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SVY:n 65. vuosikokoukous:  
Valimoviestin	pitkäaikaisesta	tekemisestä	
yhdistyksemme	kiitti	iltajuhlassa	Kaisa	Aho-
maa-Krogellia	ja	Ole	Krogellia	muhkealla	15	
kiloa	painavalla	kilvellä,	jota	tässä	Ole	Krogell	
kannattelee,	vasemmalla	yhdistyksemme	
puheenjohtaja	Jani	Isokääntä	ja	oikealla	
asiamies Rauno Sippel.
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puheenjohtajan palsta

Jani Isokääntä

Teollisuuden merkitys Suomen kansantaloudelle 
on hyvin suuri. Suomalaisessa yhteiskunnassa ei jostain 
syystä tätä pidetä tärkeänä, varsinkaan vientiteollisuuden 
merkitystä ei tunnuta ymmärrettävän. Muutoin ei kai ole 
selitettävissä ratkaisut, jotka lähinnä vain heikentävät suo-
malaisen teollisuuden kilpailukykyä, viimeisimpänä esi-
merkkinä mieleen tulee rikkidirektiivin hyväksyminen. 
Kilpailukyky ei näytä aina olevan sisäistettynä teollisuuden 
palveluksessa olevillakaan, vai moniko yritys sai oikeasti 
soviteltua yrityksen kilpailukykyä ylläpitävän tai jopa pa-
rantavan tes-ratkaisun? Veikkaisin ettei kovinkaan moni. 

Osittain on myös peiliin katsomisen paikka. Selatessani 
kunnallisvaaliehdokkaiden listaa kiinnitin huomiota sii-
hen, että kovinkaan monella ehdokkaalla ei ollut teknisen 
alan koulutusta saati työkokemusta. Yhtään väheksymättä 
mitään toimialaa, pelkästään toisiamme hoitamalla ja 
palvelemalla tämä maa ei nouse. Jostain palveluihinkin 
täytyy raha tulla, ja jos ei vientiteollisuudesta niin mistä 
sitten? Sama ongelma on myös korkeammalla taholla, 
kovin montaa teknisesti orientoitunutta henkilöä ei löydy 
eduskunnastakaan. 

Valimoalalla synkät tuulet eivät ota loppuakseen. Pitkään 
jatkunut kestämätön tilanne, jossa vajaa kapasiteetti yh-
distettynä korkeisiin kustannuksiin ja alhaiseen tuottavuu-
teen, on ajanut useat valimot jälleen tilanteeseen, jossa 
käydään yt-neuvotteluita toiminnan sopeuttamiseksi, jopa 
kokonaisten tuotantolinjojen alas ajamiseksi. 

Ruotsin paikallisen yhdistyksen vuosikokouksessa vierail-
lessani sain huomata, kuinka valimot yhdessä oppilaitos-
ten ja valujen käyttäjien kanssa vuosia kestäneen tiiviin 
yhteistyön myötä ovat paremmassa asemassa kuin suoma-
laiset valimot. Aidolla yhteistyöllä on varmasti mahdollis-
ta hakea osapuolia palvelevia ratkaisuja. Vaikka ihan il-
man taantuman kolhuja ei ruotsalainenkaan valimoala ole 
selvinnyt, ovat vauriot olleet huomattavasti pienempiä 
kuin Suomessa. Ongelmana naapurimaassa on tällä het-
kellä pikemminkin riittävä työvoiman saatavuus jokaiselle 
organisaatiotasolle. Tähänkin on lääkkeitä haettu Ruotsin, 
Norjan ja Tanskan yhteisellä koulu- ja tutkimuskeskuksel-
la, jossa valuja käyttävä teollisuus on voimakkaasti muka-
na. Lisää Ruotsin vuosikokouksesta lehtemme sivuilla.

Valoa synkkenevään syksyyn toi yhdistyksemme vuosiko-
kous Karkkila-Vantaa –akselilla. Kokous ja sitä seurannut 
iltajuhla oli hienosti järjestetty ja siitä vielä kerran kiitos 
Karkkilan juhlatoimikunnalle.

Tämä Valimoviesti onkin sitten tämän vuoden viimeinen, 
joten ei muuta kuin mukavaa joulun odotusta ja loppu-
vuotta kaikille lehtemme lukijoille.

        

Industrins betydelse för Finlands nationalekonomi 
är mycket stor. I det finska samhället anses detta av någon 
grund vara oviktigt. Särskilt exportindustrins betydelse 
tycks vara svårbegriplig. Annars går det väl inte att för-
klara lösningar som främst bara försvagar den finska indu-
strins konkurrensförmåga. Det senaste exemplaret man 
kommer att tänka på är godkännandet av svaveldirektivet. 
Konkurrensförmågan ser inte alltid ut att ha blivit anam-
mad även av dem som jobbar inom industrin. Eller hur 
många företag lyckades passa in en kollektivavtalslösning 
som antigen bevarar konkurrensförmågan eller t.o.m. 
förstärker den? Inte speciellt många, låter min gissning.

Delvis är det dags att se sig själv i spegeln också. När jag 
bläddrade igenom listan på kommunalvalkandidater, fäste 
jag uppmärksamhet vid att där inte fanns särskilt många 
kandidater med teknisk utbildning för att inte tala om arbet-
serfarenhet. Utan att nedvärdera något fackområde: enbart 
med att vårda och expediera varandra kommer det här lan-
det inte igen. Pengarna till servicebranschen måste komma 
någonstans ifrån, och varifrån om inte exportindustrin? 
Detsamma problemet gäller också på högre nivå – det finns 
inte många tekniskt orienterade personer i riksdagen heller.

I gjuteribranschen verkar de svåra tiderna inte vara över. 
Otillräcklig kapasitet förenad med höga kostnader och låg 
produktivitet är en långvarig ohållbar situation som har 
drivit flera gjuterier igen till en situation var samarbetsför-
handlingar måste föras för att anpassa verksamheten, till 
och med för att stänga hela produktionslinjer. 

När jag deltog i den svenska gjuteriföreningens årsmöte lade 
jag märke till att de lokala gjuterierna är bättre ställda jämfört 
med finska gjuterier tack vare ett långvarigt, intensivt samar-
bete mellan gjuterier, läroverk och gjutgodsanvändare. Med 
genuint samarbete är det säkert möjligt att skapa lösningar 
som betjänar alla parterna. Trots att den svenska gjuteribran-
schen inte heller har klarat sig utan skavanker utav recessio-
nen, har skadorna varit betydligt lindrigare än i Finland. Det 
aktuella problemet i Sverige är snarare att hitta tillräckligt 
med arbetskraft på var organisationsnivå. Man har försökt att 
lösa problemet genom ett gemensamt forskningscenter för 
Sverige, Norge och Danmark. Industrin som använder gjut-
gods är en aktiv deltagare i centrets verksamhet. Mera on 
Sveriges årsmöte i denna tidning.

Vår egen förenings årsmöte i Högfors och Vanda gav oss 
ljus i den mörknande hösten. Mötet och kvällsfesten var 
utmärkt organiserade och för det tackar jag ännu en gång 
Högfors festkommitté. 

Denna Valimoviesti är årets sista. Jag önskar en förväntans-
ful väntan på julen och resten av året för alla våra läsare!

Svensk text Lilli Rasilainen
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Valimon	luotettava	yhteistyökumppani	jo

yli	55	vuotta

Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo, Neuhof

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

Sylinterikappaleden keeernojen poistolaite (patentti haettu), Neuhof

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

Koneet ja laitteet

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

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

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

Asiamiehen 
asiaa
10.11.2012

Vuosikokous Karkkilassa

Aluksi teimme tehdasvierailut kiinnostaviin kohteisiin: 
Componenta Finland Oy Högfors ja SEW Industrial Gears.

Yhdistyksen juhlallinen 65. vuosikokous pidettiin Högfor-
sin Tehtaanhotellissa 5.10.2012.  Kokoustapahtumiin osal-
listui 64 henkilöä.

Ingvar Hallgren toi tervehdyksen SGF:ltä Ruotsista. Ruot-
sin valutuotanto on laskenut kuluneen vuoden aikana. Poik-
keuksena valurauta ja alumiinivalut, jotka ovat kasvaneet.

Vuosikokouksessa käsiteltiin myös yhdistyksen tilinpäätös. 
Edellinen Pietarsaaren vuosikokous, opintopäivät ja Vali-
moviestien mainostulot onnistuivat hyvin ja lisäksi Gifa-
matkan ja Saksan opintomatkan tuottojen kirjautuminen 
tälle tilikaudelle saivat toimintakauden tuloksen plussalle. 
Nykyinen tilikausi tulee olemaan vaikeampi, koska suhdan-
teet ovat menossa selvästi huonompaan suuntaan. 

Seuraava 66. vuosikokous on 4.10.2013. Componenta Fin-
land Oy Pori on esittänyt ystävällisen kutsun tulla Poriin. 

Uusi hallitus

Vaalilautakunnan ehdotuksen mukaan yhdistyksen hallituk-
seen valittiin kaudeksi 2013 – 2013 seuraavat henkilöt:  

Puheenjohtajana jatkaa Jani Isokääntä Leinovalu Oy 
•  hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin
 
 Varsinainen jäsen Varajäsen
 Matti Virta N.N.    
 Metso Minerals Oy  Lokomo Steel Foundry

• hallituksen muiksi jäseniksi entiset: 
 Varsinainen jäsen Varajäsen
 Kari Hakala Markus Lahdensivu URV
 Jouni Lehto Tuula Höök Valimoinstituutti
       Niku Nurmi Sampsa Saranki   
 Componenta Finland Oy Högfors

Vaalilautakuntaan jatkaa ennallaan:
• Riihinen Marko puheenjohtaja
• Karvonen Erkki

• Paulasuo Jari
• Rakkolainen Petri

Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Mikael Paul ja 
Deloittus, eli Deloitten keskuudestaan valitsema toinen 
tilintarkastaja ja varatarkastajat. 

Lehtitoimikunnan, ulkomaantoimikunnan, koulutustoimi-
kunnan, mallijaoston ja perinnetoimikunnan puheenjohta-
jat ja jäsenet hallitus nimeää helmikuussa 2013.

Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenrekisterissä on nyt 716 jäsentä. Vuosi-
kokous 2012 päätti, että jäsenmaksut ovat ennallaan: 
jäsen 20 €, veteraani ja opiskelija 10 € ja yritysjäsen 200 
€. Jäsenmaksulaskut laitan liikkeelle ensi vuoden alussa.

Vuosikokouksen esitelmät pitivät Juha Vatanen Compo-
nentalta, kaupunginjohtaja Juha Majanlahti ja valamisen 
näkymiä valotti professori Juhani Orkas.  Mielenkiintoi-
set esityksen kiinnostivat kokousväkeä selvästi.

Rinnakkaisohjelma tutustui Valimomuseoon ja kävi kah-
villa Sarin Herkuissa

Sokos Hotel Vantaassa saunottiin esitelmien jälkeen. 
Maukkaan juhlaillallisen jälkeen meitä viihdytti hotellin 
orkesteri. Hienoista ja sujuvista juhlista annamme parhaat 
kiitoksemme juhlien järjestelytoimikunnalle: Niku Nurmi 
ja Kirsi Lehtonen. Kiitokset osoitettiin myös kokouksen 
sponsoreille, Aga, Beijers, Componenta Finland Oy Hög-
fors, Diaco, Line-Ma, Lux, Meca-Trade, Sibelco Nordic 
ja Sintrol

Jäsenistö ja jäsenrekisteritiedot

Hallitus hyväksyi 31.10.2012 seuraavat uudet jäsenet 

Larkimo Markus Calderys Finland Oy
Väinölä  Jukka HIP/Cern
Haataja Ville Keycast Oy
Haverinen Raimo Valimoinstituutti
Hakamaa Jukka Nordhydraulic Oy
Laine Jarmo Componenta Finland Oy Högfors
Järvinen-Junttila Saila Meca-Trade  Oy
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Uusia jäseniä tuli 7 henkilöä.
Hallitus ja asiamies toivottavat Teidät tervetulleiksi mukaan 
yhdistyksen toimintaan!

Opintopäivät

Opintopäivät ovat Tampereella hotellissa Cumulus Koski-
katu 7.-8.2.2013, hotellissa on 30 pysäköintipaikkaa. Lä-
hin pysäköintitalo on Tammerkosken toisella puolen oleva 
Keskustorin P-Frenckell, jonne on saatavissa hotellin 
vastaanotosta sopimushintaisia pysäköintilipukkeita. 
Opintopäivätarjous on toisaalla tässä lehdessä.  Tule Sinä-
kin mukaan!

Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2013!

Rauno Sippel
asiamies

SVY:n asiamies ja konttori

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

SVY:n 65. vuosikokous Karkkilassa 
5.10.2012

SVY:n 65. vuosikokouksen kokouspaikka oli Karkkilan 
tehdasalueen Tehtaanhotelli, joka on entinen Högforsin vir-
kailijoiden klubirakennus. Kostholli -nimelläkin tunnettu 
rakennus valmistui 1880-luvulla silloisen tehtaanpatruuna 
Ramsayn kodiksi. Silloin siinä oli komeat tornit, mutta vuo-
den 1950 tulipalo tuhosi alkuperäisen rakennuksen.   Jälleen-
rakennus suoritettiin ajan hengen mukaisesti funkkikseen 
vivahtavaan tyyliin. Rakennus suorastaan henkii satavuotista 
Suomen valimoteollisuuden historiaa. SVY:n historia myös 
kietoutuu yhdistyksen alkuajoista alkaen tähän rakennukseen 
ja useat maamme johtajat ovat siellä esitelmöineet ja lounas-
taneet, näin mm. Nobel-palkittu presidentti Ahtisaari.

Tehtaanhotelliin kokoonnuimme tulokahville aamulla 
5.10.2012. Kokouspaikalla oli erinomainen sijainti, pääsimme 
siitä kävellen tehdaskierroksille. Tehdasvierailun kohteet olivat 
Componenta Finland Oy Högfors ja SEW Industrial Gears. 

Valimossa näimme kaksi 8 tonnin induktiouunia sekä kak-
si 30 tonnin kuumanapitouunia. Palloutuksessa käytetään 
Sandwitch- menetelmää. Pääosa tuotannosta on pallografiitti-
rautaa. Muotinvalmistuksesta huolehtii horisontaalinen HWS-
kaavausautomaatti. Tuorehiekka kierrossa on 600 tonnia. 
Keernatykkejä on 10, joissa valmistuvat Cold Box-menetel-
mällä tuotannon tarvitsemat keernat. Valimonjohtaja Vatasen 
kertoman mukaan viimeisen viiden vuoden aikana tuotanto on 
vaihdellut 15 000 ja 30 000 tonnin välillä. Työntekijöiden 
määrä on vaihdellut samaan aikaan 250 ja 350 välillä. 

Keskeiset kaksi panostusaluetta ovat suunnitteluyhteistyö 
asiakkaan kanssa sekä satsaukset uusien tuotteiden mahdol-
lisimman valmistusystävälliseen löytämiseen. Valimon 
asiakkaiden lista on suoraan maailman huipulta: ABB, Atlas 
Copco, Kone, Ponsse, Renault, Scania, SisuAgco, Volvo, 
Wärtsilä jne. Kuten asiakkaiden nimistä voi päätellä, tuot-
teiden ja tuotantoprosessin laatuun on ollut pakko satsata 
voimakkaasti pitkän ajan kuluessa. Tästä osoituksena Kark-
kilan yksikkö on saavuttanut mm. seuraavat hyväksynnät: 
ISO 9001 (vuonna 1994), TS16949 (vuonna 2003) ja nyt 
luultavasti ensimmäisenä valimona Suomessa tänä vuonna 
saadaan valmiiksi ympäristöön kohdentuva OHSAS 18001.

Valimonjohtaja Vatasen historiakatsaus alueen pitkään 
teollisuusperinteeseen oli erittäin mielenkiintoinen. Hän 
mainitsi mm: 

• 1931 Karkkilan kylä muodostuu ja perustetaan 
• 1937 mekanisoitu valimo, jota kutsuttiin nimellä ”Ame-

rica”. Nimitys oli tällainen sen vuoksi, että kaikki 
”hieno ja nykyaikainen” tuli siihen aikaan Amerikasta.

• 1943 yksityinen konepajakoulu
• 1945 metallurginen laboratorio. Valimoa pidettiin ylei-

sesti Pohjoismaiden johtavana valimona 1940-luvun 
loppupuolella

• 1960 tehdasalueella (valimo mukaan lukien) oli 1 700 
työntekijää. Se oli puolet koko ympäröivästä yhteisöstä
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4.

• 1970 kylpyammeiden valmistus kiellettiin, yli 1 000 
työpaikka menetettiin

• 1972 ADI-rauta kehitetettiin ja patentoitiin
• 1985 JOT (nykyinen Componenta) osti valimon, vali-

mossa 500 työntekijää 
• 2004 Alvestan tuotantolinja Ruotsista siirrettiin Kark-

kilaan

• 2008 Metso Foundries Jyväskylän tuotantolinja sulje-
taan, suuri osa töistä siirtyy Karkkilaan.

• 2008 4 miljoonan euron investointiohjelma, jolla yritys 
modernisoi koko jälkikäsittelyn (puhdistuskopit, singot, 
maalaus, keernatykit jne.)

• 2011 perinteinen Högfors nimi otetaan takaisin aktiivi-
seen käyttöön, joka näkyy mm. valutuotteiden pinnas-
sa kirjaimena H, jota kiertää ympyrä.

Eturivissä	tulokahvia	nauttivat	Tero	Ristimäki,	Kimmo	Paulasuo	ja	Jari	Levander.	Seuraavassa	rivistössä	istuksivat	Petri	Rakkolainen,	Juha	Levan-
der,	Carl-Johan	Nybergh	sekä	Ole	Krogell	ja	heidän	takana	mm.	Teuvo	Piirainen,	Jari	Alho	ja	Kari	Hakala.

