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Hyvää Joulua!



2 Valimoviesti 4/2016

Rautaisannos osaamista!

Elannontie 5, 2. krs., 01510 Vantaa, 
Puh. (09) 615 20 550

Beijer Oy - on keskittynyt metalliteollisuuden tuotteiden maahantuontiin.
Osana BeijerTechiä tarjoamme suuren konsernin edut kuten laajan tuotevalikoiman 
ja suuren ostovoiman – Samalla pienen yrityksen läheisyyden, nopeuden ja huippu-
osaamisen. 

Edustamme maailman johtavia valmistajia. Jos meiltä ei löydy sopivaa tuotetta, 
etsimme sen.
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Talvi yllätti etelän ihmiset jälleen kerran. Tätä 
juttua kirjoittaessani marraskuinen pakkaskeli on 
valloittanut koko Suomen ja etelässäkin on saatu 
lumipeite poikkeuksellisen aikaisin. Toivottavasti 
lunta on maassa silloinkin kun tämä vuoden vii-
meinen Valimoviesti kolahtaa postiluukusta. Joulu 
kolkuttaa jo ovella ja perinteisesti se tuo hieman 
aikaa rauhoittua hektisestä työelämästä perheen 
parissa.
 Kuten tällä palstalla on aiemminkin todet-
tu, on työtilanne valimoalalla melko vaihteleva. 
Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta näkymät 
ovat erittäin lyhyet ja tilauskirjat eivät varsinaisesti 
pullistele. Tilanne ei taida helpottaa ennen kuin 
maailmantalous alkaa tosissaan elpyä. Kotimaan 
tilannetta pyritään parantamaan vuoden alusta 
voimaan tulevilla kilpailukykyä parantavilla toimil-
la. Lehden ilmestyttyä lukijoille on myös selvillä 
maailman mahdin Yhdysvaltojen uusi presidentti. 
Mielenkiinnolla odotan sen vaikutuksia maailmal-
la, valitaan kumpi ehdokas tahansa.
 Tämän vuoden vuosikokous pidettiin 
Iisalmessa. Pääsimme tutustumaan Ponsse Oyj:n 
tuotantoon ja teimme myös valimokierroksen Suo-
mivalimolla. On erittäin positiivista nähdä ja kuulla 
kuinka yksi suomalainen menestystarina jatkuu 
perustajansa Einari Vidgrenin oppien mukaan. 
Ponssen kaltaiset vientiyritykset ovat erittäin tärkeä 
tekijä sekä Suomen viennin että meidän valimoalan 
kannalta. Suomivalimolla mennään myös innolla 
eteenpäin uusien omistajien johdolla. Toivotan 
onnea ja menestystä heille. Vuosikokouksen järjes-
telyt olivat erinomaisesti hoidettu ja kiitokset vielä 
järjestelytoimikunnalle siitä. Kiitokset ovat paikal-
laan myös kokouksen sponsoreille. Puheenjohtajan 
nuija vaihtui Iisalmessa Niku Nurmelta minun 
käteeni. Kiitokset Nikulle puheenjohtajavuosista ja 
jäsenistölle luottamuksesta.
 Ensi vuonna juhlimme sitten yhdistyksen 
70-vuotista taivalta. Juhlakokoukseen saimme 
kutsun Tevo Lokomo Oy:ltä, joten juhlia vietämme 
Tampereella. Helmikuussa on jälleen talviopinto-
päivät Tampereella ja aiheet käsittelevät tällä kertaa 
jälkikäsittelyyn liittyviä asioita. Toivon, että opin-
topäivillä on runsaasti osallistujia, vaikka elämme 
tiukkoja aikoja. 
 Toivotan kaikille yhdistyksen jäsenille ja 
yhteistyökumppaneille oikein rauhaisaa joulua ja 
onnellista uutta vuotta 2017!

Puheen-
johtajan 
palsta                            

Aki Keskinen

Vintern har överraskat folk igen. Nu i november, 
det finns kallt vädret och snötäcket i hela Finland. 
Förhoppningsvist finns det snö ännu när den här 
Valimoviesti kommer ut. Julen knackar på dörren 
och vi ska ha tid att ta avstånd från det hektiska 
arbetslivet och lugna oss med familjen.
 Vi har diskuterat om varierande arbetssitua-
tioner i gjuteribranchen redan tidigare. Framtiden 
är inte så säker. Många av oss har faktiskt inte så 
många beställningar i böcker. Vår situation ska 
inte bli bättre innan världsekonomi går starkare. 
I början av nästa året försöker man förbättra den 
inhemska situationen och få konkurrenskraft. När 
den här tidningen kommer ut, vi vet också vem är 
den nya presidenten i USA. Jag är väldigt nyfiken 
att se vilka slags påverkningar vi förse i världen.
 Årsmötet hölls i Iisalmi. Vi fick lära oss om 
produktion av Ponsse och gjorde en rundtur i Suo-
mivalimo. Det var mycket positivt att se och höra 
om hur den finska framgångssaga fortsätter efter 
läraren Einari Vidgren. Exportföretagen som Ponsse 
är väldigt viktiga för både den finska exporten och 
vår gjuteribranch. Suomivalimo utvecklas också 
hela tiden med dess nya ägare. Lycka till arbetet åt 
dem. Årsmötet var utmärkt organiserat. Jag tackar 
alla sponsorer och organisationsmedlemmarna. Jag 
blev den nya ordförande efter Niku Nurmi. Tack 
för Niku och alla medlemmarna på förtroendet. 
 I nästa år ska vi fira föreningens 70 åriga 
historia i Tammerfors. Vi blev inbjudna av Tevo 
Lokomo Oy. Studiedagarna i februari ska också hå-
llas i Tammerfors igen. Där ska vi fortsätta bearbeta 
några viktiga teman igen. Jag hoppas, att många av 
er kan delta, även om vi lever tuffa tider.

Jag önskar er alla god jul och gott nytt år 2017!
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VUOSIKOKOUS IISALMESSA

Yhdistyksemme 69. vuosikokousta juhlittiin tänä 
vuonna Iisalmessa Suomivalimo Oy:n isännöides-
sä kokousta. Päivän aloitimme tehdasvierailuilla, 
ensi Ponsse Oyj:llä ja sen jälkeen Suomivalimolla. 
Varsinainen vuosikokous sekä iltajuhla pidettiin Spa 
Hotelli Runnin kylpylässä. Vuosikokouksen aikana 
järjestettyihin eri ohjelmiin osallistui yhteensä 47 
henkilöä.  
 Vuosikokouksen jälkeen mielenkiintoisia 
esitelmiä pitivät Suomivalimo Oy:n toimitusjoh-
taja Olli Karhunen, tehtaanjohtaja Petri Lyyra ja 
Ponsse Oyj:n talousjohtaja Petri Härkönen. Rin-
nakkaisohjelmassa tutustuttiin Runnin kylpylän 
palveluihin ja aktiviteetteihin. 
 Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen 9. 
§:n mukaiset asiat. Yhdistyksen tilinpäätös päättyi 
niukasti positiiviseksi edellisen vuosikokouksen, 
opintopäivien sekä Valimoviestin tukemana. Vuo-
sikokous päätti tilinpäätöksen hyväksymisestä ja 
vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
 Seuraava, 70. vuosikokous tullaan järjes-
tämään 6.10.2016 Tampereella Tevo Lokomon 
isännöimänä.  
 Vaalilautakunnan ehdotuksen mukaan yh-
distyksen hallitukseen valittiin kaudeksi 2016-2017 
seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajaksi Aki Keskinen, Peiron Oy.
Hallituksen jäseniksi valittiin:
Ville Haataja  Varalla Sakari Pahkala
Miilucast Oy  Miilucast Oy
Olli-Pekka Kopiloff Varalla Joa Pulkkinen     
Oitin Valu Oy               Oitin Valu Oy 
Juho Mäkinen  Varalla Tiina Hakala
TEVO Lokomo Oy TEVO Lokomo Oy
Timo Vuori  Varalla (ilmoitetaan
Componenta Finland Oy         myöhemmin)
 Högfors   
 Vaalilautakunnan esityksestä tilintarkas-
tajaksi valittiin Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy, 
päävastuullisena tilintarkastajana Jari Nurkkala 
ja Timo Salonen sekä varatilintarkastajina Poh-
jois-Suomen Tilintarkastus Oy:n keskuudestaan 
valitsemat henkilöt.     
  Vuosikokous päätti jäsenmaksujen 
pitämisestä ennallaan: veteraani 10 €, jäsen 20 € ja 
yritysjäsen 200 €.  Varsinaista yhdistykseen liitty-
mismaksua ei ole. Jäsenmaksut tulevat maksuun 
alkuvuodesta 2017.

Jäsenistö
Hallitus hyväksyi kokouksessaan 27.10. yhdistyksen 
uusiksi jäseniksi:

Holttinen Tero  JTH-Service Oy
Kuparinen Jarno LeinoCast Oy
Mikkola Jaakko Suomivalimo Oy
Nikula Hannu  Valmet Technologies Oy
Salomaa Martti             LeinoCast Oy  
Hallitus ja asiamies toivottavat uudet jäsenet terve-
tulleiksi mukaan yhdistyksen toimintaan. Yhdistyk-
sen jäsenmäärä on nyt 605 henkilöjäsentä sekä 45 
yritysjäsentä.

Opintopäivät 2017
Talviopintopäivät pidetään perinteen mukaisesti 
Tampereella 2.-3.2.2017, Original Sokos Hotel 
Ilveksessä. Opintopäivien ohjelma ja ilmoittau-
tumislomake löytyvät tästä lehdestä. Voit ilmoit-
tautua myös yhdistyksen nettisivujen  
(www.svy.info) kautta. Tervetuloa mukaan. 

Lehtitoimikunta 
Lehtitoimikunnassa tapahtui pieniä muutoksia 
Kaisa Ahomaa-Krogellin ja Ole Krogellin päät-
täessä pitkän uransa Valimoviestin toimituksessa. 
Kiitoksia Kaisalle ja Olelle tehdystä työstä. Hallitus 
teki kokouksessaan päätökset kuluvan toimikauden 
painotalosta, joka on Erweko Oy sekä taittajasta, 
joka on SFTec Oy yhteistyössä Studio Spotnikin 
kanssa. Näiden muutoksien johdosta pitelet kädessäsi 
värillistä painosta. Ja myöhemmin olisi suunnitel-
mia muutoinkin hiukan uudistaa ja ajanmukaistaa 
lehtemme ulkoasua.

Jani Isokääntä
Asiamies

Asiamiehen 
asiaa

20.11.2016

SVY:n asiamies
Jani Isokääntä
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

Puh 040 8348088
e-mail jani.isokaanta@svy.info
Pankki Nordea IAN FI49 10123000 0732 11
BIC NDEAFIHH
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PAAVO TENNILÄN  
RAHASTO JAKAA STIPENDEJÄ

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry julistaa 
Paavo Tennilä stipendirahaston stipendit haet-
tavaksi. Kirjalliset hakemukset toimitetaan 
20.1.2017 mennessä SVY:lle osoitteeseen Paavo 
Havaksen tie 5 D, 90570 Oulu. Hakemukset 
osoitetaan Suomen Valimotekninen Yhdistys 
ry:n hallitukselle. Hakemus voi olla vapaamuo-
toinen, mutta siitä tulee ilmetä selkeästi olennai-
simmat 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 henkilöstöpo-
liittista 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 peruspää-
omasta vuodessa
6 §. Rahastosta jaetaan varoja seuraaviin tar-
koituksiin: tunnustuspalkintoja ensisijaisesti 
valimoalan opiskelijoille sekä valimoteollisuutta 
ja/tai SVY:n toimintaa edistäneille nuorille, alle 
30 -vuotiaille valimoalan henkilöille, stipendejä 
opintomatkoihin, tutkimuksiin ja julkaisutoi-
mintaan, stipendejä ammatilliseen pätevöitymi-
seen, muihin kohteisiin, joiden SVY:n hallitus 
katsoo täyttävän kohdan 3. vaatimukset, ei 
hallinnointiin.
8 §. Stipendien ja tunnustuspalkintojen jakoti-
laisuuksia voivat olla mm. SVY:n, lahjoittajien 
tai oppilaitosten järjestämät tilaisuudet.
10 §. Stipendit on nostettava ja käytettävä vuo-
den kuluessa niiden myöntämisestä. Mahdolliset 
lykkäyspyynnöt on esitettävä SVY:n hallituksel-
le.
11 §. Muiden kuin tunnustuspalkintojen saajilta 
edellytetään raportointia SVY:n jäsenlehdessä tai 
muulla tavoin. 

Mikäli stipendinhakijalla on kysyttävää, asia-
mies vastaa kysymyksiin ja lähettää pyydettäessä 
stipendirahaston säännöt kokonaisuudessaan.

SVY ONNITTELEE

Seuraavat yhdistyksemme jäsenet ovat viettäneet 
merkkipäiviään kuluneen vuoden aikana. Suo-
men Valimotekninen yhdistys onnittelee. 

