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puheenjohtajan palsta

Niku Nurmi

De flesta av oss har redan firat sommarsemes-
tern. Denna sommar var en av historiens kallaste. I augusti 
fick vi till slut den värme man hade längtat efter. Dessa 
vackra och varma dagar ger oss kraft att orka arbeta långt 
in på hösten. 

Till GIFA-mässan som ordnades i midsommarveckan, åkte 
vi i en rätt stor skara då över 80 personer deltog i resorna. 
På plats var en stor palett av olika leverantörer och givet-
vis en del gjuterier också. På mässan fanns nya och intres-
santa saker, fastän ingen leverantör enligt min mening 
hade något stort och revolutionerande att visa. Resorna 
gick i det stora hela bra, fastän det blev litet förvirrig visa-
vi bussens avgångsställe vid den första gruppens hemresa. 
Lyckligtvis hann alla dock med till flyget. På mina egna 
och föreningens vägnar beklagar jag detta extra fumlande. 

Och Calle förtjänar ett stort tack för att han de senaste 30 
åren förtjänstfullt har ordnat föreningens utrikesexkursio-
ner. Detta var den sista utrikesresan han ordnade i utrikes-
kommitteens regi. 

De senaste dagarna har vi igen hört dåliga marknadsnyhe-
ter. Kina har redan flera gånger devalverat sin valuta. 
Börskurserna i Shanhai har gått klart nedåt och därvid 
dragit ner kurserna även i andra börser världen runt. Ned-
gången i Kina har betytt att även råvarupriserna har gått 
klart ner och oljepriset är på den lägsta nivån sedan flera 
år.  Lyckligtvis kan en liten tillväxt noteras i USA där 
centralbanken redan indikerat en höjning av styrräntan, för 
första gången sedan år 2008. 

Vårt årsmöte som hålls i Jyväskylä närmar sig med storm-
fart. Förberedelserna har framskridit som planerat och jag 
hoppas att vi ses där i stora skaror. 

Önskar er alla en god höst.!

Kesälomat ovat jo monen kohdalla taakse jäänyttä 
elämää. Tämä kesä oli yksi historian kylmimmistä. Elo-
kuussa lopulta saimme ainakin itseni kaipaamaa lämpöä. 
Näiden kauniiden ja lämpöisten päivien voimalla, jaksaa-
kin ahertaa taas pitkälle syksyyn. 

Juhannusviikolla järjestetylle GIFA matkalle saimme 
erittäin mukavasti osallistujia mukaan, lopullisen henkilö-
määrän ollessa hieman yli 80 henkeä.  Paikalla oli laaja 
kattaus eri toimittajia ja tietysti jokunen valimokin. Mes-
suilla oli uusia ja kiinnostavia asioita, vaikka mielestäni 
mitään suurta ja ihmeellistä ei kuitenkaan millään toimit-
tajalla ollut esittää. Matka meni pääsääntöisesti kaikilta 
osilta oikein mallikkaasti, vaikka pientä sekaannusta en-
simmäisenä poislähtevän ryhmän linja-auton hakupaikas-
ta olikin. Jokainen onneksi kerkesi ajoissa paluulennolle. 
Vielä kerran pahoitteluni itseni ja yhdistyksen puolesta 
tästä ylimääräisestä sählingistä.

Iso kiitos on myös paikallaan Callelle, joka on viimeiset 
30 vuotta hienosti järjestänyt ulkomaanopintomatkat, 
tämä kun oli viimeinen hänen järjestämänsä ulkomaantoi-
mikunnan matka. 

Viime päivinä olemme saaneet taas kerran markkinoilta 
huonoja uutisia. Kiina on jo useampaan otteeseen deval-
voinut omaa valuuttaansa. Shanghaissa pörssikurssit ovat 
olleet selvässä laskussa ja siinä sivussa ne ovat vetäneet 
myös muita maailma pörssejä perässään alamäkeen. Kii-
nan notkahduksen takia myös raaka-aineiden hinnat ovat 
tulleet selvästi alaspäin, öljyn hinnan painuessa alimmil-
leen moneen vuoteen.  Onneksi sentään Yhdysvalloissa 
on näkyvissä lievää kasvua, siellä keskuspankki onkin jo 
väläytellyt jopa ohjauskoron nostoa ensimmäisen kerran, 
sitten vuoden 2008. 

Vuosikokouksemme Jyväskylässä lähenee kovaa vauhtia. 
Järjestelyt ovat edenneet suunnitelmien mukaan ja toivon 
että näemme toisiamme siellä sankoin joukoin. 

Hyvää syksyä kaikille!
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Asiamiehen 
asiaa
20.8.2015

SVY:n asiamies

Jani Isokääntä
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

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

Yhdistyksen toimikausi 2014–2015 päättyi kesä-
kuun 30. päivä, ja nyt eletäänkin jo seuraavaa kautta. 
Kuluneella toimikaudella vuosikokous pidettiin Raahessa, 
lehti ilmestyi neljä kertaa, perinteiset talviopintopäivät 
järjestettiin Tampereella, ja ulkomaan opintomatka suun-
nattiin GIFA-messuille Düsseldorfiin. Valimoalaa kuor-
mittavasta epävarmuudesta ja jäsenmäärän laskusta huoli-
matta yhdistys onnistui aktivoimaan jäsenistöään ja yh-
teistyökumppaneitaan mukaan yhdistyksen toimintaan 
siinä määrin, että yhdistys pystyy jatkamaan toimintaa 
vakaalla pohjalla. 

Vuosikokous

Yhdistyksen 68. vuosikokous järjestetään lokakuussa 
Jyväskylässä. Ilmoittautumisaika meni virallisesti umpeen 
elokuun viimeinen päivä, mutta perinteen mukaisesti 
asiamiehelle annetun hyvän selityksen kera voi kokouk-
seen vielä ehtiä sellaisetkin, jotka unohtivat ilmoittautua 
ajallaan. Yhteydenotto käy näppärästi yhdistyksen kotisi-
vujen kautta. Toivottavasti näemme sankoin joukoin Jy-
väskylässä.

Jäsenistö

Elokuun kokouksessaan hallitus hyväksyi SVY:n jäsenek-
si 4 uutta henkilöjäsentä:

Korkiakoski, Toni Componenta Oyj
Mäkelä, Veli-Mikko M.J. Paasikivi Oy
Rajala, Kari Beijer Oy
Tamminen, Jaakko Oras Oy

Uudeksi yritysjäseneksi hyväksyttiin:

ASK Chemicals Scandinavia AB.

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

Yksi jäsen lähetti eropyyntönsä ja 58 jäsentä on jättänyt 
jäsenmaksunsa maksamatta asiasta mitään informoimatta. 
Ne, jotka tunnistavat tästä itsensä, rientäkööt maksamaan 

jäsenmaksun pikimmiten. Näistä 58:sta 18 jäsentä jätti 
maksun maksamatta myös vuonna 2014. Hallituksen pää-
töksen mukaisesti nämä jäsenet poistetaan jäsenrekisteris-
tä. Tämän jälkeen yhdistyksemme jäsenmäärä on 630 
jäsentä ja 50 yritysjäsentä. SVY:n jäsenmäärä seuraa vali-
tettavan tarkasti alan yleistä kehitystä, ja on siis jo jonkin 
aikaa ollut laskusuunnassa. 

Lopuksi

Tänä vuonna kesä antoi odotella itseään pitkään. Vasta nyt 
syksyllä kesä viimein saapui ja pääsimme nauttimaan 
aurinkoisista ja lämpimistä päivistä. Ehkäpä kesäisistä 
keleistä inspiroituen jäsenistö aktivoituisi myös painetun 
lehden puolelle: viime vuosien ajan lehti on pääasiallisesti 
ollut muutaman kirjoittajan varassa, unohtamatta lehden 
tekemisen mahdollistavia mainostajia. Nyt olisi hyvä 
hetki teroittaa kynä ja aktivoitua tuottamaan juttuja leh-
teemme. Valimoala on monipuolinen pelikenttä, jolla 
sattuu ja tapahtuu kaikenlaista, ja varmasti jäsenistöllä on 
monia mielenkiintoisia tarinoita kerrottavana. Tarjotkaa 
ihmeessä asiamiehelle jutun tynkää, jonka haluaisitte 
julkaistavan. Voitte myös ehdottaa aiheita, mistä haluaisit-
te lukea tulevissa Valimoviesteissä, ideoita ja ajatuksia 
otetaan mielellään vastaan.

Hyvää syksyä kaikille toivottaen

Jani Isokääntä
asiamies
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vuosikokous 2015

Ohjelma 2015

Torstai 1.10.2015
  Saapuminen hotelliin, Original Sokos Hotel Alexandra
  Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä    

20.00  Iltapala, hotelli Alexandra

Perjantai 2.10.2015

08.30 Ilmoittautuminen, aamukahvit hotelli Alexandra
09.00 Vierailu, Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorio
12.00 Lounas  
 ilmoittautuminen jatkuu
13.00 SVY:n vuosikokous
14.00–14.30 Iltapäiväkahvit
14.30–16.30 Esitelmätilaisuus
– Valmet Technologies Oy, johtaja Pasi Mäkinen
– Technopolis Oyj, Jyväskylän toiminnot, johtaja Samuel Koivisto
– Jyväskylän kaupunginjohtaja, Timo Koivisto
– Päätössanat, Pasi Mäkinen

12.15–15.30 Rinnakkaisohjelma
– Aalto-museo, lounas perinnekorttelissa Toivolan vanhalla pihalla
 
16.30 Sauna, hotelli Alexandra
19.00 Iltajuhla, Original Sokos Hotel Jyväshovi
– juhlaillallinen
 Korvasienikeittoa ja paahdettua saaristolaisleipää,
 Paahdettua häränrintaa, tuoretimjami-sherrykastiketta, perunakakkua,
 Appelsiinijuustokakkua ja appelsiinisiirappia
– muuta ohjelmaa
– tanssia
01.00 Tilaisuus päättyy 

Vuosikokouskutsu − 
Årsmöteskallelse

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 68. vuosikokous 
pidetään perjantaina 
2.10.2015 klo 12.00 

Original Sokos Hotel Alexandra
Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.

Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 68. årsmöte arrangeras 
fredagen den 2.10. 2015 kl 12.00 

Original Sokos Hotel Alexandra,
Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä

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

Mallijaoston vuosikokous 
pidetään SVYn vuosikokouksen 
yhteydessä 2.10. Jyväskylässä. 
Tarkempi paikka ja kellonaika 
ilmoitetaan SVYn kokouksen
 yhteydessä.

Ilmoittautumisaika vuosikokoukseen 
meni umpeen elokuun lopussa,   
mutta jos olet kiinnostunut          
osallistumaan kokoukseen, ota      
yhteyttä asiamieheen.
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vuosikokous 2015

1 Yleistä
Toimintakaudella tilanne valimoteollisuudessa pysyi edel-
leen erittäin haastavana. Yhdistyksemme jäsenmäärä oli 
lievässä laskussa. Yhdistyksen merkittävimmät tapahtu-
mat olivat vuosikokous Raahessa, opintopäivät Tampe-
reella sekä ulkomaanopintomatka GIFA-messuille Düssel-
dorfiin. Toimintakausi päättyi positiiviseen taloudelliseen 
tulokseen.

 
2 Vuosikokous ja hallituksen toiminta
Vuosikokous järjestettiin yksipäiväisenä Raahessa 
3.10.2014, ja kokoustapahtumassa osallistujia oli 52 hen-
kilöä. Puheenjohtajana kokouksessa toimi isäntäyrityksen, 
Miilucastin Oy:n edustaja, tehtaanjohtaja Ville Haataja. 
Kokouksen sihteerinä toimi asiamies Jani Isokääntä. Pöy-
täkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Vesa 
Nokia ja Mikko Rauhala. Vuosikokouksen juhlatoimikun-
ta oli onnistunut hienosti järjestelyissään ja siitä heille 
lämpimät kiitokset.

Hallituksen 2014 – 2015 jäseniksi valittiin vaalilautakun-
nan ehdottama kokoonpano: puheenjohtajaksi Niku Nur-
mi (Componenta Oyj), Jäseniksi valittiin Satu Vähä (URV 
Oy), Mika-Jussi Juutilainen (Sulzer Pumps Finland Oy, 
Karhulan Valimo), Juho Mäkinen (Metso Minerals Oy, 
Lokomo Steel Foundry) sekä Matti Virta (Leinovalu Oy). 
Varajäseniksi hallituksen jäsenille valittiin (yritykset sa-
massa järjestyksessä kuin edellä) Markus Lahdensivu, 
Pekka Olkinuora, Ari Eriksson ja Kalle Kyyrö. Hallituk-
sen jäsenet valitsivat keskuudestaan varapuheenjohtajaksi 
Matti Virran.

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

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

3 Jäsenistö
Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli toimintakauden päät-
tyessä 647 henkilöjäsentä ja 49 yritysjäsentä.

SVY:n Toimintakertomus 
vuodelta 2014–2015

4  Toimikuntien toiminta
4.1 Koulutustoimikunta
Opintopäivät 2015 pidettiin 5.-6.2.2015 Scandic Rosenda-
lissa Tampereella. Opintopäivien teemana oli ”Hyvin 
suunniteltu on puoliksi tehty”, teeman mukaisesti tilaisuus 
käsitti kotimaan asiantuntijoiden pitämiä luentoja sekä 
vierailun Valimoinstituutille. Osanottajina oli 42 henkilöä, 
mikä takasi myös opintopäivien osalta positiivisen talou-
dellisen tuloksen yhdistyksellemme. Koulutustoimikun-
nan puheenjohtajana toimi Markku Eljaala.
      
4.2 Ulkomaan toimikunta
Toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistys järjesti toimin-
takauden aikana GIFA-messuille ulkomaan opintomatkan. 
Ulkomaan toimikunnan puheenjohtajana toimi Carl-Johan 
Nybergh.
 
4.3 Mallijaosto
Mallijaoston toimintakausi oli edellisvuosien tapaan aktii-
vinen sisältäen kokouksia sekä Turkin matkan. Mallijaos-
ton puheenjohtajana toimi Veikko Karttunen.

4.4 Lehtitoimikunta
Valimoviesti ilmestyi toimintakauden neljä kertaa. Lehden 
toimituksesta huolehti Ole Krogell ja Kaisa Ahomaa-
Krogell. Lehtitoimikunnan puheenjohtajana ja vastaavana 
päätoimittajana SVY:n hallituksen puheenjohtaja Niku 
Nurmi. Valimoviestin kannattavuus pysyi hyvällä tasolla.

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

4.6. Paavo Tennilä -rahasto, SVY:n apurahat
Paavo Tennilä -rahaston Stipendejä myönnettiin 3600 
euroa.
 
5 Muu toiminta
Valimoalan Golf Open 2015 järjestettiin perinteiseen 
tapaan kesäkuussa ja pelipaikkana oli Ruukkigolf.

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

Jyväskylässä 20.8.2015
SVY:n hallitus
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vuosikokous 2015

1  Yleistä  
Tulevalla toimintakaudella jatketaan edellisen toiminta-
kauden suuntaviivoja tapahtumien ja yhdistyksemme 
jäsenlehden, Valimoviestin, osalta. Yhdistys tarjoaa jäse-
nistölleen muun muassa opintomatkoja ja koulutustilai-
suuksia. Taloudessa pyritään saavuttamaan nollatulos. 
Tavoite on haastava yleinen epävarma taloustilanne huo-
mioiden. Kevään 2016 aikana toteutettavat talviopintopäi-
vät antanevat positiivisen vaikutuksen yhdistyksemme 
talouteen. Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan sekä hen-
kilö- että yrityspuolella aktiivisesti, vaikka näinä haasta-
vina aikoina se on todella hankalaa.

2  Opintomatkat 
Ulkomaan opintomatkaa ei tulevalle toimintakaudelle ole 
suunnitteilla. 

3  Koulutustoiminta
Koulutustoimikunta kokoontuu syksyn aikana tekemään 
suunnitelmia talviopintopäivistä 2016. Alustavien suunni-
telmien mukaan opintopäivät tullaan järjestämään edel-
leen Tampereella kokouspaikan saaman hyvän palautteen 
ja keskeisen sijaintinsa ansiosta.