Valimossa	meitä	ohjasi	Niku	Nurmi	ja	Sampsa	
Saranki.	Eturivissä	on	myös	Väinö	Hakkarai-
nen.	Taaempana	ovat	veteraani	Eino	Räsänen	
ja	jäsenet	Hannu	Mäkeläinen,	Jouni	Mattson,	
Janne	Hietanen,	Anttiveikko	Vierula	sekä	
Jonne	Ylikännö.	
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Yhdistyksen	65.	vuosikokous	on	alkamassa,	vasemmalta	lukien	kokouksen	puheenjohtajana	toiminut	Componenta	Finland	Oy	Högforsin	valimon-
johtaja	Juha	Vatanen,	SVY:n	puheenjohtaja	Jani	Isokääntä	sekä	asiamies	Rauno	Sippel.	

Vuosikokousta	tarkkaavaisina	seuraavat	takakabinetista	mallijaoston	’kolmen	kopla’	eli	Harri	Ojanen,	Mikko	Ojanen	sekä	Veijo	Karttunen.	

Malliveistämö	Ris-Pertin	Alexander	Strakh	ja	
Sulzerin	Kari	Lehto.	
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SGF:n	(Sveriges	Gjuteritekniska	Förening)	tervehdyksen	
kokoukselle	toi	Ingvar	Hallgren.	Hän	kertoi	uusimmat	tiedot	
ruotsalaisesta	valimoteollisuudesta.	Veljesjärjestöämme	
edustaneelle	Ingvarille	Karkkilan	kokous	oli	järjestyksessään	
10. SVY:n vuosikokous. 

Professori	Juhani	Orkas	kertoi	puheenvuorossaan	valimo-
teollisuutemme	uutisia	sekä	mm.	koulutusmahdollisuuksista	
valimoteollisuuden	parissa.	

Componenta	Finland	Oy	Högforsin	valimonjohtaja	Juha	Vatanen	
luovuttaa	Karkkilan	kaupunginjohtaja	Juha	Majalahdelle	muistolahjaa.	
Uljasta	kurkea	esittävän	valurautaisen	reliefin	on	valmistanut	paikallinen	
Karkkilan	Malliapu	Oy.	

Saunomisen	lomassa	on	aika	vaihtaa	kuulumisia.	Tilaisuuden	loppu-
puolella	iloinen	puheensorina	täyttää	pukuhuoneen.	Väinö	Hakkaraisen	
kertomusta	kuuntelevat	vasemmalla	Petri	Rakkolainen	ja	Aki	Korpi	
sekä	oikealla	Marko	Telenius.	
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Ravintola	Tulisuudelmassa	vietettiin	pitkän	päivän	päät-
teeksi	iltajuhlaa	koko	joukon	voimin.		Kutsuvieraspöydässä	
illastavat	Juha	Vatanen,	Ingvar	Hallgren,	Nina	Lindberg,	
Ole	Krogell	sekä	Kaisa	Ahomaa-Krogell.

SVY:n	kunniajäsen	Pekka	Kemppainen	pitää	puhetta,	jota	
seuraavat	Lauri	Kivijärvi,	Bengt	Engström,	Väinö	Hakkarai-
nen	ja	Petri	Rakkolainen.	Edessä	selin	Anttiveikko	Vierula	
ja	Markku	Werner.	Suoraan	Pekan	takana	tarkkaavaisena	
silmälasit	otsalla	puhetta	ihmettelee	Sulzerin	Kosti	Hanski.

Componenta	Finland	Oy	Högfors	lahjoitti	muistoksi	Antti	
Nurmesniemen	suunnitteleman	suomustusraudan.	Lahja-
tavaroiden	suhteen	yhdistyksemme	onkin	nyt	muuttunut	
omavaraiseksi,	suomustusrauta,	reliefi	sekä	upea	valurau-
takilpi	ovat	yhdistyksemme	jäsenten,	Karkkilan	Malliapu	
Oy,	omaa	tuotantoa.		

SVY:n 65. vuosikokous onkin hyvä muistaa runomittaisena, 
joka kuuluu seuraavasti: 

Kun mikään muu ei auta
Ota avuksi Högforsin valama suomustusrauta
Sillä suomustat kalan kuin kalan 
Ja valmistat maukkaan iltapalan
Esine huokuu historian havinaa
Antti Nurmesniemen kirjoittamaa tarinaa. 

Valokuvat ja tekstit: 
Olavi Piha
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Valutuotteen laatutason määrittely 
– seminaari 8.11.2012 

”Sitä saa mitä tilaa” voisi kiteyttää Valimoinstituutin ja VALTY ry:n 
yhteistyössä järjestämän syysseminaarin sisältöä. Seminaari oli 
ensimmäinen yhteen aihealueeseen keskittyvien seminaarien sarjassa. 
Tilaisuuden on tarkoitus täydentää vuosittain järjestettävien Valun käytön 
seminaarin ja SVY:n opintopäivien tarjontaa.

Seminaari järjestettiin Vapriikin Museokeskuksessa Tam-
pereella marraskuu 8. päivänä. Tilaisuus keräsi 65 osanot-
tajaa valua käyttävistä yrityksistä sekä valimoista. Saimme 
mielenkiintoisen keynote-puhujan, TT Lennart Elmquistin 
Jönköpingin Teknillisestä yliopistosta Ruotsista. Lisäksi 
muista kiinnostavista esityksistä vastasivat Jarno Huikko 
(Moventas) ja Timo Vuori (Componenta), Markku Eljaala 
(Metso) sekä Juhani Orkas (Aalto-yliopisto). Kiitämme 
kaikkia tilaisuuden asiantuntijoita!

Seminaarissa kerätyn palautteen perusteella voi nähdä 
tarvetta tämänkaltaiselle tapahtumalle. Myös yhden rajatun 
aihealueen ympärille rakennettu kokonaisuus selvästi ko-
koaa paikalle asiasta kiinnostuneita tahoja. Seuraavien ti-
laisuuksien aiheiksi ehdotettuja teemoja ovat mm. kustan-
nustehokkuus, valumateriaalit, valutuotteen hankinta, 
hankinnan sopimusehdot jne. Siinä on useita loistavia eh-
dotuksia niin seminaarin aihealueiksi kuin koulutuskoko-
naisuuksiksi. Suunnittelutyö on jo käynnistetty.

Valuvirheiden muodostumisesta valuraudoissa

Professori Elmquist työskentelee Jönköpingin yliopiston 
Materials and Manufacturing -tutkimusryhmässä yliopiston 
teknillisessä korkeakoulussa, School of Engineeringissä. 
Esityksessään Defect formation in cast iron hän käsitteli 
valuvirheiden muodostumista. 

Esityksen aluksi Elmquist kertasi valamisen hyödyt ja 
mahdollisuudet. Valamalla on mahdollista valmistaa moni-
mutkaisia muotoja, sisäpuolisia muotoja ja kanavistoja 
kustannustehokkaasti ja erilaisista materiaaleista. Kaikki 
olisi täydellistä, jos meillä ei olisi valuvirheitä. 

Valuvirheitä käsittelevän osion hän oli jakanut seuraaviin 
kokonaisuuksiin: kaasuvirheet, sulkeumat, kutistumahuo-
koisuus, metallin laajenemisesta aiheutuva tunkeuma, muut 
laatuongelmat ja virheet sekä niiden huomioiminen tulevai-
suudessa. Professori esitteli näkemyksensä virheiden syn-
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tymekanismeista sekä esitti mahdollisia ratkaisuja ongelmi-
en vähentämiseksi.

Elmquist on tutkinut erityisesti kutistumahuokoisuutta ja 
tätä hän käsitteli esityksessäänkin. Aihetta lähestyttiin case 
-tapauksen avulla. Ruotsalaisella valimolla oli ollut ongelmia 
sylinterikansien painetiiveydessä. Syyksi selvisi mikrohuo-
kosten verkosto, joka ulottui kappaleen ulkopinnasta sen 
sisäosiin asti. Tutkimuksissa oli tultu johtopäätökseen, että 
jos kappaleen jähmettyessä lämpökeskittymä (hotspot) 
vaeltaa kappaleen ja hiekkamuotin rajapinnalle, kasvaa 
todennäköisyys mikrohuokosille.

Toinen mieleen jäänyt yksityiskohta kutistumahuokoi-
suudesta oli, että kun kappaleessa oli kutistumahuokoisuut-
ta, siinä ei esiintynyt grafiitinerkautumisesta johtuvan ku-
tistuman aiheuttamaa metallin hiekkaan tunkeutumista. 
Vastaavasti kun sula oli tunkeutunut hiekkaan, kappaleista 
ei löytynyt kutistumahuokoisuutta.

Valukomponentin laatu tuuliturbiinivaihteissa

Moventas (R&D Group Manager Jarno Huikko) ja Com-
ponenta (Product Development Manager Timo Vuori) 
kertoivat kehitysyhteistyöstään tuuliturbiinivaluissa ja niiden 
laatutasoon liittyvissä ongelmissa. Normaalien yritysesitte-
lyjen jälkeen molemmat esittelivät tiiviillä yhteistyöllä 
suunnittelussa saavutettavia etuja sekä kustannussäästöjä. 

Moventaksen esityksessä sivuttiin myös vaihteistoalan 
yleistä tilannetta kertomalla, kuinka perinteisten paperiko-
neissa käytettävien vaihteistojen kysyntä on laskenut. 
Edelleen tuuliturbiineilta odotetaan yhtiössä paljon, vaikka 
vuoden 2007–2008 hurjat kasvuennusteet eivät olekaan 
toteutuneet. 

Näin valimoalan ihmisen näkökulmasta oli erittäin posi-
tiivista kuulla, että Moventaksen vaihdelaatikkosovelluk-
sissa on siirrytty alun perin hitsatuista levyrakenteista valu-
jen suuntaan. Tämä selitettiin sillä, että valuilla saavutetaan 

merkittäviä etuja vaihteistosovelluksissa ja esitelmöitsijä 
totesikin erittäin tyylikkäästi ”ettei nykyisin muita ratkai-
suja oikeastaan edes harkita.”

Componentan esityksessä pääpaino oli koko yrityksen 
suunnitteluprosessin esittelyssä sekä tietysti tiiviin kump-
panuuteen perustuvan yhteistyötavan etujen esittelyssä. 
Moventaksen vaihteistot tuotiin esiin onnistuneena yhteis-
työprojektina, mutta hankkeen yksityiskohdista ja yksittäi-
sen kappaleen tapauksista kerrottiin melko vähän.

Teräsvalun laatutason määrittely

Markku Eljaala (kehityspäällikkö Metso Minerals Lokomo 
Steels) pureutui esityksessään asiantuntevaan tyyliinsä te-
räsvalun laatutason määrittelyn ongelmiin. Valunkäytön 
seminaarissa käyneille esityksessä oli tuttuja elementtejä, 
mutta esityksen sisältö soveltui erinomaisesti seminaaripäi-
vän aiheeseen ja aiheutti myös paljon keskustelua yleisön 
joukossa, mikä siis on aina hyvä asia.

Esitys tarjosi hyviä esimerkkejä erilaisten tarkastelume-
netelmien rajoituksista sekä eduista ja on sinällään hyvää 
tietoa valujen hankkijoille. Esityksen lopussa annettiin jopa 
aivan konkreettinen ohje valukappaleen riittävän laatutason 
määrittelystä tilauksen yhteydessä. Esityksestä jäi kuitenkin 
ehkä tärkeimpänä mieleen se, että virheetöntä valukappa-
letta ei ole.

Seminaarin esitykset ovat luettavissa ValuAtlas-sivustol-
la ”oppimateriaalit”-lehdellä kohdassa ”kurssit ja seminaa-
rit” tai suoraan osoitteessa http://www.valuatlas.fi/tietomat/
koosteet/seminaarit/semin2/index.html

Teksti: Jouni Lehto, Matti Niemi ja Pekka Savolainen
Kuvat: Raimo Haverinen
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Materiaalitekniikan professori  
Tuomo Tiainen eläkkeelle
Vuodesta 1996 Tampereen teknillisen yliopiston materiaalitekniikan 
professorina toiminut Tuomo Tiainen jäi virastaan eläkkeelle 1.6.2012. 
Valimoviesti haastatteli Tiaista Valimoinstituutissa järjestetyssä 
kahvitilaisuudessa, jossa häntä juhlistivat Valimoinstituutin nykyisen 
henkilökunnan lisäksi joukko entisiä työntekijöitä ja tuttuja sekä Aalto-
yliopiston valimotekniikan professori Juhani Orkas. 

Lapsuus Kihniössä, opiskelemaan Tampereelle

Tuomo Tiainen syntyi Kihniössä vuonna 1947. Kansa- ja 
kansalaiskoulun Tiainen kävi Kihniössä ja keskikoulun hän 
suoritti kahdessa vuodessa yksityisoppilaana Parkanon 
Yhteiskoulussa, jonka lukiosta pääsi ylioppilaaksi vuonna 
1967. Armeijan jälkeen hän aloitti konetekniikan diplomi-
insinöörin opinnot Teknillisen korkeakoulun Tampereen 
sivukorkeakoulussa, jonka nimi muuttui aikanaan Tampereen 
teknilliseksi korkeakouluksi ja myöhemmin vielä Tampereen 
teknilliseksi yliopistoksi.

Lokomon entiseen johtajaan ja myöhemmin mm. Suomen 
valimoteollisuuden teknologiaohjelman koordinaattorina 
toimineeseen Paavo Tennilään Tiainen tutustui korkeakou-
lulla, jossa Tennilä oli luennoitsijana valimotekniikan 
kurssilla. Tuomo Tiainen valmistui diplomi-insinööriksi 
metallitekniikasta vuonna 1973. Diplomityön aihe oli Tut-
kimus pintakeskisten kuutiollisten metallien muokkauslujit-
tumisesta. Siitä alkoi hänen yliopistouransa ensin metalliopin 
laboratorion tuntiopettajana, sitten assistenttina ja yliassis-
tenttina sekä myöhemmin projektitutkijana. 

Apulaisprofessuuri ja professuuri Tampereella

Tiaisen lisensiaatintutkimus Metallien myötämistapahtuma 
statististen teorioiden valossa valmistui Tampereella vuon-
na 1977 ja väitös Yielding of Copper Single Crystals and 
Polycrystals – A Study Based on the Measurements of the 
Statistical Yield Parameter vuonna 1980. Ajanjakson 
1981–82 hän toimi metalliopin apulaisprofessorin viran 
hoitajana Oulun yliopistossa, mutta hän piti luentoja myös 
Tampereella. Näihin aikoihin Tiaiseen tutustui myös nykyi-
nen Aalto-yliopiston valimotekniikan professori Juhani 
Orkas, joka osallistui Tiaisen vetämälle hitsaustekniikan 
kurssille vuonna 1982. Orkas kertoo, että Tiaisen tapa luen-
noida innosti häntä tuolloin valitsemaan materiaalitekniikan 
oppisuunnakseen. 

Vuonna 1983 Tuomo Tiainen sai materiaaliopin apulais-
professorin viran Tampereen teknillisessä korkeakoulussa. 
Vuosina 1986–87 hän oli vierailevana tutkijana Los Alamos 
National Laboratoryssa Yhdysvalloissa. Vierailujakson ai-
kana Tiainen tutki uusia materiaaleja ja mekaanista seostus-
ta, amorfisia metalleja ja metallien välisiä yhdisteitä. Los 

Alamosissa on ollut Tiaisen vierailujakson jälkeen useita 
vierailevia tutkijoita Tampereelta.

Vuonna 1987 Tiainen palasi jälleen apulaisprofessoriksi 
Tampereelle, josta poikkesi vuosiksi 1989–91 Poriin Outokum-
pu Research Oy:n palvelukseen tutkimusinsinööriksi ja van-
hemmaksi tutkijaksi materiaalitekniikan kehityshankkeessa. 
Palattuaan Tampereelle vuonna 1992 apulaisprofessoriksi hän 
toimi samalla vielä jonkin aikaa myös konsulttina Outokum-
mulle. Vuonna 1996 materiaaliopin silloinen professori Pentti 
Kettunen jäi eläkkeelle ja virkajärjestelyjen myötä Tuomo 
Tiainen nimitettiin materiaalitekniikan professoriksi.

Professuurin lisäksi Tiainen hoiti työntäyteisinä vuosina 
1996–1997 myös Materiaaliopin laitosjohtajan tehtäviä sekä 
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vuosina 1996–2003 Materiaalitekniikan osaston johtajan 
tehtäviä. Hän myös toimi Tampereen teknillisen yliopiston 
vararehtorina vuosina 2003–2008. Huolimatta vaikuttavan-
kokoisesta työtaakasta Paavo Tennilä sanoo, ettei Tuomo 
Tiainen koskaan vaikuttanut kiireiseltä. Tennilän mukaan 
”todennäköisesti Tiaisen työskentelytapa oli tehokas niin, 
ettei turha hosuminen häirinnyt – Tuomo on ollut harvinaisen 
tuloksellinen henkilö kaikessa mihin on ryhtynyt.”

Valimoalan tutkimuksesta

Tuomo Tiainen on materiaalitekniikan erikoisosaaja ja hänen 
vahvaa asiantuntemustaan on päästy hyödyntämään monis-
sa valumateriaalikehityshankkeissa. Tiainen on ollut myös 
tehokas varainhankkija erilaisiin yliopiston tutkimushank-
keisiin ja hänellä on ollut hyvät kontaktit teollisuuteen. 
Tiaisen itsensä mukaan teollisuudelle tehdyt palvelu- ja 
toimeksiantotutkimushankkeet loivat pohjan toimivalle 
yhteistyölle akateemisen ja yritysmaailman välillä. Tekes-
rahoitusta saatiin myös useille yritysryhmähankkeille.

Tutkimuspuolella Tiaisen yhtenä saavutuksena Juhani 
Orkas nostaa esiin sen, että vaikka Tiaisen professuurista 
valimotekniikka oli kokonaisuudesta vain noin 20 %, niin 
se oli hänelle selvästi sydämen asia ja opinnäytetöitä alalta 
valmistuikin paljon. Diplomitöitä on Tiainen uransa aikana 
ohjannut metallimateriaaleista noin 200, joista 40–50 vali-
motekniikasta. Myös Suomen ensimmäinen diplomityö 
valumallin valmistustekniikasta saatiin tuolloin. Lisensiaa-
tintutkimuksia on samana ajanjaksona Tiaisen ohjaamana 
valmistunut 28 ja tohtorinväitöksiä 13. 