  100 vuotta
  Asanti Paavo
  
  85 vuotta 
  Leino Heikki
  
  80 vuotta
  Sillberg Lauri
  
  70 vuotta
  Heinonen Veikko
  Härkki Jouko
  Kohonen Juhani
  Kopiloff Aleksander
  Luotinen Esko
  Mikkola Osmo
  Mäkinen Ismo
  Mäkinen Pekka
  Ojala Pertti
  Pap-Dévényi Kati
  Pettersson Hans
  Rautiainen Rauno
  Silvonen Reijo
  Snellman Sten-Erik
  Tiusanen Jaakko
  Tonttila Seppo
  Ylikoski Tapio
  Yrjölä Olavi
  
  60 vuotta
  Aronen Jorma
  Ekman Kalevi
  Engström Bengt
  Jokinen Tapio
  Kamppila Antti
  Kemppainen Jaakko
  Koitto Riitta
  Lehtonen Antti
  Rajala Kari
  Sillanpää Pauli
  Sointula Juha
  Virtanen Juhani
  Zitting Antti

  50 vuotta
  Haarala Matti
  Hautala Jari
  Hänninen Jyrki
  Kasi Heikki
  Lestelin Juha-Petri
  Nordlund Harri
  Rakkolainen Petri
  Rosendahl Olli
  Salminen Asko
  Sistonen Jari
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Vuoden 2017 opintopäivät järjestetään 2.-3.2.2017, Tampereella. Opintopäivien 
aiheena on jälkikäsittely ja siihen liittyvät työturvallisuusasiat.

Turvallisesti ja tuottavasti puhdistamossa

Torstai 2.2.2017

Klo 09:30 – 11:00  Yritysvierailu: Bodycote Oy, Hyllilänkatu 17, 33730 TAMPERE 
Klo 11: 30 –   Ilmoittautuminen hotellilla 
Klo 12:00 – 13:00  Lounas

   Avaus Markku Eljaala 
Klo 13:00 – 13:10  Valimoteollisuuden tilanne 2016. Professori Juhani Orkas, Aalto-yliopisto 
Klo 13:10 – 13:30  MARA-asetuksen tilannepäivitys. Professori Juhani Orkas, Aalto-yliopisto 
Klo 13:30 – 14:10  Automaattiinen hiekkapuhallusrobotti tehokkaaseen ja tarkkaan puhallukseen.
    Toimitusjohtaja Perttu Junnila, Blastman Robotics Oy. 
Klo 14:10 – 14:40  Kahvi 
Klo 14:40 – 15:30  NDT uutuudet – vaiheistettu UT, kertamagnetointilaitteet ja digitaalinen röntgen  
   vievät NDT-tarkastuksen tehokkuuden uudelle tasolle. Tuotepäällikkö Aki Karu 
   maa, Sonar Oy.
Klo 15:30 – 16:20  Sinkopuhdistuskoneen huolto ja oikea säätäminen – kuinka saavuttaa laadukas ja  
   kustannustehokas lopputulos. Myyntipäällikkö Marcus Nybergh, LUX Oy.
Klo 16:20 – 16:50  Valimoalan koulutusuudistus. Koulutussuunnittelija Jouni Lehto, TREDU.
   Päätössanat Markku Eljaala 
Klo 19:30   Illallinen

Perjantai 3.2.2017
 
Klo 09:00 – 09:45  Valurautojen lämpökäsittelyt. Päämetallurgi Kaisu Soivio, Moventas Gears Oy.
Klo 09:45 – 10:30  Puhdasilmajärjestelmä – Sairaalatason ilmaa valun puhdistajille, parempi työhygie 
   nia ja kustannustehokkuus. Tuotepäällikkö Janne Heino, Kaeser Oy.
Klo 10:30 – 10:45  Tauko 
Klo 10:45 – 11:45  Työturvallisuuden kehittäminen valimoilla; työsuojeluoppaan valmistelu. Oppaan  
   toimittaja Pertti Kortejärvi ja asiantuntija Vesa Kotaviita, Työturvallisuuskeskus.
   Päätössanat Markku Eljaala 
Klo 12:00   Lounas
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Vuoden 2017 opintopäivien aihe on jälkikäsittely:

Turvallisesti ja tuottavasti puhdistamossa
 
KOULUTUSPÄIVÄT ORIGINAL SOKOS HOTEL ILVES, TAMPERE 2.–3.2.2017
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/maksaja jos joku muu kuin yritys):                                                                                   

Vierailukohde: Bodycote Oy, Hyllilänkatu 17, 33730 Tampere, kello 9.30, 2.2.2017.
     
Opintopäiväpaketti, jäsen 280 eur  (__)                          eur
Opintopäiväpaketti, ei jäsen 320 eur  (__)                          eur

Illallinen, alko 75 eur    (__)                          eur
Illallinen, vesi 50 eur    (__)                          eur

Yöpyminen

1 -hengen huone 119 eur/hlö   (__) 
2 -hengen huone 70 eur/hlö   (__) 

     Yhteensä                                eur

Opintopäiväpaketti sisältää vierailun, luennot, luentomonisteet, iltapäiväkahvin, 2 kertaa lounaan 
sekä saunan.

ERIKOISTOIVOMUKSET:

Huonetoveri:___________________________________________________________
Ruokarajoitukset jne______________________________________________________

Päiväys ____. _____. 201___ Allekirjoitus                                                                                 

Ilmoittautumislomakkeen on oltava viimeistään perjantaina 13.01.2017 perillä. Asiamies 
toivoo, että lähetät lomakkeen joko sähköpostin liitteenä osoitteeseen jani.isokaanta@svy.info 
tai SVY:n nettisivuilla osoitteessa www.svy.info. Kirjeitsekin voit ilmoittautua osoitteeseen SVY, 
Paavo Havaksen tie 5 D, 90570 OULU.

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi peruuttaa ilman kuluja 18.01.2017 mennessä. 
Jos peruminen tapahtuu tämän jälkeen, Yhdistys veloittaa perumisesta mahdollisesti Yhdistyk-
selle aiheutuneet kulut osallistujalta. 

Yhdistys laskuttaa osallistumismaksut ilmoittautujan edustamalta yritykseltä, jos opintopäiville 
osallistuja ei toisin ilmoita. 

Varauksesi on voimassa, kun ilmoittautumislomake on palautettu ohjeita noudattaen. Lisätietoa 
antavat asiamies Jani Isokääntä, 040 834 8088 tai koulutustoimikunnan puheenjohtaja Markku 
Eljaala, 050 317 4267.
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Alteams Finland Oy
ASK Chemicals Scandinavia AB

Beijer Oy
Bet-Ker Oy

Blastman Robotics Oy
Calderys Finland Oy

Oy Diaco Ab
Erikoisvalu Halmela Oy

Grönblom Oy
HWS Maschinenfabrik GmbH

Foseco Ab
Ins.tsto AX-LVI Oy

Karkkilan Malliapu Oy
Keskipakovalu Oy
Keto Software Oy

Kärkimalli Oy
Lapuan Valu Ay

Leinocast Oy
Line-Ma Oy
Oy LUX Ab

Mallikolmio Oy
Mallivaruste Koski Oy

Malliveistämö Karttunen Ky
Meca-Trade Oy
Miilucast Oy
Novacast Oy

Peiron Oy
Pohto Oy

Ris-Pert Oy
Sacotec Components Oy

SFTec Oy
Sibelco Nordic Oy Ab 

Tevo Lokomo Oy
Ulefos Niemisen Valimo Oy

URV Oy
Valmet Technologies Oy, Jyväskylä Foundry

Wärtsilä Finland Oy

SVY:n hallitus ja asiamies

Valimomuseo

Valimoinstituutti

Valimoviestin toimitus

Painojussit Oy

Hyvää 
joulua 

ja 
onne l l i s ta 

uutta 
v u o t t a 

2016!



10 Valimoviesti 4/2016

In memoriam                                                                                   

Professori Paavo Asanti  
19.9.1916-15.10.2016

Lehtemme ollessa menossa painoon saimme 
suruviestin. Yhdistyksemme perustajajäse-
niin kuulunut professori Paavo Asanti oli 
kuollut kunnioitettavan, yli 100 vuoden 
ikäisenä. Vain vajaata kuukautta aikai-
semmin täyttäessään 100 vuotta 19.9.2016 
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen 
kunniajäsenet Paavo Tennilä ja Pekka 
Kemppainen sekä professori Juhani Orkas 
menivät onnittelemaan merkkipäivään-
sä viettänyttä päivänsankaria kyseisenä 
päivänä Munkkiniemessä sijaitsevaan 
pariskunnan kauniiseen ja valoisaan ko-
tiin. Professori Asanti oli hyvin mielissään 
tervehdyskäynnistä ja kuunteli onnittelupu-
heen ja piti kauniin vastauspuheen seisaal-
taan vierellään puolisonsa Brita Asanti. 

Tilaisuudessa oli kukkien luovuttamisen lisäksi 
tarjoilua ja keskustelua hyvinkin ajankohtaisista 
valimoalaa koskevista asioista, joista kävi selville, 
että Paavo Asanti seurasi tarkkaan alalla tapah-
tuvaa kehitystä. Valimoviesti julkaisee professori 
Juhani Orkaksen pitämän onnittelupuheen 
lyhentämättömänä ohessa: 

100-vuotisjuhlallisuuksien  jälkeen oli aika myös valokuvalle. 
Edessä istuu nyt edesmennyt professori Paavo Asanti vierel-
lään puolisonsa Brita Asanti. Heidän takanaan vasemmalta 
kunniajäsenet Pekka Kemppainen ja Paavo Tennilä sekä 
professori Juhani Orkas. Valokuvaajana tilaisuudessa toimi 
Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun tohtori-
koulutettava Kalle Jalava.   

Suomen Valimotekninen yhdistys on joukostaan 
koonnut tämän onnitteludelegaation tuomaan 
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen mitä 
lämpimimmät onnittelut tänään merkkipäivään-
sä viettävälle professori Paavo Asannille.  Me 
Suomen Valimoteknisessä Yhdistyksessä arvos-
tamme suuresti sitä, että Paavo Asanti on ollut 
yhdistyksemme jäsen sen perustamisesta lähtien.
Ehkä nyt on aika kerrata joitakin professori 
Asannin pitkän tiedemiesuran vaiheita:
Vuonna 1916, syyskuun 19. päivänä syntyi 
kruununvouti Nestor Aschanin perheeseen 
Turussa poika, joka sai etunimikseen Paavo 
Kalevi Gabriel. Suomi kuului itse asiassa siihen 
aikaan Venäjän keisarikuntaan Suomen suu-
riruhtinaskuntana. Paavo Aschan pääsi yliop-
pilaaksi Turun Suomalaisesta Yhteiskoulusta 
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1935. Vuodesta 1936 alkaen Paavo Aschan on 
tunnettu suomennetulla nimellä Paavo Asanti.  
Hän opiskeli Teknillisen Korkeakoulun Kemian 
osastolla ja valmistui diplomi-insinööriksi vuon-
na 1940. Paavo Asannin ensimmäinen päätoimi 
oli Kauppa- ja teollisuusminieriön kaivostar-
kastaja vuonna 1941. Paavo Asanti päätti jatkaa 
opintojaan Saksassa ja hän valmistui tohtori-in-
sinööriksi Berlin-Charlottenburgin Teknillisestä 
Korkeakoulusta 1944.

Viisikymmentä Suomen valimoteollisuudes-
sa toimivaa insinööriä ja valumestaria piti 
22.9.1946 kokouksen, jossa päätettiin perus-
taa uusi yhdistys, jonka nimeksi tuli Suomen 
Valimomiesten Liitto. Valtion Teknillistä Tut-
kimuslaitosta edusti perustajajäsenten joukossa 
tohtori-insinööri Paavo Asanti.  

Paavo Asanti nimitettiin VTT:ssä laboratorion-
johtaja-professoriksi vuonna 1955. Hän hoiti sitä 
tehtävää eläkkeelle siirtymiseensä saakka vuonna 
1979. Paavo Asanti toimi myös valimotekniikan 
erikoisopettaja TKK:ssa vuosina 1947 - 1979.
Paavo Asanti on ollut mukana noin 70 teknisen 
julkaisun kirjoittamisessa ja julkaisemisessa. 
Tunnetuin niistä on hänen toimittamansa ja 
Suomen Metalliteollisuuden Keskusliiton kus-
tantama ensimmäinen Valimotekniikka-kirja 
vuodelta 1952. Paavo Asannin valimoteknisen 
tutkimuksen painopistealueita olivat erityisesti 
rauta- ja teräsvalujen metallurgia sekä kaavaush-
iekat ja yleisimminkin muottien valmistus. 
Myös minun tutkimuskiinnostukseni on liit-
tynyt kaavaushiekkoihin ja sitä kautta Paavo 

Asannin artikkelit liittyen kromiitti- ja olivii-
nihiekkoihin ovat hyvin tuttuja. Keskustelu 
valimohiekoista on itse asiassa juuri tällä het-
kellä hyvin ajankohtaista, sillä kvartsihiekan 
ja erityisesti hienojakoisen kvartsin mukanaan 
tuomat työhygieniset ongelmat voivat jopa uhata 
nykymuotoista kvartsihiekan käyttöä muotinval-
mistuksessa.

