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PUHEENJOHTAJAN
TERVEISET

SUOMEN VALIMOTEKNISEN
YHDISTYKSEN JÄSENLEHTI
Vastaava päätoimittaja
Aki Keskinen,
puh. 040 560 5891
Toimitussihteeri
Jani Isokääntä,
puh. 040 834 8088
Olavi Piha,
puh. 040 7211220
Juhani Orkas,
puh. 050 556 2288
Lehden ulkoasu ja taitto:
SFTec Oy ja Studio Spotnik
Aineistot:
jani.isokaanta@svy.info

Toukokuun alussa pääsin suorittamaan erittäin miellyttävää tehtävää yhdistyksemme puheenjohtajana. Yhdistyksemme vanhin kunniajäsen Paavo Tennilä täytti huhtikuun lopulla vaikuttavat 90 vuotta, ja sain kunnian olla onnittelemassa häntä yhdistyksen puolesta.
En kuitenkaan ollut yksin liikkeellä, vaan mukanani oli myös arvovaltainen delegaatio. Oli erittäin hienoa luovuttaa lahjamme, joka juontaa juurensa yhteen suurimpaan ponnisteluun Paavon uran varrelta.
Ja tuntui päivänsankarikin olevan ihan otettu tästä valetusta kaunokaisesta.
Syntymäpäiväkahvituksen aikana saimme kuulla mitä uskomattomampia tarinoita Paavon uran varrelta, ja mieleenpainuvin taisi olla
kertomus opintomatkasta itänaapuriin. Selonteon kuultuani täytyy
kyllä sanoa, että 90 vuoden ikään saatetaan ainakin joskus tarvita
myös vähän tuuria. Tarinoiden joukosta jäi mieleeni myös kertomukset mallien hävittämisestä. Tilanne on tuntunut olevan yhtä
hankala aikojen alusta. Aina siitä mallista, joka on hävitetty, tulee
heti tilaus ja hävittäjän pää on pölkyllä. Onnittelut vielä kerran
Paavolle ja kiitokset mieleenpainuvista tarinoista!
Lehden sivuilta voit lukea Paavosta sekä kahvituksesta enemmän, ja
jutussa paljastuu myös tarkemmin yllä mainitut asiat. Tampereella pidettiin joka keväinen Valun käytön seminaari, ja reportterimme on kasannut erittäin kattavan paketin päivien tapahtumista. Aiheet vaihtelivat päivän puheenaiheista, teknologisesta kehittymisestä hieman perinteisempiin asioihin, kuten hiekkaan. Myös alalla avainasemassa oleva koulutus oli esillä seminaarissa ja toivotaan, että uudet ponnistelut
sen jatkumisen eteen tuottavat hyvän tuloksen.
Oikein hyvää kesää Teille lukijoille!

Painopaikka: Erweko Oy, Oulu
Painosmäärä: 700
Lehti ilmestyy 4 kertaa
vuodessa.
Seuraavan lehden
ilmestymispäivä vko 38/2019
Aineistot viimeistään 20.08.
mennessä.

Suomen Valimotekninen
Yhdistys, SVY on perustettu
vuonna 1947. SVY:n tarkoituksena
on valimotekniikasta kiinnostuneiden yhdistäminen sekä valimotekniikan ja valunkäytön edistäminen
teknologia, ihminen ja ympäristö
huomioon ottaen.
VALIMOVIESTI 2/2019

Aki Keskinen
Puheenjohtaja
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Rautaisannos osaamista!

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 huippuosaamisen.
Edustamme maailman johtavia valmistajia. Jos meiltä ei löydy sopivaa tuotetta, etsimme sen.
Elannontie 5, 2. krs., 01510 Vantaa, Puh. (09) 615 20 550
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ASIAMIEHELLÄ
ON ASIAA

AURINKOISTA KESÄÄ!
Maaliskuun lopussa pidetty valun
käytön seminaari keräsi Tampereelle pitkälti toistasataa valimoiden ja
valunkäyttäjien edustajaa kuuntelemaan asiantuntevia esityksiä tulevaisuuden tuomista haasteista ja
mahdollisuuksista perinteiselle
alallemme. DIMECCin toimitusjohtaja toi esiin key note-puheenvuorossaan digitalisaation utopistisiltakin tuntuvia mahdollisuuksia.
Tähän Valimoviestin kesänumeroon
sisältyykin kattava reportaasi kyseisestä seminaarista
Kevään ehdottomia kohokohtia
oli Paavo Tennilän 90-vuotissyntymäpäivien johdosta järjestetty kahvihetki Kangasalla. Valimoviestissä
oleva artikkeli kertoo tarkemmin
tästä lämminhenkisestä tilaisuudesta.

Aarnio Toni, LeinoCast Oy
Karjalainen Hannu, Lux Oy
sekä uudet yritysjäsenet:
Kiteen Malliveistämö
Aki Mämmi Oy
Romukeskus Oy

Yhdistyksen kotisivut ovat vihdoin saaneet päivitetyn ulkoasun.
Uudistuneet kotisivut löytyvät tutusta osoitteesta, eli www.svy.info.
Samoin asiamiehen sähköposti toimii jälleen, pienistä palvelimen ja
domainin vaihdon aiheuttamista
Jäsenmaksut on kevään aikana
haasteista huolimatta. Eli postia ja
postitettu sekä henkilö- että yritys- palautetta voi laittaa osoitteeseen
jäsenille. Aikaisempien vuosien ta- jani.isokaanta@svy.info.
paan tämä aiheuttanee turbulenssia yhdistyksen jäsenmäärässä.
Hallitus ja asiamies toivottavat
uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 588
henkilöjäsentä ja 46 yritysjäsentä.

Seuraavan vuosikokouksen organisoi Karhulan Valimo Oy:n järjestelytoimikunta, ja yhdistyksen
järjestyksessään 72. vuosikokous
Yhdistyksen taloustilanne on py- pidetään Kotkassa. Järjestelyt ovat
synyt varsin vakaalla tasolla, vaikka edenneet aikataulussa, ja vuosikojäsenmäärä on ollut vuosia laskussa. kousohjelma sekä ilmoittautumisYhdistyksen varojen hoidon pitkän ohjeet löytyvät tästä lehdestä.
tähtäimen suunnitelma eli Kautesäätiön alaisuuteen perustettava
GIFA2019-messut lähestyvät
SVY-erikoisrahasto on viimeistelyä
vauhdilla, ja matka kohti Saksaa
vaille valmis aloittamaan toiminalkaa pian lehden ilmestymisen
tansa. Kuluvalla toimikaudella taljälkeen. Reissuun on ilmoittautuviopintopäivät sekä Valimoviesti
nut hiukan yli toista sataa jäsenovat pysyneet edelleen kannattä, ja ulkomaantoimikunnan viitavalla tasolla.
meiset ohjeistukset matkallelähtijöille ovat tässä lehdessä. LisäkYhdistys sai kaksi uutta henkilöjäsenhakemusta sekä kaksi uutta yritysjäsenhakemusta. Eroilmoituksen
yhdistykseen lähetti neljä henkilöjäsentä ja kaksi yritysjäsentä. Lisäksi
saatiin tieto yhden jäsenen poismenosta. Hallitus hyväksyi Valmet
Technologies Oy Jyväskylä Foundryn isännöimässä kokouksessaan
24.4. uudet henkilöjäsenet:

VALIMOVIESTI 2/2019

si matkajärjestelyissä yhteistyökumppanina toiminut HRG
Nordic lähettää jokaiselle lähtijälle vielä henkilökohtaisen
infokirjeen.

Jani Isokääntä
Asiamies
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Valun käytön
seminaari

TEKSTI: Olavi Piha
KUVAT: Olavi Piha ja Tuomo Tiainen

VALUN KÄYTÖN SEMINAARI 2019
Valimoteollisuus
teknologiamurroksessa
Valun Käytön Seminaari 2019 pidettiin 28. – 29.3.2019 Tampereella, perinteisellä paikallaan maaliskuun
viimeinen torstai ja perjantai. Nyt Valimoteollisuus ry oli valinnut paikaksi Hotelli Ilveksen. Mainitussa
paikassa pidettiin vastaavaa seminaaria jo 1980-luvun lopussa peräti neljä kertaa peräkkäin. Seminaarin
osallistujamäärä oli 115 henkilöä.
Valimoteollisuus teknologiamurroksessa oli suunnittelutoimikunnan valitsema tämänkertainen teema.
Ja totta on, teknologiamurros koskee tavattoman likeisesti erityisesti valimoiden asiakkaita. Ajatellaanpa vaikka sähköautoteollisuuden tulevaisuutta ja niitä muutoksia, mitä tuo teknologiamurros tuo tullessaan. Valimoteollisuuden teknologiamuutokset tulevat lievempinä, mutta paljon on valimoteollisuudella
muutoksia ja haasteita edessäpäin, sillä esimerkiksi sähköautojen valukomponentit ovat kompleksisia ja
niiden kehitys on vasta alullaan.
Luennoitsijoiksi suunnittelutoimikunta oli saanut omien alojensa parhaat asiantuntijat. Tällä kertaa heitä
oli tavanomaista enemmän, Illan kontaktitilaisuudessa legendaarisessa Ilveksen yökerhossa oli mahdollista vielä tehdä luennoitsijalle tarkentavia kysymyksiä.
Pienen Suomen vahvuustekijä on ja voisi jatkossa olla vielä paljon enemmän konepaja- ja valimoteollisuuden henkilöiden suhdeverkosto, jolla ketterästi vastataan globaaliin kilpailuun. Tämä on valtava
etulyöntiasema esimerkiksi Saksaan verrattuna, jossa hierarkkisuus organisaatioissa ja organisaatioiden välillä on aivan toisella tasolla kuin Suomessa, mutta onhan mittakaava siellä aivan toinen.
Puolentoista päivän mittaisessa seminaarissa tunnelma oli odottava, eduskuntavaalit olivat juuri tulossa, maailma trumppeineen ja brexit-sekoiluineen toki keskusteluttivat yleisöä niin kahvitauoilla
kuin torstai-illan kontaktitilaisuudessa.
Valimoteollisuus ry palkitsee vuosittain ansiokkaasti suomalaisia valuja käyttäneitä yrityksiä Vuoden
valunkäyttäjä -todistuksella ja mainesanalla. Tänä vuonna palkinnon vastaanotti Danfoss Drives Oy.
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TERVETULOA SEMINAARIIN
Valimoteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Eero Pellikka
avasi seminaarin ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Hän oli mielissään, että uusia nuoria osallistujia
oli saapunut runsain määrin mukaan. Pellikka totesi, että seminaarin suosio on edelleen korkealla, vaikka aivan edellisvuoden
määrään tällä kertaa ei päästykään.
Pellikka myös totesi suomalaisten
valimoiden kasvattaneen tuotantoaan vuonna 2018, maltillisesti
toki verrattuna vuoden 2017 kasvuryöpsähdykseen. Toimialan tuotantomäärää pitkällä aikavälillä tarkastellessa Pellikka totesi sieltä
löytyvän kehityskulku, jossa ennen
vuoden 2008 finanssikriisiä hyvin
pitkään kestänyt noin 120 – 140
tuhannen tonnin vuosituotanto
on vakiintunut 60 – 70 tuhannen
tonnin vuosituotantoon.

SUOMEN VALIMOTEOLLISUUS VUONNA 2018
Professori Juhani Orkas kertoi
kuluneen vuoden tuotannosta,
kokonaisarvio vuodesta oli myönteinen. Eräiden valulajien kohdalla
kuten esimerkiksi kupariseosteon
osalta, pysyttiin edellisen vuoden
luvuissa. Mutta myös selvää kasvua eräissä valulajeissa oli tapahtunut. Merkittävimmät huomiot
rautametallivalujen osalta olivat:

Seminaarin tarkkaavaista yleisöä odottamassa tilaisuuden alkua Hotelli Ilveksen
Ball room -luentosalissa.

nekseen tuotannosta, jota se on
ollut vuodesta toiseen. Vuonna
2018 rauta- ja teräsvalujen suora vienti oli 32 % tuotannosta.
Valimoiden henkilöstö pysyi käytännöllisesti katsoen ennallaan ollen viime vuonna 1751 henkilöä.
Tässä toki on 20 hengen lisäys.
Lukuja arvioidessa on hyvä muistaa, että vuonna 2017 valimoteollisuutemme henkilöstön määrä oli
kaikkien aikojen pienin.

GJL: 18 600 tonnia, vähennystä 5% Valutuotannon arvo viime vuonna oli 265 miljoonaa euroa, jossa
on 9 % kasvu edelliseen vuoteen
GJS: 36 200 tonnia, ennallaan
verrattuna. Vuotta aikaisemmin
vastaava kasvu oli 13 %.
GS: 11 300 tonnia, kasvua 6 %
Alumiinivalujen osalta tapahtui
lievää 6 %:n kasvua, ja kupariseosten osalta pysyttiin vuoden 2017
tasossa eli noin tasossa 3 100
tonnia.
Rautametallivalujen suora vienti
näyttää vakioituneen noin kolmanVALIMOVIESTI 2/2019

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TILANNE
JA NÄKYMÄT

Suomen ja koko maailman taloustilannetta. Maailmankauppa on laskusuunnassa, ja viennin määrä on
laskussa kaikilla maailman talousaluilla. Maailman maiden bruttokansantuotteen kasvuennusteita
vuodelle 2019 heikennetään tihenevään tahtiin. Esimerkkinä Italia,
joka arvioi, ettei maan bruttokansantuote kasvaisi lainkaan vuonna
2019. Kiinan tuonti on vähentynyt
monista maista, jota esitetyt käyrät
selvästi kuvastivat. Palokangas käsitteli myös ”kauppasodan 2018 –
2019” moninaisia vaiheita. Vaikka
ne eivät suoranaisesti vaikuta suomalaiseen elämänmenoon, niillä
on valimoteollisuudellemme suuri
merkitys. Suomessa valmistetut valuintensiiviset tuotteethan viedään
täysin globaaleille markkinoille, ja
jos siellä kaupankäynti vähenee ja
häiriintyy, se näkyy nopeasti myös
suomalaisessa konepaja- ja valimoteollisuudessa.

Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Jukka Palokangas esitti tut- Euromaissa talouskasvu hidastuu
nopeasti, jota kuvastaa luotettava
tuun ja havainnolliseen tapaansa
teollisuuden ja palvelujen osto-
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päällikköindeksi. Hätkähdyttävä
tieto on, että EU-maiden teollisuustuotanto ei ole kasvanut
lainkaan 2017 lopun jälkeen.
Suomen teknologiateollisuuden
liikevaihto oli noin 77 miljardia euroa vuonna 2018, jossa on kasvua
edelliseen vuoteen verrattuna 6 %.
Tästä kasvusta puolet oli tuottajahintojen nousua, puolet volyymikasvua. Teknologiateollisuuden
tilauskanta jatkoi hienosti vahvistumistaan vuoden 2018 loka–joulukuussa, joka selittää sitä, että
teknologiateollisuuden henkilöstö kasvoi 11 000:lla vuoden aikana. Mutta rekrytoinnit vähenivät
desta 2005 alkaen. Suomen luku
loppuvuonna.
vuodelta 2017 on 11 % (aineelliKannattavuus: Palokangas esitte- set investoinnit jaettuna jalostusli tutkimuksen teknologiateollisuu- arvolla). Ja pahalta näyttää vuodelle 2018 annettu ennuste, joka
den yrityksien kannattavuudesta.
Tutkimuksen aikajänne oli kymme- on aika jyrkästi laskevalla käyrällä
eli 9 %. Lyhyesti sanottuna: yritysnen vuotta ja mukana 26 000 yriten investointiaste on Suomessa
tystä. Liiketulos/liikevaihto oli ns.
selvästi alempi kuin muissa EUmatalasuhdanteen aikana (2008 –
maissa.
2015) koko ajan laskussa, ja painui alle kahden prosentin vuonTalouskasvu ja kustannuskyvyn
na 2015. Kaksi vuotta myöhemparaneminen ovat mahdollistamin kannattavuus oli kasvanut
neet työttömien työnhakijoiden
yli viiden prosentin.
määrän erittäin merkittävän vähenemisen vuoden 2015 jälkeen.
Tuottavuus: teollisuuden tuotTämä on hyvä ja hieno asia. Ja sitavuuskehityksessä Suomella on
tä kautta Suomen talouden tila
takamatkaa 17 % verrattuna EUon nyt melkoisen hyvä. Lähivuokeskiarvoon, 11 % Ruotsiin ja 9 %
sina vientimme mahdollisuudet
Saksaan.
pärjätä maailman kovilla markkinoilla ja kustannuskilpailukyvyn
Vienti: vaikka Suomen vienti on
riittävyys mitataan kuitenkin maamukavasti vetänyt viime vuonna,
ilmantalouden suhdanteissa. Ei
silti Suomen takamatka viennin
juuri nyt näytä hyvältä: Suomen
kasvussa suhteessa euromaihin
päästyä kasvun imuun suhdanon lähes 40 % (tässä verrataan
teet alkavat viilentyä. Tärkeimeuromaita ja Suomea vuodesta
mässä kohteessa Saksassa ei
2018 alkaen).
näytä myöskään valoisalta. Viime vuonna Suomen tavaravienInvestoinnit: teollisuuden investointiaste kiinteissä investoinneis- nistä liki 16 % suuntautui Saksaan,
sa on Suomessa matalalla tasolla. jonne viemme paperia, autoja,
Kun Suomen käyrää verrataan noin metalleja ja koneita. Juuri niitä
kymmeneen eurooppalaiseen teol- erittäin valutuoteintensiivisiä koneita, joissa toimitusketjuissa kolisuusmaahan, Suomen käyrä kultimainen valimoteollisuutemmekee kaikkein alimpana aina vuo-
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Seminaarin keynote-puheenvuoron
piti DIMECC Oy:n
toimitusjohtajan
Harri Kulmala. Yrityksen nimi muodostuu seuraavasti:
Digital, Internet,
Materials & Engineering Co-Creation
(DIMECC). Kulmala
kertoi, että DIMECC
Oy yhdistää Suomen
parhaat voimat valmistavasta teollisuudesta, digitaalisesta teollisuudesta
ja akateemisesta
tutkimuksesta.

kin on mukana. Saksan talous on
niin iso, että jos se alkaa sakata,
koko euroalueen aktiviteetti laskee. Ja juuri niin näyttää nyt käyvän, Saksan teollisuuden tilauk
set putosivat vuoden alkuneljänneksellä enemmän kuin kertaakaan vuoden 2009 finanssikriisin
jälkeen. Myös tuotanto laski.

VALMISTAVAN TEOLLISUUDEN
DIGITALISAATIO
Seminaarin keynote puheenvuoron
käytti toimitusjohtaja Harri Kulmala
Dimecc Oy:stä. Ensin luennoitsija
selvitti, mistä uunituoreen yrityksen
nimi tulee: Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation
(DIMECC). Kulmala kertoi, että
DIMECC Oy yhdistää Suomen parhaat voimat valmistavasta teollisuudesta, digitaalisesta teollisuudesta
ja akateemisesta tutkimuksesta.
DIMECC syntyy fuusiosta, jossa yhdistyvät Euroopan tehokkaimmat innovaatioalustat, valmistavan teollisuuden FIMECC Oy ja digitaalisen
teollisuuden DIGILE Oy. Yrityksen
tavoite on erittäin kunnianhimoinen, eli saada Suomeen 100 000
uutta työpaikkaa. Mukana toiminnassa on reilut 400 organisaatiota
ja 2000 ihmisen osaaminen. Yrityksen omistuspohja on hyvin laaja,
sillä osakkeenomistajia on 69, muVALIMOVIESTI 2/2019

AI Accelerator
Antti Poikola
vetää Teknologiateollisuus
ry:ssä tekoälykiihdyttämöä.
Työ- ja elinkeinoministeriön
rahoittama kaksivuotinen hanke auttaa yrityksiä ottamaan
käyttöön AIteknologioita
ja on nyt täydessä vauhdissaan.

Tämä toimintapa ei kuitenkaan yksin riitä. Lisäksi selvitetään yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa, mikä ominaisuus materiaalissa vaikuttaa kestävyyteen. Tämä voikin olla
merkittävästi standardeissa esitetyistä materiaalivaatimuksista poikkeava ominaisuus.

Vaatimuspohjaisen määrittelyn
onnistumiselle Kinnunen mainitsi
useita edellytyksiä, joista tärkeimmät kaksi ovat: 1) kehittämistavoite
KUVA 3 (Poikola)
pystytään määrittelemään riittävän
tarkasti ja 2) kustannukset huomioidaan kehityksen kaikissa vaiheissa, joka tarkoittaa esimerkiksi sitä,
että saako neljä kertaa kestävämkana mm. ABB, Kone, Elisa, Metennon materiaalien vaatimuspoh- pi maksaa kolme kertaa enemmän
so, Aalto-yliopisto jne. Saimme
jaisesta määrittelystä. Kinnunen to- vai ei.
käytännön esimerkkejä niin mietesi, että myös Oy Johnson Metall
hittämättömästä merenkulusta
Ab on toimialamurroksessa, johon PALJON TIETOA JA
kuin puunkorjuustakin.
kuuluu digitalisaatio, IoT, ekosysKIINNOSTAVIA LUENTOJA
teemien syntyminen toimialojen
Yllä mainittua aihetta käsitteli
rajapinnoille ja erityisesti arvoket- Torstai-iltapäivä vyörytti eteemme
myös AI Accelerator Antti Poikojujen muuttuminen. Nämä laittalaajan kattauksen kiinnostavia luenla omassa luennossaan, jonka otvat eri toimijat etsimään uusia tatoja, joista tässä mainittuna kaksi:
sikko oli Datan jakaminen ja tepoja tehdä tulosta arvoketjussa.
Chief Engine Expert Casting Jarkko
koäly (AI = Artificial Intelligence).
Kinnunen otti esimerkin isoista
Laine Wärtsilä Oyj:ltä kertoi havainPoikola vetää Teknologia-teollityöstökoneista: koneen sijasta
nollisten kuvien kera suurten valusuus ry:ssä tekoälykiihdyttämöä.
laitteen valmistaja myykin käykappaleiden 3D-valmistuksesta ja
Työ- ja elinkeinoministeriön ratettävyyttä, ja hoitaa itse koskannauksesta. Tohtorikoulutettava
hoittama kaksivuotinen hanke
neen huollot käyttökohteessa.
Kalle Jalava Aalto-yliopistosta luen(2018 – 2020) on nyt täydessä
Tämä taas luo uudenlaisen tarnoi seminaarin teeman mukaisesti
vauhdissa, ja ohjelma auttaa
peen osien kestävyydelle, kun
teollisesta internetistä valimossa ja
suomalaisia yrityksiä ottamaan
sekä laitteen valmistus että vakonepajoissa.
käyttöön AI-teknologioita noperaosien kulutuksen seuraaminen
ammin ja merkityksellisemmin.
ovat saman toimijan hallussa.
Näin torstai-iltapäivä luentojen
osalta saatiin pakettiin. Monesti
Kinnunen vertaili mielenkiintoiMATERIAALIEN VAATIMUSnäissä seminaareissa on tässä vaisella tavalla standardipohjaista ja
POHJAINEN MÄÄRITTELY
heessa ”hotellin kylpyläosastoon
vaatimuspohjaista materiaalimää- tutustuminen”. Nyt oli ohjelmassa
rittelyä. Vaatimuspohjaisessa maAamun teknologiamurroksesta
hotellisaunomisen lisäksi mahdollikertoneen osion jälkeen seminaari- teriaalimäärittelyssä toki voi olla
suus panimotuotteiden maisteluun,
laiset siirtyivät lounaalle, ja onnek- taustalla vaikkapa nykyisin käytös- joka tapahtui Hotelli Ilveksen naakaimmat saivat hotellista huoneen- sä oleva standardi. Keskeistä kuipurissa sijaitsevassa Pyynikin Brewkin jo tässä vaiheessa. Hotelli Ilves tenkin on se, että asiakkaan ja val- housessa. Ja kyllä sinne näytti semimistajan kanssa yhteistyössä käyoli taas kerran täyteen varattu.
naarilaisia melkoisen ahkerasti medään läpi kriittisen komponentin
Voimia antaneen lounaan jälkeen
nevänkin ennen kontaktitilaisuuden
siirryttiin konepaja- ja valimoteolli- käyttökohteen asettamat vaatialkua.
suutta lähempänä oleviin aiheisiin. mukset ja erityisesti selvä kehitystavoite materiaalin kehittäjälle. Tällainen tavoite voisi olla eMyynti- ja laatupäällikkö Ilari
Kinnunen piti mielenkiintoisen lu- simerkiksi neljä kertaa pidempi
käyttöikä.
VALIMOVIESTI 2/2019

11

Luennoitsijat ryhmäkuvassa. Edessä vasemmalta istumassa: Juhani Orkas (Valimo-teollisuus ry ja Aalto-yliopisto), Jukka Palokangas (Teknologiateollisuus ry), Harri Kulmala (Dimecc Oy), Eero Pellikka (Alteams Finland Oy), Marko Telenius
(Peiron Oy). Takana vasemmalta seisomassa: Antti Poikola (Teknologiateollisuus ry), Jouni Lehto (TREDU), Seppo Heinänen (AX-Suunnittelu), Ilari Kinnunen (Oy Johnson Metall Ab), Jarkko Laine (Wärtsilä Oyj), Tommi Sappinen (Aaltoyliopisto), Kalle Jalava (Aalto-yliopisto), Mika Linho (Power Instruments Oy).

VALIMOALAN JA
VALUNSUUNNITTELIJOIDEN
KOULUTUKSEN NYKYTILA
JA TULEVAISUUS

Tampereen seudun ammattiopistossa Tredussa työskentelevä koulutussuunnittelija Jouni Lehto kertoi ammattiopistotasoisen valimoalan koulutuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Perjantaiaamuna, hyvin levätyn
yön jälkeen, seminaarin avasi
Kone- ja metallialan uusimmat
päivän puheenjohtajana toiminut
Marko Telenius ja totesi osallistuja- opiskelijatilastot kertovat karua
määrän olevan ilahduttavan runsas. kieltään opiskelijoiden vähentymisestä. Nykytilanne on hyvin
Seminaariohjelmassa oli ajankoh- huolestuttava. Tamperelaisen
Tredun tilasto näytti, että ykköstainen ja tärkeä tietopaketti valivaihtoehdoksi kone- ja metalliamoalan ja valunsuunnittelijoiden
lan oli valinnut alle 30 nuorta, kun
koulutuksen nykytilasta ja niiden
opiskelupaikkoja olisi ollut kolmintulevaisuuden näkymistä. Tämäkertainen määrä. Kaksoistutkintoa
hän sopi erinomaisesti seminaasuorittaville ylioppilaspohjaisille
rin teemaan. Menossa oleva tekopiskelijoille oli kiintiöön varattu
nologiamurroshan edellyttää ta18 aloituspaikkaa, kun hakemuksia
vattoman paljon nykyisen ja tuletuli vain muutamia. Vaikka näissä
van teknologian osaamista. Valimoteollisuus on kuitenkin tavatto- luvuissa on kyse yhdestä oppilaitoksesta, niin ongelma on valtaman työvoimaintensiivistä teollikunnallinen. Pirkanmaa on monelsuutta, joten osaavat ja koulutela tavalla Suomi pienoiskoossa.
tut työntekijät ovat aivan keskeinen menestys- ja kilpailukeino ko- Kun tiedetään, että jo vuonna 2021
Suomessa teknologiateollisuuteen,
ko alalle. Lehto totesi, että kyllä
valamista kohtaan Suomessa kiin- siis myös valimo- ja konepajateolnostusta on, sillä parhaimpina kuu- lisuuteen, tarvitaan peräti 53 000
kausina ValuAtlas -sivustolla on ol- uutta työntekijää, niin ongelman
ratkaisulla on todella kiire.
lut 14 000 kävijää.
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Näin massiiviseen ongelmaan
ei tietystikään kenelläkään ole
antaa päteviä ja nopeita ratkaisuja. Ilmaan jäikin leijumaan ajatus,
että onko maahanmuutto, naiset
vai alan vaihtajat vastaus ongelmaan. Mutta ei siinäkään ratkaisussa ilman ammattikoulutusta
selvitä. Ja selvää on myös, että
nuorille suunnattu kone- ja metallialan markkinointi pitää olla mahdollisimman totuudenmukaista.
Lehto vakuutti, että valimoalan
koulutusta ei olla Suomessa lopettamassa. Valimoinstituutin
palvelut ja brändi säilytetään
koulutuspalvelujen osalta. Kevään 2019 aikana on aloitettu
Valimoalan strategiahanke, johon
on saatu rahoitusta. Keskeinen tavoite on tarjota valimoalan koulutusta yrityksissä työelämälähtöisesti. Suomen valimopaikkakunnilla suoritetaan osaamiskartoitus,
ja samalla rakennetaan konkreettista kouluttajaverkostoa paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä. Kuluvan vuoden aikana kerätään yrityksistä saadut osaamistarpeet koulutuskokonaisuuksiksi.
VALIMOVIESTI 2/2019

TREDU:n
koulutussuunnittelija Jouni
Lehto totesi
valimoalan
koulutuksen
olevan yhteinen valimoille ja valujen
käyttäjille.
Tarvitaan
entistä aktiivisempaa
toimintaa
koulutuksen
osalta ja
hän heittikin ilmaan
ajatuksen ja
toiveen alan
koulutusta
ohjaavasta
työryhmästä.