Valimotekniikan tutkimusta tehtiin aiemmin sekä VTT:llä 
että silloisella TKK:lla ja Tampereen teknillisessä korkeakou-
lussa. Tuomo Tiaisen jäädessä eläkkeelle ollaan tilanteessa, 
jossa tutkimusrahoitus on niukempaa ja alan tutkimusresurs-
sit on riittävyyden varmistamiseksi yhdistettävä. Juhani Orkas 
toimii jatkossa Aallon lisäksi myös Tampereen teknillisen 
yliopiston valimotekniikan kurssien opettajana ja tarkastaa 
opinnäytetyöt dosentuurin tai yhteisprofessuurin turvin.

Valimoinstituutin perustaminen ja toiminta

Valimoinstituutin perustamista alettiin valmistella yhdek-
sänkymmentäluvun alussa. Puuhamiehenä toimi tuolloin 
Tuomo Tiaisen ohella lehtori Jaakko Autio. Mukana hank-
keessa olivat TTKK:n lisäksi myös Tampereen ammattikor-
keakoulu ja Tampereen ammattiopisto. Tavoitteena oli 
luoda valimoalalle tutkimus-, koulutus- ja tuotekehitysyk-
sikkö, jota hankkeessa mukana olevien lisäksi valimoteol-
lisuus ja valun käyttäjät hyödyntäisivät.

Kun mukana olevien osapuolten välinen sopimus Vali-
moinstituutista valmistui, Tampereen teknillisen korkeakoulun 
hallintojohtaja Seppo Loimio faksasi sen Tiaiselle. Faksiin 
oli kirjoitettu: ”hoida homma”. Tuomo Tiainen toimi insti-
tuutin johdossa muitten tehtäviensä ohella vuosina 1995–2009. 

Valimoinstituutista tehdyssä sopimuksessa oli klausuuli, 
jonka mukaan Tampereen kaupunki varautui rakentamaan 
tarvittavat lisätoimitilat. Instituutin tilat rakennettiin nopeal-
la aikataululla, ja vuonna 1997 muutettiin Tampereen am-
mattiopiston valimo- ja malliveisto-osaston yhteyteen val-
mistuneisiin tiloihin. 

Valimoinstituutin	Erkki	Itävuori	ojentaa	Tuomo	Tiaiselle	Valimoinstituutin	lahjan,	joka	on	instituutissa	valmistettu	valurautapata.
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Valimoinstituutin alkuaikojen merkittävä hanke oli Jaak-
ko Aution alullepanema laitehankintaprosessi, joka kesti 
vuosituhannen vaihteesta noin vuoteen 2004. Laitehankin-
tarahoja saatiin kaupungilta, TE-keskukselta ja yliopistolta. 
Jo ennen tätä suurempaa laitehankintarysäystä oli yhteis-
käyttöön hankittu mm elektronisuihkuhitsauslaitteisto ja 
pienimuotoinen titaanivalulaitteisto. 

Valimoinstituutti oli vuoteen 2009 asti hallinnollisesti 
TTY:n Materiaaliopin laitoksen laboratorio, jossa tehtiin 
pienimuotoisia koesulatuksia, pyöritettiin erilaisia tutkimus-
hankkeita ja rakennettiin koulutuskokonaisuuksia. Vuonna 
2009 Valimoinstituutista laadittiin uusi yhteistyösopimus, 
joka siirsi instituutin Tampereen kaupungin ja Tampereen 
ammattiopiston alaisuuteen. Tuolloin instituutin johtajaksi 
nousi Jouni Lehto. Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tam-
pereen teknillinen yliopisto säilyivät uudessakin sopimuk-
sessa Valimoinstituutin yhteistyökumppaneina. Lisäksi 
sopimuspartneriksi tulivat Aalto-yliopisto sekä Teknologia-
teollisuus ry:n Valimoiden toimialaryhmänä aikaisemmin 
toiminut Valutuoteteollisuusyhdistys ry.

Koulutuksen vertikaalinen integrointi

Tuomo Tiaisen ansioista puhuttaessa sekä Paavo Tennilä 
että Juhani Orkas nostavat esiin Valimoinstituutin ylösajon 
lisäksi koulutuksen vertikaalisen integroinnin eli yhteistyön 
valimoalan eri koulutusasteiden välillä. Valimoinstituutin 
kahvitilaisuudessa pitämässään puheessa Tiainen halusi 
korostaa, että alkuperäinen ajatus koulutusasteiden välises-
tä yhteistyöstä on Jaakko Aution. Lanseeraus ja toteutus 
teknillisen korkeakoulun, ammattikorkeakoulun ja ammat-
tiopiston yhteisten kurssien muodossa ovat kuitenkin kiis-
tämättä Tiaisen ansioita. 

Paavo Tennilän mielestä tämä on harvinainen professo-
ritason ansio, jossa Tiainen ei linnoittautunut akateemiseen 
norsunluutorniin, vaan halusi samalle Valaminen valmistus-
menetelmänä -kurssille kaikki valimoalaa opiskelevat op-
pilaitokseen katsomatta. ”Tuomo on osannut suhtautua 
ihmisiin, ei katsonut ketään alas eikä ylös. Hänellä on hyvin 
luonteva suhtautuminen kaikkiin ihmisiin ja hän tulee kaik-
kien kanssa erinomaisesti toimeen”, luonnehtii Tennilä. 

Yhteisellä peruskurssilla eri tason opiskelijoilla oli samat 
luennot ja laboratoriotyöt. Peruskurssin jälkeen kunkin tason 
opiskelijat jatkoivat alan opiskelua omissa oppilaitoksissaan. 
Opintojen päätösvaiheessa toteutettu projektityö, itse suun-
niteltu ja valmistettu valukappale tehtiin taas yhdessä. 
Työnjako oli sovittu siten, että ammattikorkeakoululaiset 
suunnittelivat kappaleen, yliopistolaisten tehtävä oli mal-
lintaminen, simulointi ja materiaalin valinta. Ammattiopis-
tolaiset tekivät puolestaan kappaleen mallit, muotit ja itse 
valun. Lopuksi valua tutkittiin, mahdollisesti testattiin ja 
kirjoitettiin loppuraportti. Kursseilla toteutetut kappaleet 
ovat olleet käyttöön meneviä kappaleita, esim. ultrakevyen 
lentokoneen moottorin ja vaihteiston välisiä sovituskappa-
leita tai metsäharvesterin puomirakenteen kiinnitys- ja so-
vituskappaleita.

Tuomo Tiaisen jatkosuunnitelmat ja viesti lukijoille

Jäätyään eläkkeelle Tuomo Tiaisella on vielä joidenkin 
kesken olevien diplomitöiden ohjaus ja tarkastus tehtävänä. 
Sen jälkeen Tiainen sanoo vetävänsä hiukan henkeä ennen 
kuin katsoo, mihin ryhtyä seuraavaksi. Lumeton aika vuo-
desta tulee kulumaan kahden kesäpaikan ylläpitoon. Kurus-
sa on Tiaisten kesämökki ja Kihniössä vanha kotipaikka, 
jonka kunnostusprojekti käynnistyy pian. 

Tiainen sanoo, että hän on jatkossakin mieluusti mukana 
erilaisissa valimo- tai materiaalitekniikan koulutus- tai 
selvityshankkeissa. 

Valimoviesti on myös pyytänyt, josko sopivassa kohtaa 
voisimme taas saada lehteen Tuomo Tiaisen mainetta niit-
täneiden valimo- ja metallitekniikka-aiheisten laulujen sa-
noituksia. Näistä ovat monet erilaisissa valimoalan ja me-
tallien jalostusalan tapahtumissa mukana olleet saaneet 
nauttia vuosien varrella.

Vastauksena kysymykseen, millainen viesti Tiaisella on 
Valimoviestin lukijoille, hän vastaa haluavansa korostaa 
Valimoinstituutin olevan merkittävä tekijä ja arvo sinänsä 
Suomen kokoisessa maassa. Teollisuutta hän kehottaa käyt-
tämään instituutin palveluja ahkerasti. Instituutti on Tiaisen 
näkökulmasta valimoalalle työllä ja vaivalla rakennettu 
resurssi ja mahdollisuus, jolle on käyttöä niin kauan kuin 
koneenrakennusta Suomessa on ja sitä kehitetään. 

Teksti: Lilli Rasilainen, kuvat: Raimo Haverinen

Tuomo	Tiainen	ja	Kari	Pohjalainen

Paula	Palmgren	ja	Tuomo	Tiainen
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SVY:n opintopäivät 2013

ViimeiSinTä ViimeiSTeLYSTä
TorsTai 7.2.2013

aika

9.30 - Yritysvierailu
Gardner Denver Oy, Etu-Hankkionkatu 9, Tampere, 
yhdyshenkilö on Arto Muikku

11.30 - Ilmoittautuminen 

12.00 Lounas

aihe 

Avaus Markku Eljaala

13.00 –13.45 Ajankohtaista valimoalalta ja katsaus aiempiin puhdistusprojekteihin, 
Juhani Orkas, Aalto-yliopisto

13.45 –14.45 Valmiiksi koneistettujen ja pienille työvaroille koneistettujen valujen 
lämpökäsittely sekä HIP:n vaikutus ominaisuuksiin ja huokoisuuden pois-
taminen, Erik Saviranta
Bodycote Oy

14.45– 15.05 Kahvi

15.05 – 15.45 Raudan kylmäruiskutus, Tuomo Tiainen,
Materiaaliopin laitos

15.45 – 16.45 Valuaudan hitsaus, Eero Niini, Aalto-yliopisto

16.45– 17.00 SVY:n kotisivujen esittely, Tuula Höök, Valimoinstituutti

17.00 Päivän Päätössanat Markku Eljaala

19.30 Illallinen

PerjanTai 8.2.2013 

9.00 – 9.45 Hiontamanipulaattorit ja automaattiset puhdistuskoneet, Janne Huhta, 
Beijer Oy

9.45 – 10.10 Kappaleen suunnittelu puhdistusystävälliseksi, Mikko Mykrä Componen-
ta Finland Oy, Högfors

10.15 – 11.00 Uudet vesiohenteiset maalit. Valimoiden VOC-päästöt, Juha Kilpinen, 
Tikkurila Oy

11.00 –11.30 Valujen viimeistelyn työsuojelunäkökohdat, Tomi Peräsaari, Aalto-Yli-
opisto

11.30 Päätössanat Markku Eljaala

11.30 Lounas
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ViimeiSinTä ViimeiSTeLYSTä
Koulutuspäivät Cumulus KOSKiKATU, Tampere 7.–8.2.2013

I L M O I T T A U T U M I S L O M A K E

nimi: jäsen n:o (osoitetarrasta):

Yritys:

Vierailukohde 
kello 9.30, 7.2.2013:

Gardner Denver Oy, Etu-Hankkionkatu 9,Tampere

Opintopäiväpaketti, jäsen 280 eur (__) ___________eur

Opintopäiväpaketti, jäsen 280 eur (__) ___________eur

ei hotelliyöpymistä

Opintopäiväpaketti, ei jäsen 320 eur (__) ___________eur

Opintopäiväpaketti, ei jäsen 320 eur (__) ___________eur

ei hotelliyöpymistä

1 -hengen huone 115 eur/hlö (__) maksetaan Cumulukselle

2 -hengen huone 72 eur/hlö (__) maksetaan Cumulukselle

Illallinen, alko 75 eur (__) ___________eur

Illallinen, vesi 50 eur (__) ___________eur

Opintopäiväpaketti sisältää luennot, luentomonisteet, 
iltapäiväkahvin, 2 kertaa lounaan sekä saunan   YhTeensä ___________eur

erikoisToiVoMukseT:

huonetoveri:

ruokarajoitukset jne.:

Päiväys ____. _____. 201___ allekirjoitus:

Ilmoittautumislomakkeen on oltava viimeistään perjantaina 18.01.2013 perillä. Asiamies toivoo, että lähetät 
lomakkeen sähköpostin liitteenä osoitteeseen rauno.sippel@svy.info. Lomakkeen saa helposti imuroitua ko-
tisivuiltamme. Kirjeitsekin voit ilmoittautua osoitteeseen SVY,
Kiiskintie 11, 17200 VÄÄKSY.

Kaikki maksut on suoritettava viimeistään perjantaina 18.01.2013 
tilille FI49 1012 3000 0732 11 (Nordea 101230 – 73211).

Käytä maksuviitteenä viisinumeroista jäsennumeroasi ja 903000 (esim. 13579 903000). Jos yritys maksaa use-
amman jäsenen osallistumisen yhdellä suorituksella, käytä viitteenä 903000 ja lähetä erillinen osallistujalista.

Varauksesi on voimassa, kun maksusi on suoritettu ja ilmoittautumislomake on palautettu ohjeita
noudattaen. Lisätietoa antavat asiamies Rauno Sippel, 040 760 1520.
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Alihankintamessut 2012  
Tampereen messu- ja Urheilukeskuksessa
Valimoinstituutti osallistui tänä vuonna ensimmäistä kertaa omalla 
osastolla Alihankintamessuille. Olimme mukana messuilla 
jutunteossa, seminaareissa ja osastoilla kiertelemässä.

Alihankintamessut järjestettiin tänä vuonna 18.–20.9.2012 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 22. Kerran. Mes-
sut järjesti Tampereen Messut Oy pääyhteistyökumppanei-
densa Teknologiateollisuus ry:n, Kumiteollisuus ry:n ja 
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n kanssa.

Tänä vuonna mukana oli messujärjestäjän mukaan ennä-
tykselliset 890 näytteilleasettajaa 17 eri maasta. Ruotsista, 
Virosta, Latviasta, Slovakiasta, Italiasta ja Espanjasta oli 
useita näytteilleasettajia. Yksittäisiä tuli Iso-Britanniasta, 
Itävallasta, Belgiasta, Saksasta, Puolasta, Liettuasta, ja 
Portugalista sekä Kiinasta, Intiasta ja Yhdysvalloista. Yh-
teensä ulkomaisia näytteilleasettajia oli yli 70.

Tampereen Messujen toimitusjohtaja Hannu Vähätalo 
kertoi tervetuliaissanoissaan, että lähiaikoina messujen 
kasvua odotetaan myös tilojen puolesta: uuden E-hallin 
rakennuslupa on haussa ja hallin suunnitellaan olevan valmis 
vuoden 2013 Alihankintamessuja varten. Lisätila tulee 
mahdollistamaan messuille vielä kattavamman läpileikka-
uksen suomalaisesta teollisuudesta.

Näytteilleasettajia oli tänä vuonna noin 30 enemmän kuin 
viime vuonna. Messuilla kävi noin 15 740 vierasta. Alihan-
kintamessut on kävijämäärällä mitattuna Euroopan toiseksi 

suurin alan tapahtuma heti Pariisin MIDEST-messujen 
jälkeen. Messuilla myös esitellään vuosittain noin 2000 
uutta innovaatiota eri osastoilla.

Vuoden 2012 Päähankkijaksi Ponsse Oyj 

Alihankintamessuilla julkistettiin Suomen Osto- ja Logis-
tiikkayritys LOGO ry:n valitsemat Vuoden 2012 Päähank-
kija ja Alihankkija. Palkintovaliokunnan puheenjohtaja 
Kari Sorjonen kertoi puheessaan, että vuodesta 1987 alkaen 
myönnetyn tunnustuksen tarkoituksena on edistää suoma-
laisen valmistavan teollisuuden kilpailukykyä tukevaa 
verkostoitumista. 

Vuoden 2012 Päähankkijana palkittiin metsäkoneyritys 
Ponsse Oyj. Pörssinoteerattu Ponsse on toiminut perusta-
misestaan 1970 asti Ylä-Savossa Vieremällä. Sen valmista-
mista metsäkoneista noin 70 % menee vientiin. Yritys 
työllistää lähes 1000 ammattilaista. 

Palkintovaliokunta pani merkille Ponssen halun kehittää 
kotimaista alihankintaa. Yritys toimii alihankkijoihin päin 
avoimesti ja yhteistyöhakuisesti. Ponsse on myös vahvasti 

Kuva:	Tampereen	Messut
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panostanut toimittajaverkostonsa sekä hankinta- ja logis-
tiikkaprosessiensa kehittämiseen ja huippuosaamiseen sekä 
myös pitkäjänteiseen kehitystyöhön.

Palkinnon vastaanottanut Ponssen osto- ja logistiikka-
johtaja Pasi Arajärvi kertoi, että yrityksellä on pitkäaikaisia 
alihankintasuhteita, joissa yhteistyö on tiivistä ja läpinäky-
vää. ”Suurin osa yrityksen alihankkijoista on suomalaisia. 
”Myös kotimainen alihankinta on kilpailukykyistä kun 
prosessit ovat tehokkaita”, Arajärvi toteaa.

Vuoden 2012 Alihankkijaksi Lehtosen Konepaja Oy

Vuoden 2012 Alihankkijana palkittiin Lehtosen Konepaja 
Oy, joka on vuonna 1923 toimintansa aloittanut raskaan 
metalliteollisuuden tilauskonepaja. Kokemäen Peipohjassa 
sijaitseva yritys työllistää 120 henkilöä. Lehtosen Konepa-
ja toimii alihankkijana useille merkittäville kansainvälisille 
teknologiateollisuuden vientiyrityksille.

LOGO ry:n Kari Sorjosen mukaan tavoitteena oli palki-
ta yritys, joka on toiminut esimerkillisesti alihankkijana. 
Palkintovaliokunnan huomion kiinnitti erityisesti Lehtosen 
konepajan pitkäjänteinen ja ennakkoluuloton kehitystyö. 
Yritys on määrätietoisesti investoinut ja pystynyt kasvamaan 
jopa haastavina lamavuosina. 

Lehtosen Konepajan toimitusjohtaja Erkki Lehtonen 
kertoi, ettei pelkkä tuotteen valmistaminen riitä, vaan yri-
tyksen on kyettävä jatkuvien investointien kautta paranta-

Valimoinstituutin	osasto	Tuotekadulla.	Kuvassa	Lilli	Rasilainen	ja	Pekka	
Savolainen

Oy	Johnson	Metall	Ab:n	osastolla	vasemmalta	Ilari	Kinnunen,	Mikko	Nieminen	ja	Juha	Heinonen.

maan kustannuskilpailukykyä ja laaduntuottoa. ”Keskeinen 
tavoite on olla kustannustehokas, laadukas, nopea ja kette-
rä toimittaja”. 