Valimotekninen tutkimus ja koulutus ovat tällä 
hetkellä haasteiden edessä, sillä tutkimuksen 
tukeminen ei tällä hetkellä ole globaalissa kilpai-
lussa mukana olevien suomalaisten valimoiden 
ykkösprioriteetti. Kansallisen tutkimusrahoituk-
sen väheneminen on myös fakta. Valimotekni-
nen koulutus on kriisissä. Valimotyöntekijän tai 
valumallinvalmistajan ammatti ei enää houkut-
tele nykynuorisoa. Yliopistojen rajut leikkaukset 
ja koulutusalojen vähentäminen koskettaa myös 
valimoteknistä koulutusta. 

Valimotoimialan tulevaisuuteen on silti syytä 
luottaa, sillä suomalainen konepajateollisuus 
tulee aina tarvitsemaan vaihtoehtona myös ko-
timaisen valutoimittajan, jonka kanssa yhdessä 
suunnitellaan, tuotekehitetään sekä valmistetaan 
vaativia valukomponentteja.

Professori Paavo Asantia voidaan hyvällä syyllä 
pitää suomalaisen valimoteknisen tutkimuksen 
ja opetuksen kantaisänä. Meidän nuoremman 
sukupolven tehtävänä on varmistaa, että alamme 
pysyy jatkossakin elinvoimaisena ja innovatiivi-
sena.
           

Suomen Valimotekninen Yhdistys kunnioittaa Paavo 
Asannin muistoa. Valimoteknisen tutkimuksen  

ja opetuksen kantaisä on poissa.
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MUSEOLLA HUIPPU- 
VUOSI EDESSÄ

Tätä julkaisua lukiessanne on vuosi 2016 tullut 
jo lähes päätökseensä. Museon kannalta hyvin 
meni kyseinen vuosi, kävijöitä oli eri tapahtu-
missa ja näyttelyissä oikein mukavasti. Omalta 
kannalta päällimmäisenä mielessä on kuitenkin 
Högforsin tehtaan konepajakoulu, josta kirjoitin 
tälläkin palstalla vähän aikaa sitten. Aiheesta on 
siis tekeillä kirja, jonka materiaali on juuri men-
nyt taittajalle. Kirja julkaistaan hiukan ennen 
juhannusta ensi vuonna. Ehkäpä sitä asiaa silloin 
juhlitaan enemmän, vaikka kirjoittajan osalta 
juhlat ovat jo nyt.

Tulevaan juhlavuoteen on pistetty paljon pa-
noksia niin meillä kuin muissakin museoissa ja 
kulttuurilaitoksissa. Yksi näkyvimmistä jutuista 
valimomuseonkin kannalta lienee STOP – Koh-
taa menneisyytesi – hanke (www.kohtaamen-
neisyytesi.fi), joka on toteutettu yhteistyönä 
kuuden, ammattitillisesti hoidetun länsiuu-
simaalaisen museon kanssa. Karkkilan osalta 
kohtaamispaikka on tori, joka on paikkakunnal-
la saanut alkunsa Högforsin masuunin vierestä; 
ihmiset kerääntyivät katsomaan ihmeistä suu-
rinta, sulana virtaavaa rautaa, masuunin ku-
peeseen, ja piankos masuunin vieressä alkoi olla 
myyntikojuja pystyssä. Siitä se lähti, ja edelleen 
on karkkilalainen toriperinne vahva. Jo ennen 
joulua hankkeesta julkaistaan kirja, nettisivut on 
avattu ja vielä on tulossa mobiiliopaste.

Mahtaako kyseinen torimyyjä olla tietoinen, että tuskinpa 
hänkään olisi viime kesänä Karkkilan torilla ollut ilman sulan 
raudan vaikutusta? Janne Viitala/KRM

Näyttelyiden osalta tuleva vuosi alkaa terävä 
kärki edellä, sillä ensimmäisenä, jo tammikuus-
sa, valmistuu paikkakukuntalaisen valokuvaajan 
Allan Riikosen suuri valokuvanäyttely. Näytte-
lyssä esitellään paikkakuntaa, eri tapahtumia ja 
tietenkin Högforsin tehdasta eri näkökulmista. 
Iso osa kuvista on aikaisemmin julkaisematto-
mia – ja henkilöiden osalta tunnistamattomia, 
mikä on näyttelyn kannalta erinomainen asia. 
Näyttelyvierailla, joista suuri osa on valimove-
teraaneja, on näyttelyssä siis muutakin puuhaa 
kuin katsella pelkkiä kuvia. Yksi huone omite-
taan pelkästään kuvien tunnistamiselle.

Kaasuräjähdys Högforsin romupihalla vuonna 1965. Pitkä 
mies edessä on Harri Kurki ja hänestä seuraava oikealle on 
sulaton ylityöjohtaja Eino Räsänen. Allan Riikonen/KRM

Keväällä puolestaan on esillä Rolf Holmin ruuk-
kiaiheisia öljyväritöitä, mitä seuraa perinteinen 
työväenopiston kesänäyttely. Tämän jälkeen taas 
jyrähtää, sillä näyttelytilan valtaa lähes koko ke-
säksi Ilmari Huitin öljyvärimaalaukset, taiteili-
jan 120-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Huitti 
oli ja on edelleen Karkkilassa tavattoman suo-
sittu taitelija, jonka taulujen arvo vain kohoaa 
kohoamistaan. Hän keskittyi muotokuvien maa-
laamiseen, ja tietenkin hän ikuisti myös joitakin 
Högforsin tehtaan merkkihenkilöitä. Huitista 
kerromme lisää lehden tulevissa numeroissa!

Janne Viitala
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Högforsin toimitusjohtaja Gustaf Arppe Ilmari Huitin ikuista-
mana. Janne Viitala/KRM

Loppuvuodesta pistetään taas kaikki peliin, kun 
avautuu Karkkilan historiasta kertova näyttely. 
Luonnollisesti keskiössä tulee olemaan Hög-
forsin tehdas siinäkin näyttelyssä. Näyttelyä 
tukee julkaisu Kulonsuonmäen kaivoksesta. 
”Ai, mistä kaivoksesta?”, saattaa lukija kysäistä. 
No, tietenkin siitä kaivoksesta, josta kaikki sai 
Karkkilan osalta alkunsa. Vuonna 1811 Karkki-
lasta löydettiin rautaa. Malmiesiintymän valta-
sivat hovioikeuden ylimääräinen kanslisti Arvid 
Henrik Bökman ja Fiskarsin ruukin entinen 
johtaja Johan Jacog Dreilik. Kaivostoiminnan 
aloittamisesta tulee kuluneeksi ensi vuonna 
200 vuotta. Kaivoksen perustajat käynnistivät 
pari vuotta myöhemmin Högforsin masuunin, 
jossa hyödynnettiin kaivoksen tuotantoa. Se 
vanha masuuni toimii siis edelleen, tosin hiukan 
erinimisenä ja -toimisena, mutta sula rauta siellä 
virtaa yhtä kauniina ja majesteetillisena kuin jo 
kohta 200 vuotta sitten. 

Toimintaa siis riittää ensi vuonna. Jossain 
välissä pyritään taas viemään perusnäyttelyn 
uudistamistakin eteenpäin. Hyvät suunnitelmat 
ovat valmiina, kunhan vain hankkeelle löytyy 

rahoitusta. Elämme sen asian suhteen toivossa. 
Tämä vuonna emme siis voineet nostaa SVY:n 
taholta meille myönnettyä ehdollista hankera-
haa. Kiitämme kuitenkin halukkuudesta tukea 
ja kehittää toimintaamme!

Högforsin tehtaan konepajakoulun oppilaat joulutunnel-
missa vuonna 1969. Tontut vasemmalta Seppo Kervinen, 
Henry Virolainen, Juhani Lankinen, tuntematon, Heimo 
Tahvanainen, Erkki Frosterus, Jaakko Haag, tuntematon ja 
Tapani Lainen. Allan Riikonen/KRM

 Hauskaa ja rauhallista joulua 
 Valimoviestin lukijoille!
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SVY:n 69. VUOSIKOKOUS 
IISALMESSA
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen 69. 
vuosikokous pidettiin Iisalmessa, tarkem-
min sanottuna Kylpylähotelli Runnissa 
7.10.2016. Vuosikokouksen isäntänä toi-
mi Suomivalimo Oy.  Kokousvieraita oli 
merkitty osallistujalistaan 47 henkilöä, 
joista kaksi oli seuralaista. Lähes kaikki 
paikan päälle perjantaiaamuksi halunneet 
jäsenet olivat matkailleet paikan päälle jo 
torstai-iltana, jolloin ohjelmassa oli va-
paamuotoinen toveri-illallinen tyyliin tule 
sellaisena kuin olet. 

Kokouspäivä oli ohjelmaa täynnä: ensin mie-
lenkiintoiset tutustumiskäynnit linja-autolla 
Ponsselle ja Suomivalimoon. Voidaan todeta, 
että linja-autossa oli tunnelmaa niin meno- kuin 
paluumatkallakin. Lounaan jälkeen pidettiin 
virallinen Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen 
69. vuosikokous. Esitelmätilaisuuden esiintyjät 
tulivat Suomivalimosta ja Ponsselta ja hyvin ak-
tiivinen kokousyleisö teki runsaasti tarkentavia 
kysymyksiä. Sitten saunottiin ja pulikoitiin Run-
nin kylpyläosastolla. Juhlaillallinen oli nimensä 
mukaisesti juhlava ja siinä pidetiin yhdistyk-
sen perinteistä kiinni, kun oli puheenjohtajan 
velvollisuus ja vuoro nostaa malja. Tilaisuus oli 
myös mukavalla tavalla rento, sillä kukapa sitä 
nyt totisena voisi katsella Halavatun Pappojen 
esittämiä musiikillisia esityksiä. 

RUNNI KOKOUSPAIKKANA

Kokoukseen saapuneet jäsenet antoivat täyden 
tunnustuksen kokousjärjestäjille siitä, että tällä 
kertaa kokouspaikkana oli perinteikäs Runnin 
kylpylähotelli. Perusteet toki olivat monenlai-
set, mutta ainakin sitä pidettiin hyvänä, ettå 
iltajuhlan jälkeen porukka pysyy kasassa eikä 
karkaa kaupungin muihin ravintoloihin. Tässä 
ollaankin yhdistyksen kokousjärjestäjien ydin-
kysymyksen äärellä: järjestääkö vuosikokous 
kaupungin keskustassa vai tällaisessa todella 

rentouttavassa ympäristössä, josta todennäköises-
ti ei kukaan illan mittaan karkaa muihin ravin-
toloihin. 

Ensimmäistä kertaa paikalle tulleet olivat 
ihmeissään Runnin hotellin vaiherikkaasta 
historiasta. Paikalla on vietetty kylpyläelämää 
jo 1700-luvulta alkaen. Virallisesti kylpylätoi-
minta aloitettiin vuonna 1904. Jo 1750-luvulla 
löydettiin ehtymätön Runnin lähde, jonka 
rautapitoisella vedellä todettiin olevan terveyttä 
edistävää voimaa. Terveyslähteen ensimmäiset 
rakennukset valmistuivat ilmeisesti jo 1760–70 
luvuilla. Kaivovieraiden vapaaehtoisella maksul-
la rakennettiin honkahirsinen kaivohuone, sali, 
kaksi kamaria sekä pieni keittiö ja aitta. Runnil-
le perustettiin Runnilähteen Osakeyhtiö, joka 
asessori Väinö Ignatiuksen johdolla rakennutti 
upean kylpylähotellin vuonna 1904, ja käynnisti 
kylpylätoiminnan erilaisine hoitopalveluineen.

Runni on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toi-
miva kylpylä, joka eli erityistä loistokauttaan 
1910–30 luvuilla. Monet kuuluisat suomalaiset 
viettivät kesiään Runnin kauniissa maalaismai-
semassa. Vakiovieraiksi tiedetään taidemaalarit 
Akseli Gallen-Kallela, kuuluisat Järnefeltin 
veljekset sekä Pekka Halonen, oopperalaulaja 
Aino Ackté, säveltäjät Oskari Merikanto, Yrjö 
Kilpinen, Toivo Kuula ja Leevi Madetoja. Kir-
jailijoista tiedetään Juhani Ahon ja Eino Leinon 
viettäneen kesiään Runnilla. Tunnetuin lienee 
Carl Gustaf Mannerheim sisarensa vapaaherratar 
Sophie Mannerheimin kanssa vuosina 1919 ja 
1920.  Suomen historian lähes kaikki tasavallan 
presidentit ovat vierailleet Runnilla virkakauten-
sa aikana.