4  Julkaisutoiminta 
Valimoviesti ilmestyy totuttuun tapaan neljä kertaa vuo-
dessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Ilmoitushan-
kinta sekä laadukkaat artikkelit ovat edelleenkin lehden 
tärkeimmät painopistealueet. Artikkeleiden tason säilyttä-
miseksi meidän tulee jatkossakin aktivoida jäsenistöämme 
julkaisemaan kirjallisia tuotoksia jäsenlehdessä. Toiminta-
kauden 2015-2016 lehden toimituksesta ja ulkoasusta 
huolehtii Kaisa Ahomaa-Krogell ja painotöistä Painojussit 
Oy Keravalta. Valimoviestin nettiversiota julkaistaan 
SVY:n kotisivuilla. 

SVY:n toimintasuunnitelma 
kaudelle 2015–2016

5  Mallijaosto 
Mallijaoston toiminta jatkuu aktiivisena vanhaan malliin.

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

7  Muuta
Paavo Tennilän -rahastosta jaetaan stipendejä hallitukselle 
tammikuun loppuun mennessä esitettyjen anomusten 
pohjalta. Seuraava vuosikokouspaikkakunta ratkeaa Jy-
väskylän 68. vuosikokouksessa. 

SVY:n hallitus
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SVY:n GIFA-matkalle osallistui loppujen lopuk-
si 81 henkilöä. Kaikkien eri matkojen järjestelyt onnistui-
vat erinomaisesti eikä kommervenkkejä sattunut. Hotelli-
en taso oli nyt vaatimattomampi kuin aikaisemmilla 
GIFA-matkoilla, mutta silti hyväksyttävä. Kaiken kaikki-
aan GIFA-messuilla kävi 78.000 kävijää 120 eri maasta. 
Nämä luvut vastaavat aikaisempia GIFA-messujen kävijä-
määriä.

Myös messut olivat mielenkiintoiset ja moni joutui taas 

1. Päivä
Ensimmäinen GIFA-messumatkani alkoi jo 15.6 maanan-
taina eli päivää aikaisemmin kuin itse messut. Ensimmäi-
nen päivä kului pääasiassa siihen, että jätimme kylmän ja 
sateisen Suomen taaksemme matkustaessamme iskuetäi-
syyden päähän tiistaina alkavista GIFA-messuista. Düs-
seldorfiin päästyämme keli oli mitä loistavin. Lämpötilaa 
oli reilut 20 astetta, vaikka kello oli paikallista aikaa jo 
kuusi illalla.

Lentokentällä matkalaisia odotti SVY:n linja-auto, joka 
vei kaikki omiin hotelleihinsa. Linja-automatka sujui 
mukavasti kaksikerroksisella linja-autolla, jonka korkeu-
desta johtuen saimme pienen ja mukavan nähtävyyskier-
roksen Düsseldorfissa jouduttuamme kiertelemään mata-
limmat sillat matkalla hotelleihimme. Hotellimme oli 
B&B Hotel Düsseldorf-Hbf. Loppupäivä kului porukalla 
syödessä ja rupatellessa.

2. Päivä
Toinen päivä alkoi hotellin kevyellä aamupalalla, jonka 
jälkeen lähdimme hyvissä ajoin metrolla kohti messukes-

Matkaraportti 
GIFA-messuilta
Tämä matkaraportti pitää sisällään Valmet Technologies Oy:n 
valusuunnittelija Marko Lindbergin kokemuksia ja mietteitä 
messumatkasta Saksan Düsseldorfiin ja siellä järjestetystä GIFA-
2015 tapahtumasta. Heti aluksi haluaisin mainita erityiskiitok-
set Suomen Valimotekniselle yhdistykselle matkan onnistuneista 
järjestelyistä.

Marko Lindberg

toteamaan, että messuaikaa olisi saanut olla enemmän. 
Aina kun messut järjestetään juhannuksen alusviikolla, 
joudutaan tällaiseen tilanteeseen. 

Yhteistyö HRG Nordicin projektipäällikön Jaana Muitta-
rin kanssa sujui omasta puolestani hyvin ja olen ymmärtä-
nyt, että myös matkaan osallistuneet olivat tyytyväisiä 
HRG Nordicin palveluihin. Kiitän kaikkia matkaan osal-
listuneita.

SVY/Ulkomaantoimikunta 20.8.2015

Carl-Johan Nybergh

kusta. Hotellimme osoittautui olevan reilun puolen tunnin 
metromatkan päässä messupaikasta. Matka sujui hyvin 
yhdellä vaihdolla, eikä lippujen kanssa tarvinnut säätää, 
koska julkiset kulkuvälineet sisältyivät messulipun hin-
taan.

Pääsimme messupaikalle vähän ennen klo 10:00, jolloin 
messujen portit aukesivat. Sisälle päästyämme hämmäs-
tykseni oli suuri, sillä en osannut kuvitella etukäteen mes-
sujen todellista kokoa. Olin suunnitellut, että pystyisin 
kävelemään messualueen ainakin kerran läpi päivän aika-
na, mutta se osoittautui mahdottomaksi.
Ensimmäinen messupäivä kului pääosin siinä, kun käve-
limme työporukan kanssa messualuetta läpi ja samalla 
tapailimme alihankkijoitamme aina, kun osuimme heidän 
kohdalleen. Suunnitelmiin kuului se, että menisimme 
ryhmässä ensimmäisen päivän ja tapailisimme yhteisiä 
alihankkijoita ja juttelisimme miten yhteistyö on sujunut 
vuoden aikana. Suunnitelmiin kuului, että toisena päivänä 
kiertelisimme sitten omin päin ja etsisimme mahdollisia 
uusia laite- ja materiaalitoimittajia.
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taa. Tänä vuonna messujen pääteemana oli selkeästi ener-
giatehokkuus ja resurssien tehokas käyttö turvallisuuden 
ohella. Pääteema näkyikin hyvin erilaisten automaatio- ja 
robottisovellusten kautta. 

Ehdottomasti mielenkiintoisin ja meidän kannalta potenti-
aalisin energiatehokkuuteen liittyvä sovellus löytyi mie-
lestäni Promeokselta, joka esitteli uudentyyppistä senkan 
kaasulämmitintä. Promeuksen senkanlämmitin ei toiminut 
tavallisen kaasulämmittimen tavoin. Promeoksen kaasu-
lämmittimessä ei ollut avoliekkiä, vaan se viedään senkan 
sisään, jossa se lämmittää senkan taloudellisesti ja tasai-
sesti kuumien palokaasujen avulla. Messuilla ollut testi-
liekki oli hyvin vakuuttava hiljaisuuden ja tehokkuutensa 
vuoksi. Luultavasti pölyn määrä valimoilmassa saattaa 
myös pienentyä, kun avoliekkiä ei tarvitse enää puhaltaa 
senkan pohjalle.

Messumatka toi kaiken edellä mainitun lisäksi paljon 
uusia näkökulmia ja toteutustapoja valimoomme. Haluai-
sin sanoa vielä erityiskiitokset Suomen Valimotekniselle 
yhdistykselle matkan järjestelystä ja toteutuksesta. Toivot-
tavasti matka järjestyy myös seuraavalla kerralla yhtä 
hyvin.

Lähdimme messualueelta vähän ennen klo 18:00 eli mes-
sujen sulkeutumisaikaan. Pikaisen hotellilla käynnin jäl-
keen loppuilta kuluikin muiden matkakumppanien kanssa 
syödessä ja seurustellessa.
    

3. Päivä
Kolmas matkapäivä alkoi muutaman tunnin yöunien jäl-
keen hotellin aamupalalla ja huoneiden luovuttamisella. 
Matkan järjestelyissä oli sovittu, että luovutamme huoneet 
heti aamusta ja jätämme matkalaukkumme hotellin vah-
dittaviksi. Tarkoituksena oli, että linja-auto ottaa laukut 
kyytiin ja sen jälkeen hakee meidät messualueelta. Mie-
lestäni tämä oli hyvä järjestely, joka maksimoi messuilla 
vietetyn ajan, sillä hotellille ei tarvinnut enää palata ennen 
paluumatkaa.

Saavuimme messualueelle kymmeneksi ja tällä kertaa 
kiertelin messualuetta läpi etukäteen tekemäni listan mu-
kaisesti. Olin kerännyt muutamia omaan työnkuvaani 
liittyviä esille asettajia, joihin halusin tutustua tarkemmin. 
Messuaika kuluikin loppuun standeja kierrellessä ja me-
nimme lopulta hyvissä ajoin kokoontumispaikalle, josta 
meidän oli tarkoitus nousta linja-autoon. Pienen sekoilun 
jälkeen löysimme linja-auton messukeskuksen toisesta 
päästä, josta alkoi paluumatkamme kohti Suomea.
  
Yhteenveto
Messuilla viettämämme kaksi melkein kokonaista päivää 
riitti kohtalaisesti GIFA-messualueen kiertämiseen ja jopa 
lähempää tutustumista varten. Kaksi päivää on kuitenkin 
liian vähän, mikäli haluaa tutustua kaikkiin neljään mes-
sualueeseen, jotka koostuivat GIFA, METEC, THERM 
PROCESS ja NEWCAST alueesta. Messuilla kävi yh-
teensä viiden päivän aikana noin 78000 vierailijaa yli 120 
eri maasta. Esilleasettajia oli 2214, joka on melko kunni-
oitettava määrä. 
  
Messujen iskulauseena toimiva ”The Bright World of 
Metals” kuvastaa loistavasti messujen sisältöä ja tarjon-

MagmaSoftin esittelyalue oli yksi listallani olleista alueista. 

Messukeskuksen pääsisäänkäynti.
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Tilaisuuden avannut Valimoinstituutin johtaja Jouni Lehto 
kertasi ensin lyhyesti Valimoinstituutin historian. Instituu-
tin juuret ulottuvat historiassa taaksepäin varsinaista pe-
rustamispäivää pitemmälle. Merkittävässä roolissa insti-
tuutin syntyyn johtaneissa tapahtumaketjuissa oli muiden 
muassa silloisen Tampereen Ammattioppilaitoksen rehtori 
Raimo Järventölä. Jouni Lehto kuvasi myös lyhyesti insti-
tuutin nykytilaa ja sen toimintoja; koulutusta, tutkimusta 
sekä yrityksille tarjottavia palveluja. Instituutin ylläpitäjä-
nä toimii tällä hetkellä Tampereen kaupunki yhteistyö-
kumppaneinaan Valutuoteteollisuusyhdistys (VALTY) ry, 
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Aalto- yliopiston 
insinööritieteiden korkeakoulu, Tampereen Ammattikor-
keakoulu TAMK sekä Tampereen seudun ammattiopisto 
Tredu. Instituutti on palvelusektorilla profiloitunut merkit-
täväksi protovalujen kehittäjäksi ja toimittajaksi. Varsi-
naisten valimoiden lisäksi asiakaskunnassa ovat merkittä-
vään asemaan nousseet valukomponentteja tuotteissaan 
käyttävät yritykset. 

Valimoinstituutin johtajana vuosina 1995 – 2008 toiminut 
TTY:n materiaalitekniikan emeritusprofessori Tuomo 
Tiainen nosti puheenvuorossaan esille instituutin varsinai-
sen perustamisidean esittäneen TTY:n materiaaliopin 
lehtorin, TkT Jaakko Aution.  Tiainen lahjoitti instituutille 
Jaakko Autiolta aikanaan saamansa vanhan valutaideteok-
sen, jonka muinaissaksankielisen tekstin Autio oli kääntä-
nyt persoonalliseen tapaansa. Tuomo Tiainen käsitteli 
myös lyhyesti Valimoinstituutin vaiheita ja painotti Vali-

Valimoinstituutti 20 vuotta 
19.5.2015

Tampereen Ammattiopiston yhteydessä 
Hervannan Hepolamminkadulla toimiva 
Valimoinstituutti juhli 20- vuotista 
taivaltaan kutsuvieraiden ja henkilöstön 
yhteisillä kakkukahveilla 19.5.2015. 
Tilaisuuden puheenvuoroissa muisteltiin 
menneitä, käytiin läpi nykypäivää ja 
luodattiin näkymiä tulevaisuuteen. 

moinstituutin merkitystä vaativan koneenrakennuksen 
yhtenä tukijalkana Suomessa. 

Valutuoteteollisuusyhdistys ry:n puheenjohtaja DI Pasi 
Mäkinen (toimitusjohtaja, Valmet Technologies Oy) on-
nitteli instituuttia sen kaksikymmenvuotisesta taipaleesta 
ja kertoi Valimoinstituutin ja Valty ry:n välisestä yhteis-
työstä. Hän korosti instituutin roolia valimoalan koulutus- 
ja osaamisresurssina. 

Viimeisen varsinaisen puheenvuoron käyttänyt, Vali-
moinstituutin perustamisen aikaan Tampereen Ammatti-
opiston johtavana rehtorina toiminut ja instituutin resur-
soinnissa keskeisessä roolissa ollut KT, opetusneuvos 
Risto Ilomäki suuntasi katseensa tulevaisuuteen. Hän näki 
instituutin potentiaalisena laajojen, uusia alueita kartoitta-
vien yhteistyöhankkeiden käynnistäjänä ja toteuttajana. 
Hän piti 3D- tulostusta ja sen teollisten sovellusten kehit-
tämistä eräänä mahdollisen yhteishankkeen merkittävänä 
kohteena erityisesti Pirkanmaalla. 

Tilaisuuden lopuksi nautittiin kakkukahvit ja tutustuttiin 
Valimoinstituutin tiloihin ja laitteistoihin. Keskustelut 
jatkuivat vilkkaina aina kahvituksen ”santsikierrokseen” 
saakka ja vielä sen jälkeenkin.   

Tuomo Tiainen
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Kuvat: Valimoinstituutti, 
Kuvateksiti: Olavi Piha

Valimoinstituutin johtaja Jouni Lehto 
hahmotti puheessaan Valimoinsti-
tuutin historian kautta nykyisyyttä ja 
tulevaisuutta. Puhetta kuuntelemassa 
mm. Valimoinstituutin syntyyn suuresti 
vaikuttaneet Paavo Tennilä ja TkT Ris-
to Ilomäki. VALTYn puolesta puhetta 
kuuntelevat Juhani Orkas, Tapio Ran-
tala, Heikki Zitting ja Pasi Mäkinen. 

Valimoinstituutin 20-vuotis-
juhlan kunniaksi oli leivottu 
komea täytekakku, jota 
ottamassa professorit Juhani 
Orkas ja Tuomo Tiainen.

Valimoinstituutin johtajana toiminut 
professori Tuomo Tiainen luovutti 
valamalla valmistetun reliefin, jota 
ihailemassa ovat Matti Niemi, Erkki 
Itävuori, Tuomo Tiainen, Olavi Piha, 
Paavo Tennilä ja Tuula Höök.
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valimoteollisuudessa tapahtuu

Olavi Piha

Suomen valimoteollisuus 2014
                            …

Valun käytön seminaari 2015

Suomen valutuotteiden tuotantomäärä jatkoi vuonna 2014 alamäkeään pudoten 
8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tuotannoksi kirjattiin 70 150 tonnia. Poistuma 
edelliseen vuoteen verrattuna on 6 163 tonnia. Valimoteollisuutemme työllisti vii-
me vuonna 1 875 henkilöä, joka on kaikkien aikojen pienin luku. 

Rauta- ja teräsvalut olivat suurin ryhmä vastaten painoltaan yli 90 %:a asiakastoi-
mituksista. Tässä ryhmässä tuotanto putosi 5 476 tonnia eli 8,7 % viime vuoden 
aikana. Rautametallivaluja Suomessa valoi viime vuonna 17 valimoa. Artikkelissa 
tarkastellaan laajemmin ei-rautametallivalujen ryhmää, joka moninaisuutensa 
vuoksi on saattanut aiemmin jäädä vähemmälle huomiolle. Ei-rautavalujen tuotan-
to pieneni 9,1 %, näitä valimoita Suomessa on 15. 

Artikkelissa tarkastellaan myös valimoteollisuutemme tuottavuutta suhteessa tuo-
tantoon. Tämä tarkastelujakso on neljännesvuosisadan mittainen, ja se kattaa use-
ammat nousu- ja laskusuhdanteet. 

