisi kuitenkin myönteisen ennakkoluulottomalla asenteel-
la. Onnekkaimmat kokousvieraat pääsivät tutustumaan valimokäynnillä Black-
hawk de México -rautavalimoon. American Foundry Society Plant Engineering 
Committee yhdessä Modern Castingin kanssa palkitsi tämän yrityksen erittäin 
arvostetulla kunniakirjalla ”Metalcaster of The Year 2009”. Pohjois-Amerikassa 
on 2 500 valimoa, joiden joukosta ”vuoden valimo” valitaan. Blackhawk de 
México on historian ensimmäinen ei-yhdysvaltalainen palkinnon saaja. 
 71st World Foundry Congress järjestetäänkin sitten vaihteeksi Euroopassa, 
nimittäin Espanjan Bilbaossa, joten espanjan kielellä jatketaan. Kongressi jär-
jestetään 19.–21.4.2014, ja teemana on aina ajankohtainen ”Advanced Sus-
tainable Foundry”. Vuoden 2014 kongressikaupunki sijaitsee Baskimaalla, jon-
ne on sijoittunut 60 % Espanjan valimoista. Ja sijaitseehan Bilbaossa myös se 
otsikoissa viihtynyt Guggenheim!

valimoteollisuudessa tapahtuu

Olavi Piha
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Meksiko ja meksikolainen liike-elämä

Meksikossa asuu 113 miljoonaa ihmistä, ja maan pääkau-
punki Mexico City on maailman väkirikkain kaupunki. Maan 
kieli on espanja, eikä turistipaikkojen ulkopuolella muita 
kieliä osata tai puhuta. Teollisuus on sijoittunut maan poh-
joisiin osiin, lähelle USA:n rajaa. Maassa on erittäin suuria 
asumattomia alueita, joten siltä osin maa muistuttaa Suomea. 
Myös siltä osin Meksiko on Suomen kaltainen, että maalla 
on traumaattisia kokemuksia suuren naapurinsa kanssa. 
Meksikon ylivoimaisesti tärkeimmän ulkosuhteen muodos-
tavat suhteet Yhdysvaltoihin. Meksikon riippuvuutta suu-
resta naapuristaan kuvastaa se, että maan ulkomaankaupas-
ta yli 80 % tapahtuu Yhdysvaltojen kanssa. Kiina on kui-
tenkin tullut vauhdilla mukaan ja valtaa Meksikolta mark-
kinoita kaikilla liike-elämän alueilla. 

Meksikon ja USA:n rajan ylittää vuosittain yli 300 mil-
joonaa ihmistä, niin tein minäkin matkallani. Ylittäminen 
onnistui minulta passia näyttämällä. Onkin suomalaiselle 
käsittämätöntä, että vuosittain tuhannet meksikolaiset me-
nehtyvät autiomaan uuvuttavissa olosuhteissa pyrkiessään 
rajan yli. Maiden välinen raja on 3 200 kilometriä pitkä, 
mikä osaltaan on mahdollistanut sen, että USA:ssa elää 
miljoonia laittomia meksikolaisia siirtotyöläisiä. On siis 
ilmeistä, että jopa elämä laittomana siirtolaisena Yhdysval-
loissa on helpompaa kuin kituminen kotimaassa ilman 
kunnollista työtä ja koulutusta hökkelissä, jossa ei ole säh-
köä eikä vettä. Kongressin päätöspäivänä otin taksin, jolle 
annoin hotellin portieerin kautta ohjeet ajella kaupungissa 
2 tuntia ja näyttää Monterreyn nähtävyydet. Mieleen jäivät 
erityisesti valtavat puutarhojen ympäröimät linnat, joiden 
ympärillä oli kolmimetriset kiviaidat ja panssaroidut port-
tirakennelmat. Kun näiltä alueilta poistuttiin, ympärillä oli 
silmänkantamattomiin paljaalle maalle jätteistä kasattuja 
hökkeleitä. 

Meksikoa on siunattu rikkaalla ja samalla monipuolisel-
la maaperällä, löytyy öljyä, maakaasua, hopeaa, kultaa, 
kuparia, lyijyä, sinkkiä sekä puuta. Meksiko pystyy viemään 
öljyä, hopeaa, hedelmiä, vihanneksia, kahvia ja teetä, joten 
maan vienti on erinomaisen raaka-ainevoittoista, mikä ei 
ole hyvä asia. 

Meksikoon tuodaan terästehtaiden ja valimoiden tuotan-
tolaitteistoja, maatalouskoneita, elektroniikkaa, autojen 
komponentteja kokoonpanotehtaisiin, moottoriajoneuvojen 
varaosia sekä lentokoneita ja lentokoneiden osia. Maa jou-
tuu siis ostamaan pitkälle jalostettuja tuotteita viemällä 
hedelmiä, vihanneksia, kahvia ja teetä. Tästä lukija voi 
vetää johtopäätöksiä Meksikon teollisuuden ja infrastruk-
tuurin vahvuudesta. Osviittaa antanee se, että The World 
Economic Forum’s Global Competitiveness arvioi Meksikon 
olevan vasta maailman 58:nneksi kilpailukykyisin talous 
142:sta vertailussa mukana olleesta maasta. Suomeen kui-
tenkin tuodaan Meksikosta enemmän kuin sinne viedään, 
näin on ollut vuodesta 2006 lähtien. Noin 200 miljoonan 
euron tuonnista autot, koneet ja kuljetuslaitteet muodostavat 
72 %. Lisäksi Meksikosta tuodaan maahamme sähkölaittei-
ta ja rautamalmia.

Korruptio on Meksikossa laajalle levinnyttä ja ulottuu 
aina yhteiskunnan kaikkein korkeimmalle tasolle saakka. 
Meksiko on sijalla 98, kun vertaillaan maailman 180:tä 
valtiota (mitä suurempi luku, sitä enemmän korruptiota). 

Poliisivoimat ovat tehottomia ja korruption läpitunkemia. 
Erityisenä piirteenä on rankaisemattomuus. Vain muutama 
prosentti rikoksista selvitetään, ja ulkomaalaisiin kohdistu-
neista rikoksista noin 1 % saadaan tuomioistuimen käsitte-
lyyn. Oikeusjärjestelmä ei siis nauti minkäänlaista kansa-
laisten arvostusta. 

Lohdutonta näkymää Monterreyn slummialueelta. On vaikea uskoa, että 
Monterrey on Meksikon vaurain kaupunki. Elämisen tasosta Meksikossa 
kertoo se, että joka aamu Meksikon kaupunkien kaatopaikoille kerään-
tyy tuhansia ihmisiä usein perheineen keräämään myytäväksi kelpaavia 
jätteitä. Heitä kutsutaan nimellä pepenedores, noukkijat. Kaatopaikoilla 
syntyy ankaria reviiririitoja, jotka voivat johtaa jopa surmatöihin. Eräiden 
arvioiden mukaan tällä tavalla eläviä ihmisiä on Latinalaisessa Ameri-
kassa useita miljoonia. 

Monterrey – teollisuutta ja huumeita

”Sultan of the North” eli Monterrey on Nuevo Leo -nimisen 
maakunnan pääkaupunki ja Meksikon yhdeksänneksi suurin 
kaupunki. Lähellä sijaitsevat viheriöiden ympäröimät kana-
vat, ja kokonaisuuden kruunaavat kaupunkia ympäröivät 
jylhät vuoret. Sijainti tällaisen kattilan pohjalla tarkoittaa 
tietysti sitä, että kesällä kaupungissa on polttavan kuumaa. 

Monterrey tunnetaan Meksikon amerikkalaistuneimpana 
kaupunkina, ja sen infrastruktuuri onkin pisimmälle kehit-
tynyt. Kaupunkiin on sijoittunut maan yrityseliitti, kuten 
BMW de México. Myös Meksikon suurimmat ja parhaimmat 
valimot sijaitsevat tällä alueella. Kansainvälistä liike- ja 
yrityselämää edustavat mm. Toyota, Gamesa, Daewoo, 
Nokia, Ericsson, Boeing, LG ja Grundfos. Elektroniikan 
sopimusvalmistaja Elcotec työllisti vielä joitakin vuosia 
sitten Monterreyssä 4 000 ihmistä. Elcotecin ongelmat 
kasvoivat kuitenkin sellaisiin mittoihin, että se joutui sul-
kemaan tehtaansa siellä.  

Kun maailman valimoihmiset ensimmäisen kerran kuu-
livat tulevan kokouskaupungin nimen, monen kulmakarvat 
nousivat kysymysmerkeiksi. Mielessä liikkui monenlaisia 
ajatuksia kaupungin väkivaltaa tihkuvasta maineesta. Mon-
terreyn kaupungin kotisivut kertovat – totta kai – kaupungin 
olevan aivan turvallinen turisteille ja vertailevat tästä todis-
teena kaupungin väkivaltatilastoja afganistalaisen Kanda-

►
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harin vastaaviin. Mutta kyllä peräti tänne Suomeen asti 
kantautuneet uutiset alueen tilanteesta silti ovat hätkähdyt-
täviä. 

Monterrey on säälimättömien huumekartellien taistelu-
tanner. Esimerkiksi kaksi viikkoa sitten aseistautunut huu-
mekartelli ryntäsi kaupungin pelikasinoon ja 53 täysin sa-
tunnaista kasinon asiakasta menehtyi, sillä hyökkääjät va-
lelivat matoille bensiiniä ja sytyttivät kasinon ilmiliekkeihin. 
Syyksi kerrottiin se, että kasino ei ollut maksanut rikollisil-
le suojelurahaa. Tuossa kaupungin ainoassa kasinossa mi-
näkin vähäiset matkarahani pelaamassa kävin, joten viika-
temiehen työkalun terä suhahti hyvin, hyvin läheltä tällä 
kertaa. 

Monterreyssä ei kannata olla myöskään rikas, sillä juuri 
näiden perheiden lapset siepataan, ja jos rikolliset eivät 
välittömästi saa lunnasrahoja, lapsen löytymisestä ei ole 
mitään toivoa. Pormestarin virka Monterreyssä ei ole kovin 
turvallinen eikä ainakaan eläkevirka. Rikollisjengit ovat 
tappaneet – syystä tai toisesta – useita tämän viran haltijoi-
ta Monterreyssä. Vierailuni aikana lentokentän ja kaupungin 
välisen moottoritien penkalta löytyi 27 päätöntä ruumista, 
ja viime kuussa samalta tieltä löytyi 40 silvottua ruumista. 
Hirmuteot lisääntyvät ja raaistuvat, eivätkä sanomalehdet 
enää uskalla niistä kertoa. Rikoksia tutkineita toimittajia 
löytyy kuolleena, ja huumesodasta uutisoineiden lehtien 
toimituksiin heitetään käsikranaatteja. Ennen jengit sentään 
hautasivat uhrinsa salaisiin joukkohautoihin, joista löytyi 
milloin 38, 18 tai 55 ruumista. Nyt huumejengit jättävät 
ruumiit julkisille paikoille varoituksena kilpaileville jengeil-
le. Tässä oli vain muutama esimerkki väkivaltauutisista. 
Vertaus Kandahariin on ontuva, mutta tilastoillahan tunne-
tusti voidaan todistaa vaikka mitä.  

Meksikossa pidettiin vaalit heinäkuun ensimmäinen 
päivä. Vaaleja ennen oli väkivaltaisuuksia, mutta erityises-
ti vaalien jälkeen protestointi ja rähinät oikein yltyivät. 
Kansa äänesti samalla kertaa sekä presidentin vaalissa että 
parlamenttivaaleissa. Eniten ääniä sai 45-vuotias Pena Nieto, 
joka nousee presidentiksi oikeistolaisen Felipe Calderonin 
jälkeen. Calderon lupasi kansalaisilleen vuonna 2006, että 
jos hänet valitaan presidentiksi, hän lopettaa huumerikolli-
suuden. Calderonin hallinnon aikana 60 000 meksikolaista 
on menehtynyt huumeisiin liittyvissä yhteenotoissa ja huu-
mekaupan arvo – 40 miljardia euroa vuodessa – kasvaa 
kohisten, joten ei aivan mennyt putkeen tämä vaalilupaus. 
No nyt sitten tämä Pena Nieto lupasi kaikissa vaalipuheissaan 
nujertaa huumejengien ylivallan. Saa nähdä, kuinka käy, 
sillä Nieto tulee PRI-puolueesta, joka ennen Calderonia 
piti maassa valtaa huikeat 71 vuotta. Monien asiantuntijoi-
den mukaan puolue tänä aikana juurrutti maahan läpeensä 
lahjotun hallintokulttuurin. Vikkelä veikko Pena yksityis-
elämässään ainakin on ollut. Vaimo kuoli sairauskohtaukseen 
vuonna 2007, ja silloin kävi ilmi, että mies oli vuosien ajan 
pettänyt vaimoaan. Avioliiton ulkopuolisia lapsia alkoi il-
mestyä, ja nyt niitä on jo kaksi. Presidentillä on taskussaan 
kaksi (!) meksikolaista yliopistotutkintoa, mutta mikään 
varsinainen lukumies presidentti ei taida olla. Kun häneltä 
vaalitentissä kysyttiin kolmea viimeksi lukemaansa kirjaa, 
hän ei osannut nimetä ensimmäistäkään. 