TUTUSTUMISKÄYNTI: PONSSE OYJ

Perjantaiaamu Runnissa 7.10.2016 valkeni loka-
kuisen harmaana, kylläkin poutaisena. Joillekin 

Vuosikokous 2016                             

Olavi Piha
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jäsenille aamu tuntui tulleen turhankin nopeas-
ti, mutta niin vain kaikki kokoukseen saapuneet 
jäsenet löysivät ja löydettiin linja-autoon. Ponsse 
Oyj on esitelty Valimoviestissä 2/2016, mutta 
tässä joitakin muistoja talousjohtaja Petri Här-
kösen selostuksesta sekä kiertokävelystä, joka oli 
aivan erinomaisesti organisoitu, ja siellä jokainen 
saattoi kysyä avoimesti itseään kiinnostavista 
asioista. 

Tehdaskierroksella tutustuimme aivan erinomai-
sesti toimivaan tehtaaseen, jollaista todella har-
voin näkee. Meitä valimomiehiä ilahdutti, kun 
kuulimme, että valujen ja erityisesti teräsvalujen 
tarve on kasvussa. Valmistustahti on nyt noin 
1 000 metsäkonetta vuodessa. Kun sitä vertaa 
siihen, että vuosien 1970–1990 aikana oli tehty 
YHTEENSÄ 500 metsäkonetta, niin ymmär-
tää, kuinka suuressa myllerryksessä tehdas on 
ollut kasvattaessaan kapasiteettiaan nykyiseen 
tuotantovauhtiin.

Huollon osuus 462 miljoonan euron liikevaih-
dosta (2015) on noin 20 % ja se pysyy melko 
lailla vakiona vuodesta toiseen. Markkinaosuus 
koko maailman konekaupasta on 25 % ja juuri 
nyt tilauskanta on melkoisen vahva johtuen 
mm. Suomessa tapahtuvasta investointiaallosta 
metsäteollisuuteen. Suomalainen pitkäkuituinen 
havusellu on kysytty tuote maailmanlaajuisesti. 

Omaan tekemiseen Vieremällä toimiva Ponsse 
Oyj uskoo ja satsaa voimakkaasti tuotekehi-
tykseen. Viimeisen 5 vuoden aikana panostus 
tuotekehitykseen on ollut 50 miljoonaa euroa 
lähinnä metsäkoneiden automaatioon. Peräti 
46 % T&K panostuksesta liittyy automaatioon 
ja sen kehittämiseen! Uusia tuulia ovat mm. 
3D-kamera ja vaikkapa virtuaalilasit. Ponsse Oyj 
uudisti mallisarjansa ja siirtyi vähäpäästöisem-
pään Mersun moottoriin. Scorpionin valmistus 
alkoi tehtaalla vuonna 2015. 

Metsäkoneiden koko kasvaa koko ajan, kuten 
myös tuotantomäärät. Tämän seurauksena 
tehtaaseen on investoitu lyhyen ajan kuluessa 80 
miljoonaa euroa. Kaiken tämän lisäksi nykyinen 
2,5 hehtaarin tehdaspinta-ala on kasvamassa 
lisää noin 1,5 hehtaarilla, jonne lisätään ko-
neistukapasiteettia ja loppukokoonpanopaikko-
jen määrää kasvatetaan viidellä. Investoinnin 

valmistuttua loppukokoonpanossa on paikkoja 
peräti 18. Tämä kasvattaa kapasiteettia ja samal-
la joustavoittaa tuotannon suunnittelua. 

Kaikille toimittajille on tärkeä viesti: Ponsselle 
laatu on kaikki kaikessa. Vanhan ja ehkä kulu-
neenkin periaatteen mukaan: Laatu syntyy te-
kemällä, ei tarkastamalla. Ponsse uskoo ohueen 
materiaalivirtaan. Periaate kaikessa tekemisessä-
on: Ongelmiin ei varauduta varastoimalla osia ja 
komponentteja. Erityisen tärkeän viestin talous-
johtaja Petri Härkönen kertoi aivan viimeiseksi, 
eli toimittajilta odotetaan palautetta tuotteiden 
valmistettavuuteen ja toimittajalla on oltava 
myös rohkeutta investoida omaan toimintaansa. 

Selvästi huomasi jäsenien vaikuttuneen tehdas-
kierroksesta, sillä tuollaisen loistavasti menesty-
vän yrityksen näkeminen Vieremässä ei todella-
kaan jättänyt ketään kylmäksi. 

Linja-autossa valimomiehiä ohjastivat tiukalla otteella 
asiamies Jani ja isäntien puolelta Petri Lyyra. Mutta kyllä 
me kuitenkin muutamat vitsit saimme kuulla mikrofoninkin 
kautta. Niin tai näin, matkat menivät nopeasti ja mukavasti.

Ponsselta kun lähdettiin, otettiin portailla yhteispotretti 
kaikkien muiden muistojen joukkoon.
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TUTUSTUMISKÄYNTI: 
SUOMIVALIMO OY

Valimoviestissä 2/2016 on selostus, jossa esitel-
lään tämänkertainen valimokohde. Yritys toki 
silloin oli nimeltään Componenta Finland Oy 
Suomivalimo. Valimoviestin selostus keskittyy 
valimon tekniseen puoleen ja tekee sen perus-
teellisesti. Tässä pyrin kertomaan asioita, joita 
tuossa selostuksessa ei ole. Merkinnät perustuvat 
toimitusjohtaja Olli Karhusen, tehtaanjohta-
ja Petri Lyyran ja tekninen asiantuntija Lauri 
Huuskosen kertomuksiin sekä tutustumiskyn-
nillä nähtyihin ja kuultuihin asioihin.

Rautavalimon perustamiselle Iisalmeen noin 
40 vuotta sitten oli kaksi syytä. Suomivalimon 
Helsingiss äsijaitseva valimo oli niin vanhan-
aikainen, että sinne ei voitu järkevästi asentaa 
työsuojeluviranomaisten vaatimia parannuksia. 
Nämä lajissaan maailman tiukimmat määräyk-
set tulivat voimaan vuonna 1973 ja siirtymäai-
kaa annettiin vuoteen 1976. Mielenkiintoista oli 
kuulla eri vaihtoehdot valimon paikalle: Män-
tyharju, Merikarvia, Virrat, Mikkelin maalais-
kunta, Kankaanpää ja Iisalmi. Parkatin teolli-
suusalue Iisalmessa oli heti alussa hyvin mukana 
kisassa, suurelta osin rautatien vuoksi ja myös 
sen vuoksi, että tontilla oli kohtuullisen helppo 
hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa. 
Teollisuusneuvos Yrjö M. Lehtonen osti 7,5 heh-
taarin tontin, joka mahdollisti valimon monet 
laajennukset. Uudistuksia ja laajennuksia on 
tapahtunut 14 eri kertaa, viimeksi vuonna 2008. 
Paljon kertoo valimon pinta-alan kasvu: aloitus-
vuonna 1975 pinta-ala oli 3 500 m2. Vuonna 
1994 valimon lattian pinta-ala oli 10 000 m2 ja 
tänä vuonna se on 15 000 m2.

Iisalmen valimon rakentaminen maksoi noin 10 
miljoonaa silloista markkaa. Tuo summa vastasi 
yhden vuoden liikevaihtoa, joten se oli tavat-
toman merkittävä investointi, ja myös iso riski 
yritykselle. Investoinnin riskiä vielä lisäsi se, että 
valimon valmistumisen aikaan toimialaan iski 
syvä laskusuhdanne. 

Keväällä 2016 alkoi valimon historiassa uusi vai-
he: Talven ja kevään 2016 aikana Componenta 
Oyj:ssä toimiva dipl.ins. Olli Karhunen tieduste-
li mahdollisuudesta ostaa Componenta Finland 

Oy Suomivalimon liiketoiminta. Keskusteluja 
hän kävi mm. toimitusjohtaja Harri Suutarin 
kanssa. Kun Componenta Oyj:n strategia oli 
keskittyä ensisijaisesti pitkän sarjan valutuot-
teisiin, asia lähti etenemään. Maaliskuun 2016 
lopulla tuli puhelinsoitto, että tavara on kaupan. 
Tarkemmat neuvottelut alkoivat välittömästi. 
Kuukauden kuluttua tuosta puhelinsoitosta eli 
22.4.2016 syntyi aiesopimus. Poikkeuksellisen 
nopea aikataulu oli mahdollinen mm. sen vuok-
si, että dipl.ins. Olli Karhunen oli vetänyt Iisal-
men yksikköä liki 20 vuotta, ja tunsi sen vuoksi 
neuvottelun kohteena olevan valimon. Mukaan 
ostajapuolelle tulivat pääomistajat dipl.ins. Antti 
Lehtonen ja Olli Karhunen, joista ensin mai-
nittu toimii hallituksen puheenjohtajana. Olli 
Karhunen on yrityksen toimitusjohtaja. Mukaan 
osaomistajiksi låhtivät tehtaanjohtaja dipl.ins. 
Petri Lyyra ja teknisenä asiantuntijana toimiva 
dipl.ins. Lauri Huuskonen. Karhunen antaa 
suuren kiitoksen Iisalmen kaupungille toteamal-
la, että ilman Iisalmen kaupungin myönteistä 
suhtautumista tämä yrityskauppa ei olisi onnis-
tunut. Iisalmen kaupunki oli oleellisesti mukana 
Suomivalimon kiinteistäjärjestelyissä. Hän myös 
kiitti Iisalmen kaupunkia siitä, että se teki pää-
töksiä siinä aikataulussa, mitä nyt kunnallinen 
päätöksenteko yleensä antaa mahdollisuuden. 

Suomivalimo Oy osti Componenta Finland Oy 
Suomivalimon liiketoiminnan ja aloitti toimin-
tansa 1.7.2016 ns. puhtaalta pöydältä. Valimossa 
tuotannollinen toiminta alkoi elokuun alussa 
2016. Karhunen antaa kiitokset myös valimon 
asiakkaille ja tavaran toimittajille ymmärtäväi-
sestä ja positiivisesta asenteesta toteutuneeseen 
yrityskauppaan. Asiat ovatkin sujuneet suunni-
telmien mukaan ja joiltakin osin jopa parem-
minkin. Nuorison sanontaa lainaten: Valimossa 
on nyt ”positiivinen pöhinä”. Suomivalimo Oy 
haluaa olla luotettava ja joustava toimittajava-
limo. Toimintaa kehitetään Iisalmi-lähtöisesti. 
Luotettavuus on tässä toimialassa tärkeää. Kaik-
kea tätä edustaa kasvollinen omistaja, joka itse 
on päivittäisessä toiminnassa mukana. Suomiva-
limo tarjoaa koneistusta alihankintana, mikäli 
asiakas sellaista tarvitsee. Erityisen voimakkaasti 
satsataan suunnitteluyhteistyöhön, jossa toimin-
nassa jatketaan Componentan viitoittamalla 
tiellä.  
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 Kuvassa kaksi kesällä 2016 valimon itselleen hankkinutta 
diplomi-insinööriä. Vasemmalla Pekka Kemppainen Kar-
hulan Valimosta ja oikealla Olli Karhunen Suomivalimosta. 
Molemmilla on yhteistä taustaa Karkkilasta ja erikoista 
kylläkin, Pekka Kemppainen otti aikanaan Ollin Karkkilaan 
töihin. Kuva on sikäli harvinainen, että muutenkin näitä vali-
moiden omistajavaihdoksia tapahtuu tavattoman harvoin ja 
nyt sitten nämä puuhamiehet ovat samassa kuvassa. Pekalla 
on kädessään jokaiselle SVY:n jäsenelle valettu blinipannu, 
jonka pohjassa komeilee Suomivalimon nimi. 

Tässä he ovat (vasemmalta): Lauri Huuskonen, kokemusta 
Suomivalimosta reilut 35 vuotta, Olli Karhunen alalla vuo-
desta 1983 ja Suomivalimon vetäjänä noin 20 vuotta ja Petri 
Lyyra kokemusta Suomivalimosta kohta 15 vuotta. Kuvasta 
puuttuu hallituksen puheenjohtaja, dipl. ins. Antti Lehto-
nen, jolla on Suomivalimosta käytännön työkokemusta, 
tosin opiskeluaikaista sellaista. 

Suomivalimon tekninen kapasiteetti on noin 
10 000 tonnia. Tänä vuonna valimolla ajetaan 
tuotantoa vauhdilla, jolla päädytään vajaaseen 
5 000 tonniin. Kapasiteetista on siis käytössä 
noin 45 %. Tähänkin on onnistuttu sopeutu-
maan. Työtekijöiden määrä on 90, joista 16 on 
toimihenkilöä. Suurin, järkevästi käsiteltävä 
kappale on 5,5 tonnia toimituspainoltaan. Tuo-
tannossa ovat kaikki normaalit valurautalaadut 

sekä ADI. Liikevaihtoa yritys tekee noin 12 
miljoonaa euroa. Valimon asiakaskunta koostuu 
maailmanluokan nimistä, joiden kanssa on pitkä 
yhteinen historia: Ponsse, ABB, Outotec, Mo-
ventas, Kone, Wärtsilä jne. 