Artikkelissa luodaan lisäksi katsaus tämän vuoden Valun käytön seminaarin, joka 
vietiin läpi teemalla ”Valutuoteteollisuus muuttuvassa toimintaympäristössä”. Se-
minaari pidettiin vuosien tauon jälkeen Tampereella, Hotelli Rosendahlissa. Pyyni-
kin luonnonkauniille harjulle kokoontui suurin piirtein sata valimoteollisuuden uuti-
sista kiinnostunutta kuulijaa. Seminaarin ohjelma oli erittäin korkeatasoinen; key-
note-puheenvuoron piti Iso-Britannian Cast Metals Federationin toimitusjohtaja 
Dr. Pam Murrell. Torstain muut puhujat edustivat eturivin valimoidemme johtoa, 
jota oli pyydetty kertomaan edustamiensa yritysten uusista toimintatavoista tiuken-
tuneessa globaalissa kilpailutilanteessa. Pidetyt esitelmät poikivat runsaasti niin 
suullisia kuin myös viestiseinän kautta esitettyjä kommentteja. 

Kylpylätiloihin tutustumisen jälkeen kontaktitilaisuudessa jaettiin Vuoden valun-
käyttäjä -palkinto, tutustuttiin esillä oleviin yrityksiin ja kollegoihin. Hyvin nukutun/
valvotun yön jälkeen perjantaina oli vuorossa syvällistä tietoa uusimmista valun-
suunnittelun tekniikoista. 
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►

Miten maailma makaa 2015?

 
Merkit Kiinan talouden kerrottua heikommasta tilasta lisää-
vät epävarmuutta maailmantaloudessa. On mielenkiintoista 
nähdä, miten maailman valimoteollisuus tulee kehittymään 
tässä uudessa tilanteessa. Kiina on nouseva ja vakava huo-
lenaihe myös Suomelle. Kiinan talouden jäätyminen on 
yrityksillemme tavattoman epämieluisa uutinen. Kiina on 
ollut Suomen teknologiateollisuudelle omanlaisensa ja oman 
aikansa Nokia. Kiina on ollut se iso tekijä, joka on jyskyt-
tänyt taustalla ja luonut menestymisen mahdollisuuksia mm. 
raskaalle suomalaiselle metalliteollisuudelle. 
 
Kiinan teollisuustuotannon kasvu hidastui heinäkuussa          
6 prosenttiin, vienti supistui heinäkuussa yli 8 prosenttia, 
kertoo tuore ja hälyttävä uutinen. Virallisten tilastojen mu-
kaan Kiinan talous kasvaa 7 prosentin vauhtia. Useiden 
analyytikkojen mukaan kasvuvauhti on todellisuudessa noin 
4 prosenttia. Investoinnit Kiinassa ovat hyvin vähissä. Kas-
vu hidastuu, koska työikäisten ihmisten määrä Kiinassa 
laskee. Kiinan ympäristöongelmatkin ovat jo niin pahoja, 
että maan hallituksen on tehtävä niille jotain. Tästä esimerk-
kinä mainittakoon seuraava: ilmansaasteet voivat katujen 
risteyksissä olla niin väkevöityneet, että autoilijat eivät näe 
liikennevaloja. Arvioiden mukaan vähintään 2 000 kiina-
laista kuolee joka päivä ilmansaasteisiin. Kun näitä asioita 
Kiinassa aletaan laittaa kuntoon, se muuten maksaa ja to-
della paljon. Kiinalaiset tehtaat – mukaan lukien valimot 
– ovat vuosikymmeniä survoneet päästönsä ja jätteensä 
mereen, jokiin ja ilmaan. 

Kiinasta Suomeen tuodut valut kallistuivat 25 % kuluneen 
kevään aikana, kertoo alalla toimiva asiantuntija. Kun vali-
moita Kiinassa aletaan laittaa ympäristöä kunnioittavaan 
kuntoon, voidaan vaan kysyä, nousevatko kiinalaisten va-
lujen hinnat 50 % tai 70 % tai vielä paljon enemmän. Ei 
kannata uskoa, että kiinalaiset tekisivät satojen miljardien 
ympäristöinvestoinnit pelkästään meidän sinisten silmiem-
me takia. Kiinassa on harjoitettu kauppaa tuhansia vuosia, 
ja siellä kyllä tiedetään, kuinka tämä peli pelataan. Näin on 
erityisesti sen vuoksi, että Kiinan johto on päättänyt, että 
Kiina ei tulevaisuudessa ole maailman tavaratehdas – Kiinal-
la on tulevaisuuden varalle aivan toisenlaiset suunnitelmat. 

Kannattaa myös muistaa, mitä valtiosihteeri emeritus Raimo 
Sailas vastasi, kun häneltä kysyttiin Valun käytön seminaa-
rissa 2014, mikä on maailman seuraava suuri talous- tai fi-
nanssikriisi. Sailas vastasi, että se lienee Kiinan epäviralli-
sen pankkijärjestelmän romahdus sekä sitä kautta kiinteistö- 
ja velkakuplan puhkeaminen. Mittasuhteet tälle tapahtumal-
le ovat niin giganttiset, että se suistaa koko maailmantalo-
uden kaaokseen. 

Miten sitten Euroopassa?

Euroopalla menee ilmiömäisen huonosti. Se nyt tuskin on 
kenellekään uutinen. Talouskasvu on ollut pessimistisiä 
ennakko-odotuksiakin heikompaa, sillä ainakin Saksan, 
Ranskan ja Italian taloudet kasvoivat odotuksia hitaammin. 

Euroopan väestön ikärakenne muuttuu kiihtyvää vauhtia 
talouden kannalta epäedullisemmaksi, kun työikäisten ih-
misten määrä vähenee. 

Tilanteen kai voisi tiivistää näin: Eurooppa on maailman 
taantuvin maanosa, jossa Skandinavia on kaukaisensa si-
jaintinsa vuoksi marginaalissa. Suomi on Skandinaviassa 
marginaalissa sijaintinsa, kummallisen kielensä ja nyt ro-
mahtaneen taloutensa vuoksi. Ja jotta tyrmäys olisi täydel-
linen, tuore Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimus 
paljastaa karulla tavalla, että työelämän murroksessa suu-
rimpia häviäjiä ovat konepaja- ja valimotyöntekijät.  

Suomen taloustilanne 2015

Suomi on ainoa EU-maa, jonka bruttokansantuote supistui 
toisella vuosineljänneksellä verrattuna edelliseen. Vielä 
synkemmältä Suomen tilanne näyttää koko vuoden tasolla 
tarkasteltuna. Suomen bruttokansantuote laski huhti–kesä-
kuussa prosentin verrattuna samaan ajanjaksoon 2014. Myös 
tässä vertailussa Suomi on aivan omassa sarjassaan: millään 
muulla EU-maalla talouskasvu ei ollut negatiivista. Jopa 
kriisimaa Kreikan bruttokansantuote kasvoi 1,4 prosenttia 
verrattuna vuoden takaiseen. Näin siis kertovat Eurostatin 
ennakkotiedot. Kuten tiedetään, Eurostat on EU:n tilastovi-
ranomainen. Aina kuitenkin löytyy Suomesta asiantuntijoi-
ta, jotka mitätöivät nämä tiedot omilla argumenteillaan ja 
löytävät toisenlaisia tilastoja. 

Itse tekemämmekin tilastot ovat surkeita: Tilastokeskus 
julkisti tietoja Suomen kansantalouden tuotannosta kesä-
kuulta 2015. Vuoden 2014 kesäkuusta tuotanto laski               
0,9 prosenttia. Kansantalouden tuotanto -käsitteellä tarkoi-
tetaan kaikkia niitä tavaroita ja palveluita, joita Suomen 
kansantaloudessa tuotetaan. Suomen työttömyys- ja kilpai-
lukykyluvut ovat karmaisevia. Tulee mieleen 1960–70-luku, 
jolloin Ruotsiin muutti liki 700 000 suomalaista. Silloin 
maaseudun väestö lähti työn perässä länsinaapuriin. Suo-
messa ykköseksi asetettiin työ – ja surullista kyllä – omalle 
maalle rakennetut talot jouduttiin arvottamaan nollan arvoi-
seksi. Onkohan meillä nyt jotain tällaista odotettavissa? 

Täällä Suomessa koulutetut suomenruotsalaiset muuttavat 
nyt tavallista vilkkaammin Ruotsiin, kertoo Svenska Dag-
bladet. Kun kieli on hallussa, muuttaminen on helppoa ja 
ruotsia puhuvilta kavereilta saa sisäpiirin tietoa. Ruotsissa 
on suuremmat kuviot ja enemmän kansainvälisyyttä ja 
avoimuutta, muuttaneet perustelevat päätöksiään. Siirto-
laisinstituutin tutkija Krister Björklundin mukaan suomen-
ruotsalaiset muuttavat Ruotsiin nimenomaan korkeaa kou-
lutusta vaativien tehtävien perässä. Tilanne on siis päinvas-
tainen kuin menneinä vuosikymmeninä, jolloin mentiin 
töihin tehtaan tuotantolinjoille. Tilastokeskuksenkin mukaan 
Suomen taloustilanne on aiheuttanut maastamuuton voima-
kasta kiihtymistä. Viime vuonna Suomesta lähti pois liki   
15 500 henkilöä. 

Työmarkkinamme on muuttunut, ja paljon tietysti riippuu 
siitä, mihin nykytilannetta esimerkiksi valmistavassa teol-
lisuudessa verrataan. 1970–80-luvulla sadat ja taas sadat 
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suomalaiset lähtivät joukoittain ruotsalaisiin valimoihin 
töihin tuotantolinjoille. Jokainen, joka on vieraillut vaikka-
pa Volvon ja Scanian valimoissa, muistaa nähneensä kaikki 
kyltit aina myös suomeksi. Työntekijäksi kelpasi oikein 
hyvin suomalainen, mutta muut työtehtävät työnjohtajasta 
alkaen olivat ruotsalaisille varattuja. Nyt vuonna 2015 
suomenruotsalaiset muuttavat korkean osaamisen työpaik-
koihin Ruotsiin ja me suomalaiset palkkaamme ulkomaa-
laisia työntekijöitä valimoihimme. Näin onkin tehtävä, 
koska suomalaisia valimotyöntekijöitä ei yksinkertaisesti 
ole saatavilla. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa selvästi 
yli puolet suomalaisesta työntekijästä työskenteleekin asi-
antuntijana. 

Valimoiden vuosi 2014 yleisesti 

Suomen valimoteollisuuden tuotanto supistui 7,8 %, ja 
vuoden 2014 tuotannoksi kirjattiin luku 70 150 tonnia. 
Tässä luvussa ovat Valutuoteteollisuusyhdistyksen jäsenva-
limoiden asiakkailleen toimittamat tuotteet ja kaikki valetut 
materiaalit. Tarkkuusvaluista ei painoja ole tässä mukana, 
koska kansainvälisen tavan mukaan tarkkuusvalujen tuo-
tanto ilmoitetaan miljoonissa dollareissa, ei painoina. Suo-
messa tarkkuusvaluja valaa teräksestä yksi valimo ja mag-
nesiumista yksi valimo.  Vuonna 2014 Suomessa toimi        
32 erillistä valimoa.
 
Valimoteollisuudellamme menee nyt ennätyksellisen huo-
nosti aivan kaikilla mittareilla ilmaistuna. Työllisten määrä 
on vain 1 875, joka on kaikkien aikojen pienin henkilöstö-
määrä. Jos vuonna 2013 saavutettiin kaikkien aikojen 
pohjat, niin vuonna 2014 painuttiin lisää 8 prosenttia. Vuo-
den 2014 aikana molempien pääryhmien (rautametallivalut 
ja ei-rautametallivalut) tuotannon supistuminen on ollut 
tasatahtista eli juurikin tuon 8 prosentin luokkaa. Kolmena 
peräkkäisenä vuotena kokonaistuotanto on pudonnut ensin 
14 %, sitten 9 % ja nyt vielä 8 %. Tuotantomme on alle 
puolet vuoden 2007 arvosta. Vienti on 45 % vuoden 2007 
määrästä ja väheni viime vuoden aikana peräti 17 % alaspäin. 
Tuotantotonneissa ilmaistuna kahden viimeisen vuoden 
aikana tuotanto on vähentynyt peräti 15 000 tonnia. 

Kuva 1: Kun Suomen valimoteollisuutta esite-
tään vuoden 2014 osalta, ”iso kuva” voidaan 
esittää myös tällä tavalla. Suomessa valettiin 
rautavaluja (GJ) 50 000 tonnia, teräsvaluja 
(GS) 13 000 tonnia ja ei-rautametallivaluja 
(NF) 6 900 tonnia. Ominaispainoiltaan hyvin 
erilaisten valumetallien esittäminen samassa 
piirakassa on kuitenkin ongelmallista, joten 
kuvaa tarkastellessa on muistettava valumetal-
lien erilaiset ominaispainot. Lähde: Valutuotete-
ollisuusyhdistys ry. 

Rautametallivalujen tuotanto 2014

Rautametallivaluja valmistettiin 63 263 tonnia. Harmaan 
valuraudan valmistus oli 17 198 tonnia, josta konepajateol-
lisuus osti 7 404 tonnia eli 43 %. Kotitalous- ja rakennuste-
ollisuus osti 4 918 tonnia, eli 29 %, kolmanneksi suurin 
kohderyhmä oli ajoneuvoteollisuus, 2 535 tonnia, eli 15 %. 
Sylintereitä ja niihin verrattavia tuotteita valmistettiin 1 057 
tonnia eli 7 % kokonaismäärästä. 

Pallografiittivaluraudan valmistus oli 33 113 tonnia, ja 
suurin käyttäjäryhmä oli – yllättävää kylläkin – valut kone-
pajateollisuuteen, 20 466 tonnia eli 62 %. Vasta kakkosena 
tulivat ajoneuvoteollisuuden valut, 12 162 tonnia eli 37 %.  
Teräsvaluja valmistettiin maassamme viime vuonna 12 952 
tonnia, ja tuotannosta valtaosa (12 111 tonnia, 94 %) meni 
koneenrakennusteollisuuteen. Rautametallivalujen tuotanto 
supistui vuoden aikana reilut 5 000 tonnia.  

Vuoden 2014 lopussa rautavaluja valmisti maassamme        
12 valimoa, joista 2 valimoa valoi raudan lisäksi terästä. 
Yksinomaan teräsvaluja valmisti 4 valimoa. Näiden lisäksi 
yksi valimo valoi teräksestä tarkkuusvaluja. Rautametalli-
valimoiden lukumääräksi saamme siis 12 + 5 = 17 valimoa. 
Rautavalimoissa työskenteli 847 ja teräsvalimoissa 581 
henkilöä, joten rautametalleja valmisti maassamme 1 428 
henkilöä. 

Taulukko 1: Suomen rauta- ja teräsvalujen tuotanto 

Rautametallivalut 2013 2014  Muutos 
 tonnia tonnia  %

Harmaa valurauta 17 745 17 198 –3,1
Pallografiittivalurauta 36 874 33 113 –10,2
Valuteräs 13 865 12 952 –6,6
Rautametallivalut 68 484 63 263 –7,6

Ei-rautametallivalujen tuotanto 2014

Ei-rautavalumetallivalimoiden (Non-Ferrous, NF) tuotan-
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toon kuuluu useita valumateriaaleja. Jotta materiaaleja 
voitaisiin edes jotenkin käsitellä tilastoissa, kansainvälises-
ti yleisimmin käytetään seuraavaa jaottelua: 1) kupariseos-
valumetallit (Suomessa vain pronssi ja messinki), 2) kevyt-
metallit (Suomessa vain alumiini) ja 3) sinkki. Suomessa 
kupariseosvaluihin laskettava kuparivalujen valmistus päät-
tyi kokonaan vuonna 2010, joten tähän ryhmään kuuluvat 
nykyisin vain pronssi- ja messinkivalut.   Suomessa valmis-
tetut ei-rautametallivalut esitetään kuvassa 2, josta nähdään, 
että ei-rautametallivalujen sisällä suurin yksittäinen mate-
riaali oli pronssi, jonka painoarvo oli 42 %. Toiseksi suurin 
oli painevaletut alumiinivalut 22 %:n osuudella. Sinkki 
pitää ryhmässä perää 4 %:n osuudella. 