Meksikon valimoteollisuus

Suomalaisille valimomiehille meksikolainen valimomaail-
ma lienee outo, sen vuoksi muutama sananen ensin siitä. 
Meksikon valimoteollisuus on yleisesti ottaen vahva, sillä 
sen asiakasteollisuuden tuotteet eli autot ovat valuintensii-
visiä. Menestyksen päivinä valutuotteita tarvitaan valtavat 
määrät. Meksikon valimoteollisuuden palveluksessa työs-
kentelee suoraan noin 100 000 työntekijää. Maassa on 1 500 
valimoa, jotka toissavuonna valmistivat 1 652 000 tonnia 
valuja. Tässä on mukavat 11 % kasvua edelliseen vuoteen, 
mutta vähänkin pidemmällä tähtäimellä taaksepäin katsot-
tuna ei riemunkiljahduksiin juuri ole aihetta. Meksikon 
valutuotanto vuonna 2010 näyttää seuraavalta (olen laskenut 
viereen vertailua varten Suomen vastaavat prosenttiosuudet):  

   
tonnia % Suomi % 

• Harmaa valurauta 771 700 46,7 46,6
• Pallografiittivalurauta 58 950 3,6 28,4 
• Teräsvalu 78 750 4,7 17,1
• Kuparipohjaiset valut 140 700 8,4 3,6
• Alumiinivalut 600 469 36,6 4,1
• Magnesiumvalut 109 0,007 0,0
• Sinkkivalut 1 007 0,07 0,2
•	Yhteensä 1 651 680 100,0 100,0

Lukuja katsellessa voi todeta seuraavaa: 
Jos tonnit jakautuisivat kaikille valimoille aivan tasaisesti, 
Meksikon jokainen valimo tuottaisi vuodessa vain 1 100 
tonnia valuja. Kiinan vastaava luku on 1 523 tonnia, Saksan 

Horno 3 on tämän masuunin nimi. Monterreyssä sijaitsi aikanaan Mek-
sikon suurin terästehdas, joka työllisti tuhansia ihmisiä. Teräksenteko 
aloitettiin kaupungissa jo 1800-luvun puolella, ja huippuvuodet ajoittui-
vat maailmansotien väliin ja toisen maailmansodan aikaan, jolloin kaikki 
teräs vietiin käsistä. 1970-luvulla investoinnit uusimpaan teknologiaan 
olivat massiiviset. Kun muut valtiot avasivat rajojaan markkinatalou-
delle, se ei sopinut valtiolliselle yritykselle, ja niin tämä valtava yritys 
ajautui konkurssiin. Meksikon raskas metalliteollisuus ajautui edellä 
mainituista syistä pahoihin vaikeuksiin, ja sen omistajia ovat nyt kiina-
laiset ja chileläiset. 
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7 800 tonnia ja Suomen 2 760 tonnia. Lisäksi on huomatta-
va, että Meksikossa on autoteollisuuden valutuotteita val-
mistavia suurvalimoita, joiden tuotantomäärät ovat aivan 
valtavia, ehkä jopa satakertaisia tuohon keskimääräiseen 
tuotantoon verrattuna. Tästä taas seuraa, että Meksikossa on 
ainakin 1 000 valimoa, joiden vuosituotanto on erittäin 
pieni, esimerkiksi 100 tonnia tai 50 tonnia. Liiketoiminta ei 
siis liene kovinkaan kannattavaa edes Meksikossa, vaikkei 
omistajavaluri maksaisi itselleen edes palkkaa. Jos ja kun 
Meksikon pienet ja keskisuuret valimot oikeasti joutuvat 
kilpailemaan kansainvälisillä hinnoilla, on seurauksena 
satojen valimoiden joukkosurma. 

Materiaalijakauma Meksikossa se on täysin erilainen kuin 
meillä Suomessa. Meksikon valimot käytännöllisesti katso-
en valavat vain harmaata valurautaa ja alumiinia. Pallogra-
fiittivalurauta on siellä suuri harvinaisuus, toisin sanoen 
Suomi ja Meksiko valavat yhtä paljon pallografiittivaluja, 
kuitenkin Meksikon koko tuotanto on 16-kertainen Suomeen 
verrattuna. Mutta sen, minkä Meksiko pallografiittivalurau-
tojen valmistuksessa häviää, sen se kuittaa komeasti alumii-
nivalujen tuotannolla. Vuoden 2010 tilastot osoittavat, että 
Meksiko valmisti 8 kertaa enemmän alumiinivaluja kuin 
mitä on koko Suomen yhteenlaskettu valujen tuotanto. 
Tuohon suhdelukuun on tietysti suhtauduttava niin, että 
tiedostaa valuraudan ja alumiinin ominaispainojen suuren 
eroavaisuuden. Lisäksi on muistettava, kuten jo aiemmissa 
artikkeleissa on todettu, että tässä ollaan tekemisissä han-
kalasti verrattavien asioiden kanssa. On kuin vertaisi kumi-
saapasta ja soutuvenettä – molemmat näet pitävät vettä.   

Suomi on Meksikoa edellä asukasta kohti tuotetun valun 
määrässä, toki kiusallisen niukasti. Suomessa tuotettiin 
kansalaista kohden valutuotteita 18,5 kiloa, osapuilleen 2,6 
maitopurkillista valurautaa, Meksikon määrä on 2,1 maito-
purkillista eli 14,6 kiloa. Aiemmin esille nostamani yhtälö 
pätee kuitenkin tälläkin kertaa: mitä enemmän maassa on 
taloudellisesti kannattavaa valutuotantoa, sitä korkeampi 
siellä on elintaso, sitä paremmat koulut, terveydenhuolto ja 
turvallisempi asua. Vai tuntevatko lukijani esimerkiksi 
Kreikasta montakin modernia ja maailmanluokan vientive-
toista valimoa?

Meksikon valimoteollisuuden Akilleen kantapää on 
erittäin voimakas keskittyminen autoteollisuuden alihank-
kijaksi: 78 % valutuotteista menee suoraan autoteollisuu-
delle. Keskittyminen on erinomainen asia, kun autoja val-
mistetaan ennätysvauhtia, mutta kun kasvu ei vain jatku 
koko ajan tasaisena. Kun autoteollisuus USA:ssa ja/tai 
Meksikossa notkahtaa, siinä menevät valettuja autokom-
ponentteja valmistavat valimot polvilleen aivan heti. Valetaan 
Meksikossa onneksi vähän jotain muutakin. Loput Meksikon 
valutuotannosta jakaantuu seuraavasti: maatalouskoneteol-
lisuuden valut 8 %, yleisvalut 4 %, pumppu- ja venttiiliva-
lut 2 %, koneenrakennusvalut 3 % ja ryhmä muut 5 %. 

The World Foundry Organization 

The World Foundry Organization on järjestönä toiminut 85 
vuotta, se perustettiin maailmansotien välissä vuonna 1927 
Pariisissa. Mukana Ranskassa pidetyssä perustamiskokouk-
sessa oli 8 valtiota. Järjestön ensimmäinen virallinen nimi 

oli luonnollisesti ranskaksi, Comité International des Asso-
ciations Techniques de Fonderie eli lyhenne CIATF. Tätä 
selittää se, ettei englanti maailmansotien välissä ollut vielä 
saavuttanut nykyisenkaltaista valtakielen asemaa. Englan-
niksi nimi käännettiin vuosikymmenestä toiseen muotoon 
The International Committee of Foundry Technical Asso-
ciations, josta ei lyhennettä käytetty. Vuonna 2000 järjestön 
nimi muuttui englanninkieliseen muotoon The World 
Foundrymen Organization, ja pari vuotta sitten siitäkin jä-
tettiin tuo ”-men” pois, joten nyt kirjoitusasua lienee hyvin 
vaikea enää lyhentää. 

The World Foundry Organization on neutraali maailman 
valimoyhdistysten keskuudessa toimiva yhteenliittymä, 
jossa jäsenmaksua maksavia maita on 30. Viime vuosina 
määrä on lähtenyt kasvuun, mm. vahva teollisuusveturi 
Brasilia tuli mukaan muutama vuosi sitten. BRIC-maat 
(Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina) ovat mukana Venäjää lukuun 
ottamatta. Eurooppalaisista teollisuusvaltioista mukana ovat 
kaikki lukuun ottamatta Italiaa. WFO:n jäsenmaat edustavat 
siis käytännössä koko maailman valutuotantoa eikä järjestö 
millään tavalla kilpaile maakohtaisten jäsenjärjestöjen 
kanssa. WFO toimii maailmanlaajuisella verkostollaan 
alamme ammattilaisten ja eksperttien välisenä yhdistäjänä. 
Toiminnan keskeinen muoto on joka toinen vuosi pidettävä 
kongressi, joka kerää maailman valimomiehet keskustele-
maan ajankohtaisista asioista.

The 70th World Foundry Congress 2012

The 70th World Foundry Congress 2012 pidettiin huhtikuun 
viimeisellä viikolla Meksikossa, joka siis ensimmäisenä 
Latinalaisen Amerikan maana sai tämän järjestelyvastuun 
ja -kunnian. Isäntäkaupunki oli Monterrey, joka on maan 
teollisuuden keskus. 

Welcome Dinner oli vuorossa keskiviikkona, ja 4 eri orkesteria esiintyi 
illan aikana. Noutopöydässä oli meksikolaisia herkkuja: Sopecitos 
de Picadillo, Flautas, Arroz, Crepas de Hongos, Marinita de Chilorio, 
Tomalitos, Gorditas de Chicharrón, Burritos Texanos, Rajas con Queco 
jne. Hyviä olivat. 

►
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Kongressin järjestelyistä olivat vastuussa The Mexican 
Foundry Society sekä Metal-Mechanic Sector of CANAC-
INTRA (The National Chamber of Industry), nämä tietysti 
kiinteässä yhteistyössä WFO:n kanssa. Kokousvalmistelut 
oli hoidettu huolella ja erityisen paljon oli panostettu kol-
mena iltana esiintyviin orkestereihin, joita kongressin aika-
na esiintyi pitkästi yli 10. Näillä järjestelyillä olisi helposti 
hoidettu vaikka 50-kertainen osallistujajoukko. Kaksi 
viikkoa aikaisemmin kokouspaikassamme Cintermexissä 
olikin järjestetty yli 16 000 osallistujaa kerännyt XXXI 
National Alcoholics Anonymous Meeting. 

Kongressin osallistujalistaa ei sattuneesta syystä ollut 
saatavilla, vaikka sellainen luonnollisesti oli olemassa. Yleen-
sä tämä lista on tapana kongresseissa jakaa, ja sillä on mer-
kitystä sikäli, että osallistujat voivat sieltä etsiä tuttuja nimiä 
ja tavata heitä. Rekisteröityneitä osallistujia oli tasalukuvuo-
desta huolimatta ”vain” noin 400, kun esimerkiksi vuonna 
2008 osallistujia oli 2 000 ja kaksi vuotta sitten 1 000. 

Kokousisäntiä tietysti varjeltiin kuulopuheilta ja juoruilta, 
että isäntäkaupungin huumehöyryinen maine olisi vaikuttanut 
osallistujamäärään. Eräs esimerkki tästä kuitenkin oli se, että 
koko Puolan iso delegaatio jäi tulematta paikalle, vaikka he 
olivat ilmoittautuneet useita kokousesitelmiäkin pitämään. 
Tämä on sitäkin merkittävämpi asia, sillä Puola on WFC 2018 
-kokousisäntämaa. Kyselemällä toki sain osallistujia ja asi-
oita selvitettyä. Saksasta oli Max Schumacher yksin, hänkin 
paljolti virkansa puolesta, sillä hän on CAEF-järjestön Sec-
retary General. Ruotsalaisia kollegojamme taisikin olla reilu 
tusina paikalla, mikä kyllä osoittaa ruotsalaisten olevan 
kansainvälistymisessä suomalaisia roimasti edellä. Suomes-
ta oli Monterreyn kokouksessa vain artikkelin kirjoittaja.  

Opening Ceremony ja juhlapuheet  

Kongressin teema (the theme of the Congress) oli ”Innova-
tive to Create Value”. Tämän jokainen lukija voi kääntää 
omalla kielitaidollaan. Kömpelö suomennos voisi olla 
vaikkapa ”Innovatiivisuus tuo lisäarvoa” tai ”Luo arvoa 
innovatiivisuuden avulla”. Kummallisen kankeaa tämä 
suomen kieli on, mutta täytyy toki sanoa sekin, että tuo 
innovatiivisuus-ismi oli Suomessa muotia jo useita vuosia 
sitten. Nyt on jo otettu uudet ja tällä hetkellä muodikkaam-
mat ismit käyttöön. 

Monterreyn vankasta terästeollisuudesta ovat jäljellä vain muistot, mu-
seo ja muutama senkka Hornoa ympäröivässä puistossa. Tämä vettä 
kaatava senkka on kokouspaikan (vasemmalla) ja kongressihotellin 
välisellä alueella. 

Kongressin avannut CANACINTRAN Rodrico Alpizar 
aloitti puheensa satapäiselle kokousjoukolle sanoin ”Inno-
vation allows us to have spirit and to grow”. Tästä taivaita 
hipovasta aloituksesta hän siirtyi maanläheisempiin asioihin. 
Hän kertoi, että Meksikon valutuoteliiketoiminta tuo vuo-
dessa noin 4 miljardin dollarin liikevaihdon ja on kasvussa. 
Meksiko on puhujan mukaan vahvasti sitoutunut valimolii-
ketoimintaan, ja siitä yhtenä todisteena WFO:n 70. kongres-
sikin maahan saatiin. No, juhlapuheet ovat juhlapuheita. 
Katsotaanpa, mitä oikeasti on tapahtunut. Vuosina 1997–2006 
Meksiko sinnitteli maailman kymmenen suurimman valu-
rimaan joukossa ollen aina sijalla 8, 9 tai 10. Vuoden 2006 
jälkeen Meksiko ei ole tämän joukon vauhdissa kestänyt. 
Meksikon valmistama valutuotetuotanto oli kyllä nouseval-
la uralla aina vuoteen 2004 (tuotanto 2 185 000 tonnia), 
mutta sen jälkeen on lasketeltu koko ajan alamäkeä.  

Kongressin yhteyteen oli järjestetty Fundiexpo. Mielenkiintoista oli, 
ettei näyttelystä saanut informaatiota englanniksi. Valimoteollisuuden 
raaka-aineita, laitteistoja ja palveluita oli esillä noin sadalla osastolla. 
Eräs alumiiniyritys oli hankkinut sellaisen katseenvangitsijan, että harva 
käveli ohitse hieraisematta silmiään. 
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WFO General Assembly 2012

Yleistä kokouksesta

WFO:n päättävä elin eli General Assembly pidettiin viimei-
sen kokouspäivän aamuna. Tällä kertaa läsnä oli 19 maata, 
kokouksesta siis puuttuivat 11 maan edustajat. Aikaisempiin 
vuosiin verrattuna määrä oli poikkeuksellisen pieni, sillä 
esimerkiksi edellisessä kokouksessa Kiinassa poissa oli vain 
yksi maa. 

Järjestön talousasioissa kokous hyväksyi 2 600 euroa 
voitollisen tilinpäätöksen edelliseltä toimikaudelta. WFO:n 
pyörittämä talous on samaa kokoluokkaa kuin SVY:n vas-
taava. Järjestön taloutta tukevien sponsoreiden tuesta neu-
votellaan, ja tällä sponsorirahalla on suuri merkitys järjestön 
taloudelle. Kuten usein ennenkin, näissä neuvotteluissa on 
uhkakuvana sponsorirahan pienentyminen. WFO:n kuusi 
virallista sponsoria on jaettu kolmeen ryhmään: Platino-
sponsoreita ovat ABP Induction ja Inductotherm, Gold-
sponsoreita ovat ASK Chemicals, AHMSA ja Deacero ja 
Bronze-sponsori on Hüttenes Albertus. Näiden kuuden 
sponsorin luulisi olevan tyytyväisiä, sillä esimerkiksi ava-
jaisissa heidän logonsa oli asennettu niin, että avajaisissa 
puhuneiden arvohenkilöiden takana ei suinkaan näkynyt 
WFO:n merkkiä vaan puhujan takana loistivat Inductother-
min ja ABP:n värikkäät logot. Onko siis järjestö myynyt 
sielunsa markkinavoimille? Siihen en osaa ottaa kantaa, 
mutta. on kuitenkin niin, että jos sponsorit halutaan potkia 
pois näkyvistä, se hoituu vain nostamalla maiden jäsenmak-
suja moninkertaisiksi. Jäsenmaat ovat niin sekalaista seura-
kuntaa, että ihan helpolla ei näin iso muutos järjestössä läpi 
mene.