Tiedoista rakennetaan koulutustarjotin, joka sisältää eri mittaisia koulutusjaksoja. Näitä on järjestetty aikaisemminkin, ja Valimoinstituutille
tullut palaute on ollut erittäin
hyvää.
Aikaisempien koulutusjaksojen
oppilasjakaumasta on tiedossa, että siellä on jopa 90 % valua käyttävästä teollisuudesta. Tämä tietysti
on huomioitava koulutustarjonnassa, ja synkronoitava sisällöt tämän
mukaisesti. Useinhan kuitenkin valimon ja konepajan tehtäväkentät
ovat hyvinkin samantyyppisten asioiden kanssa tekemisissä.
Professori Juhani Orkas kertoi
tämän jälkeen valimoalan koulutuksesta yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Akateemista
koulutusta järjestetään Suomessa Espoon Otaniemessä (Aaltoyliopisto) ja Tampereella (Tampereen Yliopisto).
Opintouudistuksen jälkeen valamiseen liittyvät kurssit ovat romahdusmaisesti vähentyneet. Tätä hyvin kuvaa se, että Aalto-yliopiston
Konetekniikan maisterivaiheen
VALIMOVIESTI 2/2019

Akateemisella rintamalla, eli
valimotekniikan professuuriin
Suomessa valmistuu 2 – 7 diplomityötä vuodessa, ja väitöstöitä tehdään yksi joka toinen
vuosi.

SÄHKÖAUTOBUUMI
JA VALIMOTEOLLISUUS

Menossa on maailmalla ja Suomessakin kova kuhina sähköautoista. Ja tämän vuoksi monien
valimomiesten mielessä onkin
pyörinyt ajatus, kuinka valimoteollisuus asemoituu tässä tulevassa autoteollisuuden murroksessa. Tähän kysymykseen oli professori Orkas valmistanut kiintoisan
luennon, joka perustui valimoteollisuuden omaan tutkimukseen
murroksesta. Tiedot oli kerännyt
Bundesverband der Deutschen
koulutuksessa on tarjolla enää yk- Gießerei-Industri e.V. (BDG),
si suoraan valamiseen liittyvä kurs- (engl. Federation of German
si, nimeltään Advanced Casting
foundry industry).
Technology. Lisäksi toki on Aalto
ARTSin Kuvanveiston yksikön kans- Luennon alkuun selvitettiin, misa meneillään varsin laaja yhteiskä on sähköauto, ja mikä on hybrityö. Siellä opetusta annetaan kah- diauto sekä niiden levinneisyyttä
della valamiseen liittyvällä kurssilla. Suomessa. Suomessa täyssähköOpetus on sirpaloitunut niin, että autojen kasvu oli 2017 – 2018 peprofessori vierailee luennoimassa räti 66 %. Kasvuprosentti on kyllä
useilla Aallon tuotanto- ja materi- komea, mutta lähdetään toki tavataalitekniikan kandi- ja maisterivai- toman pienistä luvuista. Suomen
heen peruskursseilla. Maantieteel- sähköautokanta oli vuoden 2018
lisesti hajonta on niin, että profes- lopussa 15 500, josta vain 2 404
sori opettaa valimotekniikkaa myös oli ns. täyssähköautoa, loput tuosTampereen Yliopistolla, mutta esi- ta määrästä oli ladattavia hybridejä.
merkiksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tai Oulun yliopis- Suurimmat määrät valuja sijaittossa ei valimotekniikkaa opeteta. sevat moottorissa ja vaihteistonAmmattikorkeakouluissa valimosiirrossa. Polttomoottorissa on 11
tekniikan opettaminen on satunvalukomponenttia (mm. sylinterinaista. Tilanne akateemisen valiryhmä ja -kansi) kun taas hybridimoalan koulutuksen kannalta on
sähköautossa tuo määrä on kahtällä hetkellä ja varmaan myös tu- deksan. Polttomoottoriauton vaihlevaisuudessa haasteellinen, kun
teistoon tarvitaan kolme merkitkatsotaan muutoksia Aalto-yliopis- tävää valua, kun taas sähköauton
tossa viimeisien vuosien aikana.
vaihteistoon tarvitaan vain yksi vaProfessori Orkas jopa aavisteli,
lukomponentti. Siis pelkästään luettä voisikohan tässä käydä niin,
kumääriä tarkastellen valukompoettä joskus tulevaisuudessa valinentit vähenevät 14:sta 9:ään. Kemoalan professuuri onkin vaikka- hitys valukomponenttien määrässä
pa tuotantotekniikan professuurin on kuitenkin kahdensuuntainen.
sisällä.
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Vaikka valujen määrä laskee moottorissa ja vaihteistonkotelossa, valujen määrällinen tarve kasvaa esimerkiksi akselistossa ja korissa.
BDG:n mukaan valukomponenttien materiaalikirjo ja myös valmistusmenetelmät muuttuvat, kun siirrytään hybridi- ja sähköautotuotantoon. Henkilöautojen ja kevyiden
kuorma-autojen sylinterikannet tulevaisuudessa valetaan painevalamalla, kokillivaluna tai keernapakettivaluna, ja valumateriaali on eirautametalli. Sylinteriryhmien kannalta kehityskulku on paljolti samansuuntainen. Sen sijaan raskaiden kuorma-autojen polttomoottoreissa pysytään valuraudassa,
mutta tulevaisuudessa ne valetaan
tuorehiekattomalla keernapakettimenetelmällä. Viesti tutkimuksesta oli, että tulevaisuudessa raskaat
ajoneuvot käyttävät voimanlähteenä polttomoottoreita, tai tutkimuksessa ei ollut mitään vihiä muusta
kehityskulusta tässä asiassa.
Täyssähköautojen valukomponenttien valulaji tulevaisuudessa
on ei-rautametalli ja valmistusmenetelmät painevalu, kokillivalu ja
keernapakettivalu. Valujen kompleksisuus ja moninaisuus kasvavat
myös autojen muissa rakenteissa.
Toinen merkittävä kehityskulku arvioi sähkö- ja hybridiautojen sisältämien valukomponenttien lukumääräisesti kasvavan.

Aalto-yliopiston
tohtorikoulutettava Tommi Sappinen oli perehtynyt kuivatun
kvartsihiekan ja
termisesti elvytetyn hiekan hiilidioksidipäästöihin. Nämä molemmat aiheuttavat myös hiilijalanjäljen.Esityksen viimeinen
kalvo oli yllätyksellinen.

moottoreiden kehittämisessä, sillä
nämä moottorithan ovat tässä vaiheessa vasta elinkaarensa alussa,
ja teknistä kehittymistä tapahtuu
varmasti.

VALIMOIDEN
YMPÄRISTÖHAASTEET
Seminaarin päätteeksi saimme
kuulla Aalto-yliopiston tohtorikoulutettava Tommi Sappisen kaksikin
kiintoisaa puheenvuoroa.

Valimoissa vakiopuheenaihe
on hiekka. Näitä hiekkoja riittää monenlaisia: kvartsihiekka,
täytehiekka, tuorehiekka, muottihiekka, keernahiekka, jätehiekka,
BDG:n ennusteiden mukaan
hartsihiekka, kromihiekka, elvytetty
vuoteen 2035 mennessä 15 %
hiekka, kiertohiekka, neitseellinen
maailman autokannasta on täyshiekka jne. Tällä kertaa Sappinen
sähköautoja ja 60 % hybridiauto
oli tutkinut neitseellisen kvartsihieja. Tätä lukua tarkastellessa kankan ja termisen elvytysprosessin länattaa muistaa, että maailman
pikäyneen hiekan päästöjen eroja.
raskaat ajoneuvot ovat edelleen
Ja sitä kautta päässyt myös näiden
polttomoottoreilla varustettuja.
aiheuttamien hiilijalanjälkien eroiKaikkineen kuitenkin erityisesti
hin. Esityksen laskelmat perustuihybridiautojen määrän voimakas
lisääntyminen kasvattaa valukom- vat hiekan käytössä viiden syklin
kiertoon, ja pohjautuivat valimoisponenttien tarvetta aina vuoteen
2040 saakka. Valimoteollisuudella sa toteutuneisiin tuloksiin, mutta
on suuri merkitys sähkö- ja hybridi- myös akateemiseen alan tutkimukseen.
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Sappisen esittämä tulos oli hämmästyttävä. Ottamalla tarkasteluun
koko suomalainen hiekkaa käyttävä
valimoteollisuus, niin termiseen elvytykseen siirtyminen toisi yli 13
miljoonan kilon hiilidioksidipäästöjen vähennyksen vuodessa. Ja jotta
seminaarilaiset ymmärtäisivät asian
kokoluokan, Sappinen kertoi tuon
hiilidioksidimäärän vastaavaan 140
matkaa henkilöautolla kuuhun ja
takaisin.
Toisen esitelmän Sappinen aloitti
toteamalla, että valimoiden ympäristötutkimuksella menee hyvin.
Juuri nyt on aktiivisessa vaiheessa seuraavat tutkimushankkeet:
– Kiertovalu (Business Finland,
aikataulu 2018 – 2010)
– Green Foundry (Euroopan
Komission tukema LIFE 		
-hanke, 2018 –2021)
– Hiekkaprinttauksen monipuolistaminen (Aalto-yliopisto)
– Bauksiitista kromiitin korvaaja
(Aalto-yliopisto + muita)
– Valimoiden BAT -dokumentin
päivitys (Euroopan komissio)
VALIMOVIESTI 2/2019

Vuoden valunkäyttäjäpalkinnon sai Danfoss
Drives Oy. Valimoteollisuus ry:n hallituksen
puheenjohtaja Eero
Pellikka perusteli valintaa toteamalla, että
Danfossilta löytyy tervettä ennakkoluulottomuutta etsiä uusia ratkaisuja valutoimittajiensa kanssa. Danfoss
Drivesin puolelta palkinnon vastaanotti
Sourcing Manager
Jarkko Alanen, joka
vastauspuheenvuorossaan kiitti Valimoteollisuus ry:tä miellyttävästä
huomionosoituksesta.
Henkilöt kuvassa vasemmalta alkaen: Pellikka,
Alanen ja Orkas.

VUODEN
VALUNKÄYTTÄJÄPALKINTO
Valun Käytön Seminaarin perinteisiin kuuluu Valimoteollisuus ry:n
huomionosoitus vuoden valunkäyttäjälle, tai vaihtoehtoisesti nuoren
valimoalan jatko-opiskelijan kannustaminen opintostipendillä. Tämän vuoden seminaarissa valunkäyttäjäpalkinnon vastaanotti Danfoss Drives Oy. Valimoteollisuus
ry:n hallituksen puheenjohtaja Eero Pellikka perusteli valintaa toteamalla, että yritys on pitkään ja menestyksellisesti käyttänyt kevytmetallivaluja avaintuotteidensa runkorakenteissa. Valuosien käyttö on ollut todella pitkäjänteistä. Pellikka
totesi Valimoteollisuus ry:n uskovan yrityksen menestyksen jatkuvan myös uuden sukupolven tuotteilla, joissa on kyetty entistä monipuolisemmin hyödyntämään
alumiinivalun ominaisuuksia.

nitsi, että Danfoss Drives Finlandin
tehdas sijaitsee Vaasassa, jossa se
valmistaa, markkinoi ja kehittää
taajuusmuuttajia. Vaasassa valmistettujen tuotteiden markkinat ovat
globaalit. Drivesin muita yksiköitä
sijaitsee Tanskassa, Kiinassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Italiassa ja
Intiassa. Danfoss Groupiin kuuluu
kaikkiaan noin 70 tehdasta ja se
työllistää 28 000 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2018 oli 6,1 miljardia euroa. Vaasan tehtaan historia juontaa juurensa vuoteen 1993,
jolloin perustettiin yritys nimeltä
Vacon. Kovan kasvun ja laajentumisen jälkeen tanskalainen Danfoss osti yrityksen vuonna 2014.

Danfoss Drives Finland käyttää
tuotteissaan alumiinivaluja, mutta
Danfoss Groupin muut yksiköt
käyttävät myös rautavaluja. Mekaniikan hankinnat ovat pääsääntöisesti hoidettu alueittain, ja esimerkiksi Kiinan yksiköt hankkivat
Danfoss Drivesin puolelta palkin- tarvitsemansa valuosat Aasiasta.
toa oli vastaanottamassa Sourcing Kaikki hankinnat ohjautuvat Total
Manager Jarkko Alanen, joka vas- Cost -ajattelun mukaan. Yritykselle on tärkeä ylläpitää kilpailukykyitauspuheenvuorossaan kiitti Valinen kustannustaso myös
moteollisuus ry:tä miellyttävästä
huomionosoituksesta. Alanen mai- Suomessa.
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Danfossin näkemysten mukaan
on menossa kehityskulku, jossa eri
toimintoja integroidaan samaan valukomponenttiin. Näin luonnollisesti
valutkin muuttuvat monimutkaisemmiksi, ja erityisesti tässä kehitystyössä tarvitaan tiivistä yhteistyötä valimoiden kanssa. Kaikki yrityksen mekaniikkasuunnittelu tehdään 3Dsuunnittelujärjestelmissä, joka
vaatii vastaavaa osaamista valimotoimittajilta.

VALIMOTEOLLISUUS
RY:N VUOSIKOKOUS
Valimoteollisuus ry piti sääntömääräisen vuosikokouksensa seminaarin jälkeen, ja asialistalla oli
yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta. Vuosikokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi
Peiron Oy:n toimitusjohtajan
Marko Teleniuksen.
Tärkeimmät lähteet: Valun käytön seminaarin 2019 luennot, Valimoteollisuus ry
VALTY, Teknologiateollisuus ry sekä
lukuisat keskustelut.
Artikkeliin liittyvän palautteen lukija voi
antaa sähköpostilla: olavi.piha@aalto.fi
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HAPPIPEITSET.FI
Meiltä saat happipeitset kaikenlaisiin teollisuuden
tarpeisiin. Olemme kotimainen perheyritys ja
toimineet Suomessa jo vuodesta 2005.