Taulukko 2: Suomen ei-rautametallit ryhmiteltynä

Ei-rautametallit  2013  2014  Muutos
 tonnia tonnia %

Kevytmetallivalut 2 966 2 854 –3,7
Kupariseosvalut 4 314 3 777 –12,5
Sinkkivalut 258    250 –3,1
Ei-rautametallit 7 538 6 882 –8,7

 

Kuva 2: Ei-rautametalleja valettiin maas-
samme viime vuonna 7 057 tonnia. Ei-
rautametallit edustavat painoltaan 10 %:a 
maamme valimotuotannosta ja jakautuvat eri 
materiaaleihin oheisen piirakan mukaisesti. 
Kupariseosvalumetallit (Suomessa pronssi 
ja messinki) olivat 56 %, kevytmetallit 40 % 
ja sinkki 4 % koko tuotannosta, kun mittarina 
käytetään asiakastoimituksien painoja. Tämä 
tarkastelutapa ei ole millekään materiaalille 
oikeudenmukainen, mutta parempaakaan ei 
ole käytössä. Lähde: Valutuoteteollisuusyh-
distys ry.

Kun tarkastellaan ei-rautametalleja ryhmänä, on otettava 
huomioon materiaalien erilaiset ominaispainot. Painojen 
yhteen laskeminen ei ole millekään materiaalille oikeuden-
mukaista, sillä ominaispainojen ero esimerkiksi pronssin ja 
alumiinin välillä on moninkertainen. Tästä haitasta huoli-
matta ja jotta asiaa kuitenkin jotenkin voisi käsitellä, tässä 
tarkastelussa erilaisten ei-rautametallivalujen painoja las-
ketaan yhteen. Muitakaan käyttökelpoisia keinoja ei ole 
olemassa. 15 erillistä valimoa valoi ei-rautametalleja ja ne 
työllistivät 447 henkilöä. 

Ei-rautavalumetallivalujen tuotanto supistui viime vuonna 
481 tonnilla, joka vastaa 8,7 %:n vähennystä vuotuisessa 
tuotannossa. Merkittävin vähennys on pronssivalujen 288 
tonnia, ja näin edellisen vuoden 80 %:n hyppäys ylöspäin 
tuli reippaasti alaspäin. 

Kevytmetallivalujen kohdalla kehitys oli eritahtista. Hiekka- 
ja kokillivalettujen alumiinivalujen tuotanto kasvoi                  
135 tonnilla, kun taas painevaletut alumiinivalut vähenivät 
247 tonnia. Näin vuoden 2014 kevytmetallivalujen tuotan-
to väheni 111 tonnia eli 3,7 prosenttia. 

Kuva 3: Suomen ei-rautametallien 
tuotantokehitys on kuvattu oheisessa 
kuvaajassa. Lähtöpisteeksi on otettu 
vuosi 1990, jolloin kaikilla on indeksiarvo 
100. Kuvaaja kertoo alumiinivalun nou-
sun ja alamäen. Näistä materiaaleista 
ainoastaan pronssi on pystynyt pitämään 
pintansa, ja sen tuotanto on noin 50 % 
enemmän kuin vuonna 1990. Lähde: 
Valutuoteteollisuusyhdistys ry.
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Taulukko 3: Suomen ei-rautametallivalut

Ei-rautametallivalut   2013 2014 Muutos
 tonnia tonnia     %

Al, hiekka ja kokill. 1 136 1 271 +12,0  
Al, painevalut 1 830 1 583 –13,5 
Pronssivalut 3 275  2 987 –14,0 
Messinkivalut  1 039    966 –7,7    
Kuparivalut 0         0 0
Sinkkivalut  258     250  –3,1  
Ei-rautametallit yht.  7 538 7 057 –8,7

Ei-rautametallivalujen kehitys 2000–2014

Ei-rautametallivalujen tuotannossa on nähtävissä kevytme-
tallin eli alumiinin nopea ja upea kasvu vuoteen 2006 asti, 
jolloin alan suurin valimo eli Alteams siirsi tuotannon pois 
Suomesta. Tämä alumiinin huipulle nousu ja alastulo käy 
selville kuvasta 3, jossa esitetään eri ei-rautametallien tuo-
tannon kehittyminen viimeisen neljännesvuosisadan aikana. 
Valetun alumiinin tuotanto on nyt vähäisempää kuin                 
24 vuotta sitten. 

Ei-rautametalleista pronssi on ainoa, joka on saanut tuotan-
tonsa kasvuun verrattuna vuoteen 1990. Messingin ja sinkin 
valumäärät ovat pudonneet puoleen, ja kuparin valu on 
päättynyt kokonaan maassamme. 

Kuva 4: Suomen valujen vienti on pudon-
nut alle puoleen vuoden 2008 tasosta. 
Vuonna 2013 näytti jo hetken siltä, että 
päästäisiin nousu-uralle – näin ei kuiten-
kaan sitten tapahtunut.  Lähde: Valutuote-
teollisuusyhdistys ry. 

 
Suomen valimoteollisuuden vienti 2014

Suomen valimoteollisuuden suora kokonaisvienti oli viime 
vuonna 23 735 tonnia (28 417 tonnia vuonna 2013). Rauta-
metallivalujen osuus oli 21 864 tonnia ja ei-rautametalliva-
lujen 1 871 tonnia. Valimoteollisuutemme vienti siis väheni 
17 prosenttia yhden ainoan vuoden aikana. Tulee kuitenkin 
muistaa, että valimoteollisuutemme epäsuora vienti koti-
maisen koneenrakennusteollisuuden kautta on suurempi 
kuin valimoteollisuuden suora vienti. Kuva 4 näyttää, kuin-
ka valimoidemme vienti on kehittynyt vuoden 2008 jäl-
keen. 

Rautametallivaluja, niin raakavaluina kuin koneistettuina 
valukomponentteinakin, vietiin Suomen rajojen ulkopuo-
lelle 21 864 tonnia. Tuo määrä edustaa kuitenkin edelleen 
yli kolmannesta (34,7 %) koko rautametallivalujen tuotan-
nosta. Taulukossa 4 näyttää teräsvalujen vientimäärä on 
pudonnut puoleen. Teräsvalujen vientitasoksi näyttää vaki-
oituvan nyt noin tuhat tonnia vuodessa. Tämä on kutakuin-
kin puolet pitkän aikavälin keskimääräisestä viennistä. Te-
räsvalujen vientiosuus tuotannosta onkin pudonnut alle 10 
prosentin. Teräsvalujen viennin 10 % -taso on riittämätön 
suhteessa Suomen valmistuskapasiteettiin mutta erityisesti 
myös teräsvalimoidemme huippukompetenssi huomioiden. 
Jos yleensä jossain Suomen valimoteollisuus voisi ajatella 
pärjäävänsä, se on juuri erittäin vaikeat ja täysin valmiiksi 
koneistetut ruostumattomat ja haponkestävät teräsvalukom-
ponentit. Suomi sijaitsee kaukana Euroopan teollisuuskes-
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kuksista, ja jo eurooppalaisen valunostajan arkijärkikin 
sanoo, että jos Suomen valimoteollisuudelta nyt jotain voi 
hankkia, se ei pääsääntöisesti ole helppoja koneistamattomia 
rautavaluja. 

Taulukko 4: Rauta- ja teräsvalujen vienti 

Vienti, rautamet.  2013 2014 Muutos 
 tonnia tonnia %

Harmaa valurauta 5 681 5 479 –3,5
Pallografiittivalurauta 18 489 15 228 –17,6
Valuteräs 2 129 1 157 –45,7
Vienti, rautametallit 26 229 21 864 –16,6

Rauta- ja teräsvalujen sisällä viennin osuudet kokonaistuo-
tannosta vaihtelevat yllättävän paljon. Suomen pallografiit-
tivaluista puolet kelpaa globaaleille markkinoille, se on 
hieno saavutus. Rautametallivalujen vientiosuudet suhtees-
sa tuotantoon jakaantuivat viime vuonna seuraavasti: 

– 31,9 % harmaa valurauta
– 46,3 % pallografiittivalurauta
–   8,9 % valuteräs
– 34,9 % rautametallivalut.

Ei-rautametallien vienti on vähenemässä samaa vauhtia kuin 
teräs- ja rautavaluissakin, eli 14,5 prosenttia. Taulukko 5 
näyttää eri materiaalien kehityksen viime vuonna: 

Taulukko 5: Ei-rautametallien vienti

Vienti, ei-rautametallit  2013 2014 Muutos 
 tonnia tonnia %

Kevytmetalli (Al) 1 271 1 121 –11,8
Pronssi ja messinki 917 750 –18,2
Sinkki 0 0 0,0
Vienti, ei-rautametallit 2 188 1 871  –14,5

Kuva 5: Suomen rauta- ja teräsvalimoiden 
tuottavuus 1990–2014. Kuvaaja antaa 
vahvoja viitteitä siitä, että tuottavuudella 
ja tuotantovolyymillä on valimotoimin-
nassa riippuvuussuhde eli vahvan 
tilauskannan aikana myös tuottavuus olisi 
suurempi kuin vähäisen valmistuksen ai-
kana. Kuinka paljon tuottavuuden muutos 
perustuu tehokkaampiin valmistusmene-
telmiin, motivoituneempiin työntekijöihin 
ja kuinka paljon kuvaajassa vaikuttaa 
Suomen rauta- ja teräsvalimoissa tapah-
tuneet rakenteelliset muutokset - siinä 
onkin selvittämistä. Lähde: Valimoiden 
toimialaryhmä VALTAR; Valutuoteteolli-
suusyhdistys ry.

Suomen valimoiden tuotannon arvo 2014

Valutuoteteollisuusyhdistyksen jäsenvalimoiden yhteenlas-
kettu tuotannon arvo oli 279 miljoonaa euroa, osoittaa 
taulukko 6. Valimoidemme tuotannon arvo supistui viime 
vuonna 4,1 %, vuonna 2013 supistumista oli 2,9 %. 

Taulukko 6: Valimoidemme tuotannon arvo

 Valumateriaalit 2013 2014 Muutos 
 1 000 e 1 000 e %

Harmaa valurauta 36 990 31 870 –13,8
Pallografiittirauta 83 340 73 940 –11,3
Valuteräs 80 420  85 320 +6,1 
Kevytmetallit 37 430  33 340 –10,9   
Pronssi, messinki  39 020 41 420 +6,1    
Sinkki 1 850 1 620 –12,4
Tuotannon arvo 279 050 267 510 –4,1

Tuottavuus valimoissamme 1990–2014

Tuottavuutta voidaan jollain tarkkuudella mitata tonnia 
tunnissa -mittarilla yksittäisessä valimossa, mikäli tuotepa-
letti jotenkin pysyy yhdenmukaisena. Useimmissa valimois-
sa näin onkin, ja muutokset tuotteiden sarjasuuruuksissa tai 
vaikkapa valumateriaaleissa muuttuvat normaalioloissa 
varsin vähän yhden vuoden aikana. Yhden valimon kohdal-
la – erityisesti. jos arvioitsija tuntee taustat – tämä antaa 
kohtuullisen tarkan tiedon tuottavuuden kehittymisestä. 

Tonnia tunnissa -mittarilla tuottavuuden mittaaminen on 
kuitenkin hyvin tulkinnanvaraista, kun maan valimoteolli-
suuden tuottavuutta mitataan em. tunnusluvulla. Kun sitten 
siirrytään vertailemaan kahden eri maan valimoteollisuuden 
tuottavuutta, on tulokseen suhtauduttava poikkeuksellisen 
varovasti. Tilaston lukuja tarkasteleva henkilö voi toki 
yrittää huomioida erilaiset valumateriaalit, erilaiset valmis-
tusmenetelmät, erilaiset valimoiden koot ja työteliäät tar-
kastustyövaiheet, jotka taas kumpuavat valimoiden asiakas-
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kunnasta. Havainnoitsijan pitäisi ymmärtää alati taulukoita 
vaivaava epävarmuus siitä, perustuvatko annetut tiedot 
pelkkiin valutuotteisiin vai onko tilastoon annettu koneis-
tettujen valutuotteiden tiedot. 

Kuva 5 osoittaa, että neljännesvuosista sitten tuottavuus oli 
samalla tasolla kuin nyt.  Silloin toki työllisyys- ja tilaus-
kanta oli kaksinkertainen nykyiseen verrattuna. Tämän voi 
jokainen tulkita omalla tavallaan – ei siis ole vain yhtä to-
tuutta. Yhden tulkinnan mukaan tämä on hyvä asia, toisen 
tulkinnan mukaan tuottavuuden kasvu on revitty työläisten 
selkänahasta. 

Kuvan 5 antama viesti on kohtalaisen luotettava siltä osin, 
että kuvaajan taustalta on puhdistettu pois mm. alumiiniva-
limoidemme nopea nousu ja lasku. Virhearvioinnin mah-
dollisuus on kuitenkin suuri, sillä vaikka tiedetään rauta- ja 
teräsvalimoiden tuotevalikoimat muutokset hitaasti muut-
tuviksi, niin myös rajuja muutoksia on tapahtunut: massii-
visten kuivatussylinterien voimakas vähentymien ja Raut-
pohjan sekä Pietarsaaren automaattikaavauslinjojen alasajo. 
Näissä molemmissa tuottavuus eli tuotettu tonni per työn-
tekijä (paljon ”samanlaista rautaa” vähällä väellä) on ollut 
moninkertainen verrattuna vaikkapa kuvaajassa esiintyvään 
keskimääräiseen lukuun.

Valun käytön seminaari 2015

Valutuotteiden suunnittelijoille ja käyttäjille suunnattu Valun 
käytön seminaari keräsi noin sata henkilöä Tampereelle 
maaliskuun viimeisenä torstaina. Aulangolla ehdittiin ko-
koustaa pitkän aikaa, nyt palattiin Tampereelle.

Avauspuheen piti VALTYn hallituksen puheenjohtaja, Sa-
cotecin toimitusjohtaja Heikki Zitting, joka puheessaan 
totesi, että ensimmäistä kertaa Valun käytön seminaari ei 
olekaan teknologiateollisuuden suurin seminaari. Paha 
kyllä – ohutlevymiehet ovat nyt kirineet valimomiesten ohi 
osallistujamäärällä mitattuna. Heikki Zitting kannusti vali-
moteollisuuden asiakaskuntaa ja valimohenkilöitä valtaa-
maan tämän perinteisesti meille kuuluvan suurimman semi-
naaripaikan takaisin. Zitting toi esille myös tyytyväisyyten-
sä ohjelmatoimikunnan työhön, sillä taas kerran esiintyjät 
olivat oman alansa ehdotonta eliittiä. 

Valimoalan asiantuntemusta oli hankittu aina Englannista 
asti. Perinteistä esitelmöitsijäkaartia edusti pääekonomisti 
Jukka Palokangas Teknologiateollisuus ry:stä. Palokangas 
totesi karussa puheessaan, että teknologiateollisuuden ko-
konaisliikevaihto pysyi viime vuonna 67 miljardissa euros-
sa ja se työllisti suoraan noin 280 000 ihmistä. Kerrannais-
vaikutukset huomioon ottaen alan työllistämien määrä oli 
30 % Suomen työvoimasta. Suomen kokonaisviennistä        
50 % ja teollisuusinvestoinneista 75 % syntyi teknologiate-
ollisuudessa. Tilastotiedot viime vuodelta olivat pääsään-
töisesti huonoja tai erittäin huonoja. 

Suomen valimoteollisuus vaikuttaa jähmettyneen nykyises-
sä globaalissa maailmassa 70 000 tonnin tasolle, tulkitsi 

teollisuutemme tilannetta VALTYn asiantuntija professori 
Juhani Orkas. Hän kuitenkin lisäsi, että arvio perustuu ny-
kytietämykseen, mutta mikä on tulevaisuuden tilanne, sitä-
hän ei kukaan tiedä. Puheenvuoron aikana saimme yksityis-
kohtaista selvitystä menneestä vuodesta. Suomalaisten va-
limoiden tilanteet poikkeavat toisistaan, eräissä valimoissa 
tehdään ylitöitä ja toisissa taas ollaan lomautettuna. Valoi-
sampaa tulevaisuutta voisi ennustaa se, että monia uusia 
tuotekehittelyprojekteja on alkanut. Jäävätkö nämä tuotteet 
kaunistamaan tuotantotilastojamme, se onkin sitten jo aivan 
eri asia, totesi professori Orkas. 