Kokouksessa valittiin myös järjestölle Presidentti ja 
Vice President. Odotusten mukaan vuonna 2013 järjestön 
johdossa jatkaa toisen vuoden espanjalainen Xabier Gonza-
les Azpiri. Vice Presidentiksi valittiin intialainen Vinod 
Kapur, mikä siis tarkoittaa, että hän todennäköisesti toimii 
järjestön johdossa vuodet 2014 ja 2015. 

Tulevat WFC-isäntämaat  

Järjestön tulevista kongressikaupungeista ei tavallinen 
edustaja juurikaan pysty kokouksessa puhumaan, sillä kyse 
on aina myös valtavista järjestelyistä ja resurssitarpeista. 
Tätä varten maalla täytyisi olla mandaatti hallituksessa, ja 
nämä kokouskaupunkia koskevat keskustelut käydään sul-
jettujen ovien takana. Kokousjärjestelyt ovat niin mittavat, 
että kokouspaikat sovitaan aina 10 vuoden ajaksi eteenpäin. 
Tällä hetkellä seuraavat kokoukset on päätetty:

• 2014 Espanja, Bilbao
• 2016 Japani, Nagoya
• 2018  Puola
• 2020  Brasilia
• 2022  Etelä-Korea.

Vuoden 2026 kokous on järjestön 100-vuotiskokous, ja 
hallituksen jäsenet ovat lupautuneet miettimään sen varalle 
jotain tavallisuudesta poikkeavaa. 

Komiteatyöskentelyn uudistaminen   

Komiteatyöskentely on ollut kuluneena vuonna epätasaista. 
Toiset komiteat ovat työskennelleet aktiivisesti, mutta tois-
ten kohdalla ei ole tapahtunut mitään. Executive Committee 
onkin päätynyt ehdottamaan, että neljä aikaisempaa komi-
teaa jatkaa entisellään ja ne ovat seuraavat:

• Environment Commission
• Cast Composites Commission 
• Energy Savings Commission
• Austempered Ductile Iron Commission.

Lisäksi kaksi uutta komiteaa aloittaa toimintansa:

• Training and Human Resources Commission 
• Sustainable Industry Commission.

Kiinan delegaatio ilmoitti kokouksessa, että heidän kansal-
linen järjestönsä FICMES on valmis toimimaan aloittajana 
ja tukijana seuraavissa neljässä komiteassa, joihin kaikilla 
mailla on mahdollisuus osallistua:

• Ferrous Materials Commission
• Non-Ferrous Materials Commission
• Diecasting Commission
• Moulding Materials Commission.

Gala Dinner vietettiin lämpimässä Meksikon yössä. Kokouksen tunnus 
oli heitetty valonheittimillä viereiseen tiiliseinään. 

►
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Italian ja valimoalan terveiset

General Assemblyssä oli läsnä Italian edustaja, vaikka maa 
ei jäsen nyt olekaan. Tuntemattomasta syystä vaatimattoman 
jäsenmaksunsa maksamatta jättänyt maa halusi kuitenkin 
tuoda kontribuutionsa kokoukselle. Italia on tulossa takaisin 
jäseneksi samoin kuin Australiakin. 

Italian osallistujan viesti oli lohdutonta kuultavaa. Itali-
assa valimo-alan palkat ovat jopa 10-kertaiset verrattuna 
nousevien talouksien maihin. Loput Italian valimoteollisuu-
den kilpailukyvystä syö erittäin korkea energian hinta. Pu-
hujan mukaan italialaisen valimon ainoa selviytymistapa on 
olla poissa talousvalujen valmistamisesta (!?). Hän korosti 
maansa valimoteollisuuden halua kasvattaa kansainvälistä 
valimoalan yhteistyötä, tutkimusta ja erityisesti Italian halua 
keskittyä kehittämään raskaiden (robustness) valutuotteiden 
valmistamista. (Mitenköhän tähän kuvioon sopii se, että 
Italia jättää kohtuullisen jäsenmaksunsa maksamatta? kirj.
huom.). Aivan erityistä huolta puhuja kertoi Italiassa kan-
nettavan siitä, että valimoalalle ei saada osaava työvoimaa. 
Syyksi hän mainitsi valimoiden maineen rankkana (rough, 
tough, dirty and dangerous) työpaikkana. Italialaisten vali-
moiden on nyt investoitava valimotyöpaikkojen turvallisuu-
den ja työympäristön parantamiseen tosissaan, jotta hyvät 
työntekijät saadaan valimoihin. Osaavan työvoiman puut-
teesta kertoivat puheessaan yllättävätkin maat, kuten Intia 
ja Romania. Tähän kipeään ongelmaanhan kehittyneissä 
maissa (kuten Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Norjassa jne.) 
on jo vuosikausia totuttu tai ainakin vuosikausia ongelmas-
ta on tiedetty ja keskusteltu. 

Technical Papers

Kongressin kuluessa esitettiin noin sata esitelmää, joita 
kutsutaan nimellä Technical Paper. Aikaisempaan tapaan 
laaja valimoala oli jaettu osa-alueisiin: Cast irons, Austem-
pered ductile iron, Steel castings, Light alloy castings, En-

WFO:n presidentti Xabier Gonzales Azpirin (kuvassa keskellä) viesti 
oli, että tekninen tietämys yhdessä käytännön kokemuksen kanssa luo 
valtavat mahdollisuudet uusiin innovaatioihin. Innovaatiot käytäntöön 
sovellettuna edistävät huomattavalla tavalla koko toimialan kilpailukykyä. 

vironmental protection, Application of robotics automation 
and simulation in foundry industry, Chemical binder and 
evaporative patterns, Innovations and education in foundry. 
Isäntämaa Meksiko oli mukana peräti 15 esitelmällä, ruotsa-
laisia esiintyjiä oli 3 kuten myös esiintyjiä tulevasta isäntä-
maasta Espanjasta. Kaikki esitelmät käsiteltiin asiantuntevas-
sa komiteassa ja kolme esitelmää palkittiin arvonimellä WFO 
Technical Paper Award. Mikäli lukija on kiinnostunut esitel-
mistä, kannattaa asiaa tiedustella kirjoittajalta. 

WFO Best Paper Award -arvosanan sai Giovanni Menghetti Paduan 
Yliopistosta (Italia), ja aiheena oli ”Estimation of fatigue limit of ductile 
iron weakened by v shaped notches”. Palkintoa estradilla luovuttaaa 
WFO General Secretary Andrew Turner (vas.) ja vuonna 2014 todennä-
köisesti WFO:n presidentiksi nouseva intialainen Vinod Kapur. 

Etelä-Afrikan mukaantuloa WFO:n toimintaan juhlisti Johannesburgin 
yliopistoon mennyt WFO Best Paper Award. Tässä professori Lucky 
Juganan vastaanottaa palkintoplakettia. Hänen esitelmänsä aiheena 
oli ”Development of a career path framework for the foundry industry in 
South Africa”. 
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Ramond Suarez ja Per Rolf Roland hakivat professori Julian Izagan 
puolesta WFO Best Paper Award -palkinnon. Oikealla kuvassa seisoo 
Hüttenes-Albertuksen puolesta kunniaplaketin luovuttanut WFO Vice 
President Vinod Kapur. Espanjalaisen Izagan esitelmän nimi oli ”Opti-
mazion of chemically bonded sand moulds”.

Maailmanluokan valimot vierailujen kohteena

Kongressin järjestäjät olivat järjestäneet erittäin edustavan 
joukon valimoita, joihin oli mahdollisuus tutustua. Ja 
mikä olikaan järjestäessä, onhan Monterreyn alueella 
Meksikon valimokeskittymä. Maailmanluokan valimoita 
oli valinnanvaikeuteen asti: 
1. Cifunsa, joka on koko maailman suurimpia itsenäisiä 

rautavalimoita.

2. Nemak, joka valaa moottorin lohkoja ja kansia. Nema-
kin kuudessa valimossa työskentelee 4 500 työntekijää. 
Sylinterikannet valetaan Monterreyssä alumiinista. 
Tuotantokäytössä on yhtiön patentoima Nemak Low 
Pressure Precicion Sand -menetelmä. Eikä kansia ihan 
vähän tehdäkään, niitä valmistuu 13 miljoonaa ekviva-
lenttiyksikköä vuosittain, mikä tarkoittaa 4:ää miljoonaa 
sylinterikantta.  Päivävauhti on tuollaiset 20 000 sylin-
terikantta!

3. NovoCast, joka valaa vaativia pallografiittivalutuottei-
ta ja yksinomaan autoteollisuudelle. Grede’s NovoCast 
kirjoittaa: ”In NovoCast we are committed to fulfill our 

customers and shareholders expectations…”. Tämän 
voi tulkita vaikka niin, että tyhjätaskut älkööt vaivau-
tuko kyselemällä halpoja valuja.

4. Blackhawk de México, S.A. de C.V. (”Blackhawk de 
México”), johon artikkelin kirjoittajalla oli mahdollisuus 
tutustua. 

Valimoihin tutustumispäivän aamuna hotellin edessä ei 
tainnut kaikki mennä järjestäjiltä aivan putkeen. Paikalla oli 
reilut 300 eri kulttuureista tulevaa henkilöä. Hotellin eteen 
ajoi kymmenkunta linja-autoa ilman minkäänlaista päämää-
rää osoittavaa kylttiä. Jokaisen kokousvieraan piti käydä 
jokaiselta kuljettajalta kysymässä, mihin linja-auto on me-
nossa. Kysymys olisi tietysti pitänyt osata espanjaksi, 
koska kuljettajista kukaan ei osannut englantia. Järjestäjät 
olivat palkanneet paikalle nuoria ja nättejä tyttöjä, joiden 
kai olisi pitänyt järjestää vierailijat haluamiinsa linja-autoi-
hin. Sääliksi kävi tyttöjä, kun he seitsemän sentin koroilla 
minimekoissaan yrittivät taiteilla tämän joukon keskellä. 
Huonolla englannilla yrittivät vastailla, mutta taisivat olla 
enemmän pallo hukassa kuin asiakkaat. Onneksi olin etu-
käteen kysellyt Mats Holmgrenilta (VD i Swerea SWECAST) 
ja Andrew Turnerilta vinkkejä, mihin kannattaa mennä. Kun 
ryysis oli pahimmillaan, minulla oli sentään tieto siitä, että 
WFO Secretary General Turner varmasti osuu oikeaan 
linja-autoon eikä häntä ainakaan linja-autosta pois jätetä. 
Taktiikkanani ruuhkassa oli peesata Turnerin selän takana, 
mikä sitten toikin toivotun tuloksen. 

Blackhawk de México

Yleishuomioita valimokierroksella

Monterreyn yleinen siisteystaso on masentava. Linja-auto-
matka valimolle kesti noin tunnin. Saavuimme Santa Cata-
rinan teollisuusalueelle, jossa sijaitsee menestyviä teolli-
suuslaitoksia. Nimistä ja autoista päätellen amerikkalainen 
raha puhuu täällä kuuluvalla äänellä. Alueelle saapuessam-
me tapahtui ihme. Infrastruktuuri ja ympäristö muuttuivat 
täysin. Alueelle oli istutettu kukoistavat tuoreet nurmikot ja 
pensasaidat. Hirmuisesta helteestä huolimatta kasvusto oli 
kirkkaan vihreää, eipä oltu kallisarvoista vettä säästelty. 
Siellä täällä taisi solista somasti suihkulähde. Pysäköinti-
alueilla ei ollut yhtään yli kaksi vuotta vanhaa autoa. Luu-
lisin kuitenkin, että tehdastyöläiset pysäköivät omat kulku-
pelinsä jonnekin pysäköintitaloon tms., jotta heidän auton-
sa eivät ole vierailijoiden nähtävissä. Myös yrityksien jär-
jestämät linja-autokuljetukset töihin ja takaisin ovat yleisiä. 
Tiet olivat loistokunnossa, pysäköintipaikat, jalankulkutiet, 
liikennemerkit, kyltit, kaikki olivat kuin ne olisi edellisenä 
yönä pesty, tai ehkä näin olikin, kuka tietää.

Meitä oli yksi linja-autollinen. Päästyämme perille mei-
dät ohjattiin varjoisaan telttakatokseen, että ei tarvinnut 
seistä täydessä auringonpaisteessa ja kuumuudessa. Tarjol-
la oli kylmää juotavaa, kahvia, keksejä ja nätit tytöt palkat-
tu hoitamaan tarjoilut. Puolen tusinaa toimihenkilöä pukeu-
tuneena yrityksen pikeepaitaan ja tummiin housuihin seisoi 
sivustalla odottaen lähtökäskyä. 

►
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Samalla tavalla pukeutunut Mr. Patricio Gil esittäytyi vie-
raille. Chief Executive Officer Gil edustaa yrityksen korkeinta 
toimivaltaa, ja hän toivotti kaikki lämpimästi tervetulleiksi 
espanjaksi ja englanniksi. Puheensa hän piti englanniksi, 
mikä jo itsessään antoi odottaa hienoa valimokäyntiä. Hän 
kertoi fläppitaulun avulla kiinnostavat faktat, vastaili kysy-
myksiin ja opasti jakaantumaan 6 henkilön ryhmiin, joita 
virkailijat ohjaisivat. Vieraiden edellytettiin laittavan kypä-
rät päähänsä ja käyttävän suojalaseja, muuten ei valimoon 
ollut menemistä. Vierastakkeja ja korvasuojuksia oli tarjol-
la halukkaille. Halukkaat saivat myös ottaa valokuvia, jos 
nyt jotain mielenkiintoista näkivät. Mutta tuskinpa tällai-
sessa joukkotuotantovalimossa nyt mitään rakettitiedettä on 
käytössä tai kehitteillä. Ja olisihan Blackhawkilla ollut 
riittävästi aikaa laittaa sellaiset laitteet tai valut hupun alle, 
joita ei haluttu näyttää.  