Pääteemana kansainvälisyys ja vienti

Vuoden 2012 Alihankintamessujen pääteemana oli kansain-
välistyminen ja vienti. Tiistain avajaispuheenvuoron piti 



22 ValimoViesti  • 2012

Elinkeinoelämän Keskusliiton Yrittäjävaltuuskunnan kan-
sainvälistymisryhmän puheenjohtaja ja Sacotec- yhtiöiden 
toimitusjohtaja Antti Zitting. 

Sekä avajaispuheenvuorossaan että sitä seuranneessa 
lehdistötilaisuudessa ja myös iltapäivän Vienti- ja kansain-
välistyminen pk-sektorilla -seminaarissa Zitting korosti, 
että Suomen menestyminen perustuu suomalaisten yritysten 
menestykseen. Tällä hetkellä Suomen talous kasvaa Zittin-
gin mukaan liian verkkaisesti samalla kun globaali raken-
nemuutos asettaa uusia vaatimuksia kilpailukyvylle. Hyvin-
vointi on riippuvainen viennistä, Zitting painotti. Suomen 
viennistä on pk-yritysten harteilla 40 %, kun esimerkiksi 
Saksassa luku on 60 %. 

Tulevaisuuden megatrendit suunnannäyttäjinä

Zitting nosti puheenvuoroissaan esiin tulevaisuuden megat-
rendejä eli jo toteutuneen kehityksen perusteella tunnistet-
tavia suuntia, joiden uskotaan jatkuvan maailmalla. Megat-
rendien huomioonottaminen yritystoimintaa kehitettäessä 
lisää mahdollisuuksia menestymiseen.

Ylivoimaisesti merkittävimpänä megatrendinä Zitting 
näki kansainvälistymisen, joka voi olla yritystoimintojen 
laajentumista maantieteellisesti, ulkomaisten yritysten pal-
veluiden tuomista Suomeen tai vientiä. Tämän oivaltaneet 
suomalaiset suuryritykset ovatkin menestyneet hyvin. 

Toisena tärkeänä megatrendinä nousi esiin kaupungistu-
minen. Maailman väestöstä yhä suurempi osa asuu kaupun-
geissa, joiden hankintavoima on saattanut muodostua val-
tiota merkittävämmäksi. Kiinnostavien kaupunkialueitten 
kehityspotentiaalia seurataan tarkasti ja niistä otetaan mallia 
yli valtiorajojen.

Muita megatrendejä Zittingin listauksessa olivat älyso-
vellutukset, sosiaaliset trendit eli eri sukupolvet omine 
agendoineen, naisten roolin merkittävä kasvu kaikkialla eli 
sheconomy, luonnonvarojen ekologinen hyödyntäminen 
sekä terveys ja hyvinvointi, johon alaan sisältyy paljon 
bisnesmahdollisuuksia. 

Vielä yhtenä megatrendinä Zitting toi esiin ”beyond 
BRIC” –keskustelun, jolla viitataan siihen, että nousevia 
kehittyviä  markkina-alueita nähdään nyt muuallakin kuin 
Brasiliassa, Venäjällä, Kiinassa, Intiassa ja Etelä-Afrikassa. 
Zitting mainitsi Puolan ja Turkin esimerkkeinä nousevista 
ei-BRIC-valtioista. Hän painotti, että nimenomaan Euroop-
pa on Suomelle tärkeä markkina-alue, vaikkei näin nyky-
ajattelussa aina mielletä. ”Jos yritys pärjää Euroopan vaati-
villa high end- markkinoilla, se tulee pärjäämään muualla-
kin”, sanoi Zitting. 

Valimoita Alihankintamessuilla

Tänä vuonna Alihankintamessuilla oli mukana ainakin 
seuraavat suomalaiset valimot: Ke-Met Oy Huittisista, Oy 
Johnson Metall Ab Pirkkalasta, KM-Valu Ky Säynätsalosta, 
Jukova Oy Yliskulmalta Turun seudulta, Novacast Oy myös 
Pirkkalasta, Sacotec Components Oy Riihimäeltä, Leinova-
lu Oy Salosta, Alsiva Oy Lehmosta ja Alteams Oy Jyväs-
kylästä. 

Kävin jututtamassa Oy Johnson Metall Ab:n toimitusjoh-
taja Juha Heinosta. Oy Johnson Metall Ab on vuonna 1944 
perustettu yritys, jolla on noin 80 työntekijää. Yritys val-
mistaa pääasiassa holkkeja ja laakereita moniin käyttötar-
koituksiin. Asiallaita sillä on noin 1200, joista merkittävim-
mät ovat globaalisti toimivia kone- ja laiterakentajia.

Heinonen kertoi, että Oy Johnson Metall Ab on ollut 
Alihankintamessuilla näytteilleasettajana alusta lähtien. 
Heinosen mukaan Tampereen Alihankintamessut ovat paik-
ka jossa vaihtaa, kuulumisia, seurata mitä alihankinnassa ja 
teollisuudessa tapahtuu ja miten kollegoilla menee. Mes-
suilla hän tapaa Johnson Metallin asiakkaita, saa mahdolli-
sesti uusia ideoita ja jonkun uuden kontaktinkin. Messuilla 
on kuitenkin mukana enemmän muita alihankkijoita kuin 
päämiehiä, joten uusien kontaktien löytämistavoitteet eivät 
ole korkealla. 

Teksti:Lilli Rasilainen

Sacotec-	yhtiöiden	toimitusjohtaja	Antti	Zitting.	 
Kuva	Tampereen	messut.
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mallijaosto

Toni Häkkinen

valumallinvalmistuksen 
lehtori

Tampereen ammattiopisto

Yleistä

Suomen valimoyhdistyksen vuosikokous 2012 pidettiin 
Karkkilassa, Componentan tehtaanhotellissa. Tilat olivat 
mahtavat ja ruoka erittäin maistuvaa, tästä siis suuret 
kiitokset järjestäjille!

Alun perin Karkkilan kaupunki oli Pyhäjärven kylä Uu-
denmaan läänissä ja itse Pyhäjärvikin oli alun perin Paha-
järvi. Karkkilan nimi juontuu germaanisperäisestä miehen 
etunimestä Gericke, Kercho tai Garko. Alun perin Karkki-
la on ollut jo muinaisten hämäläisten kauppareitin varrel-
la.

Karkkilan historian rajapyykkinä voidaan pitää Högforsin 
masuunia. Alla on linkki Ylen elävään arkistoon, josta 
löysin 1952 vuodelta Karkkilasta kertovan lyhytfilmin (16 
minuuttia). Noin kahdeksan minuutin kohdalla alkaa Hög-
forsin valimon tarina. Oli mielenkiintoista nähdä valimo 
toiminnassa sen aikaisena. Lehtorin mieltä lämmitti erityi-
sesti tehtaan oma ammattikoulu!

Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Karkkila

Naputelkaa tämä alla oleva linkki Internet-selaimeenne, 
tai googlettakaa:
 http://www.yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/karkkila_-_kaup-
pala_rautatehtaan_
varjossa_48387.html#media=48388

Vuosikokous

Mallijaoston vuosikokous pidettiin Malliapu Oy:n tiloissa. 
Kokouksen avasi puheenjohtaja Veijo Karttunen klo 
13.00. Läsnä oli yksitoista henkilöä, sihteerinä jatkoi Toni 
Häkkinen. Kokouskutsu oli Valimoviestin edellisessä 
numerossa esillä, eli laillisuus ja päätösvaltaisuus tulivat 
Karttusen johdolla moukaroitua. 

Kokous oli ennätyksellisen lyhyt, koska henkilövalintoja 
ei tänä vuonna ollut. Miellyttävää uutta sävyä kokoukseen 
toi Meca-Trade Oy:n edustaja, muistaakseni ei ennen ole 
tavarantoimittajan edustajia kokouksissa ollut. Toivotta-
vasti näemme hänet vielä tulevissakin kokouksissa.

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen hallituksessa jatkaa 
edustajana Mallijaoston puheenjohtaja Veijo Karttunen ja 
hänen varaedustajanaan jatkaa Toni Häkkinen. Suomen 
Valimoteknisen Yhdistyksen koulutustoimikunnassa jat-
kaa Mallijaoston edustajana Toni Häkkinen ja varaedusta-
jana Veijo Karttunen.

Mallialan näkymistä mainittiin, että alkuvuosi on ollut töi-
den suhteen vilkkaampi kuin alkanut syksy.

Veijo Karttunen päätti kokouksen klo 13.30 totutun mal-
likkaasti.

Ensi vuonna onkin sitten edessä puheenjohtajan ja sihteerin 
valinta, eli toivottavasti osallistuminen on runsaslukuista.
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Paavo Tennilän rahasto 
jakaa stipendejä

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry julistaa Paavo Tennilä -stipendirahaston 
stipendit haettavaksi. 

Kirjalliset hakemukset toimitetaan 18.1.2013 mennessä SVY:lle osoitteeseen 
Kiiskintie 11, 17200 Vääksy. 

Hakemukset osoitettaan Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitukselle. 
Hakemus voi olla vapaamuotoinen, mutta siitä tulee ilmetä selkeästi olennaisimmat 
tiedot hakijasta ja selvitys siitä, miksi tai mihin tarkoitukseen stipendiä anotaan. 

OTTeiTa säännöisTä:

3 §.   Rahaston tarkoituksena on stipendien, matka-avustusten ja 
tunnustuspalkintojen avulla tukea Suomen valimoteollisuuden teknistä, 
taloudellista, ympäristöllistä ja henkilöstöpoliittista kehitystä sekä edistää 
SVY:n säännöissä mainittuja tarkoitusperiä.

5 §.   Rahastosta jaetaan varoja SVY:n hallituksen päätöksien perusteella siten, että 
sekä pääoman tuottoa että pääomaa käytetään, kuitenkin enintään 1/10 
rahaston alkuperäisestä peruspääomasta vuodessa

6 §.  Rahastosta jaetaan varoja seuraaviin tarkoituksiin:
 tunnustuspalkintoja ensisijaisesti valimoalan opiskelijoille sekä 

valimoteollisuutta ja/tai SVY:n toimintaa edistäneille nuorille, alle 30 
-vuotiaille valimoalan henkilöille,

 stipendejä opintomatkoihin, tutkimuksiin ja julkaisutoimintaan,
 stipendejä ammatilliseen pätevöitymiseen,
 muihin kohteisiin, joiden SVY:n hallitus katsoo täyttävän kohdan 3. 

vaatimukset,
 ei hallinnointiin.

8 §.   Stipendien ja tunnustuspalkintojen jakotilaisuuksia voivat olla mm. SVY:n, 
lahjoittajien tai oppilaitosten järjestämät tilaisuudet.

10 §.   Stipendit on nostettava ja käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä. 
Mahdolliset lykkäyspyynnöt on esitettävä SVY:n hallitukselle.

11 §.  Muiden kuin tunnustuspalkintojen saajilta edellytetään raportointia SVY:n 
jäsenlehdessä tai muulla tavoin.

Mikäli stipendinhakijalla on kysyttävää, asiamies vastaa kysymyksiin ja lähettää 
pyydettäessä stipendirahaston säännöt kokonaisuudessaan.
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valimomuseo

Suomen	Valimomuseo	•	PL	50,Tehtaanpuisto	•	03601	Karkkila	

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

Projektit päättyvät, uudet alkavat
museotyö on melko projektiluontoista. Päivästä toiseen samanlaisina toistu-
via työpäiviä ei onneksi ole. Erilaiset näyttelyt, julkaisut tai tutkimukset ovat 
yleensä jonkinasteisten projektien tuloksia. Kun ne tulevat päätepisteeseensä, 
niin useita muita on jo meneillään. Valimomuseossa on päättynyt juuri kaksi 
ihan erilaista projektia, joista kummastakin on tällä palstalla ollut juttua mo-
neen kertaan.

Toinen näistä projekteista on Valimoinstituutin kanssa jär-
jestetty Elämä pronssiin – näyttely. Se purettiin pois ilman 
suuria juhlallisuuksia lokakuun puolivälissä. Allekirjoitta-
neen mielestä se on yksi parhaista näyttelyistä, joita tämän 
museon tiloissa on järjestetty. Näyttelytilassa, Galleria 
Bremerissä, järjestetään yleensä joko kulttuurihistoriallisia 
näyttelyitä tai taidenäyttelyitä. Tämä oli ensimmäisen kerta, 
kun tiloissamme valimoteollisuus ja taide paiskasivat oikein 
kunnolla kättä. Taiteilijoiden ammattitaito sekä intohimo 
yhdessä huolellisen suunnittelun ja toteutuksen kanssa pi-
tivät lopusta huolen. Kiitos vielä kerran näyttelyn taiteilijat, 
Valimoinstituutti sekä näyttelyvieraat onnistuneesta näytte-
lystä!

Pitkä matka Pietarsaareen

Toinen vastikään päättynyt projekti alkoi oikeastaan jo 2009, 
kun Museoviraston suojissa alkoi ns. TAKO-yhteistyö, joka 
on museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyötä koordinoiva 
ammatillisten museoiden yhteenliittymä. TAKO:on on liitty-
nyt yli 60 museota ja ne ovat jakautuneet seitsemään pooliin. 
Karkkilan ruukkimuseo Senkka kuuluu pooliin numero neljä 
(tuotanto, palvelut ja työelämä). Poolien yksi tarkoitus on 
järjestää mm. yhteisiä nykyajan dokumentointihankkeita. 
Vuonna 2010 poolin 4 nykydokumentointihankkeen teemak-
si valikoitui ”Teollisuuden ja työelämän murros”. Hankkeen 
toteutus alkoi monilla museoilla käytännössä vasta vuoden 
2012 puolella, ja siihen haettiin innovatiivisiin hankkeisiin 
tarvittavaa avustusta, jota saatiin 26 000 €. Karkkilan ruuk-
kimuseo Senkan osuus siitä oli 1000 euroa.

Karkkilan ruukkimuseo Senkan yksi toimiyksikkö on 
Suomen valimomuseo, jonka ehdoilla Karkkilan ruukkimu-
seo Senkka on TAKO-yhteistyöhön ryhtynyt. Luonnollisin 
ja valittuun teemaan sopivin aihe nykydokumentoinnille oli 
jokin suomalainen valimo, jossa voisi tutkia vuosien saa-
tossa muuttuneita työtapoja.

Suomen Valimomuseossa on dokumentoitu paljon men-
neisyyteen liittyviä työtapoja; aikoja, jolloin raavaat miehet 
vielä kaatoivat itse sulaa rautaa valumuottien sisään. Vali-
momuseon, eli lähinnä allekirjoittaneen, alkuperäinen tar-
koitus suorittaa yllä mainittu hanke oli mennä museon 
vieressä sijaitsevaan Högforsin perinteikkääseen valimoon, 
joka nykyään toimii nimellä Componenta Finland Oy Hög-
fors, etsiä käsiinsä tällä miesvaltaisella alalla työskentelevä 
naisvaluri ja seurata hänen työskentelyään modernissa va-
limossa. Tehtaalla ei kuitenkaan ollut ainuttakaan naisvalu-
ria. Tämän jälkeen naisvaluria etsittiin Valimoviesti-lehteen 
kirjoitetun ilmoituksen turvin Suomen muista valimoista. 
Ensimmäistäkään näköhavaintoa naisvalurista ei Suomen 
valimomuseoon asti kantautunut.

Lopulta oli pakko luopua ajatuksesta seurata naisvalurin 
työskentelyä, mikä oli toisaalta hyvä asia. Naisvaluri, jos 
sellainen olisi löytynyt, olisi muodostunut pelkäksi kurio-
siteetiksi, eikä olisi välttämättä tuonut uudistuneiden työta-
pojen kartoitukselle muuta kuin sen lisäarvon, että työmiehen 
haalareihin olisi tällä kertaa pukeutunut nainen. Myös 
hankkeen paikkakunta vaihtui Karkkilasta Pietarsaareksi. 
Syitä tähän oli useita, joista pienin ei ole se, että Suomen 
Valimomuseon kokoelmissa ei juuri ole aineistoa Pietarsaa-
ren valimosta, joka kuuluu nykyään samaan konserniin kun 
Karkkilan valimo, ollen nimeltään Componenta Finland Oy 
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Pietarsaari, ja on yksi merkittävimmistä ja perinteikkäim-
mistä Suomessa toimivista valimoista. Toinen tärkeä syy 
valinnalle oli se, että Pietarsaari on toimittanut Suomen 
valimomuseon kauppaan keskeisimmät myyntituotteet 
kohta kymmenen vuoden aikana. Kun myös hankkeelle 
myönnetty rahoitus mahdollisti matkustamisen vähän Kark-
kilaa kauemmaksi, oli päätös tutkimuskohteesta lopulta 
helppo.

Vierailu Pietarsaaren valimossa tapahtui 23.–24.10.2012 
yhdessä pietarsaarelaisen valokuvaaja Jan Sandvikin kans-
sa. Vastaan meidät ottivat Arto Rautakoski sekä Kalevi 
Korpela, joista jälkimmäinen yhdessä Markus Niemen ja 
Tapio Rimmin kanssa tutustuttivat meidät valimoon. Rau-
takoski oli ennen tuloamme kertonut eri osastoilla, että 
vieraita on tulossa. Vastaanotto olikin kaikin puolin ystäväl-
linen ja kaikki tapaamamme henkilöt vastasivat auliisti 
kysymyksiimme. Vain muutama henkilö kieltäytyi valoku-
vatuksi tulemisen kunniasta.