Kuuntelin siinä uusia valimonomistajia. Tun-
nelman siellä voisin tiivistää tehtaanjohtaja Petri 
Lyyran sanoin: ”Totesin, että meillä on erin-
omaiset asiakkaat ja pitkäaikaiset asiakassuhteet. 
Meillä on hyvät tavarantoimittajat. Koossa on 
tosi hyvä porukka. Valimoalan teoreettinen tieto 
on hallussa ja on kerätty yli 40 vuotta kokemus-
ta valurautaratkaisuista. Kaiken tämän lisäksi 
on tullut itselleni ihanteellisin tilanne, jossa voin 
olla mukana osa-omistajana. Eihän tällaista 
mahdollisuutta yksinkertaisesti voi jättää käyttä-
mättä.” 

Valimoviestin lukijat toivottavat mitä parhainta 
menestystä uudelle rautavalimolle, sen liiketoi-
minnalle ja henkilökunnalle. 

VUOSIKOKOUS 2016 

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen 69. vuo-
sikokous vietiin vauhdilla läpi tehtaanjohtaja 
Petri Lyyran johdolla.  Vuosikokouksessa kä-
siteltiin yhdistyksen säännöissä määrittelemät 
asiat, eikä yllätyksiä tullut esille. Yhdistyksen 
toimintakausi, joka on sama kuin tilikausi eli 
1.7.2015–30.6.2016 jää SVY:n historiaan positii-
visen parin tuhannen euron tuloksen muodossa. 
Tämä tulos on 10 % siitä, mitä se oli edellisenä 
toimintavuonna, jolloin tuotot olivat erittäin 
paljon suuremmat GIFA 2015 -matkailun joh-
dosta. Yhdistyksessä onkin noudatettu hyvin 
tiukkaa menokuria, jonka ansiosta myös kulut 
toimikaudella 2015–2016 pienenivät. Vuosiko-
kous myönsi tili- ja vastuuvapauden edelliselle 
hallitukselle. 

Hallituksen puheenjohtajan vaihdos oli tällä ker-
taa ajankohtainen, kun Niku Nurmen kolmen 
vuoden pesti tuli täyteen. Uudeksi puheenjoh-
tajaksi vuosikokous valitsi yhdistyksen vaalilau-
takunnan ehdotuksen mukaisesti dipl. ins. Aki 
Keskisen Peiron Oy:stä. Muut hallituksen jäse-
net ovat Timo Vuori (Componenta Oyj), Ville 
Haataja (Miilucast Oy), Juho Mäkinen (TEVO 



18 Valimoviesti 4/2016

Lokomo Oy) ja Olli-Pekka Kopiloff (Oitin Valu 
Oy). Hallitus valitsee sitten seuraavassa koko-
uksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja 
varmaan pohtii myös toimikuntien kokoonpa-
noa. 

Kuvaan on saapunut SVY:n toiminnan ja pidetyn vuosiko-
kouksen kannalta keskeiset vaikuttajat: Vuosikokouksen 
puheenjohtaja tehtaanjohtaja Petri Lyyra, hallituksen pu-
hetta kolme vuotta johtanut Niku Nurmi sekö Yhdistyksen 
köytönnön toimintaa pyörittävä asiamies Jani Isokääntä. 

Veljesjärjestömme Ruotsin Valimoteknisen Yhdistyksen SGF 
tervehdyksen vuosikokoukseemme toi Marko Nuikka, joka 
tuolla edessä esiintyy SGF:n vaakunan vieressä. Markon 
suomenkielisen äidin takia, Marko kertoi terveiset selvällä 
suomenkielellä. 

Vuosikokouksessa myös muistettiin 100 vuotta 
töyttänyttä professori Paavo Asantia, vuonna 
1947 perustetun yhdistyksemme perustajajäsen-
tä. Onnittelutapahtumaa junaillut Olavi Piha 
luki professori Juhani Orkaksen onnittelupu-
heen kokonaisuudessaan ja laittoi kiertämään 
valokuvia 19.9.2016 tapahtuneesta onnittelutilai-
suudesta. Yhdistyksen jäsenet osoittivat kun-
nioitustaan professori Asannin akateemista uraa 
kohtaan antamalla hänelle raikuvat aplodit. 

Vuosikokouksen loppupuolella dipl. ins. Juho 
Mäkinen esitti kutsun Suomen Valimoteknisen 
Yhdistyksen jäsenille saapua yhdistyksen seu-
raavaan vuosikokoukseen, joka pidetään Tam-
pereella 6.10.2017. Kokouksen isäntänä toimii 
TEVO Lokomo Oy. Se onkin sitten Yhdistyksen 
70. vuosikokous! Toivottavasti mahdollisimman 
moni jäsen saapuu silloin juhlistamaan yhdistyk-
sen kunniakasta taivalta ja tapaamaan kollegoja. 

ILTAJUHLA RUNNISSA

Juhlaillallinen oli nimensä mukaisesti juhlava. 
Sinne saavuttiin simpsetit kaulassa ja kun kun-
niavieraat olivat asettuneet merkittyihin paik-
koihin, sitten me muut valitsimme paikkamme 
pitkien pöytien äärestä. Illallinen oli herkullinen 
ja ravitseva ja se perustui paljolti paikkakun-
nan omiin raaka-aineisiin. Muutama puhekin 
pidettiin, mutta ne eivät näissä Suomen Valimo-
teknisen Yhdistyksen kokouksissa pituudellaan 
ole vaivaksi asti. 

On todella mukavaa saada toimintaan ja kokouksiin mukaan 
nuoria jäseniä, tässä etualalla Ville Paulasuo takanaan Veli 
Vehmaa. Taustalla on Pirkko ja Jari Paulasuo, joilla on jotain 
kerrottavaa Mikko Ojaselle. 
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Iltajuhlan kutsuvieraspöytään kutsutaan yhdistyksen kun-
niajäsenet, nykyinen ja tuleva puheenjohtaja, luennoitsijat, 
isännät ja muut ”silmäätekevät vip-henkilöt”. Muu jäsenkun-
ta sitten valitsee paikkansa vapaan kaavan mukaan.

Halavatun Papat, tuo kuuluisa suomalainen yhtye esiintyy 
aina antaumuksella, joka tästäkin kuvasta käy selvästi ilmi.

Halavatun Papat räätälöi esiintymisensä tilaisuuden teeman 
mukaan. Tässä on menossa asiamiehen huumoria tihkuva 
haastattelu.

Halavatun Pappojen Pääpappa tässä keskustelee Veli 
Vehmaan kanssa. Taitaa olla niin, että Pappa löysi kerrankin 
hauskan ja vertaisensa haastateltavan. Ja meillä kaikilla oli 
niin hauskaa. 

Illan kohokohta oli Halavatun Pappojen ni-
menomaan valimomiehille suunnattu lavashow. 
Yleisö eli mukana ja välillä lavalle otettiin SVY:n 
jäseniä haastattelutuokioon. Sekä kysymykset 
että vastaukset taisivat olla melko tavanomai-
sia, mutta syystä tai toisesta ne kovasti yleisöä 
huvittivat. 

SGF VUOSIKOKOUS 2016 TYLÖSAND

Kirjoittajalla oli mahdollisuus ja kunnia viedä 
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen tervehdys 
SGF:n Vuosikokoukseen 9. –11.9 2016. Vuosi-
kokous järjestettiin Halmstadin kaupungissa, 
perinteikkäässä kylpyläpaikassa Tylösandissa, 
joka sijaitsee ktakuinkin Malmöön ja Götebor-
gin puolivälissä. Hotel Tylösandissa ovat kaikki 
Ruotsin kuninkaalliset ja muut ruotsalaisvaikut-
tajat käyneet viruttamassa varpaitaan jo 1800-lu-
vulta lähtien. Kylpylällä on todella vahvat 
perinteet useammalta vuosisadalta. Sveriges Gju-
teritekniska Förening perustamisvuosi on 1908, 
joten kohta Ruotsissa vietetään yhdistyksen 
110-vuotisjuhlaa. Ruotsin yhdistys perustettiin 
nimellä Sveriges Gjutmästareförbund, joka sitten 
1960-luvulla muutettiin nykyiseen muotoonsa, 
näinhän nimenmuutos tapahtui myös Suomessa.
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Vuosikokoukseen saapui ennätysmäärä osallistu-
jia, tällä kertaa 141. Suureen osallistujamäärään 
lienee vaikuttanut kokouspaikaksi valikoitunut 
kuuluisa Hotelli Tylösand.  Laskujeni mukaan 
kokoukseen oli saapunut 51 (lue: viisikymmen-
täyksi) seuralaista! Seuralaisohjelmaan he näytti-
vätkin osallistuvan tavattoman aktiivisesti. 

Kokouspäivien ohjelma on pysynyt vuosikym-
menestä toiseen samanlaisena ja hyvin paljon 
samanlaisena, mitä myös SVY noudattaa. Totta 
kai erojakin on. Ruotsissa varsinaisen kokous-
päivän aamuna kokoussaliin tuodaan kunnia-
saatossa SGF:n lippu oman marssin soidessa 
ja kokousyleisön kunnioittaessa lippua seisten. 
Kokouksen alussa on myös ns. tervehdykset. 
Tällä kertaa niitä oli lähes kymmenen kun mm. 
paikalle tulleet ruotsalaiset yliopistot kertoivat 
tervehdyksensä, ehkä järjestäjien kannattaisi 
rajata puheenvuorot SGF:n veljesjärjestöille, nöin 
yleisö saisi laajemman ja yhtenäisemmän kuvan 
siitä, missä valimoteollisuus Pohjoismaissa on 
kulloisenakin hetkenä. 

Vuosikokous valitsi SGF:n uuden hallituksen: 
puheenjohtajana jatkaa Johan Ortfeldt (Karls-
tad) ja varapuheenjohtajana Christian Karlsson 
(Alvesta).  Jäsenmaksu pidettiin ennallaan, vain 
Ruotsin ulkopuolella asuvat jäsenet saivat jäsen-
maksuunsa 50 Kruunun korotuksen. Ruotsissa 
asuvan jäsenen vuotuinen jäsenmaksu on 250 
Kruunua. Yhdistyksen taloudellinen tila on hyvä 
ja budjetoitua parempi. Seuraava SGF:n sään-
tömääräinen vuosikokous pidetään Karlstadissa 
hotelli Gustaf Frödingissä, ja aika on 
8. –10.9.2017. 

 Kokouksen kuluessa ehdittiin sentään valokuvaan. Eturi-
vissä istuu vasemmalla pitkän valimouran tehnyt Kurt Rinds-
tål, johon kirjoittaja tutustui jo muinaisella 1980-luvulla.  
Oikealla edessä Ingemar Svensson, joka yhdessä puolisonsa 
Ingridin kanssa pitvät SGF:n käytännön asiat toiminnassa. 
Ingemar ja Ingrid ovat työskennelleet Ruotsin valimoteol-
lisuuden eteen yhteensä 100 (lue: sata) vuotta. Olavi Pihan 
vieressä seisoo SGF:n varapuheenjohtaja Christian Karlsson, 
Älmhults Gjuterin tehtaanjohtaja. 

SGF:n jäsenmäärä on 880, joka on kovasti 
pienentymään päin, koska vertailukelpoinen 
edellinen jäsenmäärä on 951. Yhdistystä tukevia 
yritysjäseniä on 15, jonka määrä on pysynyt en-
nallaan. Jäsenmäärän pienentyminen ei ole yksin 
yhdistyksen ongelma, nuorien jäsenten puut-
tuminen toiminnasta on silmiinpistävää, jonka 
todella huomaa kokouspaikalla. Tämän haasteen 
on SGF:n johto kyllä tiedostanut ja tarjosi alle 
35 vuotiaille jäsenille maksutonta osallistumista 
kokoukseen seuralaisineen, mutta vain kahdek-
san jäsentä tarttui tähän tarjoukseen. 

Puheenvuorossani mainitsin, että SVY:n pe-
rustajajäsen professori Paavo Asanti täyttää 100 
vuotta ja on ollut jäsen vuodesta 1947, tämä sai 
yleisön antamaan hänelle raikuvat aplodit ja 
asiasta on maininta myös SGF:n feisbuukissa. 