Koskaan ennen en ole ollut näin ammattimaisesti järjes-
tetyssä yritysesittelyssä. Kaikki pienetkin vierailuun liittyvät 
asiat oli mietitty tarkkaan etukäteen, harjoiteltukin varmaan. 
Vierailun kruunasi kohteliaan hienostunut ele, toimitusjoh-
taja tuli linja-autoon hyvästelemään samalla kun myynti-
päällikkö antoi jokaiselle Blackhawk de Méxicon yrityslo-
golla varustetun tequila-lasin. 

Omistajuus, kapasiteetti, toteutunut tuotanto

Yritys on perustettu vuonna 2001, ja omistajana on meksi-
kolainen Quimmo Group. Valimossa työskentelee 239 
henkilöä, joista 190 on valimon puolella töissä, toimihen-
kilöitä on 49. Yrityksen vuosi 2011 oli oikein hyvä, voitol-
linen totta kai.  Valuja toimitettiin 18 000 tonnia. Enemmän-
kin olisi kaupaksi mennyt, erityisesti yli 100 kiloa painavia 
valuja, joiden valmistamiseen nykyinen tuotantolinja ei ole 
sopiva. Blackhawkin tuotteiden kilpailukykyisin painoalue 
on nyt 2–100 kiloa. Asiakkaiden kysyntä painavammista 
valuista on kuitenkin nyt huomioitu, ja yrityksen hallitus on 
hyväksynyt mittavan investointiohjelman, joka nostaa vali-
mon tuotantomäärää merkittävästi. Investointi otetaan 
tuotantokäyttöön kesällä 2013. 

Sertifioinnit, vaihtuvuus, laatu, palkinnot

Työnantajansa laadusta henkilökunta näytti olevan ylpeä, 
sillä oman nimikyltin alla oli jokaisessa paidassa painettuna 
teksti TS 16949. 

Valimo onkin ISO/TS16949- ja ISO 9001:2008 -sertifi-
oitu. Laatuosaston jokapäiväisessä käytössä ovat hiekan 
testaus, metallurginen testaus sekä kaikki ainetta rikkomat-
tomat tarkastusmenetelmät. Yrityksessä on toteutettu vuoden 
2007 alusta alkaen kaikessa toiminnassa LEAN-oppia. 
Ensin kuitenkin aloitettiin varovaisesti Kaizen-toiminnalla. 
Mr. Gil kertoi, että valimo toimii alle 5 %:n hylkymäärällä, 
ja tässä luvussa ovat jo mukana asiakkaalla löydetyt vialli-
set valut, 0,5 %. Valutuotteiden laatuun vaikuttava henki-
löstön vaihtuvuus on myös kehittynyt suotuisasti, mikä 
lahjomattomasti kertoo johdon onnistuneista toimenpiteistä. 
Vuonna 2005 työntekijä oli keskimäärin 1,5 vuotta valimon 
palveluksessa, kolme vuotta myöhemmin jo 2,6 vuotta. Yli 
10 vuotta talossa olleiden työntekijöiden määrä on kolmes-
sa vuodessa kasvanut 300 %. 

Isännät iloitsivat myös siitä, että Blackhawk de México 
tuli pari vuotta sitten valituksi ”Metalcaster of the Year 2009” 
-valimoksi. Tämä haluttu arvonimi jaetaan kerran vuodessa, 
ja tuomareiden ammattitaidosta ainakaan ei liene epäilystä. 
Yli 2 500 pohjoisamerikkalaisen valimon joukosta palkinnon 
sai siis Blackhawk de México, ja tuona vuonna ainoan 
kerran palkintohistorian aikana palkinto jaettiin kahden 
valimon kesken. Toinen palkinnon saanut valimo oli mich-
iganilainen valimo Intermet Stevensville. Blackhawkin 
kunniakirjassa on seuraava teksti:”Guided by a clear prod-
uct strategy, Blackhawk de México utilizes effective team 
problem solving, a regimented costing system, flexible 
production processes, a customer focus, and an open man-
agement style to create a plant worthy of global note.”

Edellisen lisäksi valimo on saanut myös ”Plant Enginee-
ring Award 2008”- sekä ”Northeast Mexican Export Award 
2011-2012” -palkinnot. 

Blackhawk México valaa valuja painoalueella 2–100 
kiloa. 90 % tuotannosta on pallografiittivalurautaa. 
Valimon tuotantolaitteisto soveltuu hyvin ajoneu-
vojen akseliston osien valamiseen, esimerkiksi 
tasauspyörästön kotelot ovat tuotannossa hyvin 
yleisiä. Tämä akselisto on esillä yrityksen vastaan-
ottohallissa.
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Asiakkaat, asiakasteollisuus, vienti

Asiakkaita on noin 20, ja ne kaikki ovat maailman vaati-
vimpia valutuotteiden käyttäjiä, kuten John Deere, Case NH, 
MICO, DANA, ConMet, American Axle ja Auburn Gear. 
Asiakkaiden nimistä voidaan päätellä, että valimon tuotan-
to menee raskaan ajoneuvotuotannon tarpeisiin. Kotimaan 
toimitusten lisäksi valuja viedään Yhdysvaltoihin ja Argen-
tiinaan. 

Blackhawk México koneistaa itse tai alihankkii koneis-
tuksen tai tekee esikokoonpanon 15 %:lle valuistaan. Tämä 
määrä on jo kauan pysynyt samana ja kuulostaa aivan vii-
saalta prosenttiosuudelta. (Valutuotteiden koneistaminen tai 
esikoneistaminen on aina ajankohtainen ja ah – niin muo-
dikas puheenaihe. Kokoonpanotehdas ymmärrettävästi 
hankkii komponenttinsa asennusvalmiina, sen nyt jokainen 
ymmärtää. Mutta tavanomaisen konepajan kohdalla voidaan 
kyllä oikeutetusti kysyä, että miksi valimo koneistaa valuja 
konepajalle, jonka ydinosaamista juuri koneistaminen on. 
Kirj.huom.)  

Muutoksen sietämätön vaikeus

Blackhawk ajautui 2000-luvun ensimmäisinä vuosina yli-
pääsemättömiin vaikeuksiin. Vuonna 2003 taloutensa puo-
lesta kuralla olleen valimon osti monterreyläinen Grupo 
Quimmco. Kaupantekohetkellä vuosituotanto oli alle 8 000 
tonnia harmaata valurautaa. Uudet omistajat mietiskelivät, 
että uusi luuta lakaisee paremmin kuin vanha. Valimon 
johtoporras laitettiin vaihtoon. Vanha yritysjohto ei koskaan 
päässyt sellaisiin volyymeihin, että valimo olisi ollut kan-
nattava, ja kaiken lisäksi asiakkaille myyty tuotteisto ei 
soveltunut valimon tuotantolaitteistoihin. Valimossa piti siis 
rakentaa ihan kaikki uudelleen, strategiasta ja myynnistä 
aina tiimityöskentelyn implementointiin. Tulosta alkoi 
syntyä käsittämättömän nopeasti, vuonna 2006 valimo 
pääsi tappiokierteestä ja sen tuotanto oli enemmän kuin 
kaksinkertaistunut. Pallografiitin osuus oli noussut nollasta 
84 %:iin. Tällainen muutos vaatii kuitenkin myös investoin-
teja, joista eräs oli pallografiittivalurautaan siirtymisen 
yhteydessä hankittu Inductothermin 65 tonnin lämpimänä-
pitouuni. Vuonna 2008 miljoonalla taalalla hankittu uuni 
mahdollistaa eräkokojen ja rautalaatujen suuremman jous-
tavuuden. CEO Patricio Gil mainitsi, että tällä hetkellä 
linjoilla voidaan yhtä aikaa valaa kolmea eri rautalaatua, 
mikä on kyllä jo melkein liian hyvää ollakseen totta.

Mutta ei tässä vielä kaikki. CEO Patricio Gilin sanoin: 
”Ennen muutosta valimossamme tehtiin noin 800 tonnia 
kuukaudessa neljän vuoron voimin. Nyt kuukausituotanto 
on 1 800 tonnia 2,5 vuorossa.” Kuka vielä sanoo, ettei yri-
tysjohdolla ole merkitystä liiketoiminnassa? Tarina osoittaa, 
kuinka huikea parantamispotentiaali valimoliiketoiminnas-
sa piilee. Juuri tämä onnistunut – ei missään nimessä help-
po – muutos sekä strategiassa että tuotannossa oli perustee-
na Metalcaster of the Year 2009 -arvonimelle. 

Valimon tuotantokoneisto

Valimon sulatto koostuu kahdesta 6 tonnin induktiouunista. 
Pienemmät tuotteet kaavataan kaavausautomaateissa, joissa 
mitat ovat 500x600. Näitä Sinton valmistamia automaatte-
ja on 2 kappaletta, ja niiden nopeudeksi Mr. Garza kertoi 60 
muottia tunnissa. Seisoin kaavauspaikalla ja kellotin, ja 
totta se oli, siitäkin huolimatta, että teon alla oli keernoja 
sisältävä valutuote. Isompia valuja varten on kaavausauto-
maatti, joka on kehäkooltaan 800x800 ja jonka kaavausno-
peudeksi ilmoitettiin 40 muottia tunnissa.  

Tällaisessa tuotantolaitoksessa tarvitaan valtava määrä 
keernoja. Keernatykkejä näin kierroksella neljä. Kuorikeer-
nat olivat laajalti käytössä, ja niitä paistoi kaksi Shalcon 
konetta. Myös Cold Box -keernoja valmistettiin kahdella 
tykillä. Valimon hiekkalaitoksen toimittaja on Eirich.

 Puhdistamossa työskentelee puhdistajia liukuhihnan 
ääressä. Liukuhihnatyöskentely on mahdollista, koska tuot-
teet ovat melko pieniä ja niitä on käsivoimin vielä melko 
kevyt siirrellä. Mielenkiintoista on kuitenkin, että vaikka 
Meksikossa työvoima on edullista, yritys on siitä huolimat-
ta investoinut kahteen CNC-työstökoneeseen, aivan vain 
saadakseen yksitoikkoista käsin hiomista vähemmäksi. 
Yksi CNC-kone tekee 11 miehen työn ja kaksi luonnolli-
sesti 22 puhdistajan työn. 

Mr. Donald L. Huizengan haastattelu 

Kirjoittajalla oli mahdollisuus istua Mr. Huizengan vieressä, 
kun ryhmä palasi valimovierailulta. Tietäen vierustoverini 
vaikutusvallan ja aseman maailman valimoteollisuudessa 
tiedustelin, antaisiko hän haastattelun Valimoviestin luki-
joille. Tässä haastattelun parhaat palat:

Kysymys: Mr. Huizenga, kertoisitteko hieman taustois-
tanne valimoliiketoiminnassa. 

Vastaus: Valimoalalla aloitin vuonna 1977, jolloin ostin 
pienehkön Cedar-nimisen valimon. Opiskelin valimoalan 
tämän yrityksen kautta, sillä en ollut työskennellyt päivääkään 
valimoissa ennen valimon ostoa. Cedaria kehitin 10 vuotta ja 
sitten myin sen. Sitten siirryin isompaan valimoon, jossa 
työskentelin taas 10 vuotta. Rautavalimo Larson valoi suo-
mugrafiitti- ja pallografiittivalurautaa, ja vasta siellä ymmär-
sin tämän alan todelliset mahdollisuudet ja hienoudet. Tein 
päätöksen, että valimoala ja valurauta ovat minun elämäni. 

Kurdziel Industriesin johtajan (President and CEO) haasteet 
otin vastaan 48-vuotiaana. Olin vastuussa yli 500 ihmisen 
työpaikasta. Michiganissa sijaitsivat rautavalimo ja teräs-
valimo sekä Ohiossa tuotantoyksikkö, joka viimeisteli, 
maalasi ja myös asiakkaan laskuun varastoi valutuotteita. 
Vaikka konsernissa oli teräsvalimokin, kiinnostukseni koh-
distui 15 tonnia painaviin valurautatuotteisiin. Kurdzielin 
aika kesti sattumoisin taas 10 vuotta. Tämän jälkeen en ole 
enää työskennellyt valimossa, mutta uurastan Deacon As-
sociates -yrityksessäni aktiivisesti joka päivä, olenhan 
vasta 67-vuotias. Jos terveys sen mahdollistaa, aion olla 
työelämässä vielä ainakin 10 vuotta. 

►
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Kysymys: Minkälainen lapsuudenkotinne oli?

Vastaus: Erinomainen kysymys, joka liittyy valimotoimi-
alaankin. Isäni ja isoisäni olivat molemmat täysiverisiä 
valimomiehiä. Tulen siis perheestä, jossa arvostettiin suu-
resti valmistavaa teollisuutta ja ymmärrettiin sen merkitys 
yhteiskunnan hyvinvoinnille. Isä oli valmistunut Michiganin 
yliopistosta valimoalan insinööriksi ja toimi koko elämänsä 
alalla. 

Nuorena sanoin aina, että en koskaan ryhdy työskentele-
mään valimossa. Viisas isäni oli hyvin hiljainen kuullessaan 
tämän, sillä olinhan perheen ainoa poika. Hän ei sanonut 
asiasta mitään, mutta tajusin kyllä, että hän oli pettynyt. 
Ymmärrän sen nyt, kun itselläni on kolme lasta eikä kukaan 
heistä ole tälle alalle lähtenyt. 

Yliopistosta päästyäni meninkin finanssialan palveluk-
seen, jossa työskentelin melkein 10 vuotta. Kiiltävissä 
pankkisalongeissa alkoi mielessäni kypsyä unelma siirty-
misestä valimoyrittäjäksi. Ja tämän unelman sitten toteutin-
kin 31-vuotiaana ja olen elämässäni saanut todeksi elää. 
Totta kai isäni alan ammattilaisena sitten minua auttoi ja 
koulutti alalle. Hän oli silminnähden iloinen valinnastani ja 
ammensi tietonsa ja kontaktinsa minulle. 

Mr. Donald L. Huizenga toimi WFO:n presidenttinä vuosina 2010–2011 
ja American Foundry Societyn presidenttinä vuosina 2001–2002. AFS, 
aiemmalta nimeltään American Foundrymen’s Society, on Yhdysvaltain 
vanhin ja suurin teollisuusliitto, jossa Huizengan presidenttikaudella oli 
2 950 valimoa työllistäen 225 000 henkilöä. 

Kysymys: Mr. Huizenga, olette varmaan nähneet vali-
moita monissa maissa. Oletteko käyneet suomalaisessa 
valimossa?

Vastaus: Ikävä kyllä en ole vieraillut suomalaisessa vali-
mossa, mutta sekin päivä vielä tulee. Helsingin lentokentäl-
lä toki olen lentokonetta vaihtanut. Viimeisen 25 vuoden 
aikana olen vieraillut ainakin 800 valimossa. Yhdysvaltojen 
lisäksi maita lienee hyvän joukon yli 20. Euroopan maista 
mieleen tulevat Ruotsi, Saksa, Ranska, Alankomaat, Slove-
nia, Slovakia, Unkari, Puola, Englanti, Tšekki, Italia ja 
Espanja.  