VALTYn operoima VKS-toiminta sen sijaan ei ole suinkaan 
paikoilleen jähmettynyttä. Tästä saimme todisteen, kun 
professori Juhani Orkas esitteli viestiseinän. Tämän uuden 
viestintätyökalun kautta kuulijat voivat osallistua istuma-
paikaltaan online-tyyppisesti puheenvuoroon esittäen omia 
kommentteja, kysymyksiä ja lisätietoja menossa olevaan 
aiheeseen. Professori toimi viestiseinän moderaattorina, ja 
mukavastihan seinä sitten toimikin. 

Cast Metals Federation, Dr. Pam Murrell

Seminaarin keynote-puheenvuoron piti Dr. Pam Murrell, 
joka toimii Cast Metals Federationissa toimitusjohtajana. 
Cast Metal Federation CMF on Iso-Britannian valimoiden 
muodostama toimialajärjestö, jonka jäsenyritykset kattavat 
85 % valutuotannosta. Järjestö toimii paljolti samojen asi-
oiden kanssa kuin meillä Valutuoteteollisuusyhdistys ry. 

Tavattoman mielenkiintoiseksi esitelmän teki se, että puhu-
ja nosti maansa menestystekijäksi englannin kielen. Koskaan 
ennen kirjoittaja ei ole kuullut tai nähnyt esitettävän näin 
ilmiselvää asiaa; mutta niinhän se on. Lienee kai jokaiselle 
selvää, että yritysmaailmassa myyminen, ostaminen ja 
kaikenlainen kommunikointi on paljon helpompaa äidinkie-
lellä kuin koulussa opetetulla kielellä. Syntyperäiselle 
englantilaiselle siis syntyy automaattisesti globaalissa yri-
tyselämässä kilpailuetu tai vähintäänkin kilpailukeino. 
Akateemisessa maailmassa tutkimusten julkaisu omalla 
äidinkielellä – siis maailmankieli englannilla – on toki 
helpompaa kuin vailla värisävyjä olevalla kouluenglannilla. 
Kuvaavaa tälle asialle oli, että kun puhuja listasi maansa 
vahvoja aloja, mainituiksi tulivat PR ja markkinointi, maa-
ilmanlaajuinen pankki- ja vakuutustoiminta. (Tässä kohtaa 
tuli mieleen Mensan testeissä erinomaisesti menestyneen 
Mikael Jungnerin toteamus: hallituksen tavoittelema viiden 
prosentin tuottavuusloikka voidaan aivan helposti saavuttaa 
sillä, että muutetaan kielemme täällä yksinomaan englan-
niksi - ja oikeassahan Mikael lopputuloksen kannalta on. 
Maassamme on paljon potentiaalia, suomenkieli on vain 
maailmalla kovin tuntematon, kirj. huom.).

Valmistava teollisuus tuo 54 % Britannian vientituloista. 
Eräs keskeinen peruste näin hienoon saavutukseen on kil-
pailijamaita maltillisempi palkkakehitys. Maan tulevaa 
hyvinvointia ja tulevaisuutta rakennetaan intensiivisesti mm. 
ilmailu- ja autoteollisuuden pohjalle. Puhuja toi useita ker-
toja esille, että tehdasteollisuuden eli ns. valmistavan teol-



21ValimoViesti 3 • 2015

►

Picture 6: Delegates in the annual seminar on the Use of Castings. 
VIPs from left to right: Foundry Director Pasi Mäkinen, Valmet Techno-
logies Oy and incoming President of the Association of Finnish Found-
ry Product Industries; Professor Juhani Orkas, Aalto University; Dr. 
Pam Murrell, Chief Executive Designate of Cast Metals Federation; Mr. 
Heikki Zitting, CEO of Sacotec Components and former President of 
the Association of Finnish Foundry Product Industries; Mr. Jukka Palo-
kangas, Chief Economist at Technology Industries of Finland Dr. Jyrki 
Ali-Yrkkö, Deputy CEO of the Research Institute of Finnish Economy 
ETLA.
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lisuuden statusta pidetään maan hyvinvoinnin perustana. 
(Tässä vaiheessa kuulijasta tuntui todella pahalta: Suomes-
sa tämä asia on täsmälleen päinvastainen ja ilmapiiri jopa 
teollisuustyötä halveksiva ja tehtaita vihaava. Suomessa on 
pikemminkin muotia puhua pilvipalveluista, digitalisaatiosta 
yms. korkealentoisen muodikkaista asioista. Kirj. huom.) 

Britannian valutuotanto on ”vain” 500 000 tonnia, sillä 
maassa tapahtui parikymmentä vuotta sitten raju valimote-
ollisuuden alasajo. Nyt maassa on noin 400 valimoa, ja ne 
työllistävät 17 000 henkilöä. Valimot ovat pääsääntöisesti 
pieniä ja usein perheyrityksiä. Suuria valimoita maassa on 
hyvin vähän. Maa on erityisen hyvä tarkkuusvalusektorilla, 
johon vaikuttanee vahva lentokonemoottoreiden valmistus 
maassa. Puhuja toi suurella ylpeydellä useamman kerran 
esiin ilmailuteollisuuden, joka on globaalisti kakkonen. 

Britanniaa piinaa korkean elintasomaan tauti. Valimoihin ei 
saada koulutettua ja sitoutunutta työvoimaa. Vanhemmat 
eivät missään tapauksessa kannusta jälkikasvuaan valimo-
alalle – suuressa huudossa ovat sisäsiistit konttorityöt, ja 
erityisesti nuoria kannustetaan hakeutumaan pankki- ja fi-
nanssialan opiskelijoiksi. Olipa puhuja kuullut sellaisenkin, 
että nuoriso käyttää tehdastyöstä ja erityisesti valimotyöstä 
sanontaa 3D (= Dirty, Dusty and Dangerous). Paheneva on-
gelma valimoissa on, että valimoväestä puuttuvat kokonaan 
20–45-vuotiaat työntekijät. Tämä on jo nyt vaikea asia, mutta 
ellei tilannetta saada korjattua, on sillä negatiiviset vaikutukset 
valimoteollisuuteen ja valuja käyttävään teollisuuteen. 

Toimitusjohtaja Pam Murrell esitteli kehittämistoimenpitei-
tä, joilla maan valimoteollisuus pysyisi tai parhaassa tapa-
uksessa parantaisi kilpailukykyään: simulointi, läpimenoajat 
alas, yhden pysäkin suunnittelu- ja valmistuspaikka, vali-
moiden koneistuskapasiteetin lisääminen sekä rakenteiden 
keventäminen.

Kuva 8: Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen saapui suoraan Turkista ja 
lentokentältä Pyynikinharjulle kertomaan yrityksen uusimmat uutiset. 

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, Jyrki Ali-Yrkkö

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen, ETLAn tutkimusjohta-
ja Jyrki Ali-Yrkkö avasi vauhdikkaalla tavalla luentonsa 
otsikkoa ”Suomi globalisaation pyörteissä”. Kiinnostavasta 
luennosta jäi mieleen kolme pointtia:  

1) Muutoksen globaaliin kaupankäyntiin mahdollisti kontin 
keksiminen 1950-luvulla. Kolme vuosikymmentä myöhem-
min, eli 1980-luvulla reaaliaikaiset kommunikaatiomenetel-
mät mahdollistivat tämän nerokkaan tavan kuljettaa edulli-
sesti tuotteita maailman merillä. Seurauksena oli paikoin 
kuljetuskustannusten putoaminen 95 prosentilla. 

2) Tuotanto ei palaa Aasiasta Eurooppaan samankaltaisena 
kuin se täältä lähti. Palaavalle tuotannolle tyypillinen piirre 
on tuotteiden suuresti lisääntynyt älykkyys. 

3) Menestyvän yrityksen on ihan oikeasti ymmärrettävä, 
mitä asiakas haluaa. Henry Ford ymmärsi aikoinaan asiak-
kaidensa perimmäiset tarpeet. Herra Ford totesikin vanhoil-
la päivillään: ”Jos vain olisin kuunnellut asiakkaita, he oli-
sivat halunneet nopeampia hevosia”.

Componenta, Heikki Lehtonen

Componenta Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Lehtonen lähes-
tyi valimoiden uusia toimintatapoja otsikon ”Anvanced 
engineering” kautta. Otsikon valinta jo antoi odottaa mie-
lenkiintoista suuryrityksen näkökulmaa aiheeseen. Lehtosen 
puheenvuorosta nostan esiin kolme pointtia: 
 
1) Componenta on 500 miljoonan euron vauhdissa ja kon-
sernissa työskentelee noin 3 800 henkilöä kapasiteetin ol-
lessa noin 336 000 tonnia. 

2) Tavoitteena on, että 59 % valuista valmistetaan vuonna 
2018 Turkissa

3) Turkissa valimoiden henkilöstöllä on verrattomasti kor-
keampi koulutustaso kuin Suomessa. 

Kuva 7: Dr. Pam Murrell paneutui tavattoman syvällisesti otsikkoon: 
”The Casts Industry - a UK Perspective. Does the strength of the UK 
Economy mean good news for the UK Castings Industry. Hän totesi, 
että Britannian valmistavan teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta 
on pudonnut vuoden 1970 32 prosentista tämänhetkiseen 12 prosent-
tiin ja velkaantumisaste vuonna 2014 oli peräti 94 % bruttokansantuot-
teesta. Vaikka maalla on valtavasti velkaa, Britannian valmistava teol-
lisuus on kuitenkin vahva, ja se on yhdenneksitoista suurin maailman 
teollisuusmaiden joukossa, puhuja totesi 
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Uudenkaupungin Rautavalimo, Arno Pelkonen 

Kuva 10: Toimitusjohtaja Arno Pelkonen kertoi mielenkiintoisella tavalla 
URV:n kohtaamista globaalin kilpailun haasteista ja tämän pienehkön 
pk-valimon reagoinnista niihin. Kuva 9: Toimitusjohtaja Asko Nevala kertoi konserniin kuuluvan kuusi 

valimoa neljässä maassa. Toiminnan mittasuhteista saa käsityksen kun 
kuulee, että esimerkiksi Suzhoun valimossa on 23 painevalukonetta 
ja 122 CNC-konetta. Toiminta on täysiin globaalia. Alteams-konsernin 
liikevaihto oli viime vuonna 125 miljoonaa euroa ja se työllisti reilut       
2 000 henkilöä. 

Alteams, Asko Nevala

Alteamsin toimitusjohtaja Asko Nevala oli valinnut puheen-
sa otsikoksi ”Alteams globalisaation pyörteissä – kuuntele 
asiakasta”. Myös hänen esitelmästään nostan esiin kolme 
pointtia: 

1) Alteamsin avaintekijät ovat ihmiset, korkea laatu ja lu-
pausten pitäminen. 

2) Esitetyistä taulukoista huomiota herätti investointien 
jatkuva nousu ja suuri suhteellinen koko.  

3) Alteamsin strategia on olla asiakkaan partneri valukom-
ponentin elämän alussa ja tuotannon ylösajovaiheessa. Kun 
yksinomaan halvalla hinnalla kilpailevat toimijat tulevat 
esiin, Alteams keskittyy asiakkaan kanssa uuden sukupolven 
valukomponentin kehittämiseen. 

►

Pasi Mäkinen, 
Juhani Orkas, 
Pam Murrell, 
Heikki Zitting, 
Jukka Palokangas 
ja Jyrki Ali-Yrkkö.

URV:n toimitusjohtaja Pelkosen esitelmänä oli: Uudenkau-
pungin Rautavalimon globaali toimintatapa. Puheesta jäi 
mieleen kolme pointtia: 

1. URV valmistaa Suomessa yksittäiskappaleet, piensarjat 
ja protovalut. Kypsään ikään ehtineet pitkät sarjavalut han-
kitaan oman verkoston kautta. Suunnittelu tehdään kiinte-
ässä yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

2. URV Supply System mahdollistaa laajan kirjon materi-
aaleja ja kappalekokoja, materiaaleja on tarjolla GJL, GJS, 
ADI ja teräsvalut ja kappalekoot tarkkuusvaluista aina 20 
tonniin saakka. 

3. Eurooppaan tuodaan viikossa keskimäärin kahdeksan 
kontillista valutuotteita. Liiketoiminnan laajuus jakautuu 
pyöreästi puoliksi niin omien kuin verkostovalimoiden 
kesken.



24 ValimoViesti 3 • 2015

Vuoden valun käyttäjä

Vuoden Valun käyttäjänä palkittiin Härmässä toimiva Ala-
marin-Jet Oy, joka valmistaa valutuoteintensiivisiä vesisuih-
kupropulsiolaitteita. Alamarin-Jet Oy ja sen tekninen johta-
ja Hannu Rantala arvostavat hyvin korkealle kotimaisen 
valimoteollisuuden osaamista. Onkin iloinen asia saada 
liittää tähän Hannu Rantalan kiitospuhe: 

Arvoisat läsnäolijat, 

Alamarin-Jet Oy:n puolesta kiitän saamastamme huomion-
osoituksesta.

Olemme kulkeneet kasvun tiellä, vallanneet uusia markkina-
alueita ja luoneet hyviä suhteita yhteistyökumppaneihin ja 
asiakkaisiin. He luottavat tuotteidemme korkeaan laatuun 
ja joustavaan ja nopeaan reagointiin. Lyhyet toimitusajat 
asiakkaillemme tarkoittavat etumatkaa tuotantoprosessissa. 
Valun kierto tilauksesta tuotteen toimittamiseen on tällä 
hetkellä keskimäärin 8 viikkoa. Meillä ei ole pitkälle kan-
tavaa ennustetta tulevista tilauksista, vaan meidän pitää 
luottaa siihen, että kauppa käy. Ja onhan se käynyt! Parhail-
laan olemme tekemässä koko yrityksen historian suurinta 
kuukausimyyntiä. 

Jokin aika sitten saimme erään toisen palkinnon, jonka nimi 
on ”Läpi harmaan kiven”. Se annettiin sinnikkyydestä ja 
menestyksestä, jonka pieni yrityksemme on saavuttanut 
tällä korkean teknologian alalla, vesisuihkupropulsioiden 
suunnittelijana ja valmistajana. Palkinto kuvastaa myös 
toimiamme valun ostajana; olemme kulkeneet vastavirtaan 
ja pysyneet pääasiassa suomalaisten valimoiden asiakkaina 
kappalemäärien kasvusta huolimatta ja nähneet merkittäviä 
etuja siinä, että valimo on lähellä, puhuu samaa kieltä, ja 
pyrkii tekemään korkealaatuisia kappaleita. Tämä on ollut 
myös arvovalinta; on ollut hyvä sanoa, että tuotteemme on 
yli 90 % suomalainen. Halpamaiden tuotantohinnan alhaisuus 
ei ole koko totuus, ja tämän olemme ymmärtäneet. 

Suomalaisten valimoiden on kuitenkin syytä kehittää toi-
mintaansa ja luoda mekanismeja, joista asiakas hyötyy. 
Yhtenä merkittävistä näen suunnitteluyhteistyön tiivistämi-
sen ja ennakkoluulottoman yhteistyön valimoalan toimijoi-
den kesken. Sanotaan, että Suomessa kateus vie kalatkin 
vedestä. On tärkeää, että suhtaudutaan avoimesti pyrkimyk-
siin luoda joustavia ketjuja suunnittelusta prototyypin val-
mistuksen kautta aina tuotantoon saakka.

Vuoden valunkäyttäjä-palkinto on kunnianosoitus työlle, 
jota olemme tehneet. Tuotekehityksen tuloksena olemme 
saaneet uusia tuotteita myyntiin ja luonnollisesti olemme 
ostaneet merkittävän määrän työkaluja, uutena meille myös 
kokillipuolelta. Määrät kasvavat ja markkinoiden palaute 
uusista tuotteista on ollut erinomainen. Olemme onnistuneet 
nopeuttamaan suunnitteluprosessia merkittävästi ja tehneet 
siitä samalla kustannustehokkaan. Tämä tuottaa jatkossa 
lisää uusia tuotteita ja valukomponentteja. Arvoisat valimo-
alan edustajat, olkaa valmiina!