- RIPEÄT TOIMITUKSET
- MUTKATON PALVELU
- EDULLISET HAPPIPEITSET

SOITA
MIALLE
JA TILAA!
+358 40 739 7225

WWW.HAPPIPEITSET.FI

INFO@HAPPIPEITSET.FI

Paha-Poika eli työnjohtaja Reino Alho oli uunipomo, mutta suoritti silti harvoin esimerkiksi raudan
lämpötilan mittauksia. Kerran hän kuitenkin tarttui optiseen lämpömittariin, kun kupoliuunista laskettiin rautaa. Reiska sihtaili ja sihtaili, käänsi säätöruuvia. Viimein hän tuskastuneena heitti mittarin kaulastaan. Kun joku kysyi, paljonko lämpötila oli, Reiska vastasi:
– En osaa sanoo, mutta kuumaa se on.
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Kasku Rautpohjan Valimosta, osa 8. Kaskut kerännyt Olavi Piha.
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 Jyväskylä
puh. 010-672150
fax. 010-6725335

DRYING NEW VALUE
www.sftec.fi
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VALUNKÄYTÖN
SEMINAARI

Valimoiden
ympäristötutkimuksesta

TEKSTI JA KUVAT: Tommi Sappinen

Tämä artikkeli on tiivistelmä aiheista, jotka esiteltiin maaliskuussa järjestetyssä Valun käytön seminaarissa.

Lyhyesti sanottuna valimoiden
ympäristötutkimuksen tilanne tällä hetkellä on hyvä. Suomessa on
käynnissä useita ympäristöasioihin liittyviä tutkimusprojekteja,
joista suurella osalla on kansainvälisiä kumppaneita. Tässä artikkelissa kerrotaan lyhyesti Business Finlandin tukemasta Kiertovaluhankkeesta, Green Foundry –nimisestä EU Life –hankkeesta, Aalto yliopiston muottihiekan
3D-printtaukseen liittyvästä väitöstutkimuksesta sekä bauksiittihiekkaan ja BAT-dokumentin
päivitykseen liittyvistä hankkeista.
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KIERTOVALU

tukseen ts. ikäännytykseen. Koko
projektin taustalla on vuoden 2018
alussa voimaan tullut MARA-asetus
Vuoden 2018 puolenvälin jäl(Valtioneuvoston asetus eräiden jätkeen alkanut ja vuoden 2020
syksyyn kestävä Kiertovalu-projek- teiden hyödyntämisestä maarakenti käsittelee valimoiden ympäristö- tamisessa 843/2017), joka sallii valihaasteita kolmesta eri näkökulmas- mohiekan käytön maarakennuksessa, kun vain tietyt ehdot täyttyvät.
ta. Projekti on Business Finlandin
Co-Innovation mallin mukainen
hanke, eli siinä on rinnakkaisia yri- Maarakennuskäyttöä tukevassa
tysprojekteja Aalto yliopiston tutki- työpaketissa tehdään laaja kattaus
perustestejä yleistä suomalaista jämusprojektin kanssa yhteistyössä.
Kolme työpakettia liittyvät muotti- tehiekkaa edustavasta jakeesta.
hiekan termiseen elvytykseen, jäte- Koestettavaksi valittiin tasalaatuihiekan maarakennuskäyttöön sekä nen mekaanisesti elvytetty ja kierjätehiekkojen kemialliseen puhdis- rosta poistettu Alphaset-hiekka,
sillä se vastaa suurinta markkinaa
Suomessa. Tutkimus keskittyy hiekkojen mekaanisiin ominaisuuksiin,
Virallinen EUjoten esimerkiksi furaanihiekkaan
Life projektien
pätee kuitenkin samat ominaisuulogo.
det raekoon vastatessa tutkittua
jaetta. Perustestien pohjalta tutkitaan geoteknisillä menetelmillä
stabiloitujen hiekkojen mekaanisia
ominaisuuksia. Stabilointi tarkoittaa
jonkun kemiallisesti reagoivan sideaineen sekoittamista maajakeeseen
niin, että se kovettuu ajan myötä rakenteessa. Yleisin esimerkki stabilointiaineesta on sementti, mutta
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Termisesti elvytetty kvartsihiekka (mikroskooppikuva).

tässä projektissa tutkitaan myös
kiinnostavia uusiomateriaaleja,
kuten energialaitosten tuhkia.
MARA-asetukseen liittyen
Kiertovalu-projektissa tutkitaan
myös hiekkojen ikäännytystä.
Ikäännytys tarkoittaa haitallisten
aineiden luonnollista haihtumista sekä liukenemista läjitetystä
jätteestä. Alustavien tietojen
mukaan sateella on merkittävä
vaikutus ikäännyttämiseen, mutta tässä projektissa halutaan tutkia myös sen kemiallista tehostamista. Näin ollen voidaan puhua
jo hyvinkin yleisesti jätehiekan
pesemisestä, ja kirjallisuuden
pohjalta kotitalouksillekin tuttu
kloriitti näyttäisi olevan lupaavin
kemikaali.

töön myös niin sanottu ”pihahiekka”, eli kierrosta poistettu hiekka,
joka on ollut ulkoilmassa odottamassa loppusijoitusta. Tämä on
merkittävä resurssi, sillä ympäristövaatimusten tiukentuessa suuret määrät hiekkaa on jäänyt odottamaan sopivaa sijoituskohdetta.

GREEN FOUNDRY

Euroopan komission tukema
LIFE-hanke Green Foundry koostuu kansainvälisestä konsortiosta,
joka on keskittynyt valimoiden sisäilma- sekä ympäristöhaasteiden
ratkaisuun epäorgaanisia hiekkasideaineita käyttämällä ja kehittämällä. Konsortiossa on sekä tutkimuslaitoksia, valimoita että yliopistoja seitsemästä EU-maasta:
Suomesta, Ruotsista, Espanjasta,
Termisen elvytyksen työpaketis- Ranskasta, Saksasta, Puolasta ja
Italiasta. Epäorgaaniset sideaisa jatketaan lupaavaa yhteistyötä
Nuutajärven elvytyslaitoksen kans- neet ovat jo jokseenkin tunnettuja kevytmetallivalimoissa, mutsa. Kiertovalu-projektissa keskitytään elvytysprosessin optimointiin ta Green Foundry projektissa pija puhtaan palamisen tutkimiseen. lotoidaan niiden hyödyntämistä
Myös hiilijalanjälki sekä valimoiden rautametallien ja isojen kappaleipölyihin liittyvät haasteet ovat pin- den valamisessa. Projektissa tehnalla. Energiatehokkaalla ja korke- dään mittauksia valutapahtuman
an laatutason prosessilla uskotaan päästöistä ja valimoiden sisäilmaspystyttävän ottamaan takaisin käyt- ta, ja niitä verrataan epäorgaaniVALIMOVIESTI 2/2019

sen ja orgaanisen sideaineen välillä. Projektissa keskitytään myös
epäorgaanisten hiekkojen uusiokäyttöön. Tutkittavia aiheita ovat
muun muassa elvytys, kompostointi ja maarakennus.

HIEKKAMUOTTIEN
3D-PRINTTAUKSEN
MONIPUOLISTAMINEN
Vuoden 2019 alussa alkanut
väitöstutkimus Aalto yliopistossa
pyrkii löytämään keinoja, joilla eri
hiekkoja sekä sideaineita saadaan
otettua tehokkaammin käyttöön
hiekkamuottien 3D-printtauksessa.
Hiekkamuotteja printtaamalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä resursseissa, ja tutkimus pyrkiikin
edistämään tätä teknologiaa. Tämäkin tutkimus on lähtökohtaisesti kiinnostunut epäorgaanisista sideaineista, sillä etenkin vesi- ja
lämpökovetteiset silikaattimineraaleihin perustuvat sideaineet vaikuttavat lupaavilta 3D-printtauksen
näkökulmasta. Projektissa on hyvät mahdollisuudet myös tutkia
esimerkiksi elvytettyjä hiekkoja
tai kokeellisia sideaineita, sillä
pohjatyönä pyritään löytämään
printtauksen mahdollistavat pa-
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rametrit ja niiden ohjausarvot,
jolloin uusien hiekkasysteemien
testaus yksinkertaistuu jatkossa.

BAUKSIITTI KROMIITIN
KORVAAJANA
Valimoalalla hyvinkin tunnettu
”pakollinen paha” on varmasti
kromiittihiekka. Sen ominaisuudet
pintahiekkana korkean lämpötilan
valuissa ovat vertaansa vailla, mutta sen hinta ja hiekankierron ongelmat vaivaavat alaa. Markkinoille on
kuitenkin tullut kilpaileva tuote, jota on kokeiltu jo suomalaisissakin
valimoissa. Korkeassa lämpötilassa sintrattua bauksiittihiekkaa,
jonka päämineraalina on alumiinioksidi, tuotetaan pääosin öljyteollisuuden tarpeisiin kaivoksella
Etelä-Amerikassa. Edulliset ominaisuudet valimoteollisuudessakin
on huomattu, ja nyt sen käyttöä pilotoidaan ja tutkitaan lisää. Bauksiitissa eniten kiinnostaa hyvän lämmönkestävyyden lisäksi myös sen
inerttisyys, jonka pitäisi poistaa
ongelmat kierrossa ja etenkin elvytyksessä kvartsin kanssa. Kromiitti tunnetusti reagoi kvartsin
kanssa, muodostaen piioksidista

esimerkiksi fayaliittia kromin ja raudan oksidien läsnä ollessa. Korkeassa lämpötilassa sintratun alumiinioksidin sen sijaan uskotaan olevan erittäin stabiilia korkeassakin
lämpötilassa.

rusteella painotus tulee olemaan
ainakin jätehiekkoihin liittyvissä
asioissa. Professori Juhani Orkas
edustaa Suomen valimoteollisuutta BAT-dokumenttia työstävässä
Technical Working Groupissa.

VALIMOIDEN BEST
AVAILABLE TECHNOLOGIES
DOKUMENTTI

LOPPUSANAT

Valmistavan teollisuuden tuotantolaitoksien päästöjä valvova
EIPPCB, eli European Integrated
Pollution Prevention and Control
Bureau, valmistelee yhteistyökumppanien kanssa virallista
BAT-dokumenttia valimoille,
sillä aiempi on jo vuodelta 2005.
BAT-dokumenttien tarkoituksena
on määritellä nimensä mukaisesti
parhaat saatavilla olevat teknologiat, joilla tuotantolaitosten päästöt pysyvät soveltuvalla tasolla.
Dokumentin säännökset koskevat rauta- ja teräsvalimoita, joiden tuotantokapasiteetti ylittää
20 t/pvä ja metallivalimoita, joiden sulatuskapasiteetti ylittää
20 t/pvä. Päivitetty BAT-dokumentti valmistunee vuonna 2023,
ja ensimmäisten kuulumisten pe-

Esiteltyjen projektien perusteella
on selvää, että ympäristöasiat ovat
todellakin pinnalla alallamme. Mitä
kuitenkin lyhyen tutkijan urani aikana olen huomannut, niin Suomen
valimoalalla on merkittävä etu ympäristöongelmien ratkaisemisessa.
Tämä etu on alalla vallitseva yhteishenki, joka takaa, että yhteiset ongelmat ollaan valmiita ratkaisemaan yhteisellä panoksella. Taatusti jatkossa ympäristöasioista
huolehtiminen on myös kilpailuetu globaaleilla markkinoilla. Jatketaan siis näitäkin projekteja samassa hengessä, ja allekirjoittanut
vastaa aina mielellään ympäristöasioissa askarruttaviin kysymyksiin.

Yhteystiedot:
tommi.sappinen@aalto.fi

Bauksiittihiekka
(mikroskooppikuva).
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Foundry and Metallurgy Engineering
paikkaamaan IMF:n jättämän aukon

Beijers on solminut yhteistyösopimuksen sveitsiläisen valimolaitevalmistajan Foundry
and Metallurgy Engineering:n (FME) kanssa. FME paikkaa IMF:n markkinaan jättämän
aukon vielä entistä laajemmalla tuoteportfoliolla. FME on IMF:n työntekijöiden
perustama laitevalmistaja, jolla on toimintaa Sveitsissä sekä Tsekeissä. Laitevalmistus
tapahtuu Tsekeissä suurissa, IMF:n entisissä tuotantotiloissa.
Tuotevalikoimaan kuuluu:
• Mikserit
• Hiekkajärjestelmät
• Hiekan mekaaninen ja terminen elvytys
• Täryt ja tyhjennystäryt
• Kuivaimet
• Mobiilijärjestelmät
• Keernatykit
• Kaavauslinjat
• Linjojen automatisointi
• Etätuki
• Vara- ja kulutusosat
Räätälöidyt valimoratkaisut yhteistyössä asiakkaan
kanssa
• Prosessien suunnittelu
• Prosessien vuokaaviot
• Layout suunnittelu, 2D ja 3D suunnitelmat
FME toimittaa erittäin korkealaatuisia palveluita, koneita ja laitteita
valimoteollisuuteen. Pitkällä kokemuksella ja rautaisella ammattitaidolla,
FME toimittaa kaiken aina yksittäisistä koneista kokonaisiin laitoksiin avaimet käteen
periaatteella.
Huippukovalla osaamisella FME hoitaa myös huollon ja tuen IMF laitteisiin, pitäen
sisällään myös vara-ja kulutusosat

Beijer Oy | Elannontie
VALIMOVIESTI
2/2019 5 | 01510 Vantaa | Puh: 09-615 20 550
Sähköposti: info@beijers.fi | www.beijers.fi
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Merkkipäivä

PAAVO TENNILÄ 90 VUOTTA
TEKSTI JA KUVAT: Olavi Piha

Dipl.ins. Paavo Tennilä täytti 90
vuotta 27.4.2019. Tennilä on Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen
vanhin kunniajäsen ja sen kuudes
puheenjohtaja. SVY kokosi keskuudestaan lähetystön, ja meni onnittelemaan päivänsankaria paikan
päälle Kangasalle, jossa Paavo nykyisin asuu puolisonsa Elina Aron
kanssa. Onnitteluja olivat viemässä hallituksen puheenjohtaja Aki
Keskinen, asiamies Jani Isokääntä,
kunniajäsen Kari Pohjalainen ja tämän kirjoittaja Olavi Piha.

1975 – 1982, terästehtaan johtajana 1982 – 1984 sekä tutkimus- ja
kehitysjohtajana 1984 – 1994.
Työura Lokomolla kesti 39 vuotta.
Tennilä toimi myös useiden vuosien ajan Tampereen Teknillisessä
Korkeakoulussa valimotekniikan
opettajana.