Kysymys: Teillä on edelleen tiiviit suhteet Kiinan vali-
moteollisuuden ytimeen. Mihin kiinalainen valimoliike-
toiminta on matkalla ja minkälaista vauhtia? 

Vastaus: Kyllä. Olen vieraillut yli 300 kiinalaisessa vali-
mossa. Olen myös vuodesta 1995 alkaen ollut heidän kans-
saan merkittävässä liikesuhteessa. Ehkä sen perusteella voin 
kertoa oman näkemykseni. WFO:n presidenttikauteni joh-
dosta tunnen ja tiedän maailman valimoalan päätöksenteki-
jät. Ja maailmanjärjestön hallituksen jäsenenä minulle tule-
vat alamme kaikki keskeiset paperit. 

Kiinan on juuri saanut valmiiksi valimoteollisuutensa 
kehittämisestä kunnianhimoisen suunnitelman. Sen keski-
össä on kirkas ajatus siitä, että Kiina haluaa olla niiden 
maiden joukossa, jotka käyttävät maailmanluokan valimo-
teknologiaa, Kiina ei missään tapauksessa halua olla maa, 
jolla nyt vain sattuu olemaan maailman suurin valutuotteiden 
valmistus. Näillä kahdella asialla on aivan valtava ero, ja se 
tulee näkymään tulevina vuosina modernin valimoteknolo-
gian hankintoina Kiinaan. Ja on sekin selvä, että jotta vali-
moiden tuotanto saadaan moninkertaistettua tehokkaasti ja 
myös kannattavasti, on laiteinvestoinneissa satsattava mm. 
automaatioon ja robotiikkaan.

Numeroina tavoitteet ovat seuraavat: valimotuotteiden 
valmistusmäärä on 50 miljoonaa tonnia, ja noin 15 000 
valimoa on suljettu vuonna 2020. Valimotuotannon kasvat-
taminen nykyisestä 40 miljoonasta tonnista 50 miljoonaan 
tonniin onnistuu varmasti, eikä se vaadi kuin 3–4 prosentin 
vuotuisen kasvun. 15 000 valimon toiminnan lopettaminen 
8 vuoden aikana on tietysti kivulias toimenpide, mutta en 
epäile hetkeäkään, etteivätkö kiinalaiset tuohon pysty. Kii-
nalaiset ymmärtävät oikein hyvin, että yksittäisten valimoi-
den tuotantoa on nostettava, jotta niiden tuottavuus saadaan 
ripeästi parantumaan. Minäpä piirroksella osoitan, miten 
valutuotannon ja valimoiden lukumäärä kehittyy Kiinassa.  
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Asialle taustaa sen verran, että 20 vuotta sitten globalisaatio 
oli vasta alullaan. Maa oli Maon hirmuhallinnosta vapautu-
massa ja se hetki oli kiinalaisille kasvun alku. Kiina alkoi 
nousta, mutta oli vielä kaukana Japanin talouden saavutuk-
sista. Intian nykyisenkaltaista nousua ei osattu edes kuvitel-
la. Silloin Kiinassa oli 10 000–15 000 valimoa. Kaikki va-
limot tuottivat täydellä teholla talousvaluja, sillä niistä oli 
hirveä pula ja markkinat olivat käytännöllisesti katsottuna 
rajattomat. Myös infrastruktuurin rakentamiseen tarvittiin 
valtavat määrät valuja.

Viisaat kiinalaiset päättäjät ymmärsivät kuitenkin jo 
tässä vaiheessa, että vaikka kotimaassa on valtava kysyntä 
kotitalousvaluista, yksin siihen turvautuminen on tuhoisaa 
teollisuuden kilpailukyvyn kannalta. Kiinalaiset eivät suos-
tuneet eivätkä suostu olemaan yksinomaan maailman por-
tinpylväiden, paistinpannujen, kaivonkansien ja arinalevyjen 
valajia. Kiinalaisten kirkas päämäärä on olla maailman 
johtava valimomaa uusinta teknologista osaamista vaativis-
sa tuotteissa, joita tarvitaan ajoneuvoteollisuudessa, lääke-
teollisuudessa, ydinvoimaloiden rakentamisessa, ase- ja 
ohjusteollisuudessa, laiva- ja lentokoneteollisuudessa ja 
vaikkapa nyt sitten avaruusteknologiassa. Näitä valutuottei-
ta ei voi valmistaa paistinpannuvalimossa. 20 vuotta sitten 
puuttui dollareita, läntistä osaamista ja teknologiaa, mutta 
se vaihe on ohitettu jo kauan sitten. 

Kiinan murros etenee nyt sellaista vauhtia, jollaista ei 
ihmiskunta ole ennen kokenut. Heillä on 20 kolmannen 
sukupolven ydinvoimalaitosta tekeillä. Piirustuspöydillä 
odottaa 20 neljännen sukupolven ydinvoimalaitosta. Kiina 
ostaa pian yhden jumbojetin vuoden jokaiselle päivälle 
puhumattakaan siitä, että Kiina valmistautuu olemaan maa-
ilman johtava sotilaallinen mahti. Kaikki tämä vaatii valta-
vat määrät valutuotteita. 

Kysymys: Mr. Huizenga, kuinka nämä muutokset vai-
kuttavat kiinalaisten valujen saatavuuteen ja hintoihin 
länsimaissa?

Vastaus: Historia on osoittanut, että lähes mikään tällaiseen 
kysymykseen annettu vastaus ei toteudu. 

Kiinalaiset pyrkivät aktiivisesti kasvattamaan kotimark-
kinoitaan. Tiedetään, että maa tahtoo lisätä kotimaista ky-
syntää, jotta se ei olisi enää niin riippuvainen vientiteolli-
suudesta ja maailmantalouden kriiseistä. Tiedetään myös, 

että Kiinan oma valujen tarve kasvaa kiihtyvää vauhtia. Vie 
oman aikansa, ennen kuin suurempi valimokoko realisoituu 
alempina valmistuskustannuksina, työn hinta nousee kym-
meniä prosentteja vuodessa, on jo noussut vuosia erityises-
ti Kiinan rannikolla. Valimon raaka-aineista tulee pula, ja 
tuotantokustannukset ovat siis kasvaneet rajusti. Kasvua 
rajoittavat alueittain esiintyvä työvoimapula ja koko Kiinaa 
vaivaava korruptio, byrokratia ja nepotismi. Kiinan valimoi-
den kanssa sopimuksia tekevän kannattaa muistaa, että 
Kiinan valuutta juan ei ole vaihdettava valuutta eikä kiina-
laisten valujen kustannuslaskenta tai hinnoittelu noudata 
länsimaista ajattelutapaa esimerkiksi yrityksen tuloksenteon 
osalta. Jos ulkomaisella yrityksellä tai ostajalla tulee maas-
sa ongelmia, lakia luetaan Kiinassa maata johtavan kom-
munistisen puolueen tahdon mukaan. Kaikki tällaiset asiat 
vaikuttavat kehityskulkuun ja myös kiinalaisten valutuot-
teiden hintoihin länsimaissa. Kuten jo pohjustin vastaustani, 
en tiedä vastausta enkä myöskään uskalla asiaa arvioida.   

Sattumuksia matkalla

Viimeisenä ilta järjestettiin juhlava Gala Dinner, joka pi-
dettiin ulkona, lämpimässä ja mukavasti hämärtyvässä il-
lassa. Juhlapuheita ei juuri ohjelmassa ollut, sen sijaan 
ainakin kolme eri tanssiryhmää esiintyi yleisölle. Järjestä-
jien panostus tähän oli valtava, sillä tanssijoita oli yhteen-
laskettuna varmaan toista sataa. Istuin 10 hengen pöydässä, 
jossa istui lisäkseni 8 ruotsalaista ja vieressäni saksalainen 
CAEF:in pääsihteeri Max Schumacher. Aina sanavalmiit 
ruotsalaiset varastivat show’n, ainahan tunnelma on vähän 
jäykkä, kun pöytään istutaan. Jotain keventävää pitäisi 
kertoa. Suuren alumiinikonsernin toimitusjohtaja (kun 
tiesi minun olevan Suomesta) esitti sitten omalla äidinkie-
lellään kuluneen arvoituksen: mitä eroa on suomalaisissa 
häissä ja hautajaisissa? Kun kukaan ei muka tiennyt vasta-
usta, hän sitten kertoi, että hautajaisissa on yksi vähemmän 
ryyppäämässä. Ja koko ruotsalaisten joukko räjähti naura-
maan. Minua sitten katsottiin, että pystyykö tuo yksi suo-
malainen haasteeseen vastaamaan. Sen verran harmitti, 
että olin jo aloittamassa arvoitusta siitä, missä on maailman 
ohuin maan sotasaavutuksista kertova kirja, mutta viime 
hetkellä ajattelin, että ehkä illan tunnelma kärsisi kysymyk-
sestä turhan paljon. Käänsin juttuni siihen, että kun Tunte-
mattomassa sotilaassa kerrotaan yhden suomalaisen vas-
taavan kymmentä ryssää, niin Lahtinen siihen yrmeästi 
toteaa, että ”mitäs sitten kun tulee se yhrestoista”. Ruotsa-
laiset ehkä ymmärsivät yskän. Naurahtivat. Saksaksi en 
herra Schumacherille voinut juttua kertoa, on noilla saksa-
laisilla sen verran traumaattiset kokemukset toisesta maa-
ilmansodasta. Onneksi ruotsalaiset osasivat myös pitää 
suunsa kiinni. Näiden kahden episodin jälkeen ei pöydässä 
enää arvoituksia esitetty.  

Turvallinen oli olo aina, kun kävelin hotellista kongres-
sitiloihin. Tien viereen oli pysäköitynä kolme sotilasajo-
neuvoa, ja jokaisen lavalla useita sotilaita täysissä varus-
teissa, kypärät päässä ja automaattiaseet valmiina käsissä. 
Sen verran olivat hymytöntä porukkaa, että en viitsinyt 
ottaa riskiä ja alkaa kaivaa kameraa salkusta. Olisi joku 
hermostunut sotilas voinut luulla minun kaivavan vaikka-

Kiinan valimoteollisuuden muutos vv. 2010-2020 (ekseltaulukolla)

►
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pa käsikranaattia ja tehnyt liian hätäisiä ratkaisuja. Näinpä 
siis valokuvat jäivät ottamatta (mutta säilyipä sentään hen-
kiriepu). 

Kun Meksikossa matkustaa, voi varautua siihen, että 
kieliongelmia esiintyy. Kun saavuin lentokentälle, taksitis-
kin takana oli kolme naishenkilöä. Kysyin, että voidaanhan 
puhua englantia. Heitä kovasti nauratti ja sanoivat, että ei 
se käy. Kun saavuin kansainvälisen tason hotellin vastaan-
ottoon, taas oli kolme tätiä tiskin takana ja nauraen kertoivat, 
että eivät osaa englantia. Kun oli kongressin avajaispäivä, 
yritin päästä hotellihuoneeseeni, mutta magneettikortti ei 
vain toiminut. Ei muuta kuin vastaanottoon kertomaan 
kieltä ymmärtämättömille henkilöille ongelmasta. Kaikki-
neen meni melkein tunti, ennen kuin ovi saatiin monien 
selkkauksien jälkeen auki. Tuloksena tästä oli tietysti se, 
että myöhästyin avajaisista. Hauskinta jutussa on se, että 
kun olisin mennyt huoneessa käymään lounaan jälkeen, 
sama tilanne toistui ja nyt myöhästyin pääluennoilta. Itsek-
seni siinä ajattelin, että kuinka kallis hotelli täältä pitää 
varata, että pääsee ilman tällaista sählinkiä omaan huonee-
seensa. 

Lopuksi vinkki sinulle, jolla on jo kaikkea

Heinäkuussa olin viikon Lontoossa olympialaisia seuraa-
massa parhaan kaverini kanssa. Hän on todellinen maail-
manmatkaaja ja vei eräänä aamuna minut yhdistettyyn oh-
jelma- ja matkatoimistoon. Yritys palvelee liike-elämän 
eliittiä, mutta myös tarvittaessa muita asiakkaita. Yritys ei 
järjestä pakettimatkoja, vaan jokainen matka suunnitellaan 
ja räätälöidään asiakkaan yksilöllisten toiveiden ja aikatau-
lun mukaan. Kaikki toiveet toteutetaan hienotunteisesti ja 
ammattitaidolla. Haluan nyt jakaa tämän lahjavinkin sinul-
le Valimoviestin lukija, jolla on lahjapulma. Pitäisi hankkia 
jokin lahja liiketutulle, jolla on jo kaikkea, asuntovelat 
maksettu, lapset koulutettu, tallissa kaksi uutta autoa ja 
musta Harley-Davidson. Lapset ovat ostaneet 50-vuotislah-
jaksi kuumailmapallolennot ja Benji-hypyt. Työnantaja on 
osoittanut arvostusta muistamalla merkkipäivää aidolla 
Rolex-kellolla. Mitä tällaisessa tapauksessa voi merkkipäi-
vän kunniaksi hankkia?

No problem, tässä ratkaisu: lontoolaisesta matkatoimis-
tosta voit hankkia liiketuttavallesi matkakokemuksen, joka 
varmasti ei jätä kylmäksi. Ja jos kahdeksasta neljään -arki 
ahdistaa, voithan tilata matkan itsellesikin, tällä matkalla 
kyllä arki unohtuu kummasti. Matkoja on kolmea kategori-
aa: Light, Medium ja Strong. Lisäksi tiskin alta myydään 
Extra Strong -matkoja. Tässä muutamia esimerkkejä: hai-
sukellus ilman kehikkoa Bahamasaarilla, Tsernobylin rau-
nioissa kiertelyä, viikon omatoiminen osallistuminen 
Ateenan mellakoihin polttopullojen kera. Espanjalaiseen yli 
50 %:n nuorisotyöttömyyteen voi tutustua pahamaineisella 
asuinalueella, jossa viikko vietetään ilman rahaa ja luotto-
korttia. Suosittu on ollut myös tutustuminen meksikolaisiin 
huumekartelleihin, mutta nämä matkat ovat vähentyneet, 
sillä huumejengit ovat nyttemmin alkaneet hirttää satunnai-
sia ohikulkijoita moottorien ylittäviin kaiteisiin. Valikoimis-
sa on myös halukkaille Nairobissa strutsilla ratsastamista 
(strutsi tappaa ihmisen yhdellä potkaisulla). Matkatoimiston 
omistajan kertoman mukaan kaikki matkoilta palanneet ovat 
kertoneet saaneensa oikein ”kunnon kiksit” matkallansa. 
Mikäli kiinnostuit, kirjoittajalta saat liikkeen kontaktitiedot.