Vierailuamme varjosti edellisviikkoinen uutinen, että 
Componenta irtisanoo yli 500 työntekijää ja niistä yli 100 
Suomesta. Pietarsaarelaisilla oli vahva epäilys, että leikka-
ukset kohdistuisivat juuri heidän valimoonsa, mikä sitten 
viikon kulutta ikävä kyllä sai vahvistuksen. Pietarsaaressa 
suunnitellaan isomman tuotantolinjan alasajoa. Huonosta 
ajankohdasta johtuen kaikkien ystävällisyys ja avuliaisuus 
pääsi jopa yllättämään, vaikka jotkut vitsailivat, että ”jou-
dammeko me jo museoon”. Tähän voisinkin kaikille yhtei-
sesti vastata, että ette jouda mutta pääsitte kyllä. Nykydo-
kumentoinnin, joka monille museoillekin on uusi asia, tar-
koitus on kerätä kallisarvoista tietoa ja esineitä nykyajasta, 
jotta niitä ei jouduttaisi vuosikymmenien kuluttua etsimään 
kissojen ja koirien kanssa, kuten nykyään on tapana. Kiitos 
Componeta Finland Oy Pietarsaari, että sain tulla ja nähdä!

Timo	Mikkola	ja	Jukka-Pekka	Haka	Tilghman	puhdistuslinjalla.	Jan	Sandvik/KRM

Valutapahtuma	Isolla-Disalla.	Jan	Sandvik/KRM

Trukkikuski	Jammu	Pulkkinen	hakee	lämpimänäpitouunista	sulaa	
rautaa	Isolle-Disalle.	Jan	Sandvik/KRM
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Tulevat näyttelyt

Suurin meneillään oleva projekti on ensi kesän Högforsin 
konepajakoulua esittelevä näyttely, josta kerrottiin jo edel-
lisessä lehdessä. Näyttelyllä on laajempaakin merkitystä, 
sillä kyseinen koulu on suoltanut ammattimiehiä, ja myös 
muutaman naisen, eri puolille Suomen konepajoja ja vali-
moita, ei siis pelkästään Högforsin tehtaaseen. Esinekartoi-
tus on päättynyt ja nyt paneudutaan teksteihin ja muihin 
yksityiskohtiin. Näyttelyyn, jonka nimi on Viilareita ja 
valureita, tulee myös lapsille ja nuorille, miksei myös ai-
kuisille, eriasteisia työskentelypisteitä. Entiset konepaja-
koululaiset eivät siis ole näyttelyn ainut kohderyhmä.

Marko	Takamaa	kummaa	kuona-aineet	valimon	lattialle.	Jan	Sandvik/KRM

Tällä hetkellä on meneillään Eino Sarkin valokuvanäyttely 
1950- ja 60-lujen Högforsista, ja se jatkuu kevääseen saak-
ka. Tässä tarkempaa listaa ensi vuoden näyttelyistä. Loppu-
vuoden tilanne on vielä varmistumatta.

21.4.–1.5.2013 Työväenopiston kevätnäyttely 
11.5.–4.8.2013 Viilareita ja valureita – 70 vuotta Högforsin  
 konepajakoulun alkamisesta
9.8.–29.9.2013 Entisten kuvaamataidon opettajien ryhmä- 
 näyttely

Rauhaisaa ja rentouttavaa joulua kaikille lukijoille!

Valumuotit	valmistuvat	Pikku-Disan	kaavauslinjan	sisällä	viiden	sekun-
nin	väliajoin.	Jan	Sandvik/KRM
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Valutuoteteollisuusyhdistyksen 
tutkimustoiminnasta

Valty

Valutuoteteollisuusyhdistys ry eli VALTY on Suomessa 
toimintaa harjoittavien valimoiden toimialayhdistys. Yhdis-
tykseen kuuluvien 30 valimon tuotannon arvo vuonna 2011 
oli noin 310 miljoonaa euroa. Yhdistyksen päätehtävänä on 
toimia jäsenvalimoidensa kansallisena yhteistyöelimenä 
sekä hoitaa alan kansainvälistä yhteistyötä. Työntekijöitä 
toimialalla on tällä hetkellä noin 2400 henkilöä. VALTY ry 
on myös jäsenenä kansallisessa valimoalan koulutuksen ja 
tutkimuksen yhteistyöelimessä Valimoinstituutissa. VALTY 
ry on lisäksi jäsen Euroopan valimoliitto CAEF:ssa sekä 
maailman valimoyhdistys WFO:ssa.

VALTY ry toiminnan painopisteisiin kuuluu jäsenvali-
moiden tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen teknisen 
tason kehittäminen sekä alan tutkimuksen ja koulutuksen 
tukeminen, jotta valimoiden kansallinen ja kansainvälinen 
kilpailukyvyn säilyisi myös tulevaisuudessa. Keinoina tähän 
on mm. valimoiden ja valunkäyttäjien yhteisten tutkimus-
hankkeiden suunnittelu, toteutus ja koordinointi.

Tällä hetkellä VALTY ry koordinoi kolmea tutkimushan-
ketta. Seuraavassa yhteenveto niistä:

Liuoslujitetut ferriittiset pallografiittiraudat

Uuteen pallografiittirautastandardiin EN 1563:2010 on li-
sätty kolme uutta liuoslujitettua ferriittistä valurautalajia 
(SSF=solution strengthened ferritic): GJS-450-18, GJS-500-
14 ja GJS 600-10. Valutilassa ko. rautojen mikrorakenne on 
täysin ferriittinen. Uudet rautalajit ovat runsaammin piillä 
seostettuja ja erittäin sitkeitä, väsymiskestäviä ja hyvin 
koneistettavia ja myös hitsattavissa. Materiaaliominaisuudet, 
kuten esim. kovuus, pystytään vakioimaan paremmin kuin 
perinteisissä GJS-lajeissa. Niiden myötölujuus/murtolujuus 
– suhde on korkeampi (noin 80%) kuin ferriittisperliittisten 
GJS-lajien (noin 65 %). Uusien rautojen valmistuksessa on 
kuitenkin huomioitava joitakin seikkoja. Perinteisten fer-
riittisten ja ferriittisperliittisten lajien valmistuksessa käy-
tettävää perussulaa ei voi käyttää matalammasta hiilipitoi-
suudesta ja korkeammasta piipitoisuudesta johtuen. Korkea 
piipitoisuus nostaa myös lämpötilaa (< 800 oC), jossa aus-
teniitin hajaantuminen ferriitiksi päättyy. Näin muottien 
tyhjentäminen aikaisemmin on mahdollista. Korkeapiipitoi-
nen paluuromu on pidettävä erillään muusta kiertoromusta. 
Uudet raudat ovat herkempiä muodostamaan chunky-gra-
fiittia korkeammasta hiiliekvivalentista johtuen. Myös 
näiden uusien ferriittisten valurautalaatujen valmistus 

edellyttää sulatuspanoksessa käytettäviltä raaka-aineilta 
puhtautta tiettyjen alkuaineiden suhteen.

Tämä VALTY ry:n koordinoima yritysryhmähanke to-
teutetaan kolmen rautavalimon, Componenta Oyj, Metso 
Foundries Jyväskylä Oy (Metso Paper Oy) sekä Uudenkau-
pungin Rautavalimo Oy, kesken. Yhteisenä tavoitteena on 
oppia valmistamaan vakioidusti ko. uutta GJS-lajia sekä 
aikaansaada myös materiaalille riittävästi suunnitteludataa 
niiden materiaaliominaisuuksista valimoiden asiakkaiden 
suunnittelijoiden käyttöön.  Projektissa on tehty lukuisia 
koesulatuksia Valimoinstituutilla Tampereella. Koesulatuk-
silla on tehty materiaaleja mm. väsymislujuus-, hitsattavuus- 
ja koneistettavuustesteihin. Myös piiraudan valmistettavuut-
ta on selvitetty varioimalla sulatuspanoksia ja ymppäys- ja 
palloutusaineita. Testien tuloksia on pystytty suoraan hyö-
dyntämään projektiin osallistuvien valimoiden tuotannossa. 
Projekti päättyy kuluvan vuoden 2012 lopussa.

Teräsvaluverkoston toimivuuden ja 
laaduntuottokyvyn tehostaminen

Hankkeen päätavoitteena on parantaa suomalaisten teräsva-
limoiden toimitusvarmuutta pienentämällä valimoprosessi-
en vaihtelua ja parantamalla suorituskykyä käyttämällä 
systemaattisia kehitys- ja laadunhallintakonsepteja kuten 
Six Sigmaa. Onnistumisen seuraamiseksi on tehty mm. 
valukokeita haastaviksi koetuilla tuote/laatukriteeri -kom-
binaatioilla. Tavoitteena on myös kehittää teräsvalujen 
valmistusprosessia vastaamaan viimevuosina kasvaneita 
vaatimuksia erittäin vaativien valutuotteiden osalta. Kiris-
tyvä kilpailutilanne pakottaa asiakkaat ja sitä kautta teräs-
valimot siirtymään vaativimpiin tuotteisiin, joihin kohdis-
tuvat laatu- ja viranomaisvaatimukset ovat yhä tiukempia. 
Tämä asettaa näiden valutuotteiden laadunhallinnalle suuria 
haasteita. Siksi näiden tuotteiden valmistusprosessin hallin-
ta täytyy nostaa aivan toiselle tasolle, sillä käytännössä lähes 
kaikki havaittavat virheet johtavat joko korjaustarpeeseen 
tai aihion hylkäykseen. Tavoitteen saavuttamiseksi joudutaan 
kehittämään uusia menetelmiä ja toimintatapoja, joilla va-
luvirheiden syntyminen voidaan ehkäistä. 

Tämä VALTY ry:n koordinoima yritysryhmähanke to-
teutetaan ison teräsvaluja käyttävän yrityksen eli Metso 
Automation Oy:n ja kolmen teräsvalimon, Keycast Oy, 
Metso Minerals Oy Lokomo Steels sekä Sulzer Pumps 
Finland Oy Karhulan Valimo, kesken. Yhteisenä tavoitteena 
hankkeessa on kehittää valimon ja valunkäyttäjän välistä 

Juhani Orkas
asiamies, professori

Valutuoteteollisuusyhdistys ry
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yhteistyötä sekä hankkeeseen osallistuvien teräsvalimoiden 
tuotantoprosessin vakiointia.  Hankkeen aikana on tehty usei-
ta systemaattisia koesuunnitteluun perustuvia laadunparannus-
toimenpiteitä projektivalimoissa. Lisäksi projektissa on tehty 
mielenkiintoinen yhteinen diplomityö, jossa sama valukompo-
nentti on valettu kaikissa kolmessa valimossa käyttäen samaa 
perusmallivarustetta. Kukin valimo on suunnitellut kuitenkin 
ko. malliin oman valujärjestelmänsä. Diplomityöntekijä yh-
dessä Metso Automationin kanssa teki ko. valuille laatuarvi-
oinnin. Tämä yhteisprojekti jatkuu kesään 2013 saakka.

OHSAS 18001 ohjeistuksen kehittäminen valimoille

Kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa entisestään 
suomalaisen valimoteollisuuden turvallisuuskulttuuria ja 
turvallisuusjohtamista. Tämä tavoite toteutetaan laatimalla 
valimoiden käyttöön ohjeita OHSAS 18001 -järjestelmän 
käyttöönottoa helpottamaan. OHSAS 18001 on turvallisuus-
järjestelmä, joka on laadittu siten, että sitä voidaan soveltaa 
kaiken kokoisissa yrityksissä niiden johtamisjärjestelmän 
arviointiin ja sertifiointiin. Siten se on erinomainen lähtö-
kohta koko toimialan yhteiselle tavoitteelle. 

Turvallisuusjärjestelmän käyttöönotto varmistaa, että 
kaikkien yrityksen alueella liikkuvien henkilöiden turvalli-
suuteen vaikuttavat toiminnan osa-alueet käydään huolelli-
sesti läpi. Havainnot kirjaamalla ja niihin reagoimalla toi-
mintatavat kehittyvät jatkuvasti paremmiksi, eikä virheitä 
ja vaaratilanteita toisteta. Vaikka yrityksen tavoitteena ei 
olisi järjestelmän sertifiointi, niin hankkeen aikana laaditta-
vista asiakirjoista on valimoille hyötyä arvioitaessa omia 
käytäntöjä. Hankkeessa kartoitetaan myös valimoille tyy-
pillisiä turvallisuusjohtamisen haasteita. Ennakkoselvitysten 
perusteella tärkeitä aiheita ovat esimerkiksi toimialalle 
tyypilliset tapaturmat ja mahdollisuudet niiden tehokkaaseen 
ennaltaehkäisyyn, sekä parhaiten valimoympäristöön sovel-
tuvat suojaimet, nostojen turvallisuus, sekä valimokemikaa-
lien turvallinen käyttö. 

Projektiin case-valimoina osallistuvat Componenta Suo-
mivalimo Oy, Oy Johnson Metall Ab sekä Metso Minerals 
Oy Lokomo Steel Foundry. Hankkeen tutkimustyö tehdään 
Valimoinstituutin toimesta. Projekti kestää loppukevääseen 
2013. Hankkeen tulokset, kuten sovelluspohja OHSAS 
-järjestelmän rakentamisesta, raportoidaan Valimofoorumi 
-sivustolla osoitteessa www.valimofoorumi.fi
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Valimon, takomon ja pursottamon laitteiden luotettava toimittaja. 

• Kouruinduktiouunit metallien sulattamiseen, lämpimänäpitoon ja valamiseen 
• Kouruinduktiouunit kupariseosten valamiseen, portaaton säätö transistorimuuttajalla 
• Induktioupokasuunit
• Pulttien induktiolämmityslaitokset tankopuristimille
• IGBT- transistorimuuttajat induktiolaitoksille
• Takeiden lämmityslaitokset
• Pursottimien lämmityslaitokset
• Valusenkkateknologia
• Kaikkien toimittajien kelojen huolto ja korjaukset
• Asennukset ja käyttöönotot
• Muutokset ja uudistukset
• Tehon optimoinnit

PL 167, 00211 HELSINKI

puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778

e-mail: diaco@diaco.fi 
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matkaraportti Ruotsin Valimoteknisen 
yhdistyksen vuosikokouksesta
Ruotsin Valimotekninen Yhdistys (SGF) kokoontui viettämään vuosikokoustaan 
7.-9.9.2012. edellisen kerran kokous pidettiin Västeråsissa 46 vuotta sitten. Ko-
kous oli järjestyksessään yhdistyksen 105:s. Allekirjoittanut oli kokouksessa vie-
mässä terveiset ja viimeisimmät kuulumiset Suomen puolelta. 

matkaraportti

Kokouspaikkana oli historiallinen, vuonna 1907 rakennettu 
Elite Stadshotell kaupungin keskustassa. Kokousviikonlop-
pu alkoi perinteiseen tyyliin perjantain yritysvierailuilla. 
Vaihtoehtoja oli kaksi, molemmat paikkakunnalla vahvan 
teollisen yrityksen, ABB:n tehtaille. Toinen vierailu kohdis-
tui ABB Roboticsille ja toinen ABB Motorsille. Itseäni 
kiinnosti nähdä runsas rautavalujen käyttäjä, joten suuntau-
duin Motorsille. Tehdasvierailun jälkeen oli hyvin aikaa 
tutustua itse kokouksen isäntäkaupunkiin ennen illan perin-
teistä pyttipannuillallista. 

Varsinainen vuosikokous lauantaina alkoi juhlavasti 
lippumarssilla, joukosta poistuneiden jäsenten muistohet-
kellä sekä vuosikokousterveisillä pohjoismaisilta vierailta 
sekä muilta sidosryhmiltä. Tässä osiossa kuultiin että vali-
moita haittaavaan työvoimapulaan on tartuttu perustamalla 
Jönköpingiin yhteisskandinaavinen valimoalan koulu. 
Paikallista nuorisoa on hankala saada valimoon töihin, ja 
kyseinen oppilaitos onkin löytänyt paikkansa erityisesti 
maahanmuuttajien keskuudessa. Lisäksi esitettiin varsin 
kattavasti, minkälaisia etuja CIC eli Casting Innovation 
Centre on tuonut valimoteollisuudelle ja valujen loppukäyt-
täjille. CIC on käytännössä valimoiden, alan oppilaitosten 
ja valujen loppukäyttäjien yhteistyömuoto. Sen tavoitteena 
on kaikkia osapuolia hyödyttävä valujen optimointi niin 
kappaleen muodon, valettavuuden kuin oikean materiaalin-
kin suhteen. 

Terveisten jälkeen itse vuosikokous nuijittiin varsin ri-
peästi läpi yksimielisyyden vallitessa. Sen jälkeen esitelmä-
osion aloitti saksalaisen Neue Halberg-Guss GmbH:n kehi-
tysjohtaja. Kyseinen yritys valmistaa kahdessa valimossaan 
pääasiassa harmaa- ja tylppägrafiittivalurautaa autoteolli-
suuden tarpeisiin. Vuosikapasiteetti on noin 300 000 tn 

(vertailun vuoksi koko Suomen valurautatuotanto vuonna 
2011 oli noin 75 000 tn) ja siitä syntyy noin 5,8 miljoonaa 
kappaletta moottorilohkoja, kampiakseleita, sylinterinkansia 
yms.

Scanian kansainvälisistä hankinnoista vastaava Bertil 
Rengfelt kertoi Scanian tehneen hänen aikanaan 20 vuodes-
sa saman kuorma-autoteollisuudessa kuin Toyota henkilö-
autoteollisuudessa. LEAN-oppeja koko tuotantoprosessiin 
soveltamalla on konsernin kokonaistuottavuus vuositasolla 
noussut 3,0 autosta 7,2 autoon per henkilö.

Piirautojen sovelluskohteista ja viimeisimmistä kehitys-
askelista kuulimme niin SKF:n kuin Swereankin esitelmis-
sä. Kunnianhimoisena tulevaisuuden tavoitteena on löytää 
piiraudoille sellainen lämpökäsittely, jonka jälkeen materi-
aalin ominaisuudet ylittävät jo nuorrutettujen terästen 
ominaisuudet.

Päivän esitykset päätti ohjelman mukaan esitys ”Johtajuus 
ja tiimin vuorovaikutus stressaavissa olosuhteissa”.  Lähes 
tunnin yliajalle menneestä esitelmästä en otsikon mukaista 
asiaa havainnut. Pikemminkin esitelmä toi vastauksen ky-
symykseen ”Millainen on ruotsalainen sotasankari”? Se on 
Ruotsin ilmavoimien helikopterilentäjä, joka on neljä kuu-
kautta partioinut Somalian rannikolla vuonna 2010. Onnek-
si en iltatilaisuudessakaan ehtinyt esitelmää kauheasti 
kommentoimaan, se kun upposi yleisöön kuin kuuma 
veitsi voihin. 