Vuonna 1957 Paavo Tennilä liittyi
Suomen Valimomiesten Liittoon,
nykyiseen Suomen Valimotekniseen Yhdistykseen, ja juuri tuona
vuonna Yhdistyksen Liittokokous
olikin Tampereella. Tennilä toimi
Paavon ura suomalaisessa valimo- yhdistyksen Tampereen osaston
teollisuudessa ja Suomen Valimo- puheenjohtajana 1960 – 1964, yhteknisessä Yhdistyksessä on verdistyksen sihteerinä 1964 – 1966,
taansa vailla. Hän aloitti opiskelun varapuheenjohtajana 1966 – 1970
Teknillisessä Korkeakoulussa sykja puheenjohtajana 1970 –1973.
syllä 1949, ja kun Teknillisen korHän oli myös ensimmäinen pukeakoulun ylioppilaskunta järjesheenjohtaja, joka vakiinnutti halti harjoittelupaikkoja ulkomaille,
lituksen puheenjohtajan kaudekPaavo pääsi 23-vuotiaana teeksi kolme vuotta. Paavo Tennilälle
karina Wieland-Werken metallimyönnettiin yhdistyksen kultaitehtaaseen Ulmiin harjoittelijaksi.
nen ansiomerkki vuonna 1977,
Kansainvälinen ura siis alkoi hyvin
ja samana vuonna hänet myös
nuorena. Työura Lokomo Oy:n te- kutsuttiin yhdistyksen kunniaräsvalimon työpajainsinöörinä aljäseneksi.
koi helmikuussa 1955, sitten seurasivat tehtävät valimon osastoPaavo tunnetaan ahkerana suoinsinöörinä 1958–1966, päämemenkielisten valimotekstien tuottallurgina 1966 – 1970, tuotantotajana. Vuonna 1958 hän aloitti
päällikkönä 1970 – 1975, LokoKonepajamies-lehden valimomon tehtaitten hallintojohtajana
miesnumeroiden erikoistoimit-
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tajana hoitaen tätä tehtävää yli kolme vuosikymmentä. Tennilä toimi
osakirjoittajana Valimotekniikka-kirjoissa vuosina 1969, 1982 ja 1986
sekä kansainvälisen valimosanakirjan suomenkielisessä osuudessa
1984. Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen täyttäessä 50 vuotta Paavo Tennilä kirjoitti yhdistyksen toiminnasta juhlakirjan. Valimoviestiin
Tennilä käänsi yhteensä noin 400 sivua uutisia ja artikkeleita Giessereilehdestä vuosina 1991 – 2011.
Tennilän työuran merkittävin
tapahtuma oli Lokomo Oy:n teräsvalimon siirtyminen tyhjöterästen
tuotantoon keväällä 1982. Tyhjökonvertterin tunnus oli VODC
(Vacuum Oxycen De-carburization
Converter). Tämä konvertteri oli
ensimmäinen laatuaan maailmassa
Saksassa Thyssenin terästehtaalla
kehitetyn prototyypin jälkeen. Tämä investointi oli tarpeen, koska
teräsvaluille asetettiin entistä kovemmat laatuvaatimukset RaumaRepolan aloittaessa öljynetsintälauttojen valmistuksen. Niiden ristikkorakenteisiin tarvittiin nurkkakappaleita eli nodeja.
Tyhjöteräksen valmistus loi
myös edellytykset valmistaa ultralujaa maraging-terästä, jonka
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SVY:n edustajat kävivät onnittelemassa yhdistyksemme vanhinta kunniajäsentä Paavo Tennilää. Kuvassa päivänsankari kukkien kera ja yhdistyksemme puheenjohtajalla pian luo-vutettava miehistöpallon pienoismalli.

myötölujuus on noin viisinkertainen tavanomaisiin teräksiin verrattuna. Tämä taas mahdollisti
omalta osaltaan kahden miehistöpallon valmistamisen syvänmeren tutkimusaluksiin, jotka
toimitettiin Neuvostoliittoon
vuonna 1986.
Osa-aikaeläkkeelle jäätyään Tennilä toimi Valimoiden toimialaryhmän käynnistämän teknologiaohjelman ”Valupohjaisten komponenttien valmistuksen kehittäminen” osa-aikaisena koordinaattorina vuosina 1991 – 1995.

Kuvassa Paavolle luovutettu miehistöpallo,
joka on tarkka kopio esikuvastaan. Pienoismallin mallinnuksen ja valusuunnitelman teki Valmet Technologies Oy Rautpohjan valimon valunsuunnittelija Sampo Vauhkonen
Tevo Lokomolta saatujen alkuperäisten sukelluspallon kuvien pohjalta. Valusuunnitelmien mukaiset muotin osat tulostettiin Hetitec Oy:ssä, ja pallo valettiin ja viimeisteltiin Valmet Technologies Oy Rautpohjan
valimolla.
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Tilaisuudessa vallitsi miellyttävä
ja iloisen lämmin tunnelma. Paavo kertoili huumorintäyteisesti
työelämänsä aikana tapahtuneista asioista ja kommelluksistakin.
Mieleenpainuva oli ollut vuoden
1965 matka Venäjälle. Venäjän ulkomaankauppaministeriö oli kutsunut suomalaisia valimojohtajia
tutustumaan juoksuhiekkamenetelmään nykyisen Ukrainan alueelle. Venäläisten tavoite oli kaupata

SVY:n edustajat kävivät
onnittelemassa yhdistyksemme vanhinta kunniajäsentä Paavo Tennilää.
Kuvassa päivänsankari
kukkien kera ja yhdistyksemme puheenjohtajalla
pian luovutettava miehistöpallon pienoismalli.

menetelmä länteen Suomen kautta. Matkaa tehtiin talvella kahdella
Volgalla peilikirkasta tietä tuhatta
ja sataa ajaen (silloin ei ollut vielä
keksitty nastarenkaita). Etupenkillä
istui Tampellan valimonjohtaja Eskola ja takapenkillä tulkki, Wärtsilä Pietarsaaren valimonjohtaja Järvenpää ja Paavo. No, sitten Volga
lensi komeasti monien volttien
kautta ulos tieltä, päätyen katolleen sinne jonnekin lumiselle arolle. Romuttuneessa autossa, keskellä ei mitään, kasan alimpana olikin
sitten Paavo. Ja siitä ne seikkailut
sitten vasta alkoivatkin… Juttua oli
nautinnollista kuunnella. Paavon
viiltävän terävää muistia kuvastaa
se, että hän viiden vuosikymmen
jälkeen muistaa myös tulkin nimen, hänen nimensä oli muuten Axel Armfelt.

Suomen Valimotekninen
Yhdistys ja sen kaikki jäsenet
toivottavat Paavolle paljon
onnea merkkipäivän johdosta.
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Paavo Tennilän rahasto
jakaa stipendejä

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry julistaa Paavo Tennilä stipendirahaston
stipendit haettavaksi jatkuvana hakuna. SVY:n hallitus päätti kokouksessaan
31.10.2018 Paavo Tennilän rahaston stipendien ympärivuotisesta hausta jäsenistöltä tulleen palautteen perusteella.

Hallitus kokoontuu neljä kertaa vuodessa tehden kokouksissaan päätökset stipendien
jakamisesta saatujen hakemusten perusteella rahaston säännöt
huomioiden. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa kaksi viikkoa
ennen hallituksen kokousta SVY:
lle osoitteeseen Paavo Havaksen
tie 5 D, 90570 Oulu, tai sähköpostilla jani.isokaanta@svy.info. Vuoden 2019 ensimmäinen hallituksen kokous on 6.2.2019, ja näin
ollen stipendihakemukset kyseiseen kokoukseen tulee olla toimitettuna 23.1.2019.
Hakemukset osoitetaan 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.
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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 30vuotiaille 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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Valimon luotettava yhteistyökumppani
Edustamme varteenotettavia toimittajia ja laadimme asiakkaillemme
räätälöytyjä ratkaisumalleja jo yli 55 vuotta.

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

LämmitysjäähdytysLämmitys- jajajäähdytysseula,
seula,
panosajo
panosajo (Neuhof)DeAnTek

AGTOS GmbH

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

Künkel-Wagner ja SLS Swisspour valukoneet
Eri saksalaisia toimittajia
Reissaus & Baumberg Maschinenbau (uudet koneet)
Varaosat: Röper/Lämpe
– Hiekan elvytys, terminen ja mekaaninen:
Axmann, DeAnTek, Webac
– Paineilmalähettimet:
Klein, Neuhof, DeAnTek
– Induktiouunit, -kelat, transistoritekniikka:
I.A.S.
– Romun nostomagneetit:
Himmelmann.
– Amiinikaasupesurit:
B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:
Eri toimittajia
– Sinkotekniikan vara- ja kulutusosat:
AGTOS, STO-Strahltecnik, Team-Strahltecnik
– Tärytekniikka:
Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet: Webac
– Furaani- ja alphaset-hiekkojen sekoittimet: Webac, Axmann
– Tuorehiekkasekoittimet:
Künkel-Wagner
– Panostuslaitteet, pölynpoisto:
Cyrus
– Valimosuunnittelu, valuohjelmat:
DeAnTek

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778
e-mail: diaco@diaco.fi
ValimoViesti 1 •2/2019
2016
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TIEDOTE
VALIMOINSTITUUTISTA

Tredu jatkaa valimoalan koulutusta
JOUSTAVASTI YHTEISTYÖSSÄ TYÖELÄMÄN KANSSA

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu tarjoaa valimoalan koulutusta jatkossa yhteistyössä työelämän kanssa ja työelämän toimintaympäristöissä. Tavoitteena on tarjota valimo-alan koulutusta joustavasti yhteistyöverkoston avulla
valtakunnallisesti. Uutta toimintamallia kehitetään ja testataan.
Tredun Hepolammintien toimipisteessä sijainnut Valimoinstituutti on edistänyt valimoalaa jo
lähes 25 vuoden ajan. Valimoinstituutin toiminta on vähentynyt
viime vuosina, ja suurin syy nykymuotoisen toiminnan lakkauttamiselle on opiskelijamäärän hiipuminen. Vähäisen opiskelijamäärän takia perustutkintokoulutusta ei ole tarjottu yhteishaussa enää pariin vuoteen. Yhteistyöverkoston kanssa tehty sopimuspohjainen toiminta on vähentynyt vuosien varrella. Perustutkintokoulutuksen sijaan valimoalan
koulutus erikoistuu tulevaisuudessa palvelemaan räätälöidysti yrityselämää ja vahvistamaan kumppanuusverkostoa.

YHTEISTYÖVERKOSTO
KEHITTÄÄ VALIMOALAN
KOULUTUSTA
Vaikka teollisuuden tarpeet
ovat muuttuneet, valimoalan
osaamiselle on yhä kysyntää.
Meneillään olevassa valimoalan
kehittämishankkeessa vahviste-
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Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksen vaikutus on Tredulle noin 20 milj. euroa. Tilavuokrat
ovat tällä hetkellä yhteensä noin
17 milj. euroa (noin 20 % toiminPalautteen perusteella koulutustamenoista). Talouden tasapaitoimintaa kehitetään esimerkiksi
nottamiseksi Tredussa on arvioitukemaan yritysten tuotekehitystä. tu tilojen tehostamisella saavuKoulutuksen järjestämisessä huotettavan yhteensä noin 2,5 milj.
mioidaan paikallisten yritysten tar- euron säästöt. Rahoitusleikkaukpeet yhä paremmin. Verkko-oppi- set edellyttävät tilojenkäytön teminen otetaan osaksi koulutusta.
hostamista myös Hepolamminkadun toimipisteessä. Valimoinstituutin tiloihin siirtyvät KoivistonVALIMOINSTITUUTTI
tien toimipisteen rakennusalan,
JÄÄ HISTORIAAN
teknisen suunnittelun sekä puhTampereen seudun ammattiopis- taus- ja kiinteistöpalvelualan kouto Tredun Hepolamminkadun toi- lutus. Valimon laitekanta siirtyy
mipisteessä oleva Valimoinstituutti TAKK:n Nirvan toimipisteeseen
on edistänyt valimoalan osaamista heinäkuun loppuun 2019 menja valun käyttöä Suomessa.Valimo- nessä.
instituutti on ylläpitänyt ja kehittänyt alan koulutusta yhteistyössä
Lisätietoja:
korkeakoulujen ja teollisuuden
Ari Mäkitalo
kanssa. Lisäksi Valimoinstituutti
on ollut merkittävä palveluyksikkö koulutusjohtaja
teollisuuden tuotekehityshankkei- Tampereen seudun
den toteuttajana sekä useiden va- ammattiopisto Tredu
ari.makitalo@tampere.fi
limoalan tutkimushankkeiden va+358 504 418 813
lupalveluiden tuottajana.
taan alan toimijoiden kumppanuusverkostoa sekä testataan ja
toteutetaan uusia asiantuntija- ja
koulutuspalvelumalleja.
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Vuosikokouskutsu − Årsmöteskallelse
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 72. vuosikokous
pidetään perjantaina 4.10.2019 klo 13.00
Merikeskus Vellamossa, Tornatorintie 99, 48100 Kotka
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.
Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 72. årsmöte arrangeras
fredagen den 4.10. 2019 kl 13.00
i Maritimcentret Vellamo,
Tornatorintie 99, 48100 Kotka
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9. §.
OHJELMA 2019
Torstai 3.10.2019
		
Saapuminen hotelliin, Original Sokos Hotel Seurahuone
		Keskuskatu 21, 48100 Kotka						
20.00		
Iltapala, Original Sokos Hotel Seurahuone
Perjantai 4.10.2019
08.00		
Ilmoittautuminen, aamukahvit
		
Original Sokos Hotel Seurahuone
09.00		
Vierailu, Karhulan Valimo Oy, Sulzer Pumps Finland Oy
12.00		
Lounas, Merikeskus Vellamo
		ilmoittautuminen jatkuu
13.00		
SVY:n vuosikokous
14.00–14.30
Iltapäiväkahvit
14.30–16.00
Esitelmätilaisuus
		
– Kotkan kapungin terveiset
		
– Karhulan Valimo Oy, lyhyt historia ja valamisen mestariteoksia
		
– Asiakkaan sana
		
– Päätössanat, Pekka Kemppainen
13.00–16.00
		

Rinnakkaisohjelma
– Vierailu Merikeskus Vellamossa

16.00		
Sauna, Original Sokos Hotel Seurahuone
19.00		
Iltajuhla, Original Sokos Hotel Seurahuone
Savulohibriossi ja kirjolohenmätiä
		– juhlaillallinen:
					Poronpaistia punaviinikastikkeessa
					Uuniomenaclafoutis
		
– muuta ohjelmaa
01.00		
Tilaisuus päättyy
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SVY:N 72. VUOSIKOKOUS KOTKASSA 4.10.2019
ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Osanottaja: ___________________________

Yritys: _________________________________

Seuralaisen nimi:_________________________
Jäsen (

)

Veteraani (

)

Opiskelijajäsen (

)

MAJOITUS, Original Sokos Hotel Seurahuone
Valitse yö(t)
1-hengen huone
2-hengen huone

yö 3.10.
( ) hlöä
( ) hlöä

yö 4.10.
( ) hlöä
( ) hlöä

€/vrk/hlö
108 € / vrk / hlö ( ) vrk
65 € / vrk / hlö ( ) vrk
YHTEENSÄ

yht. €
€
€
€

3.10.2019 ILLALLINEN, Original Sokos Hotel Seurahuone
3.10. klo 20.00

Illallinen

40 € (

) kpl

yht.