Kiitokset VALTY ja SVY

Esitän kiitokseni Valutuoteteollisuus ry:n ja Suomen Vali-
moteknisen Yhdistyksen hallituksille matkastipendistä, joka 
mahdollisti tämän matkan. Samalla muistutan siitä, että 
tämän kaksiosaisen matkaraportin ensimmäinen osa julkais-
tiin Valimoviestissä 2/2012. 

20.8.2012

Tärkeimmät lähteet: 
Modern Casting-lehdet, 70th WFC 2012 Mexico, WFO, 
Gjuteriet, CAEF, FINPRO, Helsingin Sanomien arkisto, Turun 
Sanomat, Suomen suurlähetystö, Mexico; Blackhawk de México, 
S.A. Company Profile, The Tabira Foundry Institute sekä luku-
isat haastattelut ja keskustelut. Artikkeliin liittyvän täydellisen 
lähdeluettelon lukija voi halutessaan pyytää sähköpostilla: olavi.
piha@aalto.fi
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metallurgin palsta 22.

Valukanaviston suunnittelusta

Valukanavien suunnittelu ja mitoitus on mahdollisesti valutuotannon 
heikoimmin tunnettu osa etenkin teräsvalussa. Valimoprosessin muut 
osa-alueet kuten sulametallurgia, metallin syöttäytyminen ja jäähtymi-
sen aiheuttamat jännitykset hallitaan huomattavista paremmin.

Taustaa

Valukappaleen tiivistämiseen, syöttä-
miseen ja jäähtymisen aikaiseen 
kutistumiseen liittyvät ilmiöt ja teori-
at ovat varsin hyvin tunnettuja ja 
käytännön vahvistamia. Käytännössä 
Wlodawerin, Chvorinovin, Heuversin 
ja muiden uranuurtajien teoriat ja 
havainnot pätevät edelleen. Esimer-
kiksi imuvirheet ovat melko harvinai-
nen susitus syy etenkin teräsvalussa. 
Käytännössä taustalla on aina jokin 
satunnainen prossessipoikkeama tai 
kappaletta ei alunperinkään suunni-
teltu täysin tiiviksi. 

Valunsimulointiohjelmien viimeai-
kainen varsin nopea kehittyminen 
mahdollistaa edellä mainittujen vir-
heiden varsin tehokkaan eliminoinnin 
jo suunnittelupyödällä.  Simulointi 
tarjoaa mm. tehokkaat työkalut imu-
huokoisuuden, mikrohuokoisuuden, 
suotautumisen sekä kuuma- että kyl-
märepeäminen torjuntaan, kunhan 
niitä vain käytetään. Tästä johtuen 
merkittävä ellei merkittävin osa valu-
virheistä, jotka nykyään johtavat 
valukappaleen ylimääräiseen korjaa-
miseen tai romuttamiseen näyttäisivät 
johtuvan valutapahtuman ja muotin 
täyttymisen aikana tapahtuvista ilmi-
öistä. Eräiden tutkimusten mukaan 
yli 80% kaikista havaituista virheistä 
olivat peräisin valutapahtuman aikai-
sesta reoksidaatiosta. [1] [2]

Vaikka kaikissa valunsimulointiohjel-
missa on mahdollista simuloida myös 
muotin täyttyminen, niin vain muuta-
malla ohjelmalla pystytään aitoon 
monifaasivirtauksen mallinnukseen. 
Monifaasivirtauksen simulointi mah-
dollistaa sulan metallin ja muotissa 
olevan ilman vuorovaikutuksen ja 
sekaantumisen tutkimisen. Käytän-
nössä tulokset ovat vielä varsin suun-
taa antavia ja niiden hyödyntäminen 
on varsin rajallista. Itse en ole nähnyt 
ainuttakaan simulointia, jossa sulaan 
sekaantuvat ilmakuplat ja niiden 
kulkeutuminen olisi pystytty mallin-
tamaan tyhjentävästi. Tämä on sinän-
sä huvittavaa, sillä valutavasta riip-
puen muotin täyttymisessä sulan 
sekaan joutuvan ilman tilavuus voi 
olla jopa yhtä suuri kuin valettavan 
sulan tilavuus.  Tämän johdosta 
muottien täyttöjärjestelmien suunnit-
teluun olisi kiinnitettävä entistä suu-
rempaa huomiota. [1][2] [4]

Nykytilanne

Kaatosuppilo
Perinteinen kartiomainen kaatosuppi-
lo on todennäköisesti huonoin yksit-
täinen perinteinen valukanaviston 
osa.  Suppilon tarkoituksena on tarjo-
ta hieman suurempi  tähtäyskohde 
senkasta tulevalle valusuihkulle, 

mutta  käytännössä se toimii erittäin 
tehokkaana ejektorina, joka sekoitta 
ilmaa alaspäin virtaavaan sulaan 
kuten kuvassa 1 havainnollistetaan. 
[1]

Markku Eljaala

Metallin urkkija
Metallurgist

Kuva 1. Periaatekuva ilman sekoittumisesta 
sulaan kaatosuppilossa. Sulan nopeuden 
ylittäessä kriittisen arvon ilman sekoittuminen 
on väistämätöntä. [1][2] 

Suoraseinämäinen kaatokanava
Suoraseinämäisiä kaatokanavia käy-
tetään etenkin tiilikanavilla. Kun 
putoavan sulavirtauksen nopeus kiih-
tyy, niin samalla sen poikkipinta-ala 
pienenee, jolloin kaatokanavan seinä-
mät eivät enää tue virtausta, minkä 
seurauksena virtauksen pinta muuttuu 
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turbulenttiseksi, mistä seuraa hapet-
tumisvirheitä, kuten kuvasta 2 voi-
daan havaita. Kaatokanavat tulisi 
laskea kappalekohtaisesti parhaan 
mahdollisen lopputuloksen saamisek-
si. [1]

ilman sekaantumisen virtaukseen. 
Lisäksi virtausnopeudet valukanavis-
sa on pidettävä kriittisen nopeuden 
alapuolella, jotta turbulenssi niiden 
jälkeen ei aiheuta ilman sekaantumis-
ta sulaa muottionkalossa. [1][4]

Muotin täyttymisaika
Kirjallisuudesta löytyy paljon ohjeita 
oikean valuajan määrittämiseksi 
kriteereinä käytetään mm. valukappa-
leen painoa, pienintä seinämänpak-
suutta ja sulan kriittistä nousunopeut-
ta muotin seinämällä. Vaikka kyseiset 
ohjeet eivät olekaan täysin väärässä, 
niin niiden tarkoituksena on vain 
ehkäistä jotain tiettyä ongelmaa, 
kuten sulan liiallista jäähtymistä 
täyttymisen aikana ja sitä kautta kyl-
mäpoimujen ja –saumojen muodostu-
mista. Varsin yleinen ohje on kuiten-
kin, että valu niin nopeasti kuin mah-
dollista. Tämä ohje juontaa juurensa 
paljolti tuorehiekkamuottien ajoilta, 
jolloin nousevan metallin muotille 
aiheuttaman lämpösäteilyn määrä 
pyrittiin pitämään mahdollisimman 
pienenä kvartsihiekkaisten muotin 
seinämien kuoriumavirheiden eh-
käisemiseksi. Näistä ajoista maailma 
on kuitenkin muuttunut. 

Johtopäätökset

Kaatosuppilo
Kaatosuppilolle ei ole tehtävissä 
mitään, vaan sen käytöstä on luovut-
tava. Ristinmalliset suutiilet tai käy-
tännön neuvot valaa suppilon taka-
reunaan pyörteen estämiseksi eivät 
ole ratkaisu. Ne hoitavat oiretta, eivät 
poista tautia. Yksinkertaisin tapa 
kaatosuppilon korvaamiseksi on 
käyttää kaatoallasta. Kaatoallasta 
käytettäessä saadaan vieläkin parem-
pi tulos, kun senkalla kaadetaan huu-
len yli. Ilman sekoittumisen ja reok-
sidaation minimoiseksi täytyisin 
senkan huulen olla mahdollisimman 
lähellä kaatoaltaan pintaa. Sulan 
pudotus korkeuden tulisi olla 100mm 
tai vähemmän. [1][2]

Suoraseinämäinen kaatokanava
Suoraseinämäinen kaatokanava ei 
tule kysymykseen, vaan kaatokana-
van täytyy kaventua alaspäin kiihty-
vän metallivirtauksen tahdissa. Kor-
keilla kaatokanavilla voi olla tarvetta 

hyperbolisen muodon laskemiselle. 
[4]

Kaatokanavan pohjakaivo
Kaatokanavan päätteksi ei tarvita 
laajennusta. Huomattavasti parempi 
tulos saadaan mahdollisimman 
jouhealla liittymällä kaato- ja 
jakokanavan välissä. Kuvassa 3 on 
esitetty muutamia esimerkkejä. [1]

Kuva 2. Suoraseinämäisessä kaatokanavassa 
virtaus irtoaa putken seinämistä, mikä mah-
dollistaa ilman sekaantumisen sulaan. [1][2]

Kaatokanavan pohjakaivo
Perinteisten oppien mukaan kaatoka-
navan pohjalle sijoitettava kaivo 
toimii vaimentimena, joka hidastaa 
virtausta ja edesauttaa laminaarisen 
virtauksen muodostumista. Todelli-
suudessa kaivo toimii päinvastoin 
aiheuttaen voimakasta turbulenssia, 
mikä edesauttaa ilman sekoittumista 
virtauksen sekaan.  Kirjallisuudesta 
löytyy useita ohjeita kaivon mitoitta-
miseksi. Viimeaikaisten tutkimusten 
mukaan oikea kaivon tilavuus on 
nolla.

Kaato-/jako-/valukanvavien suhde 
1:2:4
Löytyy lukuisia suunnitteluohjeita, 
joissa kerrotaan millä kanavistosuh-
teilla saadaan paras lopputulos. Käy-
tännössä tällaiset ohjeet ovat lähtö-
kohtaisesti turhia, sillä jokainen ka-
navisto täytyy suunnitella valukohtai-
sesti. Esimerkiksi yllä mainittu kana-
vistojen suhde 1:2:4, jolla on tarkoi-
tus hidastaa sulan virtausta kanavis-
tossa,  johtaa osittain täyttyneisiin 
kanaviin ja oksidaatioon ainakin 
valun alkuhetkillä. Kanavisto on 
suunniteltava siten, että se pysyy 
täytenä valun ensi hetkistä lähtien 
minimoiden sulan oksidoitumisen ja 

Kuva 3. Kuvassa esitetty kaatokanavan 
erilaisia liitoksia jakokanavaan/-kanaviin, joilla 
ilman sekoittuminen ja turbelenssi saadaan 
pysymään mahdollisimman vähäisinä

Kaato-/jako-/valukanavien suhde
Kanaviston suhteet voivat käytännös-
sä olla esim. väliltä 1:1:2 – 1:1:20. 
Kriteerinä on ainoastaan se, että valu-
kanavista muottionkaloon purkautu-
van sulan nopeus ei saisi ylittää kriit-
tistä arvoa 0.5 m/s (joissakin tapauk-
sissa nopeus voidaan nostaa lukuun 
1.0 m/s). Samalla kaatokanavan ja 
jakokanavien tulisi pysyä täynnä aivan 
kaadon alkuhetkistä lähtien.[2][4]

Muotin täyttymisaika
Valukanaviston ainoa oikea mitoitus 
perustuu käytettävän senkan anta-
maan tilavuusvirtaukseen, joka täy-
tyisi tuntea mahdollisimman tarkasti 
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myös erilaisilla täyttöasteilla. Kana-
visto suunnitellaan tämän ehdon 
perusteella ja muotin täyttymisaika 
on sitten se, mikä se on. Jos ongelmia 
esiintyy, niin silloin valitaan toinen 
senkka/suutiili ja valukanavisto suun-
nitellaan uudestaan sille sopivaksi. 
Huulen yli kaatoaltaaseen valettaessa 
on senkasta tulevan tilavuusvirran 
säätäminen huomattavasti altavalu-
senkkaa helpompaa. Riittää kun pys-
tyy pitämään kaatoaltaan riittävän 
täynnä koko valun ajan. [1]

Ilman sekaantumista sulaan ei usein-
kaan voida täysin ehkäistä millään 
valujärjestelmällä. Tällöin täytyy 

pyrkiä vain sellaiseen lopputulok-
seen, jossa sulaan sekaantuvan ilman 
määrä pysyy mahdollisimman vähäi-
senä ja/tai sen päätyminen muottion-
kaloon tulisi estettyä mahdollisim-
man tehokkaasti. Etenkin raskaassa 
teräsvalussa kaikkien edellä annettu-
jen keinojen orjallinen noudattami-
nen ei ole useinkaan mahdollista, 
esimerkiksi tiiliputkia ei yleensä 
voida korvata hiekkakanavilla eten-
kään kanaviston alkupäässä muot-
tieroosion johdosta. Samoin korkeilla 
muoteilla virtausnopeudet tulevat 
ylittämään ainakin hetkellisesti edellä 
annetut kriittiset arvot muotin täytty-
misen alkuhetkillä.
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KARKKILAN MALLIAPU = 
Valumalleja ja Taidevaluja

HISTORIAA

Karkkilan Malliapu aloitti toimintansa entisen Högfors:in 
/ Componenta:n Karkkilan malliveistämössä keväällä 
1991. Karkkilan Malliapu jatkoi yksityisenä malliveistä-
mönä perinteikästä valimoiden malliveistämöperinnettä. 
Yksityistäminen oli osa historiallista valimoalan kehityk-
sen jatkumoa, jossa valimoiden omat malliveistämöt lope-
tettiin ja siirryttiin notkeammin ja joustavammin toimiviin 
yksityisiin malliveistämöihin.

PERUSTAJAT

Uusien omistajien Hannun Ojasen ja Ismo Söderlundin 
taustat olivat tukevasti karkkilalaisia. Hannu Ojanen, syn-
typeräisenä karkkilalaisena, oli aikaisemmin toiminut tässä 
Suomen kuuluisammassa valimossa Högfors:in ja myöhem-
min Componenta Karkkilan valimon osastoinsinöörinä / 
tuotantopäällikkönä yhteensä 39 vuotta. Hannu tuli Hög-
forssille töihin jo vuonna 1968, ollen jatkossa myös metal-
li- ja puumalliosaston päällikkönä. Ismo Söderlund työs-
kenteli malliveistämön vastaavana työnjohtajana kaikkiaan 
25 vuotta, joten malliveistämön hankinnalle oli olemassa 
vankat ammatilliset perusteet. Malliveistämössä oli parhail-
laan 30 työntekijää puumallipuolella ja 25 henkilöä metal-
limallipuolella. Kaiken kaikkiaan malliveistämön henkilö-
vahvuus suurimmillaan oli 64 persoonaa. (Mallien kanssa 
työskentelevät ovat aina olleet ”Persoonia”.)