Iltajuhla oli tyypilliseen tyyliin ladattu runsailla lauluilla 
ja paikallisen duon esittämillä ”ikivihreillä”. Menon kiihty-
essä oli aika kiittää illan isäntiä hyvin hoidetusta vuosiko-
kouksesta ja lähteä valmistautumaan kotimatkaan. 

Jani Isokääntä
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Kuvassa	SVY:n	vuosikokous	Porissa	vuonna	1955.	Tunnistatko	kuvassa	näkyviä	SVY:läisiä?	 
Lähetä	meille	Valimoviestin	toimitukseen	tietosi	kuvan	henkilöistä.
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metallurgin palsta 23.

Markku Eljaala

Metallin urkkija
Metallurgist

Kokillien aiheuttamia valuvirheitä
Monesti kokillien käyttäminen valussa on välttämätöntä tiiviin valukappaleen 
aikaansaamiseksi. Vaikka kokilleja käyttämällä voidaankin vähentää tai pois-
taa imuvirheitä, niin niiden käytöstä voi aiheutua lukuisia muita valuvirheitä.

Taustaa

Kokilleja käytetään pääsääntöisesti 
valukappaleen seinämien ja/tai 
ainekeskittymien paikalliseen 
jäähtymisen tehostamiseen. Kokillien 
käytöllä voidaan lisätä käytettävissä 
olevaa syöttömatkaa jyrkentämällä 
paikallista lämpögradienttia. Kokilli-
en avulla voidaan vähentää syöttöku-
pujen määrää ja saada ainekeskitty-
miä tiiviiksi ilman keskittymään 
liitettävää syöttökupua. Lisäksi esim. 
rautavaluissa kokillien käytöllä 
voidaan vaikuttaa syntyvään 
mikrorakenteeseen ja sitä kautta 
valun pintakovuuteen. [1][2]

Vaikka kokillien käyttö helpottaa 
usein kappaleen syöttämistä, niin 
kokillien käytöstä voi seurata lukui-
sia valuvirheitä, jotka johtavat yli-
määräiseen puhdistustyöhön ja kap-
paleen tarpeettomaan korjaamiseen 
tai romuttamiseen.[3]

Syntyviä virheitä

Kokillien käytöstä aiheutuvia 
valuvirheitä ja ongelmia ovat erilaiset 
huokoisuuteen ja valun repeilyyn tai 
säröilyyn liittyvät ilmiöt.

Huokoisuus:
Kokillit voivat aiheuttaa huokoisuut-
ta kahdella eri tavalla. Kokillien 
pinnalta haihtuva kosteus tai epäpuh-
taudet saavat aikaan puhallusrakku-
loita kokillia vasten olevalle valupin-
nalle. Toisaalta kokillipinnalta 
jähmettyvien pylväskiteiden väliin 

voi erkaantua kaasuja, jotka voivat 
muodostaa pistorakkuloita (pinholes). 
[2][3][4]

Kun kokillien lämpötila on 
ympäröivää muottiatmosfääriä kyl-
mempi, niin kokillin pintaan alkaa 
tiivistyä kosteutta. Näin voi käydä 
silloin kun muotti esim. viikonlopun 
aikana jäähtyy. Töiden alettua vali-
mon ilma lämpiää, mutta kokillit 
lämpenevät ilmaa hitaammin, jolloin 
kastepiste niiden pinnalla voi alittua. 
Kokillin pinnalle voi muodostua 
kosteutta myös valun aikana muotista 
nousevien kuumien kaasujen tiivisty-
essä huomattavasti kylmempien ko-
killien pinnalle. Kokillien pinnalle 
voi veden lisäksi tiivistyä myös muita 
aineita, kuten sideaineen kaasuja, 
jotka sitten höyrystyvät uudelleen 
joutuessaan kosketuksiin sulan me-
tallin kanssa. Kuvassa 1 on esitetty 
kokillipinnalle muodostuneita puhal-
lusrakkuloita. Huokosten muodostu-
mista valuun voi olla vaikeata estää, 
sillä kokillien ollessa kaasua läpäise-
mättömiä kuplat jäävät aina sulan 
puolelle. Ongelmaa voidaan vähentää 
pitämällä kokillit puhtaina tai koneis-
tamalla kokillin pintaan V-uria ja 
tämän jälkeen peitostamalla kokilli 
hyvin kaasua läpäisevällä peitosteel-
la. Uritus myös parantaa kokillin 
lämmönsiirto-ominaisuuksia. [2][3]

Pistorakkuloiden muodustumistoden-
näköisyys on kokillien alueella huo-
mattavan suuri johtuen valun nopeas-
ta jähmettymisestä ja pitkien pylväs-
kiteiden muodostumisesta. Tällöin 
pylväskiteiden väliin erkaantuvat 

kaasut voivat muodostaa pistorakku-
loita. Kokillin pinnan kosteudesta 
liukenevat kaasut pahentavat ilmiötä 
entisestään. [4]

Kuva	1.	Vasemmalla	puolella	näkyy	likaisen	
kokillin	aiheuttamia	puhallusrakkuloita.	Oi-
kealla	puolella	kokillin	pinnasta	kuoriintuneen	
peitosteen	jättämiä	jälkiä.	

Repeämät:
Kokillien yhteydestä löytyvät repeä-
mät sijaitsevat joko kokillin alla tai 
välittömästi kokillin ulkoreunan lä-
heisyydessä. Kokillien ulkoreunalla 
muodostuvat repeämät ovat tyypilli-
sesti kuumarepeämiä ja kokillin alle 
muodostuvat kylmärepeämiä. 

Kuumarepeämä syntyy siten, että 
kokillin reunan läheisyyteen muodos-
tuu alue, jossa kokillin kohdalla kutis-
tuva kiinteä metalli aiheuttaa jännitys-
tä. Tämä jännitys saa valun pinnan 
repeämään dendriittien välissä olevaa 
sulaa kalvoa pitkin. Repeämä on niin 
kapea, että puuroalueella oleva sula ei 
enää pääse tunkeutumaan siihen ja 
korjaamaan sitä. Kokillin yhteyteen 
syntyvän kuumarepeämän muodostu-
mismekanismi on esitetty kuvassa 2. 
Kuumarepeämä on silmillä havaitta-
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vissa muotin purun jälkeen ja sen 
murtopinta on voimakkaasti hapettu-
nut. Kuumarepeämän riskiä voidaan 
pienentää viistämällä kokillin kylkiä 
noin 30 astetta, jolloin kokillin 
jäähdyttävä vaikutus reunalla vähe-
nee. Myös sulan rikki- ja fosforipitoi-
suuden pitäminen mahdollisimman 
alhaalla ehkäisee kuumarepeämän 
syntyä ylipäätänsä. Muotin pinnasta 
muodostuvien pylväskiteiden väli-
seen sulaan suotautuvat epäpuhtaus-
aineet laskevat jäännössulan jähmet-
tymispistettä pahentaen ongelmaa. 
[2][3][4][5]

Kuva	2.	Kuvassa	on	esitetty	kokillin	reunaan	
muodostuvan	kuumarepeämän	syntymeka-
nismi.	Kokillin	reunalla	dendiittien	väliin	jäävä	
sula	filmi	repeää	kokillin	keskustaa	kohti	
kutistuvan	metallin	aiheuttaman	jännityksen	
johdosta.	[2]

Kylmärepeämä muodostuu taas 
kokillin alueelle vaikuttavien jänni-
tysten johdosta. Kokilli vääristää 
alueen lämpötilajakaumaa, mistä 
aiheutuu jännityksiä, kuten kuvasta 
3 voidaan havaita. Niukkaseosteiset-
kin valumetallit saattavat olla erit-
täin hauraita valutilaisina ja kuumi-
na. Repeilyherkkyyttä pahentaa 
pylväskiteiden välisille raerajoille 
suotautuvat epämetalliset faasit 
kuten alumiininitridit ja II-tyypin 
mangaanisulfidit, jotka haurastutta-
vat raerajoja entisestään. Tämän 
johdosta teräksen tiivistysprosessiin 
tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Muita kokillien aiheuttamia virheitä 
ovat mm. kokillien aiheuttamat ne-
gatiivisen suotautumisen alueet, 
Kokillien sulaminen valuun ja pei-
tosteen kuoriutuminen kokillin pin-
nalta sulan sekaan. Kokillien sulau-
tumista valumetalliin voidaan vä-
hentää kokillien peitostamisella ja 
valitsemalla sopiva kokillimateriaa-
li. Esimerkiksi käytettäessä valurau-
takokilleja on sulautumisriski teräs-
valun kanssa huomattavasti suurem-
pi kuin valssiteräskokilleja käytet-
täessä. 

Kuva	3.	Kuvassa	simulointiohjelman	laskemat	
Von	Mises-jännitystasot	kokillin	kohdalla	(n.	
80Mpa).	Lämpötila	laskentahetkellä	kokillin	
alueella	noin	780	Cº.	Valuaine	on	GS-52:sta	
vastaava.
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KeiJO SUnDeLin
Mies, joka toi tietotekniikan valimoteollisuuteemme

Kari Pohjalainen

entinen mallilehtori Lepaalta

HENKILÖHISTORIA
Keijo Sundelin syntyi 18.11.1927 Ulvilan Toejoella. Hä-
meenlinnaan Sundelinit siirtyivät vuonna 1937 Keijon ol-
lessa 10-vuotias. 

Talvisota alkoi 1939 ja vuoden lopulla miehet kutsuttiin 
sotapalvelukseen, myös valimoista. Sodan ajaksi koulut 
suljettiin. Keijo astui oppimaan työelämää 12-vuotiaana 
kahdestaan Jali Heinäsuon kanssa Hämeenlinnan Rauta- ja 
Metallivaluun, jonka omisti Heinäsuon Jali. Sotien päätyttyä 
valimotyöt jatkuivat Suomen Kasarmilla sijainneessa Valtion 
Sähköpajassa, josta sankarimme siirtyi 1945 Poriin Rosenle-
win valimoon keernapojaksi, jossa hän haki valimon perus-
ammattioppia aikansa. Ennen viime vuosisadan puoliväliä 
Keijo palasi Hämeenlinnaan Inkerinsä ja Pekka -poikansa 
kanssa. 

YRITYSJOHTAJUUDEN ALKUTAIPALEET

Silloiseen Vanajan pitäjään (josta myöhemmin kuntaliitoksen 
kautta tuli Hämeenlinna) perustettiin vuonna 1952 valimo 
nimellä Pronssivalu Oy.  Perustajajäseniä olivat: Lauri Sun-
delin (Keijon isä), Keijo Sundelin ja Pertti Mäntynen.

Tuoterepertuaariin kuuluivat värimetallivalut, pääosin 
tinapronssit, jotka valettiin tuorehiekkamuotteihin.

Asiakkaina olivat konepajat, joihin kuuluivat mm. raskaat 
pellonraivauskonekorjaamot ja niiden tarvitsemat pronssi-
laakeriaihiot.

Vuonna 1955 tuotanto siirtyi Hämeenlinnan kaupungista 
hankittuihin tiloihin.  Uusiin tiloihin hankittiin Saksasta mm. 
keskipakoisvalukoneita, täristys-puristuskaavauskone sekä 
kärkisorvi. Tuotevalikoima laajeni keskipakovalettuihin 
hammaskehäaihio- ja laakeriholkkivaluihin sekä mm. pai-
neenkestäviin höyryventtiileihin. 

Sulatuskapasiteettina oli yksi kahden tonnin ja yksi ton-
nin öljylämmitteinen upokasuuni. Asiakaskunta laajeni 
käsittämään mm. paperikoneita valmistavaa teollisuutta.
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FINNSCREW WORKS 1960-LUKU

Vuonna 1960 yrityksen aputoiminimeksi rekisteröitiin Finn-
screw Works.  Samoihin aikoihin Keijon veli Ismo Sundelin 
tuli yrityksen palvelukseen. Tällöin aloitettiin pronssisten 
venepotkurien ja pienten laivapotkurien tuotantoa.  Materi-
aalina oli pääosin Outokumpu Oy:n valmistama erikoismes-
sinki GMS 550. Seos ei sisältänyt rautaa, mutta täytti luoki-
tuslaitosten asettamat lujuus- ym. vaatimukset. Potkurikonst-
ruktiot pohjautuivat pääosin hollantilaisen Wageningen 
Model Base:n tutkimuslaitoksen mallikoesarjojensa tulosten 
perusteella laatimiin dimensiottomiin käyrästöihin. Laskenta 
ostettiin ulkopuolisilta asiantuntijoilta. 

Keijo Sundelin pääsi silloin tutustumaan saksalaisten 
laivapotkurivalmistajien tuotantomenetelmiin ja myös vas-
tavuoroisesti yritys sai vieraakseen alan ammatti-ihmisiä 
Saksasta. Yhtiön tuotannon kannalta näitä kanssakäymisiä 
voidaan pitää erittäin hyödyllisinä. Saman vuosikymmenen 
loppupuolella aloitettiin Raumalla Hollming Oy Aquamas-
ter-ruoripotkurilaitteiden valmistuksen kehittäminen ja 
käytännöllisesti katsoen lähes kaikkiin laitteisiin valittiin 
Finnscrew-potkurit.

Puolivälissä vuosikymmentä Keijolle tarjoutui tilaisuus 
päästä tutustumaan silloisen Euroopan suurimman potkuri-
en valmistajan Österman GmBh:n tuotantolaitokseen ja–
menetelmiin. Tehtaan pääjohtaja/omistaja esitteli ylpeänä 
potkurien piirtämistä automaattisesti, tietokoneella ohjatul-
la piirturilla. Prosessi eteni siten, että tarvittavat laskenta-
datat käsiteltiin ensimmäiseksi silloin jo käytössä olevien 
nauhaa tulostavien pöytälaskimien näköisellä laskimella. 
Tulostettu nauha toimitettiin reikäkorttioperoijalle, joka 
luki datat koneeseensa ja korttien rei`ityksen jälkeen kort-
tipakka sijoitettiin piirturin lukulaitteeseen, jolloin piirturi 
aloitti piirtämisen. Tämä vierailu herätti ajatuksen vastaavan 
laitteiston hankkimisesta myös omalle yhtiölle.

Vuosikymmenen loppuaikoina alkoi näkyä julkaisuissa kir-
joituksia tietokoneiden kehittymisestä yhä pienikokoisemmiksi 
ja jopa pöydälle mahtuviksi. Joissakin julkaisussa kerrottiin 
Wang- nimisen USA:n siirtyneen, kiinalaisen tiedemiehen ke-
hittämästä silloin kutsutusta ”Minitietokoneesta”, jossa oli mm. 
jo isokokoinen monitori pelkän numeronäytön tilalla. Tietoko-
neella ei silloin, kuten ei nykyäänkään voi tehdä mitään ilman 
sille sovitettua ohjelmaa. ”Niinpä ennen ostopäätöstä otimme 
yhteyden Teknillisen korkeakoulun laivarakennusosaston silloi-
seen professori Janssoniin ja kyselin häneltä: ”Olisiko mahdol-
lisesti löydettävissä joku innostunut teekkari tekemään potkuri-
en laskentaohjelma omalle tietokoneellemme”, Sundelin kertoo. 
Jansson vastasi: ”Sellaista teekkaria ei löydy maastamme”. Ainoa 
henkilö, joka hänen mielestään kykenisi tehtävään, oli silloin 
yliassistenttina toiminut (myöhemmin tohtoriksi väitellyt) Max 
Honkanen.

Kysyttäessä Max Honkanen otti haasteellisen tehtävän 
vastaan. Koko hankinta, rauta ja ohjelma yhdessä, maksoi-
vat silloisen vuoden liikevaihdon verran. Samoihin aikoihin 
hankittiin Sotakorkeakouluun samanlainen Wang 2200 B 
-laitteisto. ”Ostamassamme tietokoneessa oli alkuperäisasen-
nuksena muistia 4 Kb, mutta me tarvitsimme enemmän, 
joten muistia ostettiin lisää 16 Kb, sekä lisäksi matriisilas-
kennan vaatima rom-levy”, kertoo Sundelin.

Kuvaavaa oli, että massamuistina toimi silloinen C-dataka-
setti ja koska koneen vaatimaton muistikapasiteetti ei riittänyt 

kuin yhden siipileikkauksen käsittelemiseen kerrallaan, niin 
kaikki siivelle laskettavat 11 leikkausta tallennettiin kasetin 
nauhalle ja käsiteltiin yksi kerrallaan. Laskenta-aika iteraatio-
kierroksineen oli 45–60 min. On huomionarvoista, että se ta-
pahtui noinkin nopeasti, sillä ohjelman täytyi ratkaista mm. 
11x11 tuntematonta sen jälkeen, kun potkurin päämitat ja muut 
tarvittavat datat olivat alustavasti luettu inputtina koneelle. 

Ohjelman tekemisen yhteydessä tri Honkanen teki myös 
tieteellistä tutkimusta eri tutkijoiden teoreettisten laskenta-
menetelmien parantamiseksi. Noin vuoden kehittämistyön 
jälkeen yritys sai käyttöönsä ehkä maailman siihen asti ke-
hittyneimmän potkurilaskentamenetelmän. Kuvaavaa on, 
että Honkanen kehitti mm. menetelmän, joka mahdollisti 
siiven sirkulaatiojakautuman muuttamisen ja mm. kuormi-
tuksen keventämisen, potkurin siivenkärki- ja juurialueilla 
ilman potkurin hyötysuhteen alenemista. Tämä ja monet muut 
oivallukset sekä alan huippututkijoiden tekemät tutkimustyöt 
liitettiin soveltuvin osin ohjelmaan. Mainittakoon samaan 
aikaan ilmestyneen hollantilaisen tutkijan Tri P Van Oossanen 
väitöskirjassaan ”Calculation of performance and cavitata-
tion caracteristics of propellers including effects of non-
uniform flow and viscosity” julkaisemat kantotasokorjaukset.