€

4.10.2019 VIERAILU, VUOSIKOKOUS JA ILLINEN (Paketit sis. buffet-lounaan sekä iltapäiväkahvin)
4.10. klo 9.00-11.45
4.10. klo 12.00
4.10. klo 13.00-16.00
4.10. klo 13.00-16.00
4.10. klo 19.00

Vierailu
Lounas, Merkikeskus
Vellamo
Kokous- ja esitelmäpaketti
Rinnakkaisohjelmapaketti
Juhlaillallinen, alko
Juhlaillallinen, vesi

65 € (
65 € (
95 € (
70 € (

) kpl
) kpl
) kpl
) kpl

YHTEENSÄ

yht.
yht.
yht.
yht.

(

) hlöä

(

) hlöä
€
€
€
€
€

VUOSIKOKOUS JA ESITELMÄTILAISUUS 4.10.2019 klo 13.00-16.00
SEURALAISOHJELMA 4.10.2019 klo 13.00-16.00 Merikeskus Vellamo
ERIKOISTOIVOMUKSET (huonetoveri, ruokarajoitukset yms.)

Päiväys ____________

Allekirjoitus___________________________________

yht._________€

Palautathan tämän lomakkeen 31.8.2019 mennessä sähköpostilla osoitteeseen jani.isokaanta@svy.info tai
vaihtoehtoisesti postitse SVY / Jani Isokääntä, Paavo Havaksen tie 5 D, 90570 Oulu tai täytä ilmoittautumislomake
yhdistyksen kotisivuilla www.svy.info. Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi peruuttaa ilman kuluja 6.9.2019
mennessä. Jos peruminen tapahtuu tämän jälkeen, Yhdistys veloittaa perumisesta mahdollisesti Yhdistykselle
aiheutuneet kulut osallistujalta.
Yhdistys laskuttaa osallistumismaksut ilmoittautujan edustamalta yritykseltä, jos vuosikokoukseen osallistuja ei toisin
ilmoita.
Varauksesi on voimassa, kun ilmoittautumislomake on palautettu ohjeita noudattaen. Lisätietoa antavat yhdistyksen
asiamies Jani Isokääntä, 040 834 8088 tai Pekka Kemppainen, Karhulan Valimo Oy, 050 595 1870.
VALIMOVIESTI 2/2019
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GIFA-MATKA
KOLKUTTAA
OVELLE
Juhannuksen jälkeisellä viikolla pärähtää! Yhteensä 103 henkilöä on ilmoittautunut SVY:n järjestämälle GIFA-matkalle. Kaikille ilmoittautuneille on toimitettu erilliset ohjeet, mutta alla keskeiset tiedot kaiken valimokansan tietoon.
1. LENNOT JA LENTOLIPUT
Lentoliput kirjoitetaan 6.6.2019 ja toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä annettuihin sähköposteihin.
Lipunkirjoituksen jälkeen varaukseen ei voi tehdä muutoksia kuluitta. Muutoskulu on 120 €.
Lähtöselvityksen voi tehdä normaalisti Finnairin Internet-sivujen kautta 36 h ennen lennon lähtöä. Ryhmälennot eivät valitettavasti näy Finnairin mobiilisovelluksessa.
Lentolipun hintaan sisältyy yksi ruumaan menevä matkatavara ja yksi käsimatkatavara. Voit ostaa lisäpalveluita lennolle Finnairin nettisivujen kautta lipunkirjoituksen jälkeen.

2. MAJOITUS
Ryhmä majoittuu kolmessa eri hotellissa – IBIS Düsseldorf City, A&O Düsseldorf Hauptbahnhof ja Best Western Hotel Ambassador. Varaukset löytyvät matkustajien nimellä hotellien vastaanotosta. Majoituksen hintaan
sisältyy aamiainen. Sisäänkirjautumisen yhteydessä saat erillisen BagMan nauhan/merkin, joka tulee kiinnittää
matkalaukkuusi. Tämä helpottaa laukkujen tunnistamista.
Kaikki paikan päällä tilatut palvelut, ruoat ja juomat tulee maksaa lähtiessä hotellin vastaanottoon.
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3. LENTOKENTTÄKULJETUKSET JA MATKALAUKUT
Matkapakettiin kuuluu bussikuljetus lentokentältä hotellille. Bussit lähtevät lentokentän Exit H -uloskäynnin
läheltä, ja bussin ikkunassa on teksti ”GIFA and METEC FAIR FINLAND”. Bussi saapuu paikalle noin 20 minuuttia lennon saapumisen jälkeen. Suuntaa mahdollisimman suoraan bussille!
Paluupäivänä voit jättää matkalaukkusi hotellin respaan, josta laukut poimitaan bussin kyytiin n. klo 10.00.
Laukut odottavat valmiina bussissa, joka poimii sinut messualueelta illalla.
HUOM! MUISTA MERKITÄ LAUKKUUSI NIMESI, PUHELINNUMEROSI SEKÄ
HOTELLIN NIMI, JOSSA MAJOITUT!
Bussien aikataulut – Düsseldorfiin saapuminen
24.6.2019
klo 18.20
Dusseldorfin lentoasema — Hotellit
26.6.2019
klo 09.30
Dusseldorfin lentoasema — Messualue — Hotellit
26.6.2019
klo 18.20
Dusseldorfin lentoasema — Hotellit
Bussien aikataulut – Düsseldorfista poistuminen
26.6.2019
klo 10.00
Matkalaukkujen nouto hotelleista
26.6.2019
klo 16.45
Dusseldorfin messukeskus, Ausgang Nord, P2 zone 21
				
Matkalaukut haetaan hotelleista ja ovat valmiina bussissa.
28.6.2019
klo 16.45
Dusseldorfin messukeskus, Ausgang Nord, P2 zone 21
				
Matkalaukut haetaan hotelleista ja ovat valmiina bussissa.
HUOM! Ole ajoissa paikalla, bussit toimivat preussiläisellä tarkkuudella!

4. MESSULIPUT JA DÜSSELDORFISSA LIIKKUMINEN
Muista ostaa pääsylippu messualueelle etukäteen osoitteesta www.gifa.com. Messujen pääsylippu toimii
myös U-Bahnin matkalippuna messujen ajan!

UUTTA VUODEN 2019 GIFA:SSA
SVY:N SUOMI-ILTAMAT TIISTAINA JA TORSTAINA KLO 21
EPÄMUODOLLINEN AFTER-EXHIBITION TAPAAMINEN ILMAN SEN KUMMEMPAA OHJELMAA.
TULE TUTUSTUMAAN SUOMALAISIIN KOLLEGOIHISI PARIN LASILLISEN ÄÄREEN!
PAIKKA: UERIGE -PANIMON TERASSI, BERGER STRASSE 1, ALTSTADT

Lisätietoja järjestelyistä antaa HRG:n Jaana Muittari jaana.muittari@hrgworldwide.com, 040 648 3386.
SVY:n osalta lisätietoja antaa ulkomaantoimikunnan puheenjohtaja Marcus Nybergh,
marcus.nybergh@lux.fi, 050 556 7030 ja asiamies Jani Isokääntä jani.isokaanta.svy.info, 040 834 8088.

VALIMOVIESTI 2/2019
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In
memoriam

Veijo Ilmari Karttunen
1952 – 2019
HISTORIAA
Liikkeenharjoittaja Veijo Ilmari
Karttunen syntyi 20.4.1952 Jyväskylässä. Veijon syntymäpaikan osoite Jyväskylässä oli enteellisesti nimeltään Nikkarinpolku. Veijon
isä Vilho (Ville) Karttunen työskenteli silloin Valmet Rautpohjan malliveistämössä.
Veijo astui Kangasalan Malliveistämön palvelukseen 1.6.
1970 18-vuotiaana, ja kasvaminen mallialan huippuammattilaiseksi alkoi tehokkaasti valumallialan Grand Old
Manin Erkki Lehden paimentamana. Ammatillisen elämän
ensiaskeleet tallottiin Ellintien
kiinteistössä jo vuonna 1972,
jossa Kangasalan Malliveistämön ammatillinen tarina alkoi.
Vuonna 1972 valmistui uusi
rakennus Aakkulantie 22:een,
ja sinne Veijo siirtyi kalustoon
kuuluvana nuorempana mallipuuseppänä.
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Veijo tapasi viehättävän Terttu
Ahosen Kangasalla, ja heidät vihittiin vuonna 1979. Aviopari muutti
Kanadan Torontoon samana vuonna 1979, ja tämä visiitti tähän tuumamittojen maahan kesti kaikkiaan 5 vuotta. Matkan tavoitteina
oli mm. oppia kieltä ja ammattia
sekä samalla katsastella maailmaa.
Työpaikkana Kanadassa oli Standard Patterns Ltd-niminen firma.
Yrityksen konekanta oli laadultaan
korkeintaan tyydyttävää, ja talossa
oli n. 25 työntekijää ainakin 10 eri
maasta.

YRITTÄJYYDEN ALKU
Veijo Karttunen sanoutui irti
Kangasalan Malliveistämöstä /
Artekno – Metallilta vuoden 1991
alussa, ja hän perusti oman ”valumallikioskinsa” Muurarintie 6:een.
Persoonallista Mallikioski-sanaa
Veijo käytti pitkään, ja hän valmisti siellä valumallivarusteita pääosin
perinteisillä manuaalimenetelmillä.

Valimoinstituutissa aloitettiin
vuonna 1994 valumallinvalmistusyrityksille EU-rahoitteinen Adapthanke, jonka tavoitteena oli tuoVuonna 1984 perhe Karttunen pa- da tietotekniikkaa malliveistämöilasi Suomeen ja toi mukanaan Hei- hin. Tätä kurssia varten perustettiin
din, joka syntyi Kanadassa vuonna valumallialan halukkaista yrityksistä
1982 ja Henrikin, joka syntyi pari
kaksi mallinvalmistajaryhmää, joisvuotta myöhemmin vuonna 1984.
ta toiseen myös Veijo Karttunen ilTultuaan takaisin Suomeen 1984
moittautui ensimmäisten halukkaiVeijo palasi uuteen paikkaan siirden joukossa. Tässä uudessa koulutyneeseen Kangasalan Malliveistuksessa kehitettiin mm. sähköistämöön.
tä tarjouslaskentaa nimeltään WIN-

VALIMOVIESTI 2/2019

Paavo, joka myöhemmin nimettiin
Nikkari-ohjelmaksi. Tämä ohjelma
räätälöitiin suoraan mallinvalmistajien käytännön tarpeiden perusteella.

CNC AIKAAN
Vuonna 2007 Malliveistämö
Karttuselle hankittiin ensimmäinen CNC –kone, jonka mallinnusja jyrsintäohjelmana toimi Mastercam Mill. Veijon pääasialliset vastuut yritystoiminnan vetämisen lisäksi olivatt ns. manuaalivalmisteiset mallivarusteet, joissa perusammatillinen osaaminen on ratkaisevan tärkeää, jopa välttämätöntä.
Malliveistämössä työskentelivät silloin: Veijo Karttunen, Henrik Karttunen, Heidi Karttunen ja JukkaPekka Kanerva, joten kyseessä oli
siis perheyritys, jossa pomona hääri Veijo Karttunen.
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AKTIIVIVAIKUTTAMINEN
JA HUOMIONOSOITUKSET
Mallijaoston perustava kokous
pidettiin jo 1990 – luvun alussa,
ja yritysjohtajaksi siirtymisen jälkeen Veijo oli toiminut mallijaoston mukana erittäin aktiivisesti.
Mallitoimikunnassa, joka vastannee mallijaoston hallitusta, Veijo
Karttunen vaikutti yhteensä 6
vuotta. Mallijaoston puheenjohtajana Veijo ehti toimia vajaat 5
vuotta.
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry myönsi Veijo Karttuselle
ansiomerkin vuoden 2017 vuosikokouksessaan. Kangasalan yrittäjissä
toimimisen tunnustuksena Veijolle
myönnettiin Suomen Yrittäjien kultainen ansiomerkki 9.10.2010.
Veijo toimi jääkiekon parissa kymmeniä vuosia erotuomarina ja toi-

mitsijana, ja hänelle ojennettiin
vuonna 2018 liiton kultainen
ansiomerkki.
Veijo Ilmari Karttunen menehtyi
sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 27.5.2019 Kangasalan Terveyskeskuksen vuodeosastolla vaikean sairauden murtamana, ja arvella voi: ”Tiesikö Veijo yön tunteina, että jääkiekon Suomen maajoukkue saavutti silloin Slovakian
Bratislavan kisoissa historiallisen
maailmanmestaruuden?”
Veijo Karttusen poismeno jätti suuren aukon maamme malliveistämöalueelle, ja häntä muistellaan kaipauksella valimoalan
piireissä, joissa ylläpidetään suomalaista valumallinvalmistustekniikkaa.

Kari Pohjalainen
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Opinnäytetyö

Pitkät läpimenoajat
valimossa – lean avuksi?

TEKSTI: Krista Hanhikangas

Syksyllä 2018 sain opinnäytetyön aiheekseni selvittää, mitä voitaisiin tehdä
pitkälle jalostettujen valukappaleiden läpimenoaikojen lyhentämiseksi. Opinnäytetyö oli yksi osa aiemmin vuonna 2018 Tevo Lokomolla aloitettua kelainprojektia, jonka lähtökohtana oli kelainten laadun parantaminen ja sitä kaut
-ta läpäisyaikojen lyhentäminen. Opinnäytetyössä haluttiin hyödyntää leaniä
ja työn otsikoksi muodostui ”Leanin hyödyntäminen valimon läpimenoaikojen lyhentämisessä”.
Kelaimia on valmistettu Tevo Lokomolla vuodesta 1991 alkaen, ja
niitä toimitetaan maailmanlaajuisesti Steckel-tyyppisiin valssaamoihin varaosiksi. Läpimenoajat vaihtelevat kelaimen koosta riippuen.
Keskimäärin suuren kelaimen läpimenoaika on noin viisi kuukautta
ilman mallin valmistusaikaa. Merkittävä osa pääomasta sitoutuu
tuotantoketjun alusta alkaen kalliisiin raaka-aineisiin. Opinnäytetyöllä haluttiin löytää keinoja pääoman vapauttamiseksi nopeammin sekä uusien kauppojen
saamiseksi.

ja muut hukkatekijät. Hukkatekijöihin määriteltiin kehitysehdotuksia
aivoriihiä järjestämällä. Arvoketjuanalyysillä siis selvitettiin kelaimen
tuotannon nykytila. Lopputyössä
esiteltiin myös parannettu versio
tuotantoketjusta.