Ismo jäi pois Karkkilan Malliavusta ja samalla aktiivista 
työelämästä ansaitulle eläkkeelle vuonna 1995. Eräänä 
valumallialan vaikuttajana Ismo kuului jäsenenä valumal-
lialan standarditoimikuntaan, joka oli laatimassa suomalai-
sen mallistandardin Valumallit SFS 3307 (Valumallit- ja 
tarvikkeet Valmistusohjeita).

NYKYTILANNE 

Hannu Ojanen siirtyi ansaitulle eläkkeelle 63-vuotiaana 
vuonna 2007. Nykyisin malliveistämöä johtaa Hannun 
poika, Mikko Ojanen, joka siirtyi toimitusjohtajaksi 2007. 
Ojasen veljeksistä toinen, Harri vastaa yrityksen tietokone-
pohjaisesta valukappaleiden mallintamisesta ja muotojen 

toteuttamisesta. Henkilökuntaa on Karkkilan Malliavussa 
ollut parhaimmillaan 15 henkilöä. 

Yrityksen vetämisen yhteydessä Mikko Ojanen tallasi 
lähtemättömän jäljen valimoalalle  Mallijaoston puheenjoh-
tajana, jossa ”sivutoimessa” hän vaikutti kaikkiaan 9 vuotta.

KONEKANTA

Malliveistämön siirtymävaiheessa yksityisen omistukseen 
konekanta oli hyvinkin perinteinen, jossa käytettiin vanho-
ja manuaalikoneita, sekä metallimalli- ja puumallipuolella. 
Vuonna 1995 ostettiin kuitenkin yrityksen ensimmäinen 
tietokoneohjauksinen CNC-kone, joka on Makinon takuu-
varmaa tuotantoa. Kone ostettiin silloin käytettynä A. 
Ahlström:in Karhulan tehtaitten malliveistämöstä. Uusilla 
omistajilla oli selkeä näkemys, että vanhalla toimintataval-
la ei ollut jatkossa riittävän tuloksellista tulevaisuutta. 
Vuonna 2003 hankittiin toinen uusi Correa Euro 2000 CNC-
kone, jolla pystyttiin korvaamaan tuotantoa palaneen ”Elmo”-
koneen tilalle. ”Elmo:on” jouduttiin kunnostettaessa vaih-
tamaan melkein koko repertuaari ja nykyisin se toimiikin 
pääosin metallin koneistuksessa ja varakoneena.

TAIDEVALIMO

Karkkilan Malliavun toisena merkittävänä haarana voidaan 
pitää Taidevalimoa, jossa erilaisia taidevalukappaleita val-
mistetaan yksittäiskappaleittain käsinkaavauksena. 

Högfors:in valimo on ollut aikoinaan johtava valimo 
maassamme taidevalukappaleiden tuottajana, jossa tehtyjä 
taidevalukappaleita taitaa nykyisinkin löytyä satoja taidok-
kaita valuja suomalaisissa valimoissa ja valimoihmisten 
kotien seiniltä. Componenta Karkkilan aikana taidevalupuo-
lella oli vain yksi henkilö töissä, eikä sen toiminta istunut 
yhteen tehokkaan tilausvalimon kanssa. 

Componenta Oy:n johtoon kuuluva Olli Karhunen tarjo-
si taidevalimon toimintaa vuonna 2010 Mikko Ojaselle 
Karkkilan Malliavun yhdeksi toimintahaaraksi ja siitä läh-
tien Suomessa on toiminut oma ”teollisuustaidevalimo” 
Karkkilan Malliavussa.

Kari Pohjalainen

entinen mallilehtori ja 
 nykyinen mallifossiili

yritysesittely
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TEKNIIKKA

Varsinaista taidevalupuolta kehittämään lähtivät Mikko 
Ojanen ja Jyri Backman yhdessä muun malliveistämötoi-
minnan yhteydessä. Taidevalutoiminta alkoi puolittain 
harrastusmielessä, mutta toiminnan ja sen menetelmien 
kehittyessä on asia saanut laajempaakin merkitystä. Varsi-
naista taidevalun muotinvalmistustekniikkaa on kehitetty 
nykyaikaiseksi toiminnaksi, jossa on uusittu vanhat painavat 
ja kömpelöt kaavauskehät, niiden kiinnitykset ja ohjaukset. 
Välineitä on kehitetty toimiviksi, ilman turhia valimoiden 
perinnepaineita. Tässä tekniikan kehitysajattelusta on pääosin 
vastannut Malliavun tuotantopäällikkö Jyri Backman. 

Tilat on rakennettu uuteen paikkaan Componentan vali-
mossa ja muutenkin toiminta on vakuuttavan nykyaikaista, 
josta monella vanhan valimoperinteen painolastin alla toimi-
valla pienvalimolla olisi paljonkin opittavaa. Valettavana 
materiaalina on Karkkilan valimon uuneista saatu valurauta.

Mallit on uusittu nykyaikaisiksi, joiden tuottamisessa on 
hyödynnetty yrityksen hallitsemaa CNC-tekniikkaa. Tällä 
hetkellä vuonna 2012 on Karkkilan Malliavun taidevalimo-
puolella käytössä kymmenittäin valumalleja ja lisää kehi-
tellään.

ERITYISLAHJAT KARKKILASTA

Nykyisin voikin näitä valettuja ”laatulahjoja”, joiden arvo 
vain paranee vuosien saatossa, käydä pyynnön jälkeen 
katsastamassa Valimomuseossa ja/tai Karkkilan Malliavus-
sa ja tilata kuhunkin tarpeeseen. Pyydettäessä niihin saadaan 
valettuna jopa tekstiäkin, jossa lahjan saajan nimi komeilee 
kunniapaikalla. Nimi, jos mikä, kohottaa näiden hienojen 
valurautaisten taideteosten arvoa vielä entisestäänkin. 

Valimomuseo on lupautunut hoitamaan pääsääntöisesti 
näiden taidevalujen myynnin, joten samalla kun ostaa hyl-
lystä hienon valun voi myöskin tutkiskella Valimomuseon 
näyttävää esineistöä.     

Pieni osa taidevaluista näkyy Mikko Ojasen takana seinillä.
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Kerromme mielellämme lisää 
uutuustuotteestamme!
Tyrolit Oy
Tel: +358 3 3581700
Fax: +358 3 3581750
Mail:tyrolit-fi@tyrolit.com
Web:www.tyrolit.com

VIB STAR 
– ei rasita ranteita, 

kyynärpäitä tai 

muita niveliä
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valimomuseo

Suomen Valimomuseo • PL 50,Tehtaanpuisto • 03601 Karkkila 

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

Valimomuseo toivottaa SVY:n 
tervetulleeksi karkkilaan

Nyt on aivan pakko myös hieman mainostaa. Karkkilan 
Malliavun kanssa on tehty periaatepäätös, että pääsääntöi-
sesti Valimomuseo kauppaa heidän valmistamiaan taideva-
luja. Taidevaluthan ovat paras vaihtoehto valimomiehille ja 
–naisille mietittäessä arvokasta lahjaa esim. merkkipäiviksi. 
Malliapu valmistaa Högforsin perinnemallien lisäksi monia 
uusia tuotteita, joista maininnan arvoinen on etenkin Sammon 
taonta, kerrassaan upea ja suurikokoinen taulu, jossa nyt 
tiettävästi ensimmäisen kerran Suomen taidevalujen yhtey-
dessä hyödynnetään kansalliseepoksemme Kalevalan aihe-
piiriä. Toinen uutuus on Ukkosenjumalan sisartyö Loki ja 
Sigyn, josta aikaisemmassa lehdessä jo olikin juttua. Nyt 
mietintämyssyt päähän ja rahapussit latinkiin, sillä tilaisuus 
saada näitä tuotteita mukaansa ilman rahtikuluja ei kovin 
usein toistu. Ja mieluiten kannattaa kysellä hintoja ja vali-
koimia etukäteen, sillä myymälässämme tuotteita on esillä 
vain rajoitetusti. Paras tapa varmistaa ostosten sujuvuus 
paikan päällä on tilata tuote etukäteen tämän jutun alalai-
dassa näkyviä yhteystietoja hyödyntäen.

Ajankohta SVY:n vuosikokoukselle juuri Karkkilassa on 
mitä parhain. Valimoinstituutin kanssa valmistettu näyttely 
Elämä pronssiin on saanut kesän aikana innostuneen vas-
taanoton. Kyseessä on näyttely, joka sopii sekä taiteen että 
valimoteollisuuden ystäville. Näyttely oli jo sovittu päätty-
väksi syyskuun lopulla, mutta SVY:n vuosikokouksen an-
siosta se sai viikon lisäaikaa. Tervetuloa siis sankoin joukoin 
ihmettelemään pronssista ja raudasta valmistettuja upeita 
taide-esineitä. Ja niille, jotka eivät aiemmin Valimomuse-
ossa ole vierailleet, tarjoutuu nyt tilaisuus tutustua myös 
perusnäyttelyymme. Samoin vierailu Högforsin masuunis-
sa on mahdollinen, jos tapahtuman järjestäjä niin haluaan.

Osa Paula Nurmisen teoksesta ”Metsän ihmeitä”. Sammon taonnan saa Valimomuseosta mukaansa 390 eurolla.
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En malta olla mainitsemasta, että pitkään valmisteltu 
kirja suomalaisista taidevaluista valmistui kesäkuun aikana. 
Kirja on nimeltään Enkeleitä, jättiläisiä ja kruunupäitä. 
Hintaa opuksella on 22 euroa, mikä on kovakantiselle kir-
jalle käytännössä omakustannehinta (jep, museot, toisin kuin 
esim. valimot, eivät ole voittoa tavoittelevia yhteisöjä…), 
ja täten juuri sopiva ostos matkamuistoksi. Alhaisesta myyn-
tihinnasta voimme kiittää Componentaa, joka osallistui 
kirjan painatuskuluihin. Kirjalla on lisäksi tyytyväisyystakuu. 
Rahat palautetaan, jos sisältö ei tyydytä!

Enkeleitä, jättiläisiä ja kruunupäitä on vihdoin ilmestynyt.

Mutta myyntipuheet sikseen. Valimomuseon kesä on siis 
sujunut hyvin. Näyttelyt ovat olleet onnistuneita ja kävijöi-
tä riittävästi, vaikka Högforsin masuuni jouduttiin pitämään 
säästösyistä johtuen kiinni koko kesän. On aika kääntää 
katseet loppuvuoteen ja ensi vuoteen. Tämän vuoden päät-
tää ja ensi vuoden aloittaa teknikko Eino Sarkin valokuvis-
ta koostettu näyttely. Kyseessä on näyttelytrilogian keskim-
mäinen osa. Sarkki toimi Högforsin tehtaan valokuvaajana 
1950- ja 60 –luvuilla ja hän voitti valokuvillaan useita 
palkintoja Kymi-Yhtiöiden sisäisissä kilpailuissa.

Kesällä 2013 on vuorossa Högforsin konepajakoulusta 
kertova näyttely. Kyseinen ammattikoulu otti ensimmäiset 
oppilaansa vastaan 1943, joten siitä tulee ensi vuonna ku-
luneeksi tasan 70 vuotta. Koulu ehti toimia yli 30 vuotta 
suoltaen metallialan osaajia suomalaisiin konepajoihin sekä 
valimoihin jatkuvana virtana.

Konepajakoulun oppilaita viilauspöydän ääressä 1946.

Saamme museoon aika ajoin erinäisiä kyselyitä mitä ihmeel-
lisimpiin asioihin liittyen. Aika usein pystymme kysyville 
vastamaan, mutta tällä kertaa sormi on mennyt suuhun. Eräs 
henkilö haluaisi tietää kuvan tuhkakupin valmistajan. Tähän 
saakka on selvinnyt, että rautaa se ei ole, vaikka painaa 
suunnilleen yhtä paljon kuin rauta, eikä se ole myöskään 
Högforsin valmistama. Aiheena on Tuhkimo, joka ruokkii 
ikkunasta sisään lentäviä lintuja. Ilmeisesti samasta aihepii-
ristä on valmistettu myös tekstiilitaideteoksia. Lisätietoa siis 
nyt kaivataan.

Selviääkö Tuhkimo-tuhkakupin arvoitus?

Mukavaa syksyä Valimoviestin lukijoille ja tervetuloa san-
koin joukoin Karkkilaan!
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Valimotekniselle 
tutkimustulokselle 
julkisuutta

Professorin palsta

Juhani Orkas

Valimotekniikan professori, Aalto yliopisto

Suomessa valimoteknistä tutkimusta harjoittavat Aalto-yli-
opiston Insinööritieteiden korkeakoulun Valutuotetekniikan 
tutkimusyksikkö, Tampereen teknillisen yliopiston Materiaa-
liopin laitos ja Valimoinstituutti Tampereella. Meneillään 
oleva yliopistouudistus tulee jatkossa siirtämään tuote- ja 
prosessinkehityshankkeita enemmän Valimoinstituutin teh-
täväksi ja yliopistoissa pyritään tieteellisesti korkealaatuisin 
ja pitkäjänteisiin tutkimushankkeisiin, joiden tuloksena syn-
tyy tieteellisiä julkaisuja ja tohtoreita. Mikä on valimoteknii-
kan asema tässä muutoksessa, sen aika näyttää…

Edustamani Valutuotetekniikan tutkimusyksikkö Otanie-
messä on viime aikoina keskittynyt tutkimuksessaan erityi-
sesti valumateriaalien kehittämiseen. Myös tuloksia on 
syntynyt ja siitä osoituksena pääsimme alkukesästä 2012 
julkisuuteen alumiiniseosten lämmönjohtavuuden 
kehittämishankkeellamme, josta seuraavassa yhteenveto 
lehdistötiedotteen muodossa. Hankkeen puuhamiehinä ovat 
toimineet allekirjoittanut sekä kehityspäällikkö Esa Suikka-
nen Alteams Oy:ltä ja tutkijoina TkT Celal Cingi ja DI 
Veijo Rauta Aalto-yliopistosta.