Kuva 11: Tekninen johtaja Hannu Rantala vastaanotti Vuoden valun-
käyttäjä -kunniakirjan. Muistoksi tilaisuudesta VALTYn hallituksen pu-
heenjohtaja Heikki Zitting ja yhdistyksen asiantuntija, professori Juhani 
Orkas luovuttivat 14 kiloa painavan valurautaisen Sammon taonta 
-reliefin.

Kuva 12: Raahelaiset teräsmiehet tapasivat toisensa kontaktitilaisuu-
dessa ja puhuttavaa oli paljon ja monenlaista. Kuvassa valimonjohtaja 
Ville Haataja, Miilucast Oy sekä toimitusjohtaja ja hallituksen puheen-
johtaja Teuvo Joensuu, TEVO Lokomo Oy. 

20.8.2015
Tärkeimmät lähteet: Valun käytön seminaarin luennot, Va-
lutuoteteollisuusyhdistys ry, Valimoiden toimialaryhmä 
(VALTAR), Modern Casting -lehdet, CAEF, WFO, Eurostat, 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Teknologiateollisuus 
ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto, Tilastokeskus, Helsingin 
Sanomien arkisto, sekä lukuisat keskustelut.   

Graafit on laatinut kirjoittaja. 

Artikkeliin liittyvän täydellisen lähdeluettelon voi lukija 
pyytää sähköpostilla: 
olavi.piha@aalto.fi
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Iso senkka keskellä kenttää.

Pitäähän vierailijoiden syödä 
makkarat ja huuhtoa ne  
vaahtoavalla juomalla alas.

Kiinalaiset olivat valloitta-
neet valtavan alueen, mutta                 
kopperoiset olivat lapsellisen 
pieniä.

Öljypohja, jonka AFS valitsi 
vuoden 2015 vuoden valuksi 
“Cast of the  Year 2015”.

Kuvaterveisiä GIFA-messuilta
Kuvat: Olavi Piha
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metallurgin palsta 30.

Ymppäyksen taustaa ja teoriaa

Valurautojen ymppääminen keksittiin 1920-luvulla, jol-
loin se myös patentoitiin.  Sulan ymppäyksellä pyritään 
vaikuttamaan kiteytyvän raudan mikrorakenteeseen ja sitä 
kautta sen ominaisuuksiin. Ymppäämisellä tarkoitetaan 
prosessia, jossa lisätään rautasulan ydintymispaikkoja, 
joista eutektinen grafiitti voi lähteä kasvamaan metallin 
jähmettymisen aikana. Lisäksi ymppäämisen yksi merkit-
tävimmistä tavoitteista on minimoida alijäähtymisen mää-
rä eutektisen jähmettymisen aikana siten, että raudan ra-
kenne muodostuisi täysin vapaaksi karbideista. Ymppäys 
vaikuttaa myös muodostuvan grafiitin morfologiaan ja 
jakaumaan, mikä taas vaikuttaa matriisiin muodostuvan 
ferriitin ja perliitin suhdeosuuksiin. Kuvassa 1 näkyy 
reilusti alijäähtyneen ja heikosti ydintyneen suomugrafii-
tin mikrorakennetta. [1][2][3]

Suomugrafiitilla ymppääminen hienontaa eutektista solu-/
raekokoa, mikä vähentää hauraan grafiittifaasin jatkuvuut-
ta rakenteen läpi lisäten suomugrafiittiraudan lujuutta. 
Suomugrafiitin ymppäyksellä tavoitellaan lähinnä seuraa-
vaa:
• Karbidien muodostumisen estäminen
• Tasaisen ja hienojakoisen grafiittisuomumuodon A muo-
dostuminen
• Hyvät mekaaniset ominaisuudet ja koneistettavuus

Kuvassa 2 näkyy semanttinen esitys ymppäyksen vaiku-
tuksesta mikrorakenteeseen ja reunavalkon muodostumi-
seen kiilamaisessa valukappaleessa. [1][3]

Suomugrafiitin ydintymispaikkoja tutkittaessa on havaittu, 
että ytimestä löytyy tyypillisesti mangaanisulfidiydin, 
josta grafiitti on lähtenyt sitten kasvamaan. Mangaanisul-
fidiytimen sisältä löytyy usein pienempi stabiilista oksi-
dista muodostunut partikkeli, joka on alkuaan toiminut 
mangaanisulfidin ydintymispaikkana. Tämän takia ymp-
päysaineissa käytetyt hapen kanssa aktiiviset aineet ovat 

Valuraudan ymppäys

Valurautojen sulankäsittelyiden parissa vuosikymmenten aikana 
tapahtunut jatkuva kehitys on ollut yksi merkittävimmistä tekijöis-
tä rautavalujen laadun ja ominaisuuksien parantumiselle ja sitä 
kautta lisääntyneen käytön perusta. Sulan ymppääminen on yksi 
tärkeimmistä raudoille tehtävistä sulankäsittelyistä, jonka onnistu-
misella taataan halutut mekaaniset ominaisuudet ja valun sisäi-
nen virheettömyys

Kuva 1. Kuvassa näkyy reilun alijäähtymisen jälkeen syntynyttä grafiittia 
harmaassa valuraudassa vähäisen ydintymisen seurauksena [1]

Kuva 2. Ymppäyksen vaikutus eutektin raekokoon ja valkoiseksi jäh-
mettyneen alueen määrään. (A) valettu ilman ymppäystä. (B) valettu 
välittömästi ymppäyksen jälkeen. (C) Valettu odotusajan jälkeen, jolloin 
osa ymppäyksen vaikutuksista on ehtinyt hiipua. [1]
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merkittävässä roolissa ymppäyksen onnistumiselle. Tä-
män takia sulasta pitäisi myös löytyä riittävästi happea 
näiden oksidien muodostumiselle. [3]

Pallografiittivaluissa ymppäyksellä tavoitellaan seuraa-
vaa:
• Karbidien muodostumisen estäminen
• Hyvää palloutumisastetta ja pallolukua
• Hyviä mekaanisia ominaisuuksia
• Haluttua ferriitin ja perliitin suhdetta
• Imuvirheiden välttäminen [3]

Pallografiitin valmistuksessa Mg-käsittelyssä syntyy pal-
jon mikroytimiä, joissa on tyypillisesti magnesiumsilikaa-
tin ympäröimä magnesiumsulfidiydin. Nämä ytimet eivät 
sellaisenaan tarjoa riittävän tehokkaita ydintymispaikkoja 
grafiitin muodostumiselle, koska magnesiumsilikaatin 
kiderakenne ei vastaa grafiitin kiderakennetta. Ymppä-
ysaineissa käytetyt tehoaiheet kuten barium ja kalsium 
kuitenkin muuttavat magnesiuminsilikaatin kiderakenteen 
heksagonaaliseksi, jolloin se vastaa paremmin grafiitin 
kiderakennetta. Hilojen samankaltaisuuden vuoksi tällai-
set ytimet tarjoavat hyvän kasvualustan grafiitin muodos-
tumiselle. [3]

Pallografiitilla eutektinen rautakarbidi muodostuu tyypilli-
sesti raerajoille alueille, jotka jähmettyvät viimeiseksi. 
Ohutseinämäisillä kappaleilla karbidien muodostumista 
edes auttaa suuri jäähtymis- ja jähmettymisnopeus. Paksu-
seinämäisillä kappaleilla karbidien muodostumista edistää 
karbidoivien seosaineiden (Cr, V, Nb and Ti) suotautumi-
nen rakeiden väliseen jäännössulaan jähmettymisen lop-
puvaiheilla. Kuvassa 3 näkyy eutektista rautakarbidia 
ohutseinämäisessä kappaleessa. [1][4]

 
Ymppäystavat ja -aineet

Aivan alkuun rautojen ymppäyksessä käytettiin lähinnä 
valimolaatuista ferropiitä, mutta sen käyttö ei aina tuotta-
nut toivottua lopputulosta riittävällä varmuudella, jolloin 

Kuva 3. Eutektisia karpideita ohutseinämäisessä pallografiittivalussa. [1]

ryhdyttiin kehittämään paremmin ymppäykseen soveltu-
via aineita. Tavallisimpia ymppäysaineissa käytettyjä 
seosaineita, jotka parantavat tuotteen toimivuutta ovat 
kalsium, barium, strontium, zirkoni, harvinaiset maame-
tallit ja alumiini. Näiden seosaineiden kokonaispitoisuus 
ymppäysaineessa voi olla jopa 5%.  Ferropii on edelleen 
ymppäysaineiden tärkein kantoaine.[1][3][4]

Ymppäysaineita lisätään sulaan tyypillisesti kolmessa 
vaiheessa, joita ovat esikäsittely, senkkakäsittely ja jälki-
käsittely. Esikäsittelyssä ymppäysainetta lisätään joko 
sulatusuuniin tai magnesiumkäsittelyaineen peittomateri-
aalin päälle. Esikäsittelyllä pyritään luomaan hyvät ja 
tasaiset edellytykset ytimien muodostumiselle. Sulan 
omaisuudet pyritään vakioimaan samanlaisiksi eri sula-
tusten välillä varsinaista senkkaymppäystä silmällä pitä-
en. Esikäsittelyssä kiinnitetään huomiota muun muassa 
hapen ja rikin aktiivisuuteen, hiiliekvivalenttiin ja ytimien 
muodostumispotentiaaliin. [1][4] 

Senkkakäsittely on ymppäyskäsittelyistä tärkein ja sitä ei 
voida jättää väliin toisin kuin esi- ja jälkikäsittelyä. Senk-
kakäsittely tehdään pallografiitille sen jälkeen, kun pallo-
tusaineen reaktio on loppunut. Tyypillisesti ymppäysaine 
lisätään joko sulasuihkuun kaadettaessa rautaa sulatusuu-
nista tai käsittelysenkasta valusenkkaan. Toinen keino 
ymppäysaineen lisäämiseen on langansyöttölaite. Lan-
gansyöttölaitteella saavutetaan yleensä hyvä käsittelyai-
neen saanto. [1][4] 

Jälkikäsittely tehdään yleensä valamisen aikana. Tällöin 
ymppäysaine lisätään joko jauheena kaatosuihkuun tai 
muottiymppäyksenä käsittelyainepaloilla kaatoaltaassa tai 
jakokanavassa. Jälkikäsittelyaineiden koostumus poikke-
aa usein varsinaisen senkkakäsittelyaineen koostumuk-
sesta. Jälkikäsittelyllä pyritään ehkäisemään ymppäysai-
neen vaikutuksen hiipumista. [1][4]

Ongelmat

Merkittävin ymppäykseen liittyvä ongelma on ymppäyk-
sen tehon hiipuminen, ellei käsiteltyä rautaa valeta riittä-
vän nopeasti. Tällä tarkoitetaan sitä, että ajan kuluessa 
käsittelyhetkestä ymppäysaineen kyky muodostaa ytimiä 
heikkenee, mikä johtaa lopulta siihen, että rakenteeseen 
alkaa muodostua karbideita ja epäedullisia grafiittimorfo-
logioita. Kuvassa 4 on esitetty erilaisten ymppäysaineiden 
vaikutuksen heikkeneminen ajan funktiona. Ymppäyksen 
teho heikkenee pääasiassa siitä syystä, että ydintymispis-
teinä toimivat mikropartikkelit liittyvät toisiinsa ja kasva-
vat koko ajan isommaksi. Lisäksi vaikuttavat aineet dif-
funtoituvat sulasta näihin kasvaviin ytimiin. Tämän takia 
ymppäyksen tehon hiipuminen on kaikkein nopeinta vä-
littömästi ymppäyskäsittelyn jälkeen, jolloin näiden mik-
ropartikkelien väliset etäisyydet ovat kaikkein pienimmil-
lään. [1][3]

Valun suuri seinämänpaksuus voi johtaa myös ymppä-
ysaineen tehon hiipumiseen seinämän pitkän jähmetty- ►
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Kuva 4. Ydintymisvaikutuksen hiipuminen ajan funktiona suomu- ja pal-
lografiittiraudoilla. 1 on FeSi ymppäysaine barium ja kalsium lisäaineilla. 
2 on FeSi ymppäysaine Strontium lisällä ja alhaisella alumiinipitoisuu-
della. 3 on tavallinen valimolaatuinen FeSi. [1]

misajan johdosta. Kyseessä on täysin sama ilmiö kuin 
edellä kuvatussa hiipumisessa, mutta se vain tapahtuu 
valun jähmettymisen aikana. Raudan seosaineiden suotau-
tuminen paksun seinämän keskelle saattaa pahentaa ilmiö-
tä [1][4]

Hyvin tehty ymppäyskäsittely voi myös olla imuvirheiden 
syy, vaikka ymppäyksellä pyritäänkin juuri päinvastaiseen 
vaikutukseen. Jos ymppäyskäsittelyn johdosta on saatu 
aikaan hyvin suuri ydin-/raetiheys, niin grafiittia turpoaa 
sulaan huomattavasti, ennen kuin sula on merkittävästi 
kutistunut kiteytymiskutisuman johdosta. Tällöin muotin 
seinämiin kohdistuu huomattava paine. Jos muotin seinä-
mät tällöin antavat periksi, niin valu pullistuu ja sen sisäl-
le muodostuu imuonkaloita. Käytettävä ymppäysaine, sen 
partikkelikoko ja lisäysmäärä sekä valulämpötila vaikutta-
vat tämän ilmiön voimakkuuteen. Yleensä korkeammilla 
valulämpötiloilla kappaleen pullistumisen sijaan sula 
metalli saattaa tunkeutua muottihiekan sekaan aiheuttaen 
pureumavirheitä.[1] [2] [5]

Ongelmaksi voi myös muodostua se, että käytettävää 
ymppäysainetta ei saada sekaantumaan ja sitä kautta liu-
kenemaan käsiteltävään sulaan riittävän tehokkaasti. Täl-
löin ymppäysaineen saanto sulaan jää vajavaiseksi ja 
ymppäyksen teho heikkenee. Tämä on seurausta joko 
käsittelyyn käytetystä ymppäysaineen lisäystavasta ja 
käsittelyaineen väärästä raekoosta tai huolimattomasti 
tehdystä manuaalisesta käsittelystä. 

Markku Eljaala
Metallin urkkija

Metallurgist
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Kari Pohjalainen

valimoperinnettä

Taustaa
Yksi vanhimpia esimerkkejä arkipäivän käyttötaiteesta 
edustavat valetut hellan- ja uuninluukut. Niitä  ei ole 
yleensä huomioitu taiteena, mutta sitähän ne ovat sanan 
täydessä merkityksessä. 

Viime vuosisadan puolella taloissa kuului vakiona 
kiinteään rakenteeseen hellat ja uunit, joissa oli hyvinkin 
taidokkaita suomugrafiittivaluraudasta valettuja luukkuja, 
joita kolauteltiin päivittäin auki ja kiinni. Siihen aikaan ta-
vallisissa kodeissa ei useinkaan ollut taiteilijan maalaamia 
tauluja seinillä tai taideteoksia.

Kuuluisin valettujen luukkujen tuottaja ja toimittaja 
maassamme oli Karkkilassa sijaitseva Högforssin valimo, 
jonka tekemiä luukkuja saattoi olla yli puolet kaikista 
luukuista. Näitä luukkujen kuvioita ja muita muotoja 
suunnittelivat taiteilijat tilaustöinä ja muut valimot tietysti 
noudattivat samaa toimintatapaa.  

Leinovalu, joka kuului aikoinaan maamme suuriin 
uuniluukkuvalajiin, teetätti taiteilijoilla hienoja kuvioilla 
varustettuja luukkuja ja samalla tavalla kilpailivat muut-
kin valimot.

Entisenä malliammattilaisena voi vain ihailla niiden 
mallinikkareiden käden taitoa, jotka niitä malleja raken-
sivat. Mallit olivat tyypillisiä aikakautensa tuotteita ns. 
luonnollisia malleja, joita siihen aikaan ei kiinnitetty mal-
lipohjiin. Mallipohjitukset tulivat myöhemmin, kun luuk-
kujen muotteja valmistettiin konekaavauksena.