Suurimman viivästyksen seurattavaan kelaimeen aiheutti mallitöiden hidas eteneminen erinäisistä
syistä johtuen. Malleja on enenevässä määrin alettu säilöä lämpimissä varastotiloissa malleissa tapahtuvien epätoivottavien muodonmuutoksien vähentämiseksi.
Matkan varrella löydettiin paljon
Lopputyössä käytettiin hyödyksi kehityskohteita, ja projekti oli oleanin työkaluja soveltaen valimon pettavainen koko mukana olleeltarpeisiin. Merkittävässä osassa oli le organisaatiolle. Yleisesti voiarvoketjuanalyysin tekeminen, jolla daan sanoa, että tärkeintä on
selvitettiin esimerkkikelaimen tuo- välttää laatuhukkaa ja tehdä asitantovaiheiden kestot, odotusajat at kerralla oikein. Lean-työkalu-
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jen käyttöä on suositeltavaa viedä
eteenpäin Tevo Lokomolla, miksei
muissakin valimoissa. Tärkeitä työkaluja alkuvaiheessa ovat 5S, 5 x
miksi-menetelmä sekä A3-ongelmanratkaisumenetelmä.
Haluan kiittää Suomen valimoyhdistystä saamastani tuesta. Suuret
kiitokset myös lopputyössäni mukana olleelle Tevo Lokomon henkilöstölle. Lopputyön tekeminen opetti
paljon ja sitä oli erittäin antoisaa
tehdä.

Opinnäytetyön tiedot: Hanhikangas, K.
2019. Leanin hyödyntäminen valimon
läpimenoaikojen lyhentämisessä. Konetekniikan koulutus. Teollisuustalous.
Tampereen ammattikorkeakoulu.
Opinnäytetyö.
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BET-KER OY
		
TULENKESTÄVÄT TUOTTEET
• Valumassat
• Senkkavuoraukset
• Senkkapinnoitteet
• Rakenneosat

EUROPE – CHINA – INDIA – JAPAN – US
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Bet-Ker Oy
Joutsentie 2
84100 Ylivieska
Puh. 08-410 5600
   www.betker.fi
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SACOTEC:IN
valumallinvalmistus

HISTORIAA
Riihimäellä sijaitsee tarkkuusvalimo nykyiseltä nimeltään Sacotec
Components Oy. Tarkkuusvalimo
on aloittanut toimintansa vuonna
1955 Sako Oy:n yhtenä osia valmistavana osastona. Diplomi-insinööri Kalevi Mauno oli palkattu
perustamaan valimoa, ja hän hankki Yhdysvalloista Hitchineriltä osaamisen tarkkuusvaluprosessiin. Sakon tuotevalikoimaan kuului aseiden ja patruunoiden valmistus, ja
sitä varten talossa oli oma työvälineosasto ja jopa oma konepajakoulu. Toiminnan alkuvuosina vahamallinvalmistuksen tarvitsemat
mallit ja muottien osat valmistettiin omalla työvälineosastolla,
mutta myöhemmin rinnalle tuli
ulkopuolisia valmistajia. Vahanpuristustyökalut valmistettiin vielä
1980- luvun puoleen väliin pääsääntöisesti käyttämällä hartsivalutekniikkaa, eli metallisen perusmallin avulla valmistettiin vahatyökalun pesät. Tarkkuusvalimon yritysnimiä vuosien saatossa ovat olleet mm.: Oy Sako Ab, Nokia mekatroniikka tarkkuusvalut, Nokia
EMT-ryhmä ja Sacotec Tarkkuusvalut Oy.

SACOTEC COMPONENTS OY
1990 Antti Zitting osti tarkkuusvalimon Nokia Oy:lta yhtiökumppaninsa Veikko Laineen kanssa.
Vuonna 1999 solmitulla kaupalla
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Antista tuli yrityksen ainoa omistaja. Vuonna 2013 Heikki Zittingistä
tuli toimitusjohtaja, ja nykyisin hän
on myös yrityksen pääomistaja.

VALUMALLINVALMISTUS

TEKSTI: Kari Pohjalainen
“mallifossiili” Lepaalta

Laatumuotti vuodesta 1965 lähtien.
Yrityksen perustajan, jo edes menneen Kaarlo Heikkilän poika Harri
Heikkilä jatkaa edelleen muottien
valmistusta. Yrityksen toimitukseen
ovat kuuluneet myös teräksestä
valmistetut perusmallit ja muut
vahatyövälineet.

Mallinvalmistusta on toteutettu
seuraavien osastonimikkeiden alla:
asetehtaan työkaluosasto, valimon VALUMALLINVALMISTUKSEN
työkaluosasto, työkalutiimi, vahao- TOTEUTTAJAT
sasto ja vahatiimi.
Valimon oman 1988 perustetun
Valimon työkaluosastolla työsmalliosaston / työvälineosaston
kenteli vuonna 1987 kaikkiaan 6
ensimmäisenä työnjohtajana on
työntekijää muottien valmistuktoiminut Markku Kotirinta. Nykyisessa. Nykyisin muotteja ei enää
sin nimitys on muuttunut tiimipäälvalmisteta valimossa, vaan ne
liköksi, ja vastuunkantajana lippua
hankitaan ulkopuolisilta työväkantaa Ismo Tuominen. Toisena
linevalmistajilta.
vastuunkantajana ahkeroi Jouko
Lintukorpi. Työvälineiden valmistaNyt talossa on vain puristuskojana on kunnostautunut ansiokkaasneen käyttäjiä, jotka ruiskupurista- ti jo eläkkeellä oleva Jussi Ranta.
vat sulan vahamateriaalin pääosin Hänen erityisosaamisalueensa oli
alumiinista koneistettuihin muotepoksihartsityökalujen valmistus,
teihin, ja poistavat vahamallit
ja hän sai kunnian olla viimeinen
muoteista.
ammattilainen tällaisen muotin tekemisessä. Muutamia hänen
Silmämääräisen tarkastuksen
valmistamiaan työkaluja käytejälkeen vahamallit kootaan ”joutään edelleen tuotannossa.
lukuusiksi”, jotka jatkavat prosessissa keraamiseen muotinvalmis3D-TULOSTEET (PIKAMALLIT)
tukseen. Käytetty vaha voidaan sulatuksen jälkeen käyttää uudestaan Tarkkuusvalimo on aloittanut
seuraavien mallien valmistamiseen. 3D-tulosteiden käytön hartsimuottien malleina ja vahamalVAHAMALLIMUOTIT
lien korvaajina jo niinkin aikaisin
kuin vuonna 1995. Nykyisin 3D-tuSacotecin vahamallimuottien val- losteita käytetään miltei pelkästään
mistajana on toiminut Pirkkalan
vahamallien korvaajina asiakkaille
VALIMOVIESTI 2/2019

Vasemmalla Jouko Lintukorpi ja oikealla Ismo Tuominen.

toimitettavien protokappaleiden
valmistuksessa. Keraaminen kuori
kerrytetään suoraa tulosteen päälle, eikä vahamuottia tarvita vielä
lainkaan.

MATERIAALIONGELMAT
Mallien valmistuksessa käytettävän vahan kutistumat ovat luokkaa
1,5 – 2.0 %, ja kun huomoidaan
myös teräksen kutistuma, täytyy
vahatyöväline (valumalli) valmistaa
3,5 – 4 % suurempana kuin valmis,
lopullinen teräsvalu. Vahamuotteihin ei tarvitse erikseen huomioida
ja koneistaa hellityksiä, koska vaha
kutistuu riittävästi vahamallin irrotukseen.
Teräsvaluissa tyypillisiä ongelmakohtia löytyy pienissäkin valukappaleissa, koska sulan metallin
kutistumien vuoksi imuongelmat
ovat aina olemassa, ja suunnatun
jähmettymisen vaatimukset täytyy
huomioida valusuunnitelmissa ennen valua.
VALIMOVIESTI 2/2019

REPLICAST MENETELMÄ
KÄYTTÖÖN
Karhulan (Ahlström / Sulzer
Pumps) valimoon 80-luvun puolenvälin paikkeilla hankittu Replicast-menetelmä tuli tiensä päähän
Kotkassa (Karhulassa), kun valimo
vaihtoi omistajaa. Sacotec osti ko.
tekniikan, ja siirsi sen kokonaisuudessaan Riihimäen valimoon
vuonna 2017.

1987, ja toimii nykyisin Työvälineja Vahatekniikan tiimipäällikkönä,
ja Jouko Lintukorpi tuli taloon jo
vuonna 1980, ja valunsuunnittelun
vastaavana hän aloitti vuonna 1990.
Kirjoittajan onneksi nämä muistihirmut ovat sellaisia ammattilaisia,
että haastattelut onnistuivat erinomaisesti, ja kirjoituksissa olevat virheet kertyvät mallilehtorin puutteellisesta ymmärryksestä.

Tällä menetelmällä saatiin Sacotecin käyttöön suuremman kokoluokan valukappaletuotanto, ja
tuotannon tarvitsemat mallit valmistetaan höyryn avulla polystyreenihelmistä metallisissa muottityövälineissä.

MUISTIHIRMUT AREENALLA
Sacotecin (Valimoviesti -lehden)
haastattelutilaisuuteen saatiin kirjoittajan onneksi kaksi teräksistä
alan taitajaa omasta talosta. Ismo
Tuominen tuli yritykseen vuonna
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VALIMOMUSEON
KUULUMISIA
KESÄ 2019
Suomen valimomuseon kesän
2019 kuumin nimi on Heljä Liukko-Sundström (s. 1938). Ei, missään valimossa hän ei ole koskaan työskennellyt. Nimi on tuttu aivan muista yhteyksistä. Kyseessä on nimittäin yksi Suomen
johtavista taiteilijoista ja muotoilijoista. Hän on mm. työskennellyt Arabian palveluksessa vuodesta 1962 lähtien siihen saakka, kun
tehdas Suomessa lakkautettiin
vuonna 2016. Lisäksi hän on erittäin tunnettu uniikeista keramiikkatöistään, jotka ovat olleet esillä ympäri Suomea ja maailmaa.
Näissä merkeissä hän järjestää
tänä kesänä näyttelyn Suomen
valimomuseon Galleria Bremerissä yhdessä Olli Vasan kanssa.
Näyttelyn tarkka avauspäivämäärä ei ole tätä kirjoitettaessa vielä
tiedossa, mutta se ajoittuu kesäkuun alkupäiviin. Näyttely jatkuu
syyskuun 1. päivään saakka.
Entä sitten Heljä Liukko-Sundström ja valurauta? Allekirjoittaneella oli kunnia esitellä valimomuseota taiteilijalle yhdessä museonjohtaja Tommi Kuutsan kanssa. Harvoin tapaa opastuksilla ketään, joka olisi yhtä iloisesti yllättynyt ja utelias museon tarjonnasta.
Liukko-Sundströmiin teki vaikutuk-
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sen jo museon kaunis miljöö, jollaista hän ei uskonut löytävänsä
”rumasta Karkkilasta”, johon hän
oli tutustunut aiemmin ajaen pelkästään 2-tiellä paikkakunnan läpi.
Taitelija kiinnitti suurimman huomionsa tietenkin vanhojen esineiden
pieniin, monesti koristeellisiin yksityiskohtiin. Lopulta hän alkoi aidosti pohtia mahdollisuutta työstää valuraudasta esineitä ja taidetta. Onhan toki valuraudalla ja teollisella muotoilulla pitkät perinteet,
ja alalla ovat ansioituneet monet
Suomen eturivin muotoilijat kuten Timo Sarpaneva, Nanny Still,
Heikki Orvola ja Antti Nurmesniemi. Matkan varrella valuraudan
mahdollisuudet ja sen kauneusominaisuudet ovat jääneet käytännöllisyyden jalkoihin. Poikkeuksiakin on, kuten esimerkiksi Niemisen valimo on osoittanut upeilla kaivonkansillaan. Ehkäpä valimoteollisuuden kannattaisi yleisemminkin pyrkiä inspiroitumaan
myös valuraudan ja yleensä metallin tarjoamista esteettisistä mahdollisuuksista eikä pelkästään materiaalin käytännöllisyydestä. Hyvä
tilaisuus inspiroitumiseen on valimomuseon kesänäyttely!