21Valimoviesti 4/2016

Mielenkiintoinen on SGF:n päätös aloittaa 
kaikkien kokousten täydellinen videointi, joka 
sitten julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. Ja 
totta tosiaan, siellä se on kaikkien katsottavana. 
Kokous vietiin vauhdilla lävitse ja päivä oli tåyn-
nä mielenkiintoisia esitelmiä. Mieluisaa oli myös 
keskustella vanhan tuttuni, Kurt Rindstålin 
kanssa. Hän vetää Gjuterihistoriska Sällskapetin 
toimintaa, jossa on reilut 300 jäsentä, ja jonka 
toiminta on poikkeuksellisen aktiivista. Rind-
stål itsekin on tutkinut sekä kirjoittanut paljon 
ruotsalaisesta valimoteollisuudesta. Kurt kertoi, 
että hänen kirjoittamaansa kirjaa Näfveqvarn 
Vedasta on myyty yli tuhat kappaletta. Sain kir-
jan muistoksi ja totesin, että valimon kirjoitettu 
historia alkaa vuodesta 1308. Hänen johtamansa 
valimo toimitti aikanaan tavattoman vaativia 
magnesiumista valettuja ja koneistettuja kompo-
nentteja eurooppalaiseen hävittjäteollisuuteen. 
Häntä huvitti suuresti, kun kerroin, että hän 
on toinen tuntemistani valimonjohtajista, joka 
edellytti, että erittäin sensitiiviset tuotteet ovat 
viikkoa ennen toimitusta täysin valmiina lähe-
tystä odottamassa. Toinen tällainen vastavirtaan 
soutaja vaikuttaa Suomessa. Nimeä en paljasta. 
Ruotsissa magnesiumin valanta on nyttemmin 
kokonaan päättynyt. Suuri ja mahtava Ruotsin 
metalliteollisuus on nykyisin kokoaan riippuvai-
nen tuontimagnesiumvaluista. 

Osoitan lämpimät kiitokset SVY:n hallitukselle 
luottamuksesta. Kiitos siitä, että sain ainutlaa-
tuisen mahdollisuuden toimia yhdistyksemme 
edustajana ruotsin veljesjärjestömme vuosikoko-
uksessa, ja mikäli kertomus herätti kysymyksiä, 
vastaan niihin mielelläni. 
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Toivotamme Suomen valimoalalle oikein 
hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Tutustu ASK Chemicalsin tuotteisiin: Foundry Chemicals | Feeding Solutions & Filters 
Foundry Services | Metallurgy Products

ASK Chemicals Scandinavia AB
Marko Nuikka
Tel.: +46 705 630 326
marko.nuikka@ask-chemicals.com
www.ask-chemicals.com

OY Lux AB
Juha Levander
Tel.: +46 505 664 353
Juha.Levander@lux.fi 
www.lux.fi 
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Robotisoidulla raepuhalluksella optimoit valujesi 
puhdistuksen 

- valuhiekan poisto 

- pinnan käsittely ennen maalausta 

 

   

 

Katso videolta lisää: 

info@blastman.fi 
www.blastman.com 

Service & Foundry Technologies



24 Valimoviesti 4/2016

VALIMOKOULUTUS
SUOMESSA
YLEISTÄ

 Valimoalojen ammatillinen koulutus 
aloitettiin Hämeenlinnassa lukuvuonna 1951 – 
1952. Koulutuksen silloisena lähtökohtana oli 
alojen ammattitaitoisen työvoiman puute maas-
samme. Tämä tarve huomattiin ja huomioitiin 
myös Ammattikasvatushallituksessa 1940-lu-
vulla. Vuoden 1946 syksyllä aloitettiin opetus 
kaikkiaan neljässä (4) keskusammattikoulussa 
maassamme.

HÄMEENLINNAN
 AMMATTIOPPILAITOS

 Yksi näistä neljästä keskusammatti-
kouluista sijaitsi Hämeenlinnassa ja koulu oli 
silloiselta nimeltään Etelä-Hämeen Keskusam-
mattikoulu, tuttavallisemmin nimi lyhennettiin 
EHKAK. Ammattikoulu aloitti Saaristenkadulla 
pienimuotoisena, mutta varsinainen valimora-
kennus valmistui vuonna 1950 Lahdensivun 
alueelle. Rakennus suunniteltiin alusta alkaen 
nimenomaan valimoalan koulutusta varten. 
Rakennukseen valmistui kahden kerroksen kor-
kuinen valimohalli, jonka siltanosturilla varus-
tettuun keskiosaan sijoitettiin kaavaamo. Kee-
rnat valmistettiin matalassa sivuosassa (toisessa 
kerroksessa sijaitsi malliviilaamo) ja valurauta 
sulatettiin Pansion metallitehtaan valmistamassa 
kupoliuunissa. Valumalliosasto sijaitsi toisessa 
päässä rakennusta, sen toisessa kerroksessa. 
 Rakennuksessa toimi alussa pari vuotta 
ns. poikain työpajat, mutta lukuvuonna 1951 – 
1952 aloittivat valimoluokat opiskelunsa valimo-
rakennuksessa, kun rakennustyön toisen vaiheen 
ansiosta muut opintolinjat saivat omat tilansa 
toiseen koulurakennukseen. 

VALIMOKOULUTUKSEN ALKU

 Valimoluokka aloitti 11 opiskelijalla 
vuonna 1951 – 1952  ja opettajana toimi ”vali-
mopersoona sanan täydessä merkityksessä” valu-
mestari Birger Siren. Birger oli syntynyt 1917 ja 
vakinainen opettajan nimitys virkaan siunattiin 

koulussa vuonna 1952. Birger Siren ehti opet-
tamaan valimoasioita neljännesvuosisadan ja 
hän menehtyi työpaikalla 16.3.1977. Kyseisen 
lukuvuoden loppuajan opettajana tuurasi Mikko 
Korpela Lokomolta Tampereelta. Syksyllä 1978 
valimopuolen opettajaksi nimitettiin Esa Saare-
la. 
 Valumallipuolen opiskelu aloitettiin 
”Mallipuuseppäkurssilla”, johon osallistuivat 
kaikki puuosastolle valitut opiskelijat, joista osa 
jakautui puusepiksi ja toinen osa mallipuuse-
piksi. Mallikurssittajana ja valumalliopettajana 
toimi alussa L. Kauppinen. Jatkossa mallipuu-
seppien opettajana työskenteli mallipuuseppä-
mestari Toivo Nieminen, joka oli syntynyt 1910 
ja vakinainen nimitys hänellä virkaan siunattiin 
vuonna 1952. 

OPETUS

 Ammattikoulutuksen alkuvuosina 
maamme ammattikouluissa työnopetusta 
antoivat teknikot tai alasta riippuen ko. alan 
ammattimiehet ja teorian opetuksesta vastasi-
vat insinöörit. Tämä kummallinen jäänne kesti 
1990-luvulle asti, jolloin kehitettiin ns. kelpoi-
suuskoulutus (Kelpo), jonka suorittamisen jäl-
keen teknikotkin olivat ”kelpoisia” opettamaan 
teoreettisia aineita. Mielenkiintoiseksi asian 
teki se, ettei insinöörillä ollut tietoa useinkaan 
käytännön suorituksen vaiheistuksesta ja ne 
jouduttiin kertaamaan taulun äärellä työpajassa. 
Siinä vaiheessa kelpasi teknikkokin teorianope-
tuksessa. 
 Teorian opettajana kaavaajapuolella 
toimi alkuaikoina Aarne Hyvärinen. Hyvärinen 
kuoli syksyllä 1978  ja hänen jälkeensä virkaa 
hoiti Raimo Keskinen (Rautpohja ja Karhula). 
Valumallipuolella teorian opettajana ”toimi” 
Veikko Laiho ja myöhemmin Raimo Keskinen.
 Tämän kirjoitelman kirjoittaja aloitti 
Hämeenlinnan Etelä-Hämeen Keskusammatti-
koulussa  mallipuuseppien ”ammatinopettajana” 
syksyllä 1973. Taisin toimia ”ns. kutsumus-

VALIMOPERINNETTÄ                                      

Kari
Pohjalainen
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opettajana”, koska minut kutsuttiin tehtävään 
Lokomolta, jossa toimin mallinsuunnittelijana 
Lokomon valimon mallipajassa. Ennen opet-
tajaksi siirtymistäni suoritin vuoden mittaisen 
opettajatutkinnon Ammattikoulujen Hämeen-
linnan Opettajaopistossa.

VALIMOKOULUTUKSEN 
KESKITTÄMINEN

 Valimokoulutus maassamme 1950 
-1970-luvulla oli eri syistä johtuen jakaantunut 
epätasaisesti. Työntekijä-asteista koulutusta 
annettiin pääsääntöisesti Hämeenlinnassa ja 
teknikko-koulutus oli keskittynyt Turkuun. In-
sinööri-koulutuksesta vastasi Tampereen Teknil-
linen Oppilaitos ja Diplomi-Insinöörikoulutus 
jakaantui Teknilliseen Korkeakouluun Otanie-
messä sekä Tampereen Teknilliseen Korkea-
kouluun Tampereen Hervannassa.
 1970-luvulla herättiin miettimään kaike-
nasteisen valimoalan koulutuksen keskittämisen 
samaan kaupunkiin. Yhtenä keskittämisen tär-
keimmistä syinä pidettiin yhteisvaikutusta, jota 
ammattialan yhteinen paikalliskoulutus antaisi 
valimoalalle. 
 Valimoalan koulutuksen keskittämisaja-
tuksen kehittämiseen perustettiin arvovaltainen 
toimikunta, johon kuuluivat: Paavo Tennilä 
Lokomolta, Alku Sirelius Metalliteollisuuden 
Työnantajaliitosta, Birger Siren Etelä-Hämeen 
Keskusammattikoulusta, Eugen Autere Hög-
fors:ista, Mauri Eskola Tampellasta ja Crister 
Collan Wärtsilästä. Tuloksena näistä suunnit-
teluista päätettiin valimoalan koulutuskaupun-
giksi Tampere, jossa jo historiallisesti oli annettu 
insinööri- ja dipl.insinööritason koulutusta. 
 Tampereen Ammattioppilaitoksen 
rehtori Seppo Hämäläinen tehokkaana puuha-
miehenä oli ajamassa valimoammattien keskit-
tämisasiaa Tampereella. Seuraava rehtori Raimo 
Järventölä toteutti ajatuksen ja hänen johdollaan 
valmistui Hervantaan ammattioppilaitos vuonna 
1986, johon oli rakennettu erinomaiset Valu-
mallinvalmistajan ja Valajan opintolinjoille omat 
nykyaikaiset tilat.  

VALIMOLINJAT TAMPEREELLE

 Vuoden 1987 kesällä Hämeenlinnasta 
purettiin Tampereelle siirrettävät opintolinjojen 
koneet ja osa kalusteista, jotka siirrettiin Her-

vantaan. Siirtohommat ja pystytyksen Hervan-
nassa hoiteli Niskasen Vesa Tampereelta. Hän 
olikin varsinainen ”syömähammas” valimo-osas-
tojen kunnossapidossa jatkossa.
 Valumalliosastolle Hämeenlinnasta 
siirtyi vain kaksi (2) konetta, jotka molemmat 
olivat aitoja Zimmerman:in koneita. Konekan-
tamme uusiutui radikaalisti, joissa Zimmerman 
koneillaan loisti kirkkaana tähtenä. Yhteydet 
tähän maailman parhaaseen valumallialan ko-
nevalmistajaan hoiti timantisti Oy Lux Ab Calle 
Nybergh:in johtamana.
 Neljä vuotta myöhemmin vuonna 1991 
valumallinvalmistus siirtyi CNC-tekniikan 
aikaan, kun osastolle hankittiin Landonion 
valmistama 3 ½-akselinen CNC yläjyrsinkone. 
Koneemme oli maamme ensimmäinen ammat-
tioppilaitokseen hankittu vastaava kone ja toinen 
valimoalalla Karhulaan hankitun 5-akselisen 
Elmon jälkeen. Koulutus linjallamme muuttui 
totaalisesti, koska uusi tietokonetekniikka vaati 
aivan uudenlaista osaamista ja opettamista. 

VALIMOALAN OPPIKIRJAT

 Uutta osaamista edusti myös, kun in-
sinööriopintojen myötä opinnäytetyönä kirjoitin 
ja kuvitin maamme ensimmäisen ja ainoan Va-
lumallit oppikirjan, joka silloin otettiin käyttöön 
tukemaan opetettavia valumalliasioita. 
 Valimoluokille Raimo Keskinen on 
kirjoittanut ansiokkaasti vuonna 1989 julkaistun 
oppikirjan Muotinvalmistustekniikka. Aikai-
semmin Raimo on jo kirjoittanut oppikirjoja 
kaavaajan opintolinjoille: Keernojen valmistus, 
Kaavausaineet sekä Valumetallien sulatus. 
 Pekka Niemi kirjoitti 2000-luvun 
lopulla lisää oppikirjoja valimoalalle, joista osa 
vahvistettiin ja laajennettiin Raimo Keskisen 
ammattijulkaisuista. Pekka Niemen kirjoittamia 
oppikirjoja ovat: Muotinvalmistustekniikka 
(2007), Kaavausaineet (2010), Valumetallien 
sulatus (2009), Muotti- ja Valutekniikka (2009), 
Jälkikäsittelytekniikka (2008) ja Valunsuunnit-
telutekniikka (2008).