Lehdistötiedote: Keveyttä ja käyttövarmuutta 
tukiasemiin uudella alumiiniseoksella ja 
valmistustekniikalla
 
Elektroniikan tehojen kasvaessa kasvaa myös hukkateho ja 
syntyvä lämpö on poistettava. Tähän ongelmaan tarjoaa 
ratkaisun Aalto-yliopiston ja Alteams Oy:n yhteinen tutki-
musprojekti, jossa on saatu aikaiseksi yli 50 prosentin pa-
rannus valetun alumiinin lämmönjohtavuudessa. 

Elektroniikan komponentit tulevat yhä tehokkaammiksi 
ja tuottavat yhä enemmän lämpöä, joka on poistettava va-
letuista alumiinikoteloista. Esimerkki käyttökohteesta on 
matkapuhelinverkon tukiasema kännykkämaston päässä. 
Ylikuumeneminen aiheuttaa tehotason rajoittamista. Jos 
tukiasemaradio kuumenee liikaa, tukiasema toimii huonos-
ti, rajoittaa puhelujen määrää tai yhteys katkeaa.

Nyt FIMECCin Demanding Applications (DEMAPP) 
-tutkimusohjelmassa on saatu aikaiseksi merkittävä parannus 
alumiiniseosten lämmönjohtavuudessa.  Normaali lämmön-
johtavuus on 120 W/mK. Tavoitteena on pidetty lukua 200. 
Tutkimusprojektissa on päästy jo tasolle 190 W/mK ja tätä 
tulosta voidaan pitää kansainvälisesti loistavana. 

”Alumiiniseosten lämmönjohtavuuden paraneminen 
vaikuttaa eniten elektroniikkateollisuuteen, joka vaatii koko 
ajan näiltä seoksilta parempaa suorituskykyä. Elektroniik-
kavalmistajien ja heidän alihankkijoidensa lähtö Suomesta 
voidaan estää vain jatkuvalla teknisellä kehityksellä”, sanoo 
Aalto-yliopiston professori Juhani Orkas.

Jos alumiiniseoksen lämmönjohtavuus on hyvä ja kotelon 
seinämästä voidaan tehdä ohuempi, saadaan merkittävää etua 
lämmönsiirrossa.  ”Kotelon seinämä on saatava mahdollisim-
man ohueksi eli kevyeksi, sillä näin se on halvempi sekä 
valmistaa että kuljettaa ja asentaa. Parempi lämmönjohtavuus 
mahdollistaa myös uusia rakenteita ja poistaa erillisten läm-
mönlevittimien tarpeen.  Suurin vaikutus tällä teknisellä ke-
hityksellä on pistemäisiin kuormiin eli suuritehoisiin proses-
soreihin sekä tehovahvistimiin”, sanoo Nokia Siemens Net-
worksin lämmönhallinta-asiantuntija Jari Huttunen.

Lämmönjohtavuuteen vaikuttavat valu- ja 
lämpökäsittelytekniikka sekä seostus

Lämmönjohtavuuden paranemisen taustalla on määrätietoinen 
alumiinin seostuksen sekä valu- ja lämpökäsittelytekniikan 
kehitys. Mitä vähemmän alumiiniseoksessa on seosaineita, 
sitä parempi lämmönjohtavuus. Elektroniikkakomponentteja 
valetaan painevalutekniikalla. Tässä projektissa matalaseos-
teisia alumiineja on valettu sekä normaalina painevaluna että 
puolijähmeässä tilassa ns. rheo casting -tekniikalla. Merkit-
tävään lämmönjohtavuuden paranemiseen tarvitaan myös 
valun jälkeen komponenteille tehtävä lämpökäsittely. 

Lämmönjohtavuuden paraneminen tuo merkittävää kil-
pailuetua alalla toimiville yrityksille. Mukana FIMECCin 
tutkimusprojektissa oli alumiinivaluja tekevä jyväskyläläi-
nen Alteams. ”Alteams on maailman suurin alumiinivalujen 
toimittaja telekommunikaatioverkkoyrityksille. Useat 
elektroniikkateollisuuden asiakkaamme ovat kiinnostuneita 
tämän alueen kehitystyön tuloksista, telekommunikaatioalan 
lisäksi mm. taajuusmuuttaja ja autoelektroniikan valmistajat.  
Valettu komponentti pysyy kauemmin teknisesti kilpailu-
kykyisenä ja muut ratkaisut ovat aina kalliimpia”, sanoo 
Alteamsin kehityspäällikkö Esa Suikkanen. 

Katso myös tuloksesta tehty animaatio osoitteesta 
www.fimecc.com!
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mallijaosto

Vuosikokouskutsu
Mallijaoston vuosikokous pidetään  
Karkkilassa 5.10.2012  
SVY:n vuosikokouksen yhteydessä.  
Mallijaoston kokous alkaa noin klo 15.30. 

AGTOS, lehdistötiedote, sopimus Oras  180563
Nykyaikainen rumpusinkolaitos käyttöön

Oras kehittää, tuottaa ja käyttää yk-
siotesekoittimia, termostaatteja, säh-
köisiä venttiilejä ja moduleita. Orak-
sen kymmenien vuosien kokemus 
putkien osien kehittämisestä eri ma-
teriaaleista, sekä erinomaiset ohjel-
misto- ja valmistustiedot antavat 
hyvän perustan käyttäjäystävällisten 
tuotteiden kehittämiseen ja valmista-
miseen.Oras on pohjoismainen mark-
kinajohtaja ja eräs suurimpia Euroo-
pan hanavalmistajia. 

Valujen sinkoukseen on ORAS valin-
nut AGTOS-rumpusinkolaitoksen 
MR 270, jossa on 2 AGTOS suurte-
hosinkopäätä. Taajuusmuuttajat oh-
jaavat sinkoja ja mahdollistavat näin 
valujen optimaalisen käsittelyn.
Rumpusinko on tunnetusti tehokkain 
massatuotteiden sinkousmenetelmä. 
Singottavat kappaleet pyörivät tela-
maton käydessä ja ovat koko sin-
kousajan teräshiekkasuihkun käsitel-
tävänä. Panostin täyttää singon auto-
maattisesti. Tyhjennys tapahtuu täry-
seularännin kautta.  

Panostuslaite täyttää kappaleet sin-
gon telamatolle. Tällöin ne putoavat 
panostusoven kautta eteenpäin pyöri-
välle telamatolle. Lopuksi panostin 

palautuu aloitusasemaansa. Oven 
sulkeuduttua alkaa sinkousprosessi. 
Ovi avautuu etukäteen määritetyn 
sinkousajan jälkeen ja valmiiksi sin-
gottu panos tyhjennetään jaksottain 
seularännin kautta asiakkaan laatikoi-
hin. Teräshiekka kiertää ja sitä puh-
distetaan jatkuvasti. Puhdistukseen 
käytetään AGTOS-magneettierotinta 
AM 500. Se erottaa luotettavasti 
kaavaushiekan ja teräshiekan.  Te-
räshiekan ja hiekan sekoituksesta 
eroitetaan tereäshiekka kahdella pe-
räkkäisellä rumpumagneetilla. Lisäk-
si puhdistetaan teräshiekkaa kaskadi-
tuuliseulalla. Ilmavirta erottaa te-
räshiekasta pölyn ja alikokoisen te-
räshiekan. Karkeat imun läpi tulleet 
teräshiekkarakeet erotetaan törmäys-
pellillä. Purseet ja muut karkeammat 
kappaleet erotetaan seulalla. Tällä 
tavoin hyvin puhdistettu teräshiekka 
putoaa teräshiekkasiiloon. Lyhyet 
huoltoajat ja kohtuulliset varaosahin-
nat mahdollistavat laitoksen erittäin 
taloudellisen käytön. 

AGTOS

AGTOS toimii kaikilla sinkopyörä-
sinkouksen alueilla. Oma henkilöstö 

hoitaa sinkolaitosprojekteja, suunnit-
telee, valmistaa ja ohjelmoi omilla 
tehtailla sinkoja puhdistukseen, ruos-
teenpoistoon, hehkutushilseen pois-
toon ja kuulapommitukseen. Valmis-
tusohjelmaan kuuluvat myös kappa-
leiden kuljettimet muilta käsittelypai-
koilta sinkoon ja edelleen pois. Täl-
löin toimitamme koko järjestelmän ja 
laitoksen, siis kokonaisratkaisun. 
Laitosten koko voidaan mitoittaa 
millimetrin kokoisten ketjujen käsit-
telystä valtamerikonttien sinkoukseen 
eli laitosten kokoa ei ole rajoitettu.

AGTOS-sinkolaitteiden vara- ja ku-
lutusosien lisäksi tarjotaan sopivia 
osia muiden valmistamiin sinkolai-
toksiin. Huolto-, korjaus- ja moderni-
sointitöitä tehdään kaikkien valmista-
mille laitoksille. Täten asiakkaalla on 
kilpailukykyinen sopimuskumppani 
kaikkeen sinkoustekniikkaan liittyen. 

AGTOS Gesellschaft für technische 
Oberflächensysteme mbH  DE-48282 
Emsdetten  www.agtos.de  Suomessa: 
Oy DIACO Ab  www.diaco.fi  sähkö-
posti diaco@diaco.fi 

Toni Häkkinen

valumallinvalmistuksen 
opettaja

Tampereen ammattiopisto
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www.valimoinstituutti.fi

Valukomponentin laatutason määrittely -seminaari

Valimoinstituutti ja Valutuoteteollisuusyhdistys ry:n syysseminaari Valukomponentin 
laatutason määrittely pidetään Tampereella Museokeskus Vapriikin tiloissa to 8.11.2012. 
Tämä seminaari aloittaa Valimoinstituutin ja Valty ry:n vuotuisten loppusyksyn seminaari-
en sarjan, jossa keskitytään kunakin vuonna syvällisemmin yhteen teemaan, tällä kertaa 
ajankohtaiseen laatuasiaan.

Seminaari alkaa klo 9 ja päättyy klo 16, jonka jälkeen on vielä kahden tunnin (klo 16–18) 
cocktailtilaisuus, jossa on mahdollisuus vaihtaa alan toimijoiden kanssa kuulumisia ja 
verkostoitua.

Seminaarin pääpuheenvuoron Defect Formation in Cast Iron tulee pitämään Jönköpingin 
Teknisestä Korkeakoulusta TT  Lennart Elmquist. Seminaarin muu ohjelma on suomen-
kielinen. Aamupäivällä on luvassa puheenvuoro Ajankohtaisista EN- laatustandardeista 
ja iltapäivällä syvennytään laadun määrittelyyn asiakkaan ja valimon kesken, joista meillä 
on esillä kaksi valimo & asiakas-casea.

Seminaarin osallistumismaksu 150€ (+alv. 23%) sisältää ohjelman lisäksi päivän ruoka- 
ja juomatarjoilun. Seminaariin ilmoittaudutaan täältä: https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/
Syysseminaari_8112012_4396

Lisätietoja www.teknologiateollisuus.fi ja www.valimoinstituutti.fi sekä

Lilli Rasilainen
040-8004374

lilli.rasilainen(at)tampere.fi
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Suomen Valimomuseo
Galleria Bremer

Valutaidetta
Valimoinstituutista

Tehtaanpuisto, Karkkila
 

Avoinna kesä-, heinä- ja elokuussa keskiviikosta
sunnuntaihin klo 12–18 (suljettuna 22.–24.6.).

Syyskuussa avoinna lauantaisin klo 12–15
ja sunnuntaisin kello 12–18.

Avoinna myös tilauksesta.
 

Pääsymaksut 5/3/1/0 €

ELÄMÄ
PRONSSIIN

Leena Hartman

Raimo Haverinen

Päivi Hellman

Anna-Maija Kangasniemi

Iiro Kilpikari

Lea Kivi

Petri Kiviniemi

Arja Krossbeck-Juhola

Hilkka Laakkonen

Marianne Laiti

Maila Malm

Paula Mikkilä

Minna Nurmi

Paula Nurminen

Riitta-Liisa Oulujärvi

Hannu Paasonen

Mikko Salonen

Anne Suomi-Latvus

Heikki Viinikka

Ari Virtanen

www.valimoinstituutti.fi
www.karkkila.fi /ruukkimuseo

2.6.–30.9.2012
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Harjavallan Valu Oy
PL 18, Sepänkatu 5
29201  HARJAVALTA
(02) 531 8500
www.harjavallanvalu.fi

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

Aga Oy Ab
Karapellontie 2, 02610  ESPOO
010  2421, www.aga.fi

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

Alteams Oy
PL 9, Hyttipojankuja 2
02781  ESPOO
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

Bruker AXS Nordic AB/Spectral 
Solutions AB
Vallgatan 5, SE-170 67 Solna
0400-610799
kari.nieminen@bruker-axs.se

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

Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11, 28100  PORI
(02) 641 8540, www.mecatrade.fi
Metallikonepaja Oy
49200  HEINLAHTI
(05) 220 1100

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

Northcast ky
Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
mika.isokyto@northcast.fi

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

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

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

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

Suutarilan Valimo Oy
Oppipojantie 6, 
04500 KELLOKOSKI , 
09 - 271 2890,  
aarno.lahtinen@suutarilanvalimo.com

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

TEK-MUR 
Tekninen Muuraus 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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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

Harjavallan Valu Oy
Sepänkatu 5
29201 HARJAVALTA
Puhelin (02) 5318500
Faksi  (02) 531 8510
www.harjavallanvalu.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
Hepolamminkatu 10
33720 Tampere
Puhelin 0500 625 792 tai 040 800 4374
www.valimoinstituutti.fi
www.valuatlas.fi

www.svy.info

Procatec
Koskelontie 15
02920  ESPOO
040  511 3122
www.procatec.net

Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie  
484101  YLIVIESKA 
Puhelin (08) 410 5600 
www.betker.fi

Improlity
Ohjelmistoratkaisut
Kari Teräsniska 
Puhelin  0400 730 63
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Sukunimi Etunimi

Syntymäaika Koulutus

Kotiosoite

Kotipuhelin Kotifaksi

Matkapuhelin Sähköposti (koti)

Työnantaja Tehtävä yrityksessä

Osoite

Puhelin Faksi

Matkapuhelin Sähköposti (työ)

www-sivut

Lisätietoja

Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf

JÄSENHAKEMUSLOMAKE / JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE
Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä
Korjaan/täydennän tietojani

Postita tai mailaa lomake 
viereiseen osoitteeseen! 
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Rauno Sippel 
vastaa mielellään.

SVY
Rauno Sippel 
Kiiskintie 11 

17200  VÄÄKSY
puh.: (03) 766 9736
gsm: 040 - 760 1520

e-mail: rauno.sippel@svy.info

Jäsenhakemus hyväksytty       _____/_____  20__  _____________________________________

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 20__  _____________________________________

Jäsennumero
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