PERUSNÄYTTELYN UUDISTUS
Valimomuseon perusnäyttelyyn
saapuva Valimoviestin lukija saat-

TEKSTI: JANNE VIITALA

taa hieman pettyä saapuessaan
paikalle. Onhan hän toki lukenut
innokkaasti näyttelyn uudistamisesta kaiken mahdollisen, mutta
kuitenkin näyttely näyttää melko
samalta kuin aina ennenkin. Mitä
nyt joitakin mysteerinomaisia pahvilaatikoita on ilmestynyt nurkkiin
lojumaan. Ei hätää, sillä näin on
tarkoituskin. Vielä ei mitään uutta
ole tarkoituskaan esittää. Kesälomien jälkeen alkaa muutosta olla
havaittavissa, mutta ei vielä silloinkaan hätkähdyttävissä määrin. Vuoden 2020 koittaessa uutta pistetään
reippaammin esille, ja sen vuoden
aikana valmista pitäisi jo ollakin.
Tämän hetken akuutein tilanne
on virtuaalisen valamisen valmistelu. Hanke on juuri saatu kilpalutettua alan toimijoiden kesken,
ja lehden tullessa painosta toimijan valintakin on tehty. Toteutus
ei missään nimessä ole halpaa
lystiä, ei ainakaan valimomuseon omalla mittapuulla mitattuna. Vähintään kymppitonni, ehkä
toinenkin tarvitaan, jotta homma
saadaan toimimaan. Senpä vuoksi allekirjoittaneella on ilo kiittää
Suomen valimomuseosäätiön
puolesta SVY:tä Paavo Tennilän
stipendirahastosta hankkeelle
myöntämästä apurahasta. Kiitos!
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Heljä Liukko-Sundström. Antti Kuparinen/Antiikki&Design

MIKÄ ON SUOMEN
VALIMOMUSEOSÄÄTIÖ?
Aika yllättävää on ollut viime
aikoina havaita, että Suomen valimomuseosäätiön tehtävä, organisaatio ja historia on hämärtynyt
vuosien saatossa jopa niiden keskuudessa, jotka toimivat museon
kanssa yhteistyössä. On siis ehkä
syytä kerrata.
Suomen valimomuseosäätiön
säädekirja kirjoitettiin Karkkilassa 6.10.1987. Säätiön taustaorganisaatioita oli kolme: Karkkilan
kaupunki, Högfors-Valimo Oy ja
Suomen Valimotekninen yhdistys
ry. Allekirjoittajina olivat Karkkilan
kaupunginjohtaja Erkki Saarinen,
teollisuusneuvos Yrjö. M. Lehtonen sekä SVY:n puheenjohtaja
Arto Riihimäki. Säätiön peruspääomaksi kukin taho lahjoitti

Arvioivan katseen valimomuseon uudistuvan perusnäyttelyn
suuntaan luovat myös menneisyyden hahmot (Matti Mäki ja
Eeva Nikander) Bremerin talon edustalta. Janne Viitala/KRM

erilaisia museoesineitä, jotka
edelleen muodostavat museon
kokoelman rungon. Säätiön tarkoitus oli perustaa Suomen valimomuseo Karkkilaan ja hallinnoida sitä hamaan tulevaisuuteen
saakka. Juuri näin tapahtuikin.
Vuosien saatossa on tiettyjä
muutoksia tapahtunut. Henkilöt
ovat vaihtuneet, mutta organisaatiot ovat pysyneet koko lailla samoina. Ainoastaan Högfors-valimo on
vaihtanut nimeään ja on nykyään
Componenta Finland Oy Karkkila.
Käytännössä Componenta kokonaisuudessaan on ollut aktiivinen
toimija säätiössä, ei siis pelkästään
Karkkilan tehdas.
Suuri muutos tapahtui vuonna
2006, kun museolain muutoksen
takia oli käytännössä pakko fuusioida Karkkilan kaksi ammatillis-

esti toimivaa museota – Suomen
valimomuseo sekä Karkkilan kaupungin hallinnoima Karkkila-Högforsin työläismuseo. Muodostettiin
Karkkilan ruukkimuseo Senkka, jonka alaisuudessa molemmat museot
toimivat omina yksiköinään. Molempia museoita hallinnoi Karkkilan kaupunki.
Mutta ei Suomen valimomuseosäätiö minnekään hävinnyt, vaikka sen merkitys pieneni. Säätiö
on toiminut vuodesta 2006 lähtien Suomen valimomuseon tukiorganisaationa tarkoituksenaan
kerätä museolle varoja sekä ollen tarpeen vaatiessa asiantuntija-apuna erilaisissa projekteissa.
Perusnäyttelyn vuosia kestänyt hidas uudistaminen on ollut näistä
projekteista merkittävin.

Rattoisaa ja lämmintä kesää Valimoviestin lukijoille!
39

VALIMOVIESTI 2/2019

päivän päästöt 26.4 2019.jpg (JPEG-kuva, 3461 × 2453 kuvapistettä) - P...

http://svy.info/horde/?_task=mail&_framed=1&_action=get&_mbox=I...

multiple minerals
from a single source
At Sibelco we offer a wide range of moulding sands and
refractory linings for induction furnaces, specializing in
silica and olivine-based products that perform under the
most demanding conditions. We’ll help you select the
right product to meet your needs against a range of criteria
including chemical composition, grain size and distribution.

Find out more at sibelco.eu/metallurgy
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Kolumni
TEKSTI: NIMIMERKKI VAN

VAN...
No, nyt sitten Suomi saanee - vai
eikö saatukaan?- syksyn kolumnissani pelottelemani punavihreän
hallituksen. Tosin vaalituloksen perusteella olisi odottanut toisenlaista ratkaisua, mutta kun maalaisliitostakin on tullut vasemmistoon
kallellaan oleva toinen vihreä, niin
siinäpä se sitten onkin:kaikki syksyn
synkistelyt tulevat totetumaan ja lisäveroja tulee kaikille 18 maakunnan byrokratian maksamisesta.
Enää ei puhutakaan soten tehostamisesta, vaan julkinen sektori sekä
järjestää että tuottaa palvelut; mutta millä lihaksilla, kun nytkin on tarvittu yksityistä sektoria vahvasti.
Voisihan käydä niinkin, ettei Rinne
saakaan kabinettia pystyyn ennen
juhannusta, ja mennään virkamieshallituksella EU-puheenjohtajuuskausi, ja vuoden lopussa rakennetan persujen, kokoomuksen, kristillisten ja maalaisliiton hallitus ! Ellei sitä tule nyt, niin sitten välivaalien jälkeen tai neljän vuoden päästä kuitenkin. Tämä tietysti edellyttää, että keskusta luopuu ainoasta saavutuksestaan eli maakuntahallinnosta. Sekin on mahdollista,
kun hallituskiima on riittävä.
Kun seuraa Suomen korkeimman
virkamiesjohdon toilailua niin tullin, puolustusvoimien, poliisin, piispojen ja myös poliitikkojen porukassa, tulee mieleen, että miten paljon erilaiset järjestöt, kuten GreenPeace, SETA, kehitysapujärjestöt jne. pelaa vilunkia.
Ihmetystä viime aikoina on herättänyt kaksi aihetta: Suomen metsien hakkuun ja polttomoottori-
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autojen kieltämiseen agitoiminen. Nämähän tarjoillaan yleisenä ilmastomuutoksen hidastamisen puolesta tehtävinä välttämättöminä toimina. Niinpä, van voisihan ajatella myös, että joku maksaa jollekin, jotta Suomen metsäteollisuus ei mälläisi oikeaan osuneella selluinvestoinneilla ja uusilla
innovaatioilla. Into torpata Suomi
on niin suuri, että sitä voi verrata
Norjan haluun käräyttää Suomen
hiihtäjät Lahdessa, ja Venäjän intoon sotkea USA:n ja Ranskan
vaalit ja aiheuttaa Brexit. Pitäisikö epäillä ruotsalaisia ?
Kun näin em.” VihreänRauhan”
aktivistin naama punaisena julistavan sotahuutoaan, että polttomoottoriautoja ei saa enää Euroopassa myydä 2030 jälkeen,
tajusin, että punaväri tuli Kiinan
lipusta ja huutopalkkio kiinalaisilta akkuvalmistajilta. Eli kun
eurooppalaiset ja amerikkalaiset
autonvalmistajat eivät vieneetkään moottoriteknologiaansa
Kiinaan, keskittyvät kiinalaiset
valloittamaan henkilöautomaailman akkujen ja niiden tekemiseen
tarvittavien harvinaisten materiaalien avulla. Euroopan talouteen iskee pahasti polttomoottoreihin
perustuvan ajoneuvoteollisuuden
puolittuminen Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa. Sähköautoissa on paljon vähemmän osia,
ne tullaan tekemään automattisesti, niissä on pakko käyttää kiinalaisia akkuja tai niiden raaka-aineita.
Esimerkiksi rauta- ja teräsvalujen
tarve romahtaa. Alumiinivalut eivät
korvaa sitä työtä, koska nekin tehdään automatisoiduissa linjoissa.

Sähköautohan on ilmaston pelastajana täysi bluffi: Sähköauton hiilijalanjälki on polttomoottoriautoa
pienempi vasta 12 vuoden jälkeen,
ja ajaminen on ympäristöystävällisempää ainoastaan Pohjoismaissa
ja Ranskassa, missä sähköstä suurin osa tehdään ydin-, vesi-, tuulija aurinkovoimalla. Muualla sähkön
tuotanto akkuihin hävikkeineen on
saastuttavampaa kuin dieselin ja
bensan polttaminen auton moottorissa.
Valimoina tullaan menettämään.
Van jospa kuitenkin käännettäisiin
peliä edes sen verran kotiin, että
annettaisiin Kiinan ja Vesterbackin
rakentaa tunneli Tallinnaan ja rata
Jäämereltä. Kunhan Kiina ostaisi
entistä enemmän paperia sitä
kautta Kiinaan, ja Suomessa ruvetaan suomalaisista kaivoksista saatavia raaka-aineita sulattamaan, ja
tekemään niistä akkuja kiinalaisille.
Ja niitä sitten rahdataan takaisin
Kiinaan ja tunnelin kautta KeskiEurooppaan – ja osa tietysti junalla
Uuteenkaupunkiin. Eikö se kiinalainen sotapäällikkö sanonutkin, että
jos et voi vastustajaa voittaa, niin
liittoudu sen kanssa – niin kauan
kuin sitä tarjotaan...
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KONEISTUSTYÖT
PAIKAN PÄÄLLÄ
KONEPAJA
LEVITYSTELATEHDAS
ON-SITE-PALVELUT
TERÄSVALIMO
PRONSSIVALIMO

— KONEISTUKSET
— PINNOITUKSET
— KORJAUKSET
— KUNNOSSAPITOTYÖT
42

WWW.TEVO.FI
08 265 8800 | tevo@tevo.fi
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RIVI-ILMOITUKSET
ERIKOISVALU HALMELA OY
Kartanonlenkki 51
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311
Faksi (019) 689 3333
www.erikoisvalu.fi

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

INS.TSTO. AX-LVI OY
PL 428
33101 TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.ax.fi

MALLIVARUSTE KOSKI OY
Maakunnantie 2
27430 PANELIA
Puhelin (02) 8647 465
Faksi (02) 8647 465

KETO SOFTWARE OY
Ohjelmistoratkaisut
Kari Teräsniska
Puhelin 0400 730 630
www.improlity.com

MIILUCAST OY
Merikatu 7
92100 RAAHE
010 5856200
www.miilucast.fi
NOVACAST OY
Valimotie 1
33960 PIRKKALA
Puhelin (03) 368 5180
Faksi (03) 368 1251
www.novacast.fi
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PEIRON OY
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
020 750 9400
www.peiron.fi
ULEFOS OY /
NIEMISEN VALIMO
Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 3156 640
www.niemisenvalimo.fi
WWW.SVY.INFO
SUOMEN VALIMOMUSEO
Tehtaanpuisto, 03601 KARKKILA
Puhelin (09) 4258 3674
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi
Muista museokauppa!

43

SUOMEN VALIMOTEKNISTÄ YHDISTYSTÄ TUKEVAT YRITYSJÄSENET
Yritys / Osoite / Puhelinnumero / www.sivut tai sähköpostiosoite
Oy Aga Ab
Itsehallintokuja 6, 02600 ESPOO
010 2421, www.aga.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
Teknobulevardi 3-5
01530 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 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.fi
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Finfocus Instruments Oy
Lepolantie 16
00660 HELSINKI
010 328 9980
www.finfocus.fi36

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

Heraeus Electro-Nite

LeinoCast Oy
Leinonkatu 5, 24100 SALO
(02) 77500, www.leinocast.com

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
Karhulan Valimo Oy
Pajatie 91
48600 KOTKA
www.karhulafoundry.com
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
Kiteen Malliveistämö
Aki Mämmi Oy
Ruukkitie 1
86200 Tohmajärvi
0500 685884
www.kiteenmalliveistamo.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 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
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Rolls-Royce Oy Ab
PO Box 220, 26101 Rauma
(02) 83791
yrjo.lehtinen@rolls-royce.com
Romukeskus Oy
Päivöläntie 31
00730 Helsinki
(09) 3505 780
www..romukeskus.fi

Sibelco Nordic Oy Ab
Mikkelänkallio 3
02770 ESPOO
010 217 9800
www.sibelconordic.com
Suomivalimo Oy
Parkatintie 31, 72140 IIsalmi
www.suomivalimo.fi
Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.fi

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

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

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

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

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

TERI 2019

LEN
TAPAHTUMAKA

24.-28.6.2019
CAST
CESS/METEC/NEW
GIFA/THERMPRO
gifa.com,
Dusseldorf, www.
sseldorf.com
www.messe-due
okous, Kotka

4.10.2019 Vuosik

VALIMOVIESTI 2/2019

45

46

VALIMOVIESTI 2/2019

MEDIAKORTTI
Valimoviesti

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti
JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry
Finlands Gjuteritekniska Förening rf

OSOITE
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

LEHDEN VERKKOSIVUT
http://svy.info/valimoviesti.html

PUHELIN
040 – 834 8088

LEVIKKI JA PAINOS
Valimoviesti tavoittaa pääosan valimoiden toimihenkilöistä,
malliveistämöistä, valimoiden laite-ja raaka-ainetoimittajista
sekä osan valun käyttäjistä. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Painosmäärä n. 700 kpl/lehti.
AINEISTOT JA AIKATAULUT
Numero

Aineiston jättöpäivä

Lehti ilmestyy viikolla

2

10.5.

23

3

20.8.

38

4

10.11.

50

1

10.2.

11

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 210 x 270 mm
Värillinen
AINEISTOT JA ILMOITUSMYYNTI
Jani Isokääntä p. 040 834 8088, jani.isokaanta(at)svy.info
HINNASTO:
Sivua
Hinta,€

Koko, lev x kork, mm

1
½
¼
Rivi

175 x 225
175 x 110
85 x 110
85 x 30

570
350
220
75

Huom! Koko sivun ilmoitukseen on tehtävä 2mm leikkuuvarat.
Mikäli haluat useamman sivun, ota yhteyttä ilmoitusmyyntiin.
Mediakortissa esitetyt hinnat ovat alv 0 %.
VALIMOVIESTI 2/2019
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Parasta parhaille GIFA:ssa
Valimoteollisuuden olympiadi täyttyy ja Düsseldorfin helteiset kapakat kutsuvat jälleen valimokansaa. Lux on luonnollisesti täysillä mukana!
ASK on monessa suunnannäyttäjä!
Tervetuloa
ASK:n
osastolle
tutustumaan
ylivertaisiin syöttöihin, vähäpäästöisiin keernasideaineisiin, peitosteisiin, suodattimiin ja muihin
edellä käyviin ratkaisuihin!
12/A22

Kuva: ASK

ASK KMV

Toimisto
Tulkinkuja 3
02650 Espoo
Puh 09 622 0550
info@lux.fi, tilaukset@lux.fi
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Kuva: Förder- und Anlagentechnik GmbH

17/A40

15/H16

Valimohiekan terminen ja mekaaninen elvytys
Tämä peruna ei ole jäähtynyt sitten viime messujen, päinvastoin!
Käytetyn hiekan käsittely- ja jätekustannukset kasvavat jatkuvasti,
mikä on johtanut elvytyslaitteistojen ripeään kehitykseen.
Suosittelemme tutustumaan etenkin FAT:n ja Omegan osastoihin!

Varasto
Kuusimäentie 2
01900 Nurmijärvi
Puh 09 854 3401
varasto@lux.fi
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