1970-LUKU

Uudet käyttöön saadut kehittyneet potkurilaskentametelmät 
mahdollistivat asiakaskunnan laajenemisen. Mm. Merivoi-
mat, Merivartiolaitos, Merenkulkuhallitus ja TVL alkoivat 
käyttää Finnscrew -potkureita.

Myös ulkomaan vientitoiminta aloitettiin. Koska Hä-
meenlinnassa sijaitsevat tilat olivat rajalliset, yhtiössä tut-
kittiin mahdollisuuksia uusien tuotantotilojen hankkimiseen. 
Puolivälissä vuosikymmentä yhtiö hankki omistukseensa 
Turengista tuotantotilat, jotka rakennettiin toimintaan so-
veltuviksi ja tuotanto siirtyi uusiin tiloihin, ensin konepaja 
vuonna 1974 ja sitten valimo vuonna 1975. Tuolloin aloi-
tettiin myös akselistojen valmistus ja tarvittavat laitteet 
hankittiin. Potkurien halkaisijat kasvoivat jonkin verran ja 
mukaan tulivat myös säätösiipisen potkurin lavat, jotka 
pääosin olivat vientituotteita ja asiakkaiden omaa designia.

Neuvostoliitto osti Suomesta laivoja ja yhtiö valmisti pot-
kurit silloin mm. kahteen laivasarjaan: ”Saimaan laivasarja” ja 
”Joki/meri alus” -sarja, joita valmistivat sitten useampikin 
suomalainen laivatelakka. Lokomon takomo valmisti akselit 
ja Sundelin muistelee, että laivasarjaan valmistettiin kilomet-
rikaupalla akseleita vara-akseleineen, olihan akselien yhteispi-
tuus joki/merilaivatyypissä yhtä laivaa kohden jopa 28 metriä.

1980-LUKU NIMEKSI FINNSCREW FINLAND OY

Yhtiö rakensi uuden valimon ja sulatuskapasiteetti kasvoi 
5-6 tonniin. Myös koneistustiloja rakennettiin lisää. Han-
kittiin pystysorveja, jotka mahdollistivat potkurikokojen 
kasvattamisen jopa 2800 mm halkaisijoihin. Tuolloin han-
kittiin myös analysointi- ja vetokoelaitteet ja kaksi ABB:n 
2,2 tonnin upokasuunia.

TKK:n konetekniikan laitoksella opiskelevan Pekka Paa-
telaisen diplomityö ”Nikkeli-alumiini-pronssisen potkurin 
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valaminen” valmistui. Hän toimi laatupäällikkönä FS- Ma-
laysia yhtiöön toimitusjohtajaksi v. 1995 siirtymiseensä asti.

Muottimateriaalina käytettiin alussa sementtihiekkaa, 
kuten muissakin potkurivalimoissa. Sementtihiekkakaava-
uksen suurin vaikeus oli hidas tahtiaika ja kosteudelle herkän 
valumateriaalin vaatima muotin kuumennus/kuivaus. Myös 
tarvittavien siipien pintatyövarojen oli pakko olla huomat-
tavan suuria mallinekaavauksen epätarkkuudesta johtuen. 
Jo ennen tuotannon siirtymistä Turenkiin oli kokeiltu furaa-
nihiekan käyttöä, mutta myös sillä havaittiin haitallisia 
vaikutuksia. Turengissa käytettiin aluksi sekä sementti- et-
tä furaanihiekkakaavausta. Kokeiltiin myös Co2 -vesilasi-
hiekkaa, kunnes siirryttiin yksinomaan Alphasetiin, joka 
osoittautuikin oikeaksi valinnaksi. Tämä päätös onnistui 
mainiosti Lux Oy:n Calle Nyberghin asiantuntemuksen 
avulla. Menetelmän käyttöönotto mahdollisti mittatarkkojen 
ja pakettivaluun soveltuvien, tarpeeksi lujien valunkestävi-
en muottien kaavauksen. Kehitettiin mittatarkkojen valu-
mallien valmistus menetelmään sopivaksi.

UUTTA TIETOTEKNIIKKAA

Tietokoneet olivat kehittyneet tehokkaammiksi ja yhtiölle 
hankittiin kolmannen polven laitteet mm. silloinen minikonei-
den huippua edustanut HP 801/9000. Se oli todellinen insinöö-
rityöasema kynäpiirtureineen, joka mahdollisti tarkkojen siipi-
leikkausten piirtämisen täysmittakaavaan automaattisesti. Te-
räslevylle liimattujen leikkausten avulla oli mahdollista muo-
dostaa oikeanmuotoinen, tarkka potkurin painepinta, johon 
valmistettiin varsinainen yhden potkurinlavan malli ja siipilu-
kua vastaava potkurin navan osa. Valetut potkurit olivat hyvin 
mittatarkkoja ja myös oksidien muodostumista vältettiin valu-
kanavistojen oikeilla muotoiluilla. Potkurin siipipintojen työ-
varoja voitiin vähentää dramaattisesti.

1990-LUKU FINNSCREW MAAILMANMAINEESEEN

Yhtiö satsasi Finnscrew- nimen maailmanlaajuiseen tunne-
tuksi tekemiseen vuosina 1991 ja 1992 sponsoroimalla Off 
Shore -kilpamoottorivenettä. Ensin ”Finnscrew works” 
-nimisenä ja sitten nimellä ”Finnscrew” saavuttaen erittäin 
hyvän tunnettavuuden nimelleen. Vene voitti maailmanmes-
taruuden vuonna 1992 Dubain Grand Prix-kilpailussa. 
Sponsoroinnin päätarkoituksena oli paitsi nimen tunnetuk-
si tekeminen maailmanlaajuisesti televisioitujen taivas- ja 
eri kansallisten TV- kanavien kautta myös myös omien 
superkavitoivien potkurikonstruktioiden tutkimus- ja tuote-
kehittämisen kenttälaboratoriona toimiminen. 

Tuolloin kuvannettiin myös VTT:n supertietokonetta 
käyttäen mm. erilaisten jännitysten jakautumista ja niiden 
tasoa potkurinsiiven eri alueilla. Vaikka käytetyn potkuri-
materiaalin, nilkkeli-alumiini- pronssin lujuudet riittävät 
normaaleissa laivapotkurikonstruktioissa, joissa siiven lu-
juuden laskemisessa käytetään materiaalin todellisia lujuus-
ominaisuuksia pienempiä arvoja, ei potkuririkkoja tapahdu. 
Tällöin jouduttiin toteamaan, etteivät materiaalin ominai-
suudet riitä tämäntyyppisiin ääriolosuhteissa toimiviin 
potkurityyppeihin ilman ehdottoman oikeaa siiven muotoi-

lua. Yleensä potkurit kestivät vain yhden kilpailun. Tuol-
laista kaksirunkoista, 5 - 6tonnia painavaa, 12–14 metriä 
pitkää Off Shore- alusta kuljettaa kaksi sylinteritilavuudel-
taan 8-14 litran, lähes 1000 hp. -voimaista moottoria lähes 
n. 200 km vauhdilla tunnissa. Alus saattaa lentää aallokossa 
ilmassa useita kymmeniä metrejä ja iskeytyä jälleen meren-
pintaan potkurit edellä kymmeniä kertoja yleensä 2 tuntia 
kestävissä kilpailuissa. Yhtiö sai kuitenkin paljon uutta 
tietämystä muotoilun vaikutuksesta potkurinsiiven kestä-
vyyteen käytettäessä NiAl-pronssia materiaalina. Asiakas-
kunta halusi yhä suurempia potkurikokoja. 

PIETARIN EPISODI

Vuonna 1993 yhtiö teki sopimuksen erään Pietarissa Venäjällä 
toimivan suuren laivatelakka/moniala-laitoksen kanssa, joka 
oli tuolloin yksityistettävien yhtiöiden joukossa ja joka valmis-
ti mm. isokokoisia laivapotkureita. Sopimuksessa sovittiin, 
että Finnscrew luovuttaa heille omaa valmistusteknologiaansa 
ja saa siitä vastineeksi yksityistetyn yhtiön osakeomistusta 
sovitun määrän. Sopimukseen kuului myös, että Finnscrew tuo 
tilauksia isommista potkureista ja heidän potkurituotantonsa 
yksinmyyjänä toimii Finnscrew Venäjän ulkopuolella.

Aluksi yhteistyö tuntuikin alkavan hyvin. Yhtiö tilasi 
kolmisenkymmentä 3-3,5 metrin halkaisijoiltaan olevaa 
potkuria. Finnscrew palkkasi Leningradin Laivanrakennus-
korkeakoulusta valmistuneen inkeriläistaustaisen suomea 
puhuvan nuoren insinöörin palvelukseensa. Hänen pääteh-
tävänään oli pietarilaistehtaalta tilattujen potkurien laatu- ja 
vastaanottotarkastus paikan päällä yhdessä luokituslaitoksen 
tarkastajan kanssa.

Vuonna 1995 Pietarissa sopimuskumppani aloitti sopi-
muksen vastaisesti tarjoamaan tuotteita suoraan Finnscrew:n 
asiakkaille Finnscrew:n ohitse. Tämän lisäksi eräs alus, 
jossa oli Pietarissa valmistetut potkurit, joutui karilleajon 
jälkeen telakoitavaksi. Tällöin havaittiin, että kaikissa pot-
kureissa oli voimakasta korroosiota ja niiden pintavirheitä 
oli korjattu täyttöhitsaamalla. Korjaukset oli valitettavasti 
tehty kysymättä siihen lupaa tilaajalta ja luokituslaitokselta. 
Asiakas tietysti reklamoi Finnscrew:lle ja vaati uusia pot-
kureita toimitettavaksi tilalle, samalla asettaen ehdoksi, 
että he eivät enää hyväksy alukseen Venäjällä tehtyjä tuot-
teita. Pietarilaisen yhtiön toimitusjohtaja kielsi heidän teh-
neen hitsauksia. 

”Totesimme, että olisi turhaa alkaa käydä Venäjällä oi-
keutta sopimuskumppanimme rikkomuksista. Kun yksityis-
täminenkin Pietarissa oli edelleen kesken ja kun Finnscrew 
ei ollut vielä siirtänyt tuotantomenetelmiänsä sinne, kat-
soimme parhaimmaksi lopettaa yhteistyömme heidän kans-
saan”, Sundelin kertoo. 

Yhtiö joutui vaikeaan tilanteeseen korvaavien potkureiden 
toimittamisessa. Kilpailijoiden hintatarjoukset olivat niin 
suolaisia, ettei niitä voitu missään tapauksessa hyväksyä. 
Koko Turengin tehtaan sulatuskapasiteetti, joka oli kaksi 
2,2 tonnin induktio-upokasuunia, ei olisi riittänyt, eivätkä 
valimon tilatkaan riittäneet uudelleen toimitettavien ”susi-
potkurien” valmistamisen.
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MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

TYÖSTÄMME SEURAAVAT 
MATERIAALIT:

• PUU
• METALLI
• MUOVIT 
• BLOCKIT

CAD/CAM SUUNNITTELUA

KÄRKIMALLI OY Puh. (06) 7234 442
KENKÄSEPÄNTIE 7 Faxi  (06) 7234 436
68660 PIETARSAARI kaj.haavisto@karkimalli.fi

UPO -VALIMON VAIHEET

Samoihin aikoihin vanhat Upo-valimon tilat Lahdessa olivat 
vapautumassa Componenta- yhtiön käytöstä. Finnscrew 
teki päätöksen vuokrata osan vapautuvista tiloista. Päätök-
seen vaikutti ratkaisevasti myös se, että seuraavalle vuodel-
le oli jo sovittu toimitettavaksi n. 100 kpl halkaisijoiltaan 
yli neljän metrin ja valupainoiltaan 10–15 tonnin potkuria. 
Valimossa olevat BBC:n induktioupokasuunit (kaksi 5 
tonnin ja yksi 6 tonnin uuni) siirtyivät Finnscrew:in omis-
tukseen.

Uunit toimivat verkkotaajuudella, joten ne eivät olleet 
parhaat mahdolliset NiAl-pronssin sulattamiseen. Myös 
seostamiseen tuli ongelmia sulan voimakkaan pyörremuo-
dostuksen johdosta. Tämä aiheutti NiAl-pronssin sulatuk-
sessa voimakasta oksidimuodostusta, jonka kanssa voitiin 
kuitenkin työskennellä. 

Tehdastiloja jouduttiin myös huomattavasti korjaamaan 
toimintaan soveltuviksi ja hankkimaan lisää työstökoneita, mm. 
kolme karusellisorvia viiden ja kuuden metrin sorvaushalkai-
sijalle, hallinostureita, Betaset -hiekan elvytyslaitteet jne. In-
vestoinnit olivat kaikkiaan yli 10 miljoonaa silloista markkaa.

Nämä muutokset ja toimenpiteet muodostuivat liian 
raskaiksi yrityksen kantokyvylle ja väistämätön päätös oli 
lopettaminen. Yhtiö myi osakeomistuksensa perustamastaan, 
Lontoon pörssiin listatusta RTS Plc -yhtiöstä.

Saksalainen Schottell GmBh osti vähemmistöosuuden 
yhtiöstä. Yhtiö osti myös entisen Turengin Sokeritehtaan 
tilat ja maa-alueet ja aloitti tilojen saneeraukseen tuotan-
toonsa soveltamiseksi. Lahden tehtaan toiminta lopetettiin 
ja laitteet siirrettiin Turenkiin, jonne ostettiin kaksi 20 
tonnin Siemens – induktioupokasuunia ja mm. isojen pot-
kurien siipien työstöön soveltuva CNC - työstökeskus. 

MALESIAN TEHDAS

Vuonna 1994 perustettiin Malesiaan yhtiö Finnscrew Malay-
sia SDN BHD, jossa Finnscrew Finland Oy on vähemmistö-
osakkaana. Yhtiö toimii edelleenkin Malesiassa ja valmistaa 
siellä kehittämällään tuotantotekniikalla pieniä laivapotku-
reita, joiden halkisijat ovat maksimissaan 2,5 m. Malesian 
tehtaan johtajana toimii edelleenkin Pekka Paatelainen.

Asiakaskuntaan kuuluvat mm. Malesian kuninkaalliset 
merivoimat, rannikkovartiosto, tulli ja poliisi. Sarawakin ja 
Sabahin alueella Malesian Borneolla toimii useita puutavara-
hinaajia ym. sopivan kokoisia aluksia valmistavia telakoita. 
Kaakkois-Aasia, Lähi-itä, Australia ja Uusi-Seelanti ovat vali-
mon toimitusalueita ja yritys myy myös Eurooppaan tuotteitaan.

LOPPUTULEMA

Kuluneina vuosikymmeninä yhtiö osallistui useaan tuote-
kehitysprojektiin sekä VTT:n eri laitosten, Tekesin kanssa 
ja Euroopan tasolla EU-projekteihin. Ainakin 6 henkilöä eri 
korkeakoulujen tekniikan opiskelijoista on tehnyt diplomi-
työnsä yrityksessä eri aiheista, joista mainittakoon robotilla 
tapahtuva siipien hionta ja konenäkötekniikalla tapahtuva 
muodon mittaus. 

Vuonna 2004 Keijo Sundelin jäi eläkkeelle, mutta osal-
listuu edelleen hallitustyöskentelyyn Finnscrew Malaysia- ja 
Finnscrew Finland- yhtiöissä.

YHTEENVETO

Keijo Sundelin on todellinen self made man valimoalallam-
me. Hän on kyennyt rakentamaan maailmanluokan yrityksen 
omalla yrityshengellään ja innovatiivisuudellaan. Kaiken 
osaamisensa hän on joutunut hankkimaan ”kantapään kaut-
ta” ja kuten lukija huomaa, sitä osaamista on ollut enemmän 
kuin paljon.

Raahen TEVO Oy:n ostettua vuonna 2005 yrityksen 
tuotantolaitteet ja valmistusmenetelmät jatkuu potkureiden 
tuotanto Turengissa Finnscrew-yhtiön kouluttaman ammat-
titaitoisen henkilökunnan voimin erittäin korkealaatuisena 
noin 1000 tonnin vuosituotantovauhdilla. Erinomaisena 
asiana pitää todeta, että näin huippuluokkaisen tekniikan 
säilyminen maassamme on lottovoittoa vastaava asia!

Valimoviesti onnittelee marraskuussa 85 vuotta täyttävää 
Keijo Sundelinia hänen urastaan yrityselämässä ja valimo-
alallamme. Onnea ja yrittäjyyttä Keijolle edelleenkin!
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Tulenkestävän alan täyden palvelun toimittaja, 
materiaalimyynnistä kokonaistoimitukseen 

 Laadukkaat tulenkestävät massat, tiilet ja laastit  
 sekä keraamiset kuitutuotteet

 Asiantuntevat suunnittelu- ja konsultointipalvelut

 Ammattimaiset kunnossapito- sekä asennuspalvelut  
 kotimaisella työvoimalla

 Asiakaskohtaisesti räätälöidyt kokonaistoimitukset

Aittomäentie 1 • 33880 Lempäälä 
Puh. 0207 680 600 • Fax 0207 680 601
info@termorak.fi

 

www.termorak.fi
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Päättyvä vuosi jää mieleemme monista johtajavaihdoista. 
Vuoden aikana 11 suomalaista valimonjohtajaa on jättänyt 
paikkansa. Osa siirtyi herrahissiin, osa poistui valimoalalta. 
Monelle omistaja aamukahvin aikaan ilmoitti, että lounaan 
jälkeen ei enää tarvitse tulla työpaikalle, pyydettiin keräämään 
henkilökohtaiset tavarat ja samalla jättämään Eurocard, avai-
met ja kännykkä pöydälle. Liike-elämän sääntö numero yksi 
kun kuuluu: ”omistaja on aina oikeassa”. Muita vähäisempiä 
sääntöjä on, mutta jokaisen kannattaa kuitenkin opetella 
sääntö numero yksi. Sillä pärjää jo pitkälle. Valimoteollisuu-
temme matkustaa vuoteen 2013 suuresti muuttuneena. Vali-
moviestin lukijat toivottavat uusille keihäänkärjille menes-
tystä työssään. 