VALIMOALOJEN OPETTAJAT

Valajan opintolinjoilla oppia ovat jakaneet: 
Birger Siren, Veikko Laiho, Aarne Hyvärinen, 
Mikko Korpela, Raimo Keskinen, Pekka Niemi, 
Esa Saarela ja Jussi Janhunen.
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 Valumallinvalmistajilla opettajina ovat 
toimineet: L.Kauppinen, Toivo Nieminen, Veik-
ko Laiho, Kari Pohjalainen, Raimo Keskinen, 
Marko Telenius, Pekka Virtanen ja Toni Häkki-
nen.
 
OPINTOMATKAT

 Valumallinvalmistajien opiskelijoiden 
työharjoittelujen motivaation parantamiseksi 
kehitimme työharjoitteluyritysten suosiollisella 
myötävaikutuksella tukitoiminnan, jossa yritys 
lupautui maksamaan opiskelijan matkakustan-
nukset Ruotsin sisar-oppilaitoksiin, jos ja kun 
työharjoittelu hoidetaan kunnialla kotimaassa. 
Oppilaiden innostus asiaan auttoi ja näitä mat-
koja suoritettiin yhteensä 15 vuonna.
 Matkojen kohteena olivat Jönköpingissä 
sijaitsevat mallipuuseppiä kouluttava Backadals 
Gymnasiet ja valajia kouluttava Skandinavis-
ka Gjuteriskolan. Matkojen avulla pystyimme 
ylläpitämään kiinteät suhteet näihin Pohjois-
maitten ainoihin valimoalojen oppilaitoksiin. 
Näiden positiivisten suhteiden paras ylläpitäjä 
oli Volvon Skövden valimon henkilöstöpäällikkö 
Mikko Ollinen, joka ystävällisesti jaksoi hoitaa 
yhteydenpidon oppilaitosten välillä ja toimi 
ansiokkaasti tulkkina vierailujen aikana. Tästä 
toimesta vielä parhaat kiitoksemme Mikolle, 
joka oppilaitoskäyntien lisäksi mahdollisti myös 
säännölliset vierailut Volvon huipputehokkaa-
seen valimoon Skövdessä. Aika moni maamme 
valimo- ja malliveistämöyritysten toimihenki-
löistä pääsi mukana vierailulle katsastamaan 
naapurimaamme teollisuutta mukanamme.
 Opiskelijoiden mielenkiinto ja matka-
muistot taisivat kuitenkin keskittyä pääsääntöi-
sesti laivalla suoritettujen ylitysten yöaikoihin, 
mutta niistä olen luvannut olla kirjoittamatta 
enempää.  

AMMATTITAIDON 
MAAILMANMESTARUUSKILPAILUT 
(WORD SKILLS COMPETITION)

Valumallinvalmistajien kilpailijat osallistuivat 
viisissä (5) kilpailuissa näihin maailman ko-
vempiin ammattitaitokilpailuihin. Ensimmäiset 
kilpailut, joihin osallistuimme, olivat Sveitsin 
St Gallenissa vuonna 1997 ja kilpailijana oli 
Veli-Pekka Vehmaa. Toiset kilpailut olivat Kana-

dan Montrealissa vuonna 1999 ja kilpailijana oli 
Jussi Nikkilä. Kolmannet kilpailut olivat Ete-
lä-Korean Soulissa vuonna 2001 ja kilpailijana 
oli Alexander Strakh. Neljännet kilpailut olivat 
jälleen Sveitsin St Gallenissa vuonna 2003 ja 
kilpailijana oli Markus Kallio. Vuonna 2007 kil-
pailut olivat Japanin Numazu:ssa ja kilpailijana 
oli Arto Häkkinen. Kilpailuihin osallistuminen 
oli kallista puuhaa, mutta onneksemme monet 
alamme yritykset mahdollistivat osallistumisem-
me tuellaan.
 Valmentautuminen ja valmentaminen 
suoritettiin omalla ajalla ilman mitään tukia, 
mutta osallistumisemme maailman mestaruus-
kisoihin houkutti uusia hakijoita ja siten saimme 
hyviä nuoria hakeutumaan valumallinvalmistus 
opintolinjalle. 

Veli-Pekka Vehmaa kilpailijana ammattitaidon olympia-
laisssa STGallenissa, Sveitsissä. Myöhempi uraputki johti 
Peironin kautta Mallikolmio Oy:n omistajaksi)

Toinen vasemmalta on Mikko Ollinen, opastulkkimme Sköv-
dessä on saamassa pulmalaatikkoa Karo Pohjalaiselta)
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HÄMEENLINNAN AMMATTIKOULUS-
TA VALMISTUNEET (NYK. TAVASTIA)

 Valimokoulutusta Hämeenlinnassa ehti 
saada yhteensä 579 henkilöä, joista mallipuu-
sepiksi valmistui 269 nuorta ja kaavaajiksi 326 
nuorta.

HERVANNAN YKSIKÖSTÄ VALMISTU-
NEET (NYK. TREDU)

 Hervannassa koulutusta annettiin 399 
nuorelle, joista mallipuusepäksi valmistui 188 
nuorta ja kaavaajiksi 211 nuorta. (Osittainen 
arvio, koska tiedot puuttuvat vuosilta 2006 – 
2016).
 Kaiken kaikkiaan valimoalalle on kou-
lutettu 994 nuorta, joista valumallinvalmistajiksi 
valmistui 457 nuorta ja kaavaajiksi 537 nuorta.

URAPUTKEA JATKANEET 

 Nuorten kouluttajana olleena voin huo-
letta ja ylpeänä sanoa, että nuorten kanssa työs-
kentely on todella palkitsevaa. Erityisen hienoa 
on todeta, että moni koulutuksessamme ollut on 
halunnut jatkaa opiskelujaan peruskoulutuksen 
jälkeenkin ja luoda uraputkeaan, joko koulutus-
alallaan tai muualla. 
 Ohessa luettelo jatkaneista: Koffert 
Jaakko, Könönen Timo, Soininen Kyösti, Ni-
kander Kari, Yli-Malmi Markku, Huuhtanen 
Arto (Componenta), Lauren Jari, Härkönen 
Ensio, Ihamäki Juha (†), Ollila Jari, Laine Juha, 
Huuhtanen Petri, Peltonen Juhani, Kalliomäki 
Juha, Lamminpää Jarmo, Forsman Jarmo, Saajos 
Harri, Perälä Hannu, Suutari Jukka, Säilä Sami, 
Lappalainen Riina, Vartama Janne (Mallivaruste 
Koski), Mämmi Aki (Kiteen Malliveistämö), 
Vehmaa Veli-Pekka (Mallikolmio) Ojamo Jouni, 
Häkkinen Toni (Tredu), Strakh Alexander ja 
Pekka Varttila (Malliveistämö Ris-Pert) ja Kivi 
Tuukka (Tevo, Lokomo).

VALIMOINSTITUUTTI

 Valimoalan koulutuksesta puhuttaessa 
kirkkaimpana kruununa loistaa Valimoinsti-
tuutti, joka perustettiin valimolinjojen yhteyteen 
Hervantaan. Valimoinstituutissa on keskitytty 
valimoalojen tutkimustoimintaan ja ammateis-

sa työskentelevien jatkokouluttamiseen, johon 
nykyään ei näytä riittävän taloudellista tai edes 
henkistä tukea. 
 Valimoinstituutin näytöt koulutus-
toiminnassa ovat loistavat, kun olen päässyt 
toimintaa seuraamaan riittävän läheltä. Alkupe-
räinen ajatushan oli, että nuorten peruskoulutus 
ja aikuisten kurssitoiminta ovat tiukasti yhteistä 
toimintaa, joiden tehtävänä on tukea toinen tois-
taan. Aikoinaan koulutuksessa mukana olleena 
oli hienoa seurata, kun kaikki kolme: Ammat-
tioppilaitos – Ammattikorkeakoulu – Teknilli-
nen yliopisto keskittyivät yhdessä tekemiseen. 
 Valumallipuolella ammatin kehittämi-
sessä oli hienoa, kun 2 kappaletta diplomitöitä 
sai päivänvalon Hervannassa. Nämä diplomi-
työt olivat: Juha-Pekka Pettersson: CAD/CAM 
teknologian soveltaminen valumallivarusteiden 
valmistuksessa ja Luis Santos-Montalban:in 
Tiedonsiirtoon liittynyt diplomityö. 

VALIMOKOULUTUKSEN TULEVAISUUS
 
 Huolestuttavalta näyttää valimolinjojen 
tulevaisuus, kun opiskelijoita ei ole hakeutunut 
riittävästi metalliosastolle. Nyt jo hätäisemmät 
päättäjät miettivät opintolinjojen lopettamista. 
Merkillistä ajattelua, että päättäjät erehtyvät 
moiseen ajatteluun. Järkevämpää kai on lopet-
taa näitä informaatiotekniikka-linjoja, koska 
niitä on joka puolella ja alalle koulutetaan jo nyt 
liikaa väkeä. Metallialat ovat Suomessa raskasta 
perusteollisuutta, jotka tulevaisuudessa tarjoavat 
varmimmin työpaikkoja.

EHDOTUS YLIMENOKAUDEKSI

 Erilaisissa vastaanottokeskuksissa on 
tuhansia joutilaita käsipareja, teräviä päitä ja työ-
halukkuutta. Aloitetaan ylimenokauden ajaksi 
maahanmuuttajien joukosta reservikoulutusta, 
jolloin työpajoissa saadaan toimintaa aikaan. 
Tulevaisuudessa tarvitaan työntekijöitä, ei infor-
maatiokoulutettuja.

Kari Pohjalainen
LEPAA
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Uudistuva MARA-asetus 
ja valimoiden ylijäämä-
hiekat 
Valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden 
hyödyntämisestä maarakentamisessa eli 
ns. MARA-asetusta ollaan uudistamassa 
ja sen myötä myös käytetyt valimohiekat 
ovat pääsemässä asetuksen piiriin. Asetus 
mahdollistaa siinä määriteltyjen jätteiden 
käytön maarakentamisessa ilman hankalaa 
ja usein aikaa vievää ympäristölupaa. Ase-
tuksen on tarkoitus astua voimaan kesällä 
2017.

Valutuoteteollisuusyhdistys ry, VALTY on ollut 
aktiivisesti mukana ns. UUMA2-hankkeessa, 
missä selvitellään uusio- ja sivutuotemateriaalien 
hyödyntämistä maarakentamisessa, ks. 
www.uusiomaarakentaminen.fi. Valimoiden 
kannalta tärkein osa-alue ko. hankkeessa on 
ollut varmistaa, että käytetyt valimohiekat pää-
sevät mukaan uuteen MARA-asetukseen ja siinä 
on onnistuttu!

Käytetyn valimohiekan hyödyntäjän on uuden 
asetuksen mukaisesti tehtävä ns. rekisteröin-
ti-ilmoitus, mikä on huomattavasti kevyempi 
prosessi verrattuna ympäristölupaan. Ko. ilmoi-
tuksessa on kerrottava mm. tiedot hyödyntä-
mispaikan käyttötarkoituksesta, ylijäämähiekan 
luovuttajan tiedot, tiedot valimon laadunvar-
mistusjärjestelmästä liittyen ylijäämähiekkoihin 
ja tietenkin sijoitettavat määrät. Valimoiden 
kannalta erinomainen asia on myös se, että uusi 
MARA-asetus mahdollistaa myös hiekkojen 
välivarastoinnin!

Uuden MARA-asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvat seuraavat jätelajikkeet: Betonimurske, 
erilaiset voimalaitosten lentotuhkat, tiilimurske, 
asfalttimurske, jätteenpolton kuonat, kalkit, ren-
gasrouhe sekä tietenkin käytetyt valimohiekat. 
Valitettavasti tehtyjen perusanalyysien jälkeen 

valimoiden erilaiset pölyfraktiot eivät enää pääs-
seet MARA-asetukseen mukaan. Edellä maini-
tuille jätelajikkeille on määritelty niiden sisältä-
mien haitta-aineiden suurin sallittu liukoisuus 
ja kokonaispitoisuus. Tässä on tapahtunut suuri 
muutos vanhaan MARA-asetukseen nähden, 
jossa ko. raja-arvot olivat inertin materiaalin 
luokkaa ja sitä kautta eivät motivoineet hyöty-
käyttöä. Nyt uudet raja-arvot ovat sellaiset, että 
näiden jätelajikkeiden sijoitus maarakentamiseen 
on varsin houkutteleva vaihtoehto. Toisin sanoen 
raja-arvoja tullaan nostamaan selvästi ja niiden 
perusteena on ns. laskennallinen riskianalyysi. 
Tätä kirjoitettaessa uusien raja-arvojen tarkat pi-
toisuusrajat eivät vielä kaikilta osin ole tiedossa.