Uuninluukkuaatelinen Paavo Orre

Entinen Hämeenlinnan Ammattikoulun parturialan opetta-
ja Paavo Orre löysi rakennuskohteessa olleelta tontiltaan 
purkutalosta hellan, jossa oli Högforssin valetut hellan-
luukut. Paavo otti luukut talteen ja taltioimistartunta oli 
iskenyt häneen. Rakennusjätettä kaatopaikalle jättäessään 
Paavo bongasi kymmenkunta taidokkaasti kuvioitua pys-
tyuunin luukkua. ”Sain luvan jälkeen ne viedä sieltä” hän 
kertoo.  ”Itse en niitä tarvinnut, mutta innostuin kunnos-
tamaan ne”. Kyse oli kuitenkin hienosta teollisesta käsi-
työtaiteesta. Paavo otti tavoitteekseen varjella jo lähes 
kadonnutta kansanperinnettä. Hän koki, että suomalainen 
puulämmityskulttuuri täytyy saada talteen niin laajana, 
kuin suinkin se on mahdollista. Kokonaisia uuneja, takko-
ja ja helloja hävitettiin siihen aikaan urakalla ja monta 
hienoa valutuotetta katosi silloin historian hämärään.

Arkipäivän 
käyttötaidetta

Lämpövalu T:mi 

Paavo Orren innostuminen valettuihin luukkuihin on to-
dellinen onnenpotku valetuille taideteoksille = erilaisille 
luukuille ja kehyksille. Paavo Orre on systemaattisesti 
kerännyt näitä valettuja ”taideteoksia” ja kunnostanut, 
korjannut sekä maalannut niitä. Kunnostuksen jälkeen 
erikoisemmat luukut ovat saaneet sijansa Paavon kokoel-
missa ja useimmat luukut hän myynyt kunnostettuna 
eteenpäin.

Orren kokoelmista löytyy niin suoria pystyuuninluuk-
kuja, kuin kaarevia pönttöuuninluukkuja ja erilaisia lei-
vinuuniluukkuja. Hänen arviointinsa mukaan luukkuja on 
valmistettu Suomessa viitisensataa erilaista tyyppiä eriai-
heisilla kuvioilla. Erikoisuutena voi mainita, että joissakin 
luukuissa näkyy valettuna tilaajan nimi, joko kokonaisena 
tai nimikirjaimina. Yleensä luukkujen takaosaan valettiin 
valimon tunnus.

Tämä innostuminen vanhoihin valuihin on vienyt 
eläkkeellä olevan parturiopettajan niin mukanaan, että hän 
on perustanut toiminimen Lämpövalu T:mi Paavo Orre ja 
liittynyt Suomen Valimotekniseen Yhdistykseen jäseneksi.

Uustuotantoa

Paavo Orre on harrastuksensa vuoksi tilannut kymmenit-
täin erilaisia luukkuja, kehyksiä ja muita valettuja osia 
valimoalan ammattioppilaitokselta. Ensimmäiset valumal-
lit ja valut on valmistettu jo Hämeenlinnan Ammattikou-
lun valimo-osastolta. 

Tämä harrastus on tuonut Paavon tilaajaksi myös Tam-
pereen Hervannassa sijaitsevan Valimoinstituuttiin ja sa-
moissa tiloissa toimivan Tredun ammattioppilaitokseen. 
Tredu tunnetaan paremmin aikaisemman nimensä Tampereen 
Ammattioppilaitoksen Hervannan nimellä. 

Paavo on tuttu ammatillinen asiakas jo vuosien takaa ja 
hänelle on ammattioppilaitoksissa suunniteltu ja valmistet-
tu useampiakin valukappaleita. Tässä hommassa hän on 
tavannut asiakkaansa tuottajana ja myyjänä ja vallankin 
valujen pinnan laatutaso on hänelle erityisen tarkastelun ja 
arvostelujen kohde. Pinnan laatuhan on se kriteeri, josta 
asiakas luo mielikuvansa tuotteen tasosta.
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Uusvanhat tuotteet valimoinstituutista

Valimoinstituutti on nykyisten teknisten mahdollisuuksi-
ensa vuoksi erityisen tärkeä tuottajalenkki Paavo Orrelle 
ja hänen edustamalleen valutuotteiden toimialalleen. On 
paljon hienoja valuja, joita vuosien saatossa on valmistet-
tu ja asennettu erilaisiin koteihin ja julkisiin tiloihin. On-
gelmana on, että niistä saattaa löytyä vain yksittäisiä valu-
ja, joita asiakkaat erityisesti haluavat. Mutta, jos Lämpö-
valu = Paavo Orre myy ainoan hienon valukappaleensa se 
katoaa näkyvistä, eikä vastaavasta ole jatkossa tietoa.

Valimoinstituutissa on maamme ainoaa ammatil-
lista skannaustekniikkaa edustavat laitteet ja tarvittavaa 
tietotaitoa, jotta ns. ainoasta valukappaleesta saadaan 
skannattua sähköiset tiedostot ja työstää niiden avulla 
malliveistämön CNC-työstökoneilla (tietokoneohjattu 
työstötekniikka) valumallit. 

Tämän mallihomman mannekiinina Hervannassa 
(Tredussa) on toiminut ja toimii edelleenkin lehtori Toni 
Häkkinen, jonka avustuksella on saatu tuotettua ”katoavaa 
kansanperinnettä” uusvanhojen valumallien avulla.

Saman ammattioppilaitoksen (Tredu) valimo-osastol-
la lehtorit Pekka Niemi ja Jussi Janhunen ovat toteuttaneet 
tuotettujen mallien avulla nämä asiakkaiden toiveet todel-
lisiksi valukappaleiksi.

Kari Pohjalainen
Mallifossiili Lepaalta

 

Valimotuotteita messuilla 

Hämeenlinnassa. 

Kuvassa Paavo Orre. 

Ainoa uuninluukku Suomessa, jossa on tämä kuva.
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valimoperinnettä

Historiaa
Entinen Valtion Metallitehtaiden, Jyväskylän Tykkitehdas 
muutettiin 1940-luvun lopulla Valmet Oy:n Rautpohjan 
Tehtaiksi. Siirryttäessä militarituotteista sotakorvaustuot-
teiden kautta siviilipuolelle tarvittiin valimo. Näin sai 
Rautpohjan Valimo alkunsa. Valimotoiminta alkoi vuoden 
1948 lopussa ja silloin tietysti alkoi myös malliveistämön 
toiminta. Perustamisesta ja valimon toiminnasta on kirjoi-
tettu hieno julkaisu: ”Tykki taipui paperikoneeksi”. En-
simmäinen valu suoritettiin Rautpohjassa 11.12.1948, 
josta muistona on valettu laatta valimon seinällä. 

Myöhemmin fuusioiden jälkeen yrityksen nimi Valmet 
muuttui Metsoksi ja edelleen aikoinaan takaisin Valmetiksi.

Malliveistämö
Malliveistämö rakennettiin valimon yhteyteen, josta se on 
siirtynyt uudelleenjärjestelyjen jälkeen nykyiselle paikal-
leen. Valimolle rakennettiin 1970-luvun lopussa uudet 
sosiaalitilat ja niiden yläkertaan  sijoitettiin silloinen uusi 
malliverstas. Työstökoneet ovat peruskoneita, joilla on 
valmistettu mallivarusteita vuosia. CNC-tekniikkaa ei ole 
hankittu Rautpohjan malliveistämölle, vaikkakin suunnit-
telupuolella suunnitelmat valumallivarusteista tehdään 
Catian avustuksella. Mallisuunnitelmat tulostetaan kirjoit-
timella tarvittavaan kokoon. 

1970-luvun alussa rakennettiin oma muovimallitila, 
jossa erityisesti kiinnitettiin huomiota työalueiden olosuh-
teisiin ja niiden ilmastointiin. Haitalliset kaasut poistettiin 
kohdeimureilla. Nykyisin ei muovimalleja Rautpohjassa 
juurikaan valmisteta. 

Valetut ja koneistetut kokoonpanotasot on jokaisella 
tekijällä omansa ja ne ovat Rautpohjassa valmistettuja. 
Puristimia varten tasot ovat varustettu aukoilla, joihin 
puristimet saadaan pujotettua. Nämä suorat työtasot ovat 
olleet kateuden aihe maamme malliveistämöväelle, jon-
kalaisia ei muualla nähty.

1970-luvun lopulla uusittiin voimakkaasti valimon 
konekantaa ja paine uusien joukkotuotantomallien val-
mistamiseksi malliverstaalla asetti nikkarit uusien ongel-
mien eteen. Laminoidut muovimallit korvattiin ”vasara-
muoveilla”. Keernalaatikot valmistettiin alumiinirunkoi-
sina, joiden varsinaiset keernamuodot valettiin muovilla. 
Alumiinisten mallien ja keernalaatikoiden runkojen mallit 
valmistettiin polystyreenistä (styroksi) ja valut tilattiin 
Ruovedeltä (Valutyö Autio), jossa ne valettiin. Alumiini 
valittiin silloin raaka-aineeksi, koska sitä pystyi työstä-
mään malliveistämössä. Vaativimpia usein toistuvia mal-
leja valmistettiin myös valuraudasta. 

Malliveistämön vetäjät
Ensimmäisenä malliveistämön työnjohtajana muistetaan 
”Isi” Pitkänen, josta perimätietoa ei isommin löytynyt. 
Leo Koukku oli seuraavana ja malliveistämön vetäjänä 
legendaarinen. Leo Koukku vaikutti alalla myös valtakun-
nallisesti, koska hän oli puheenjohtajana ryhmässä, joka 
suunnitteli ja toteutti ensimmäisen suomalaisen mallistan-
dardin SFS 3307. Koukun jälkeen työnjohtajaksi tuli Eero 
(Ernesti) Viertävä, jota aikanaan seurasi Gabriel (Kaapo) 
Möttönen. Arvo Kokko toimi työnjohtajana nikkarissa 
valunsuunnittelun ohessa. Marko Korhonen, Juha Olin ja 
Jussi Juntunen olivat seuraavat työnjohtajat ja nykyisin 
hommaa hoitaa suunnittelun ohessa Jouko Koiranen. 

Valumallit
Rautpohjan mallinvalmistuksen erikoisuutena maassam-
me voidaan pitää, että malliasioista vastaamaan palkattiin 
taloon oma osastoinsinööri Ristolan Harri, joka yhteis-
työssä ”Kaapo” Möttösen” kanssa kehitti talon mallinval-
mistuksen aivan omalle tasolleen. Kun Eero Viertävän 
aikana 45 nikkarilla oli käytössään 2 kpl porakoneita, iso 
ja pieni, kun taas Möttösen pomotusaikana verstaalle 
tulivat naulaimet, akkukäyttöiset porakoneet, jokaiselle 
nikkarille omat. Toinen suuri edistysaskel oli, kun taloon 
hankittiin diginäyttöiset piirtojalat, jossa olivat mitta-
asteikot prosenttisäädöllä. Tämä uutuus oli ehdottomasti 
maamme nikkareilla ennenkuulumaton, jota saattoi nähdä 
muissa taloissa vain mallintarkastajilla.

Tässä uudessa valumallitekniikassa mallirakenteissa 
alettiin käyttää filmipintaisia muottivanereita. Näiden 
ansiosta mallien irrotuskykyä muoteista parannettiin ja 
myöskin mallirakenteiden kestävyyttä moninkertaistettiin 
aikaisemmasta kaavauskertamäärästä. 

Toinen merkittävä parannus oli mallien muotista 
irrotuksen kehittäminen ja nostomenetelmien muuttami-
nen ja parantaminen. Mallien irrotusvaihe muotista on 
ratkaisevan tärkeää mallirakenteiden kestämisessä ja mikä 
kaikkein tärkeintä myös muottipintojen laadun parantami-
nen parantaa totaalisesti valukappaleen mittatarkkuutta ja 
pinnanlaatua. Vastaavat edut siirtyvät uusien pintaraken-
teiden mukaan myöskin keernojen tarkkuuteen ja pinnan-
laatuun. 

Näissä innovatiivisissa ratkaisuissa Rautpohja oli 
edelläkävijä maamme valimoteollisuudessa. Mielenkiin-
toista kehityskaarta alallamme aikaansai tämä tilausmal-
liveistämöiden kautta uuden menetelmän kulkeutuminen 
myös muihin valimoihin. 

Erikoista Rautpohjalaista ajattelua edisti myös tie-

Valmet Rautpohjan valimon 
malliveistämö
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totekniikkatuki nikkareille. Tässä toiminnassa talon tin-
kaamilla hinnoilla tarjottiin jo Commodoren aikakaudella 
tietokoneita ostettavaksi, jonka tarjouksen osa nikkareista 
otti vastaan ja aloitti ”harppauksensa” tietokoneiden ai-
kakaudelle. Hienoa ajattelua ja älykapasiteetin tulevaa 
hyväksikäyttöä.

Valumallinvalmistajat
Henkilömäärä Rautpohjan malliverstaalla oli vuonna 
1970 n. 55 työntekijää ja vuonna 1988 määrä oli pudonnut 
28 persoonaan. Tästä löytyy todisteena valokuva vuodelta 
1988. Vuonna 2015 määrä on vähentynyt 5 henkilöön.

Vuonna 1970 malliverstaalle haettiin työntekijöitä, 
joiden lähtövaatimuksena oli huonekalupuusepän perus-
koulutus ja kokemusta puualalta. Kiinnostus paikasta oli 
valtaisaa ja pääsykokeeseen valikoitiin 50 henkilöä, joista 
mallipuusepän oppiin hyväksyttiin 15 henkilöä, joiden 
ikähaarukka vaihteli 20 – 30 vuoteen.

Tästä mallinikkaritaimien määrästä jäi 9 kuukauden 
kurssin jälkeen taloon 11 henkilöä. Opetusaineiksi valit-
tiin laaja-alaisesti valimon ja mallinikkarin toiminnot ja 
opettajina toimivat: Leo Koukku, Raimo Linna ja joitakin 
Valmetin ammattikoulun opettajia. Teoriatunnit pidettiin 
lauantaisin ja työviikot harjoiteltiin valimon eri työpisteis-
sä. Tällä toimenpiteellä otettiin käyttöön aikaisempi tapa, 
jollainen oli ollut Rautpohjan konepajakoulussa.

Henkilöstö
Puumallien valmistuksessa alansa huippua edustivat: 
Erkki Kumpulainen, Martti Ilmen ja Jorma Liukkunen. 
Erilaiset moottoreiden valumallivarusteet olivat heidän 
repertuaariaan, jotka perinteisesti muodostavat vaikeim-
mat työt malliveistämöissä. Kalevi Kovanen ja Erkki 
Erkkilä erikoistuivat laivamoottoreiden valumallivarustei-
siin. 

Muovihommissa uurastivat Pekka Torvinen ja Jouko 
Lahti sekä tarpeen mukaan lisävoimina toimivat: Markku 
Coljander, Marko Korhonen ja Kari Hohkavaara. Metal-
limallivarusteiden koneistuksesta vastasivat: Pauli Velt-
heim, Kimmo Kautto ja Reima Laamanen.

Matti Ylkänen siirtyi vastaamaan mallihankintojen 
tarjouslaskentaa ja vastaamaan mallien ostotoiminnasta 
yksityisistä malliveistämöistä. Mallien ja - koevalujen 
tarkastajaksi nimettiin Jukka Tirkkonen ennen hänen 
siirtymistään yksityiseksi yrittäjäksi. Myöhemmin 1996-
lähtien hän on vastannut malliveistämön työstökoneiden 
terähuollosta, hiomakoneiden hiomapaperivaihdoista ja 
mallien tarkastuksesta.

Mallihankinnat ulkoa

Nykyisellä henkilömäärällä Rautpohjan malliveistämössä 
hoidetaan mallien kunnostukset ja -muutostyöt valujärjes-
telmien valmistukset ym.

Isommat mallityöt teetetään pääsääntöisesti yksityisil-
lä malliveistämöillä, joko CNC-tekniikalla valmistettavat 
tai muulla tavoin tehtävät. 

Maailmalle lähteneet

Maamme muihin valimoihin ovat kulkeutuneet monet 
merkittävät henkilöt, jotka kunnialla ovat edustaneet 
Rautpohjalaista ammattitaitoa. Koska kysymyksessä on 
kirjoitus malliveistämöstä, en ala luettelemaan heitä, kos-
ka silloin kirjoitukseni paisuisi kirjaksi.

Malliväkeä, joka on luonut jatkouraa valumallien 
piirissä, voidaan mainita: Ville Karttunen Kangasalan 
Malliveistämö, Teuvo Kempas Valmetin Lentokonetehdas 
Tampereella ja Keskisen Raimo joka uraputkitteli Karhu-
lan valimon kautta Hämeenlinnan ja myöhemmin Tampe-
reen Hervannan ammattikouluun opettajaksi.