------ oooooo ------

Uusia johtajia syksy toi: Xi ja Li, Barack Obama, Ilpo Kok-
kila ja Jyri Häkämies. Lähtijöitä ovat Bo Xilai, Mikko 
Pukkinen ja erovuoroon tullut vuorineuvos Ole Johansson. 
EK:n uusi puheenjohtaja on 64-vuotias vuorineuvos Kok-
kila, joka on luonut miljoonaomaisuutensa SRV-yhtiönsä 
kautta. Mörkömäisen näköinen diplomi-insinööri kuuluu 
olevan kova neuvottelija. Vastapäätä istuva säikähtää yksis-
tään Kokkilan pelottavaa olemusta ja synkeää katsetta. 
Patruunoiden patruuna puhuu verkkaisesti televisiokame-
roiden edessä. Kokkila kuitenkin jo ensimmäisessä haastat-
telussa totesi, että keskitettyä palkkaratkaisua tai ns. raamia 
ei tulevaisuudessa tähän maahan tule. Lisäsi, että vaikka 
suurin osa työpaikoista syntyy Suomessa palvelusektorille 
niin vain vientiteollisuus tasapainottaa vaihtotaseen ja sen 
vuoksi vientisektorin on päästävä palkkajohtajaksi. Nähtä-
väksi jää, mitä edellä mainitut periaatteet sitten tulevissa 
tuloneuvotteluissa tarkoittavat.

------ oooooo ------

valinkauhasta

 13.11.2012
 Valdemar Valuri 

                                           valdemar.valuri@gmail.com

Kohtuullisen varakas on 
kiinaksi xiaokang

Kiinan kommunistinen puolue valitsi johtajat 10 vuodeksi. 
Puolueen sisällä tapahtunut vallanvaihdos on mullistava 
institutionaalinen verenvaihto, sillä yli 60 prosenttia johta-
jista jättää tehtävänsä nuoremmalle sukupolvelle. Uusi 
johto marssi tänään torstaina 15.11.2012 televisiokameroi-
den eteen. Vallankäytön ytimestä poistettiin kaksi henkilöä 
liian uudistusmielisinä. Helppo on muistaa; Kiinaa johtaa 
Seitsemän Veljestä, niin samannäköisiäkin ovat. Kiinan 
ykkösmies on Xi Jinping, kakkospaikalla on Li Keqiang. 
Herroista tiedetään vähän. Xin isä oli uudistusmielinen 
puoluejohtaja, joka joutui Maon kulttuurivallankumouksen 
aikaan vankeuteen, mutta nousi myöhemmin kuvernööriksi. 
Xi Jinpingin kannattajia ovat markkinavoimia suosiva 
puolue-eliitti, muuta ei tiedetä.  57-vuotias Li puhuu hyvää 
englantia, joka edelleenkin on hyvin harvinaista kiinalaisten 
johtajien keskuudessa. Hyvä kielitaito avasi nuorelle Lille 
portteja ymmärtää maailmaa laajemmin hänen opiskellessaan 
lakia ja taloustiedettä Pekingin yliopistossa. Hän on ainoa 
johtajista, joka on elänyt ja keskustelut Tiananmenin libe-
raalien kanssa. On arveltu, että kaksikko Xi ja Li kiihdyttä-
vät markkinavetoisten uudistusten linjaa ja samalla pyrkivät 
kaventamaan kansalaistensa räikeitä tuloeroja. Luultavasti 
Kiinassa jatkuu konfutsealainen xiaokang-ideologia. Termi 
tarkoittaa kohtuullisen varakasta ja ohjaavia aatteita ovat 
käytännöllisyys ja maltillisuus. Xi piti linjapuheen, jossa 
hän alleviivasi, että puolueen jäsenille ei sallita minkäänlai-
sia etuisuuksia. Puhe joutui puoluekokouksen alla omituiseen 
valoon, kun ilmeni, että Xi ja edellinen vahva mies Wen 
Jiabao hallinnoivat miljardien eurojen omaisuutta. Toki 
homma oli hoidettu bulvaanien kautta. Niin tai näin, kaik-
kialle ulottuva korruptio on Kiinan johdon suurin haaste. 

Johtajakaksikolta edellytetään komeita kansantalouden 
kasvulukuja. 8,5 prosentin kasvu on hidastumassa. Kiinan 
mittakaavaa voi lukija miettiä siitä, että uusia tuuliturbiine-
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ja nousee maassa keskimäärin yksi tunnissa, vuoden jokai-
sena päivänä vuorokauden jokaisena tuntina, vuodesta toi-
seen. Se on melkein 10 000 turbiinia vuodessa. Uusi kak-
sikko painottaa innovaatioita hintakilpailun sijaan, kestävää 
kehitystä sekä sosiaaliturvan ja terveyspalvelujen mittavaa 
lisäämistä. Ja se maksaa. Se maksaa todella paljon ja kus-
tannukset siirtyvät tuotteiden hintaan, mihinkäs muuallekaan.  
Voipa käydä, että kiinalaisten valutuotteiden hinnat kallis-
tuvat merkittävästi. Mannerlaatat järkkyvät, kun Kiinan 
keinotekoisen halpa valuutta muuttuu jossain vaiheessa 
vapaasti vaihdettavaksi.  

Miksi sitten Kiinalle näin paljon palstatilaa? Siksi, että valit-
tujen johtajien ajattelutavalla on suuri merkitys maailman 
kehitykselle, myös Suomelle. Jos kaikki menee rauhallisesti, 
nimet Xi ja Li jäänevät kaukaisiksi. Mutta kymmenen vuoden 
aikana ehtii tapahtua monenlaista.  Odottamattomia tilanteita 
olivat arabikevät ja sosialismin romahtaminen, joita kukaan 
ei osannut ennustaa edes niiden aattona. Onkin oletettavaa, 
että jotain odottamatonta tapahtuu Kiinassa seuraavan 10 
vuoden aikana. Lähettääkö tämä maata johtava seitsikko 
kadulle silloin panssarivainut ampumaan omia kansalaisiaan 
vai yritetäänkö erimielisyyksiä ratkoa neuvotellen? 

------ oooooo ------

Yhdysvalloissa valittiin viime viikolla Barack Obama uu-
delleen maailman mahtavimman valtion presidentiksi aivan 

toisenlaisen menettelyn avittamana. Obaman ja Romneyn 
vaalibudjetit olivat kutakuinkin samankokoiset, ennätyksel-
liset miljardi dollaria per ehdokas.  Mutta eihän tämä nyt 
paljoa ole verrattuna liittovaltion julkiseen velkaan, joka oli 
9.11.2012 tarkkaan ottaen 16 220 260 272 698 dollaria eli 
16 biljoonaa dollaria. Kauheinta tässä on se, että velka on 
kasvanut keskeytyksettä vuodesta 2007 melkein 4 miljardia 
dollaria päivässä. Sokea Reettakin näkee, että jos velkaan-
tumista ei saada pysähtymään, saamme kokea maailman 
talousjärjestelmän romahduksen 1930-luvun tyyliin.

------ oooooo ------

IAEA:n entisen apulaispääjohtajan Olli Heinosen arvion 
mukaan ydinvoima voi vallan hyvin kokea uuden renessans-
sin. Maailmassa on 235 toimivaa ydinvoimalaa. Vuoteen 
2021 valmistuu 80 uutta ydinreaktoria. No miten tämä nyt 
valimoliiketoimintaan liittyy? Ydinjäte säilötään sulkemal-
la sauvat pallografiitista valettuihin suuriin kapseleihin. 
Kapselit ovat halkaisijaltaan suuria ja painavat useita ton-
neja. Kyse on valuteknisesti erittäin vaativasta paksuseinäi-
sen pallografiitin valamisesta. Kun ydinjätteiden varastoin-
ti maanpinnan alaisiin onkaloihin toden teolla alkaa, näille 
pallografiitista valmistetuille sylintereille on tuhansien tai 
kymmenientuhansien kappaleiden tarve. Hinta ei silloin ole 
keskeinen neuvotteluaihe, silloin keskitytään laatuun ja 
saatavuuteen. Eiköhän juuri tämä ole se ala, jossa suoma-
laisten valimoiden kannattaisi olla hyvissä ajoin liikkeellä. 

 

www.valimoinstituutti.fi

HIEKKAVALUKAPPALEEN SUUNNITTELUTEKNIIKKA
Valimoinstituutti järjestää lähi- ja verkko-opetuksena Hiekkavalukappaleen suunnittelutekniikka -opintokokonaisuuden. 
Opintoihin kuuluu yksi luentopäivä, työpajapäiviä, verkkokeskustelua, itsenäistä työskentelyä ja Moodle-alustalla toteutetta-
via teoriaopintojaksoja. Työpajoja järjestetään 3 - 7 kappaletta. Määrä riippuu osallistujien tavoitteista. Kurssi on Valimoinsti-
tuutin ensimmäinen laaja suunnittelutekniikkaa käsittelevä opintokokonaisuus. 

Tavoite
Hiekkavalukappaleen suunnittelutekniikka -opintokokonaisuus antaa perustiedot, joiden avulla voi kehittää omaa suunnitte-
luosaamistaan. Samoilla tiedoilla on myös aikaisempaa helpompi lähteä hankkimaan valuja sekä kehittämään niiden laatua 
yhteistyössä toimittajien kanssa. Opintokokonaisuuden aikana opiskellaan teoriaa yhden luennon ja 11 etäopetusjakson 
verran. Teoriajaksojen lomassa muotoillaan ja simuloidaan osallistujien itse valitsemia kappaleita sekä harjoitellaan suunnit-
teluyhteistyötä verkkokeskustelun avulla.

Opintokokonaisuuden käytyään osallistuja tunnistaa valutuotteiden valmistusketjun vaiheet sekä ymmärtää, mistä asioista 
valukappaleen laatu muodostuu. Hän osaa muotoilla valukappaleen, joka vastaa valmistusmenetelmän vaatimuksiin. Hän 
osaa toimia osana valimon, mallinvalmistajan ja oman yrityksensä suunnittelijoiden ryhmää sekä neuvotella esiin tulevista 
ongelmista.

Kohderyhmä
Hiekkavalukappaleen suunnittelutekniikan opintokokonaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti valuja käyttävien yritysten suun-
nittelijoille, valujen ostajille sekä valutoimitusten laadusta vastaaville henkilöille. Mukaan otetaan myös valimoissa työsken-
televiä suunnittelijoita ja muita valujen kanssa läheisesti työskenteleviä henkilöitä, jos he katsovat hyötyvänsä valukappaleen 
suunnitteluun ja suunnitteluyhteistyöhön keskittyvästä opintokokonaisuudesta.

Toteutus ja hinta
Verkko-opintoina ja lähiopetuksena keväällä 2013. Kurssin kesto on noin 5kk. Kurssin hinta on 1800€.

Lisätiedot
Lilli Rasilainen p. 040 800 4374

Sähköpostil: etunimi.sukunimi@valimoinstituutti.fi
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NykyaikaiNeN rumpusiNkolaitos käyttööN

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

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

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

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

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

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

AGTOS-sinkolaitteiden edustaja Suomessa on Oy Diaco Ab

AGTOS 
Gesellschaft für technische
Oberflächensysteme GmbH
Gutenbergstr. 14
48282 Emsdetten
Tel. 02572-96026-0
Fax 02572-96026-111
E-Mail: info@agtos.de
Internet: www.agtos.de
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Toimisto 

Tulkinkuja 3 

02650 Espoo 

Puh 09 622 0550 

info@lux.fi 

tilaukset@lux.fi 

Varasto 

Kuusimäentie 2 

01900 Nurmijärvi 

Puh 09 854 3401 

varasto@lux.fi 

  

 

 
Valimoiden luottotoimittaja 
vuodesta 1931 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotevalikoimastamme löydät suurimman osan valimoissa käytettävistä raaka-
aineista ja tuotantotarvikkeista koneita ja laitteita unohtamatta. Olemme 
kiinnittäneet erityistä huomiota tuotteiden soveltuvuuteen asiakkaidemme tarpeisiin, 
korkeaan laatuun, kilpailukykyiseen hinnoitteluun ja toimitusvarmuuteen.  
 
Vahvuuksiamme ovat reipas asiakaspalvelu, erinomainen prosessituntemus ja 
tehokas logistiikka. Iloiset asiantuntijamme ovat käytettävissäsi ongelmien 
ratkaisemisessa. He auttavat sinua oikeiden tuotteiden valinnassa ja niiden 
käyttöönotossa. 
 
 
 
Metallurgiset tuotteet 
> Ymppäysaineet 
 
Tulenkestävät tuotteet 
> Vuorausmassat 
> Suodattimet 
> Eristemateriaalit 
 
Kaavaus 
> Hiekan sideaineet 
> Peitosteet 
> Syötöt 
 

Puhdistus 
> Teräshiekat 
  
Laitteet ja ratkaisut 
> Laaja valikoima laitteita Euroopan 
johtavilta laitevalmistajilta sekä 
asiakkaan tarpeen mukaan räätälöidyt 
ratkaisut 
 
 
 
 

  

 
Oletko jo tutustunut uusiin www-sivuihimme? 

 
Verkosta löydät rutkasti tietoa toimittajistamme 

sekä maahantuomistamme raaka-aineista, 
koneista ja muista valimoiden tykötarpeista. 

 
Tervetuloa tutustumaan! 

www.lux.fi 
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Alteams Oy

Beijers G&L Oy

Calderys Finland Oy

Componenta Oyj

Erikoisvalu  Oy

Foseco AB

Harjavallan Valu Oy

HOTMAN Oy

Karkkilan Malliapu Oy

Keskipakovalu Oy

Lapuan Valu Ay

Line-Ma Oy

Mallikolmio Oy

Mallivaruste Koski Oy

Meca-Trade Oy

Niemisen Valimo Oy

Novacast Oy

Oy Diaco Ab

Oy Lux Ab

Ris-Pert Oy

Sepikon Oy

Sibelco Nordic Oy Ab

Tyrolit Oy

Valimoinstituutti

Hyvää Joulua Valimoviestin  
lukijoille toivottavat
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The world is full of great double acts. Our technology and your foundry, for 
instance, to make premium-grade casting products. Or your castings in the 
hands of engineers who produce great technology that serves us every day. 

Our locally based teams of foundry specialists are on hand to help you 

Our products, services and expertise coupled with your skills and process 
knowledge can unlock the full potential of your foundry operations.

As a reliable and trusted supplier, Foseco can help you to reduce scrap, 

properties.

Whatever your foundry requirements are, talk to us. 

Your foundry and Foseco. The power of two.

THE POWER OF 2

C O M M I T T E D  T O  F O U N D R I E S

Contacts:

gunnar.nordqvist@foseco.com 
phone: +358 409 009 675

kari.koskinen@foseco.com 
phone: +358 405 726 109

COATINGS

FILTRATION

FEEDING SYSTEMS

MELT SHOP 
REFRACTORIES

METAL TREATMENT

BINDERS

CRUCIBLES

* HOLLOTEX, SEDEX, SIVEX, STELEX and RODEX are trade marks of the Vesuvius Group, registered in certain countries, used under licence.

HOLLOTEX*  |  SEDEX*  |  SIVEX*  |  STELEX* PrO  |  STELEX ZR  |  RODEX*
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Kerromme mielellämme lisää 
uutuustuotteestamme!
Tyrolit Oy
Tel: +358 3 3581700
Fax: +358 3 3581750
Mail:tyrolit-fi@tyrolit.com
Web:www.tyrolit.com

ViB STAR 
– ei rasita ranteita, 

kyynärpäitä tai 

muita niveliä

Valimoviestissä alkaa ilmestyä ensi vuoden alusta 
valimoaiheisten käytöstä poistettavien, tarpeetto-
maksi käyneiden ja erilaisten jäännöserien hävit-
tämiseen tarkoitettu ilmoituspalsta. Palstalla voit 
ostaa, myydä, vaihtaa ja lahjoittaa tarpeettomaksi 
käynyttä käyttökelpoista valimotavaraa. Toivom-
me, että palstalla ilmoitettavat tuotteet olisivat 
kunnossa olevia ja vielä käyttökelpoisia.

Jos nurkista löytyy tähän kategoriaa sopivaa ta-
varaa, toimita tiedot ja mahdolliset kuvat yhte-
ystietoineen Valimoviestin toimitukseen viimeis-
tään 10.2.2013.

Toimitus

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

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

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

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

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

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

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

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

Leinovalu Oy
Leinonkatu	5,	24100		SALO
(02)	77500,	www.leinovalu.fi

Lux Oy Ab
Tulkinkuja	3,	02650		ESPOO
(09)	622	0550,	www.lux.fi

Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie	2,	27430		PANELIA
(02)	8647	465
www.mallivarustekoski.fi

Malliveistämö Karttunen Ky
Muurarintie	6
36200		KANGASALA
(03)	379	1330
karttunen@malliveistamo.fi

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

Metallikonepaja Oy
49200		HEINLAHTI
(05)	220	1100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEK-MUR 
Tekninen Muuraus Oy
Jokisentie	167
05200		RAJAMÄKI
(09)	8386	4300,	www.tek-mur.fi

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

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

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

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

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



50 ValimoViesti  • 2012

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

Harjavallan Valu Oy
Sepänkatu 5
29201 HARJAVALTA
Puhelin (02) 5318500
Faksi  (02) 531 8510
www.harjavallanvalu.fi

Improlity
ohjelmistoratkaisut
kari Teräsniska 
Puhelin  0400 730 63

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.

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

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

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

novacast Oy
Valimotie 1  
33960 PIRKKALA
Puhelin (03) 368 51 80 
Faksi  (03) 368 12 51
www.novacast.fi

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

Simtech Systems inc. Oy
Hälsovägen 2
01150 SÖDERKULLA
Puhelin 0500 514 531
Faksi (09) 8776 035
matti.sirvio@easysimulation.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 Rauno Sippel 
vastaa mielellään.

SVY
Rauno Sippel 
Kiiskintie 11 

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

e-mail: rauno.sippel@svy.info

Jäsenhakemus hyväksytty       _____/_____  20__  _____________________________________

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 20__  _____________________________________

Jäsennumero
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