MARA-asetus edellyttää valimoilta laadunvar-
mistusjärjestelmää, jota noudattamalla tuote-
taan tieto siitä, että hiekat kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan ja hiekat täyttävät niille asetetut 
ympäristökelpoisuusvaatimukset. Laadunvarmis-
tusjärjestelmän tulee sisältää ainakin seuraavat 
asiat: Jätenimikkeet ja arvio vuotuisesta ylijää-
mähiekkamäärästä, näytteidenoton ohjeistus, 
vastuuhenkilöt sekä seuranta, raportointi ja 
dokumentointiohjeet.

Valimohiekkojen osalta asetusluonnoksessa on 
mainittu, että alkavaa 5.000 tonnia kohden yli-
jäämähiekkaa on ko. määrän muodostumisajan 
aikana otettava 50 osanäytettä, jotka sitten 
yhdistetään analyysilaboratorioon lähetettäväksi 
kokoomanäytteeksi. Tämän osalta asetukseen 
on hyvin todennäköisesti vielä tulossa muutos, 
missä määritellään tuo näytteenottoväli siinä 
tapauksessa, jos hiekkaa syntyy vähemmän kuin 
tuo 5.000 tonnia vuodessa. Valimohiekkojen 

VALIMOALAN TUTKIMUS

prof. Juhani Orkas
Aalto yliopiston 
Insinööritieteiden 
korkeakoulu
Koneenrakennustekniikan
laitos
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osalta asetuksessa määritellään myös ne hai-
talliset yhdisteet, jotka kokoomanäytteestä on 
analysoitava. Liukoisuustestit on tehtävä raskas-
metalleista, fluoridista, sulfaatista sekä klori-
dista. Kokonaispitoisuusanalyysit puolestaan 
on tehtävä PAH-yhdisteistä, BTEX-yhdisteistä 
(erityisesti bentseeni) sekä fenolisista yhdisteistä. 
Kuten aiemmin jo mainittiin, raja-arvot näille 
yhdisteille ovat vielä työn alla, mutta uskotaan, 
että niistä on tulossa sellaiset, että mahdollisuu-
det ylijäämähiekkojen käytölle tie- ja kenttära-
kenteissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten 
pohjarakenteissa tulee mahdolliseksi ilman 
ympäristölupaa!

SVY:N OPINTOPÄIVÄT JÄRJESTETÄÄN 
TAMPEREELLA 2.-3.2.2017. ALLEKIR-
JOITTANEELLA ON SIELLÄ ESITYS 
LIITTYEN MARA-ASETUKSEN UU-
DISTUKSEEN. SILLOIN TIEDÄMME 
JO KOKONAISUUDESSAAN UUDEN 
MARA-ASETUKSEN SISÄLLÖN HAITAL-
LISTEN AINEIDEN RAJA-ARVOINEEN. 
TERVETULOA SILLOIN KUULEMAAN 
LISÄÄ ASIASTA!

 

 

Valmet Technologies Oy, 
Jyväskylä Foundry

PL 587, 40101 Jyväskylä

puh 010-672150

fax 010-6725335



30 Valimoviesti 4/2016

Tuotantotekniikan alalta 
puuttuu opiskelijoita

Tredussa (Tampereen seudun ammattiopisto) 
jouduttiin alkaneella lukukaudella sopeutumaan 
uuteen tilanteeseen, jossa jopa puolet tekniikan 
alan opetuksesta jäi toteutumatta opiskelijapulan 
takia. Myös valimoalan koulutus jäi tällä tavalla 
jäihin. Valimoalan koulutuksen jatkumisesta tai 
lakkauttamisesta ei ole tehty virallisia, pidem-
män aikavälin päätöksiä, mutta opiskelijapulan 
jatkuessa ei näköpiirissä ole valuisampaa tulevai-
suutta. 

Tredun kone- ja metallialan nimi on ajanmu-
kaistettu kone- ja tuotantotekniikka-alaksi. 
Pelkät nimen tarkennukset eivät opiskelijatilan-
netta korjaa, mutta ovat alku sille muutokselle, 

miten tekniikkaa alana markkinoidaan. Kuinka 
kone- ja tuotantotekniikan alalle saataisiin lisää 
vetovoimaa?

Koulutusmuutosten seurauksena olen jättäytynyt 
pois valumallinvalmistuksen opetuksesta ja sitä 
kautta myös mallitoimikunnan toiminnasta. 
Aloitin työt tekniikan ja yleisten aineiden eri-
tyisopettajana elokuussa 2016.

 Valimoalan opetustehtävistä jäivät toistaiseksi 
pois lisäkseni Jussi Janhunen ja Pekka Niemi. 
Haluamme kiittää tähänastisesta yhteistyöstä 
kaikkia kumppaneita ja erityisesti niitä yrityksiä, 
jotka ovat tarjonneet nuorille työssäoppimispaik-
koja ja työpaikkojakin.

Toni Häkkinen
Lehtori
Tampereen seudun
ammattiopisto
Tredu

Kolumni                                        
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MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

CAD/CAM SUUNNITTELUA

TYÖSTÄMME SEURAAVAT
MATERIAALIT:

PUU
METALLI
MUOVIT
BLOCKIT

                    KÄRKIMALLI OY 
KENKÄSEPÄNTIE 7  
68660 PIETARSAARI

Puh. (06) 7234 442
Fax (06) 7234 436

kaj.haavisto@karkimalli.fi

AGTOS GmbH   STO-Strahltechnik GmbH    TEAM-Strahltech GmbH

Em. päämiehemme tarjoavat asiakkkaillemme lähes tulkoon kaikkiin

Suomessa käytössä oleviin Shot-Blast koneisiin varaosia,

nykyisin myös uudistavaa huoltoa sekä uudenveroisia, käytettyjä koneita.

AGTOS GmbH  on ensisijainen uusien sinkokoneiden toimittajamme,   
(koneita eri puolilla Suomea).

Valimohiekan sekoittimia valmistavat AXMANN ja 

REISSAUS & BAUMBERG.

Jälkimmäinen on meillä uusi, edistyksellinen keernatykkien valmistaja, 

(referenssikone jo Suomessa)

Muut varteenotettavat toimittajamme: kts.

Valimon Luotettava Yhteistyökumppani -ilmoituksemme! 

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI

www.diaco.fi   diaco@diaco.fi
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Bahnhofstr. 101 · 57334 Bad Laasphe, Germany
Tel.: +49 2752 907-0 · Fax: +49 2752 907-280
www.wagner-sinto.de
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Edustaja Suomessa
Beijer Oy - Elannontie 5, Vantaa - 09-615 20 550 - info@beijers.fi - www.beijers.fi
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Menestystä Vuodelle 2016 
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Terästuotteet:
TEVO Lokomo Oy, 
Lokomonkatu 3, 33900 Tampere

www.tevo.fi

Pronssituotteet: 
TEVO Oy,
Potkuriportti 6, 14200 Turenki

Telatehdas:
Tevo Oy,
Kiiluntie 6, 92120 Raahe

Konepajat:
Tevo Oy,
Hiientie 17, 92160 Raahe
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Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet
Yritys / Osoite / Puhelinnumero / www.sivut tai sähköpostiosoite

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

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

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

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

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

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

Calderys Finland Oy
Tiilenpolttajakuja 5 A
01720 VANTAA
0207 680 600, www.calderys.fi

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

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

Erikoisvalu Oy
Kartanonlenkki 51, 
04680  HIRVIHAARA, 
019 - 689 3311,  
www.erikoisvalu.fi
Ferral Alucast Oy
Ferralintie 1, 68500 KRUUNU-
PYY
(06) 8238 750, www.ferral.fi

Finfocus Instruments Oy
Lepolantie 16 
00660  HELSINKI
010 328 9980
www.finfocus.fi36

Heraeus Electro-Nite 
International N.V.
Hitsaajankatu 20
00810  HELSINKI
050-326 4793
Johanna.Bartsch@heraeus.com

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

Karhuvalu Oy
Hitsaajantie 40
26820  RAUMA
(02) 634 1400
info@karhuvalu.fi
Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
SE-191 02 SOLLENTUNA 
www.karlebo.se

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

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

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

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

Malliveistämö MuotoPuoli Oy
Akkutie 4
00770  HELSINKI
www.muotopuoli.f

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tevo Lokomo Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE

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

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

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

Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101  VAASA
010 709 0000, 
www.wartsila.com
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BET-KER OY
PL 13, Joutsentie 4  
84101 YLIVIESKA
Puhelin (08) 410 5600 
www.betker.fi                                                       
ERIKOISVALU HALMELA OY
Kartanonlenkki 51  
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311 
Faksi     (019) 689 3333
www.erikoisvalu.fi                                               
INS.TSTO. AX-LVI OY
PL 428
33101  TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.ax.fi                                                                      
KETO SOFTWARE OY
Ohjelmistoratkaisut
Kari Teräsniska 
Puhelin  0400 730 630
www.improlity.com                                                         
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                                   

    

MIILUCAST OY
Merikatu 7
92100 Raahe
010 5856200
www.miilucast.fi                                                             
NOVACAST OY
Valimotie 1
33960 PIRKKALA
Puhelin (03) 368 51 80 
Faksi     (03) 368 12 51
www.novacast.fi                                                      
PEIRON OY
PL 88, Teollisuustie 4
32801  KOKEMÄKI
020 750 9400
www.peiron.fi                                                                                     
ULEFOS NIEMISEN VALIMO OY
Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 3156 640
www.niemisenvalimo.fi                                                                                     

                    WWW.SVY.INFO

                                                                                            
VALIMOINSTITUUTTI
www.valimoinstituutti.fi
www.valuatlas.fi
www.svy.info
                                                                                 
SUOMEN VALIMOMUSEO
Tehtaanpuisto, 03601 Karkkila 
Puhelin  (09)  4258 3674 
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi
Muista museokauppa!                                                   
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Suomen Valimotekninen Yhdistys ry,  
Finlands Gjuteritekniska Förening rf                                   
 

JÄSENHAKEMUSLOMAKE / JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE 

Anon SVY:n henkilöjäsenyyttä 
Anon SVY:n yritysjäsenyyttä 
Korjaan / täydennän tietojani 

 
 
Sukunimi………………………………….Etunimi…………………………………….. 

Syntymäaika…………………………….Koulutus…………………………………… 

Kotiosoite……………………………………………………………………………………. 

Kotipuhelin………………………………Matkapuhelin……………………………. 

Sähköposti (koti)…………………………………………………………………………. 

Työnantaja………………………………Tehtävä yrityksessä…………………... 

Osoite…………………………………………………………………………………………. 

Puhelin…………………………….........Matkapuhelin……………………………. 

Sähköposti (työ)…………………………………………………………………………... 

www-sivut……………………………………………………………………………………. 

Lisätietoja……………………………………………………………………………………. 

 

Päiväys ja hakijan allekirjoitus……/……20….  …………………………. 

Jäsenhakemus hyväksytty       ……/……20….  …………………………. 

 
 

 
 
 

Jäsennumero 

Postita tai mailaa lomake viereiseen osoitteeseen, 
kiitos.  

Jäsenhakemuksen voit täyttää myös yhdistyksen 
kotisivuilla osoitteessa www.svy.info. 

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa mielellään asiamies 
Jani Isokääntä. 

SVY 
Jani Isokääntä 

Paavo Havaksen tie 5 D 
90570 Oulu 

puh. 040 834 8088 
e-mail: jani.isokaanta@svy.info 
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Just add Foseco
We’re dedicated to realising the power of partnership.  Simply by working 
closely with you, we can understand your needs today, instantly creating new 
value, whilst driving development forward for tomorrow. 

This collaborative philosophy permeates everything we do, building strong and 
productive long-term relationships. And, as a result, the solutions we provide 
bring fresh ideas to life, maintaining the most comprehensive portfolio available.

So, release your true potential: just add Foseco.

+ Partnership

+ Global Technology - Locally Delivered 

+ Creative, Innovative Solutions 

+ Expert Advice

+ Reliability

+ Knowledge Leadership

kari.koskinen@foseco.com

phone: +358 405 726 109
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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 

  

	

		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Luxilta saat kaikki valimon toivelahjat vuodelle 2017. Tuotevalikoimastamme löydät lähes 
kaikki tuotannon tykötarpeet, laitteita unohtamatta. Reippaat tonttumme palvelevat sinua 
asiantuntevasti koko tulevan vuoden, pilke silmäkulmassa pilkistäen. 

Mitä laittaa pukin konttiin?

www.lux.fi

Singolla 
sileää 
pintaa 

Metallia levyllä 
tai seosaineena 

Pehmeistä 
paketeista parhain: 

säkillinen 
teräshiekkaa 

anopille 

Tapaninpäivän 
tyhjennystäristin 

Hiekansekoitin 
hiekkalaatikkoon 

Keernatykki 
ja karkkia 
kakaroille 

Kaavaus- 
tarvikkeiden 
koko kirjo	

Isot kontilliset Alphaset 
sideaineita ja peitostetta	

Induktiouunin hehkua 
kamariin 