Rautpohjan valimon 
tärkeät tuloksentekijät 
vuodelta 1988. 

►
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peeseen. Entisille Rautpohjan ”tuloksentekijöille” valimo-
päällikön saapuminen tilaisuuteen antoi merkittävän ”arvoi-
suuslisän”, joka huomioitiin asianmukaisesti. 

Haastattelutilaisuus päättyi paikallaolijoiden valimo- ja 
malliveistämökierrokseen, joka porukan pulinasta päätelleen 
oli muistoja täynnä. ”Tässä silloin oli jne…”

Kari Pohjalainen

Haastattattelu
Haastattelutilanne Rautpohjassa alkoi rakentua, kun us-
kalsin puhua asiasta Rautpohjan valimon päällikölle Pasi 
Mäkiselle, joka välittömästi tarjosi valimonsa malliväkeä 
haastattelun kohteeksi. Jouko Koiranen nimettiin valimon 
puolesta haastattelun yhteishenkilöksi, joka aloitti eläke-
läisten ”houkuttelun” valimolle.

Paikalle saapui jälleen yllättävän paljon selväjärkisiä 
entisiä Rautpohjan ammattilaisia, joiden kanssa aloitimme 
tämän teemapäivän ruokailulla.

Tilaisuuteen saapuneet, joiden Rautpohjan palveluksessa 
aloittamisen tulovuosi näkyy suluissa: Gabriel (Kaapo) 
Möttönen työnjohtaja (1969), Harri Ristola nikkarin osas-
toinsinööri (1963), Raimo Linna valunsuunnittelija 
(1958).

Mallinikkarit: Antero Kauppinen (1959), Jorma Liukku-
nen (1970), Erkki Pelkonen (1965), joka muuten aikoinaan 
meritoitui Rautpohjan pääluottamusmieheksi, Jukka Tirk-
konen (1970), joka on edesauttanut tämän kirjoituksen on-
nistumiseen (virheistä vastaa kirjoittaja perskohtaisesti), 
Kari Hohkavaara (1965), Jouko Lahti (1970) ja Rauno Pa-
sanen (1970).

Lisäksi kuuntelujäseninä saivat paikalla olla nykyiset 
mallinvalmistajat: Tomi Paajanen, Kaido Kullam ja Ville 
Mutanen.

Valimon johtaja Pasi Mäkinen pystyi irrottautumaan 
kiireistään ja tuli tervehtimään hetkeksi entisiä alaisiaan. 
Hän valotti yrityksen menneisyyttä ja nykyistä tilaa paikal-
laolijoille ja ainakin kirjoittajalle tiedot olivat todella tar-

Malliveistämötarkastuksella verstaalla. Henkilöt vasemmalta:Jukka Tirk-
konen, Jouko Koiranen, Kaido Kullam, Jorma Liukkunen, Jouko Lahti, 
Gabriel Möttönen, Rauno Pasanen, Antero Kauppinen, Ville Mutanen, 
Kari Hohkavaara, Harri Ristola ja Raimo Linna. 
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Kaikille valimoalalla toimiville ja 
heille tarvikkeita toimittaville. 
Valimoalan asiakaille ja 
valimoalan läheiseksi tunteville.

RUUKKIGOLFIN KENTÄLLÄ

19 kerran 9.6.2015. 

1. Krister Lundqvist                          89 

2. Lasse Nybergh                          90

3. Ahos-Pulliainen-Sirkku             90

4. Pullianen Jouko                       91

5. Honkasalo Jarmo                    92

6. Zitting Antti                                 94

7. Rikkonen Kari                          97

Krister voitti sekä pistebogi-sarjan että lyöntipelin.

Valimoalan GolfOpen 2015

 

 

Krister ja allekirjoittanut ovat hoitaneet tätä 
tapahumaa alusta lähtien.

Tämä oli nyt meidän viimeinen.

Jos tätä tapahumaa halutaan jatkaa on löydyt-
tävä vähintään kaksi vapaaehtoista.

Kenttä ja ajankohta ovat avoimia.

 

 

Terveisin

Ossi Levander
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valimomuseo

Suomen Valimomuseo • PL 50,Tehtaanpuisto • 03601 Karkkila 

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

Valimomuseo monessa mukana

Mennyt kesä
Janne Viitala

Tätä juttua luettaessa lehdet jo putoilevat puista, joten on 
hyvä muistella lopulta aurinkoiseksi äitynyttä valimomu-
seon kesää 2015. Kuten otsikkokin sen kertoo, museo oli 
todella monessa mukana. Kesänäyttely, Höyryjunalla 
Karkkilaan, saatiin valmiiksi toukokuun puolivälissä. 
Karkkilaan nykyään matkaaville saattaa olla yllätys, että 
paikkakunnalla on joskus ollut rautatie. Se todella puksutti 
Hyvinkään ja Karkkilan väliä vuodet 1911-1967. 44 km:n 
matka taittui parhaimmillaan jopa kahdessa ja puolessa 
tunnissa. Enemmän Karkkilan rautatien vaiheista voi lu-
kea lehden edellisestä numerosta.

Rautatiestä kertova näyttely osoittautui menestykseksi. 
Yleisövirta oli tasainen heti kesän alussa huipentuen hei-
näkuun lomakauteen. Ehkä pilvinen sää madalsi kynnystä 
astua museon seinien suojaan. Aurinkoisen elokuun aika-
na erilaisin tapahtumin saatiin houkuteltua sellaisiakin 
kävijöitä, jotka muutoin olisivat missanneet näyttelyn. 
Myös keväällä lanseerattu Museokortti toi uusia ihmisiä 
museon vieraiksi. Vain 54 eurolla sai vuoden ajan vierailla 
kaikissa Museokortti-museoissa niin usein kuin halusi. 
Ainut huono puoli kortista oli se, että alkukesästä tehdyt 
esitteet, joissa mm. mainittiin kaikki Museokortti-museot, 
menivät nopeasti vanhoiksi, sillä kortin alkuhuumasta 
pois jääneistä useat päättivät liittyä järjestelmään kesän 
aikana. Nyt voidaankin sanoa, että järjestelmässä on mu-
kana oleellisimmat Suomen museoista. Tämä on hieno 
asia, sillä kortin nimenomaisena tarkoituksena oli madal-
taa museoiden pelottavan korkeilta vaikuttavia kynnyksiä, 
ja nyt näyttää, että tässä on onnistuttu. Jos sinulla ei vielä 
museokorttia ole, niin Valimomuseosta sellaisen saa ostaa!

Työpaja Werstaan miehet siirtämässä raskasta aseman vaakaa varas-
tosta HKR-näyttelyyn. Janne Viitala/KRM

Vaaka ja muut vempeleet paikoillaan toukokuussa avatussa näyttelyssä. 
Janne Viitala/KRM
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Entä mitä olisi kesä ilman museon järjestämää valurautai-
sen paistinpannutenniksen MM-kisaa? Ei yhtikäs mitään, 
uskallan väittää. Tällä kertaa turnaus järjestettiin sateen 
vuoksi sisällä, Högfors-salissa. Tunnelma oli jälleen ker-
ran mahtava ja mediajulkisuus taattu. Miesten sarjassa 
Mika Iso-Heiniemi puolusti menestyksekkäästi viimevuo-
tista mestaruuttaan ja naisten sarjan voitti Suvi Dunder.

Syksyn tapahtumia

Syksy lähtee käyntiin ITE-taidenäyttelyllä. Kyseessä on 
siis itse tehtyä taidetta ilman ammatillista taiteilijan taus-
taa. Tätä kirjoitettaessa näyttely ei ole vielä valmis, mutta 
ennakkoon on aavistus, että näyttely tulee hätkähdyttä-
mään. Näyttely kestää lokakuun loppuun saakka, minkä 
jälkeen Karkkilan historiaa, Högforsin valimoon keskitty-
en, esitellään isoilla valokuvasuurennoksilla. Museo on 
auki la-su klo 12-15. Tervetuloa näyttelyihin!

Eniten museoamanuenssia työllistää syksyn aikana vali-
momuseon perusnäyttelyn uudistaminen. Hankkeen 
etenemisestä on tällä palstalla puhuttu jo useasti. Valimoi-
ta, malliverstaita ja valun käyttäjiä on kesän aikana lähes-
tytty kirjeillä sponsorituen ja esinelahjoitusten toivossa. 
Ajat ovat Suomessa kovat, ja valimoilla menee ennätys-
mäisen huonosti. Elämme kuitenkin toivossa, että valoa 
alkaisi tunnelin päässä näkyä, ja valimoissa hellyttäisiin 
tukemaan tätä yhteistä valimoteollisuuden näyteikkunan 
uudistamista. Esinelahjoituksia museolle on vaikeista 
ajoista huolimatta jo luvattu. Syksyn aikana tulemme 
vielä olemaan valimoihin ja muihin alaan liittyviin yrityk-
siin yhteydessä. Lisäksi näyttelyn toimikunta suuntaa 
syksyn aikana vierailujaan alan johtaviin yrityksiin.

Kuulasta syksyä valimoviestin lukijoille!

MM-tittelin haltijat Mika Iso-Heiniemi ja Suvi Dunder. Suvin kädessä on 
Karkkilan malliavun valmistama peliväline, jollaisen voittaja sai myös 
omaksi. Nina Saikanmäki/KRM

ITE-näyttelyä ’suojelee’ Tarja Halonen. Janne Viitala/KRM
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VALIMO MYYTÄVÄNÄ
Harjavallassa, kokonaan tai osina: 
tontti n 20000m2 , tilat n 4000 m2,

joista kaksi 5 m korkeaa
600 m2 :n uutta hallia 

sekä valimon laitteet mm.: 
2 kupoliuunia 3 t/h (halk. 700 mm) 
2 Match-Blomatic kaavauslinjaa 

5 cold-box keernatykkiä (1 automaatti) 
Furaanikaavauslinja elvytyksineen (5 t/h) 

2  teräshiekkapuhdistusyksikköä, 
lämpökäsittelyuuni ja maalaamo 

lisäksi useita nostureita, siiloja, kuljettimia, 
kompressoreja, varaosia, työkaluja, 

suojaimia, sosiaalitilat, keittiö, konttorissa 
PC:t, serveri, tulostimet, kassakaappi ym.  

OTA YHTEYTTÄ – SOVI NÄYTÖSTÄ

_______sepikon oy_______
Ainolank.7, 03600 Karkkila  Kari Seppälä 
sepikon@kolumbus.fi     Puh 0400 624416
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Pronssituotteet: 
TEVO Oy, 
Potkuriportti 6, 14200 Turenki 

Telatehdas: 
TEVO Oy, 
Kiiluntie 6, 92120 Raahe

Konepajat :  
TEVO Oy, 
Hiientie 17, 92160 Raahe

Terästuotteet: 
TEVO Lokomo Oy, Lokomonkatu 3, 
33900 Tampere

www.tevo.fi
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Lämmitys- ja jäähdytysseula sekä 
paineilmalähetin, teho 15 t/h

Valimon luotettava yhteistyökumppani

Edustamme  varteenotettavia toimittajia ja laadimme asiakkaillemme
räätälöytyjä ratkaisumalleja jo yli 55 vuotta.

Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo

Uudesta tai regeneroidusta keernahiekasta poistetaan pöly 
ja se saatetaan haluttuun käyttölämpötilaan. Käsiteltävä hiekka 
voidaan kerralla joko lämmittää tai jäähdyttää. Vaaka 
mahdollistaa tarkasti määritellyn hiekkamäärän käsittelyn 
kerrallaan. Pienen kokonsa takia laite voidaan sijoittaa lähes  
kaikkialle keernahiekan valmistamoon. Teknologinen etu   
maksaa itsensä takaisin selvänä rahana. Uusin tekniikka 
tehostaa laitostanne ja tekee tuotannon taloudelliseksi. 

Koneet ja laitteet

Sinkotekniikka: AGTOS GmbH
AGTOS toimii kaikilla sinkopyöräsinkouksen alueilla. Oma henkilöstö
hoitaa sinkolaitosprojekteja, suunnittelee, valmistaa ja ohjelmoi omilla tehtailla 
sinkoja puhdistukseen, ruosteenpoistoon, hehkutushilseen poistoon
ja kuulapommitukseen. Valmistusohjelmaan kuuluvat myös kappaleiden
kuljettimet muilta käsittelypaikoilta sinkoon ja edelleen pois.
Tällöin toimitamme koko järjestelmän ja laitoksen, siis kokonaisratkaisun.
Koneiden koko voidaan mitoittaa millimetrin kokoisten ketjujen
käsittelystä valtamerikonttien sinkoukseen eli laitosten kokoa ei ole
rajoitettu.

– Automaattikaavaus:     Künkel-Wagner ja SLS Swisspour valukoneet
– Pullakaavamot:           Eri saksalaisia toimittajia
– Keernatykit:                Reissaus & Baumberg Maschinenbau (uudet koneet)
    Varaosat: Röper/Lämpe
– Hiekan elvytys             Neuhof, Axmann 
– Paineilmalähettimet:     Klein, Neuhof, DeAnTek
– Induktiouunit, -kelat:     I.A.S.
– Transistoritekniikka:     I.A.S. 
– Aminikaasupesurit:      B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:       Eri toimittajia
– Sinkotekniikan vara-  AGTOS, STO-Strahltecnik, Team-Strahltecnik
   kulutusosa:                
– Tärytekniikka:              Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet:    Webac
– Furani- ja alfaset-hiekkojen sekoittimet:          Webac, Axmann
– Tuorehiekkasekoittimet:   Künkel-Wagner
– Panostuslaitteet, pölynpoisto:                          Cyrus
– Valimosuunnittelu, valuohjelmat:                   DeAnTek

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778
e-mail: diaco@diaco.fi
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Heraeus Electro-Nite 
International N.V.
Työpajakatu 10 A 26
00580  HELSINKI
050-326 4793
Johanna.Bartsch@heraeus.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASK Chemicals Scandinavia Ab
Box 22, SE-125 21 Älvsjö
+46 70 563 0326
www.ask-chemicals.com 

Beijer Oy
Elannontie 5, 01510  VANTAA
(09) 6152 0550, www.beijers.fi

Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie 4
84101  YLIVIESKA
(08) 410 5600, www.betker.fi

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

Componenta Finland Oy
Panuntie 4
00610 HELSINKI
010 403 00
www.componenta.com

Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 28 D
00211  HELSINKI 
(09) 682 1544, www.diaco.fi

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

Miilucast  Oy
Merikatu 7, 92101  RAAHE
010 585 6200, 
www.miilucast.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tevo Lokomo Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE

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

Valmet Technologies Oy, 
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101  JYVÄSKYLÄ 
010 672150, www.valmet.com

Valmet Technologies Oy,
Valkeakoski terätehdas
PL 125, Niementie
37601  VALKEAKOSKI
010 6720000, www.valmet.com

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

Syntymäaika Koulutus

Kotiosoite

Kotipuhelin 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 Jani Isokääntä
vastaa mielellään.

SVY
Jani Isokääntä

Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

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

Jäsenhakemus hyväksytty       _____/_____  20__  _____________________________________

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 20__  _____________________________________

Jäsennumero
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Lähes 100 vuotta 
sitten jokaisessa 

kodissa oli tulisijojen 
luukuissa kaunista 

arkitaidetta, 
joka silloin jäi usein 

huomiotta 
tavallisuutensa vuoksi.

Tässä entistä 
nostalgiaa.

Paavo Orre

Lämpövalu T:mi
Nikkarinkuja 3

13500 Hämeenlinna
Gsm 050 5256 579
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Valmet Technologies Oy, 
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 Jyväskylä 
puh 010-672150  
fax 010-6725335 
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Peiron Oy 
PL 88, Teollisuustie 4
32801  KOKEMÄKI
020 750 9400
www.peiron.fi

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

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

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

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

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

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

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

Valimoinstituutti
www.valimoinstituutti.fi
www.valuatlas.fi

www.svy.info

Improlity
Ohjelmistoratkaisut
Kari Teräsniska 
Puhelin  0400 730 630
www.improlity.com

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

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

Rodbay Oy
www.rodbay.fi
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