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Seuraavan lehden 
ilmestymispäivä vko 50/2020 
Aineistot viimeistään 10.11. 
mennessä.

Suomen Valimotekninen Yhdistys, 
SVY on perustettu vuonna 1947. 
SVY:n tarkoituksena on valimotek-
niikasta kiinnostuneiden yhdistä-
minen sekä valimotekniikan ja va-
lunkäytön edistäminen teknolo-
gia, ihminen ja ympäristö huo-
mioon ottaen.

Sampo  Vauhkonen
Puheenjohtaja

Kesälomat ovat taas suurimmalla osalla takana, ja työt jatkuvat vali-
moissa vaihtelevassa työtilanteessa. Oma kesäloma meni kotioloissa 
puuhastellen, harrastaen ja perheen parissa aikaa viettäen. Lomareis-
sut jäivät minimiin, ja vaikka en pohjoiseen tänä kesänä päässytkään, 
olen kuitenkin tyytyväinen omaan lomaani. Olen myös tyytyväinen, et-
tä perheeni ja tuttavani ovat säästyneet koronalta. Tyytyväinen... Minä 
olen tyytyväinen monessa mielessä. Toki on monia asioita mihin en ole 
tyytyväinen: vientiteollisuuden näkymät, Suomen hallituksen työllisyys-
toimet, verotus, julkinen velka ja tuo koronakin jyllää taas. Yleistäen: 
Olen tyytyväinen niihin asioihin, joihin voin itse vaikuttaa.

Me valimoalalla toimivat voimme vaikuttaa omissa työympäristöissäm-
me moniin asioihin, jotka lisäävät tyytyväisyyttämme. Me voimme kehit-
tää menetelmiä, jolla se asiakkaan tilaama valukappale saadaan valmis-
tettua laadukkaammin ja edullisemmin. Onnistumiset lisäävät takuulla 
tyytyväisyyttä, ja tyytyväisenä on helpompi ihmisen olla. Uskon, että mo-
ni yhtyy tähän näkemykseen, vaikka ajat eivät ole helpoimmasta päästä 
monessakaan mielessä.

Syksyn edetessä yhdistyksemme vuosikokous lähestyy. Vallitsevista 
olosuhteista johtuen tämänvuotinen kokous toteutetaan hajautetusti 
etäyhteyksiä hyödyntäen. Lehtemme sisäsivuilta löydät ohjeet osallis-
tumiseen, Valimomuseon kuulumiset ja monia muita mielenkiintoisia 
artikkeleja.

Toivotan omasta ja hallituksen puolesta antoisia lukuhetkiä ja turvallis-
ta syksyä kaikille lukijoillemme,
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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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Yhdistyksen toimikausi 2019-
2020 päättyi kesäkuun 30. päivä. 
Päättyneellä toimikaudella 72. vuo-
sikokous pidettiin Kotkassa, jossa 
reilut 40 jäsentä osallistui vuosiko-
kousaktiviteetteihin. Perinteiset tal-
viopintopäivät järjestettiin Tampe-
reella 36:tta kertaa, osallistujamää-
rän ylittäessä poikkeuksellisesti vuo-
sikokouksen osallistujamäärän. Vali-
moviesti julkaistiin neljä kertaa ku-
ten aiemminkin. Siinäpä edellinen 
toimikausi pähkinänkuoressa.

Kuluvaa toimikautta yhdistyksen 
hallitus kokoontui pohtimaan uu-
den normaalin mukaisesti etänä 
Teams-kokouksessaan 26.8. Haas-
teellinen toimintaympäristö vai-
kuttaa väistämättä myös yhdistyk-
semmme toimintaan. Tämä on jo 
vuosia näkynyt laskevana trendinä 
sekä jäsenmäärässä että osallistu-
jamäärissä yhdistyksen järjestä-
miin tapahtumiin. Viimeisen puo-
len vuoden aikana se on alkanut 
näkymään myös Valimoviestin 
kannattavuudessa.

Yhdistys sai kaksi uutta henkilö-
jäsenhakemusta: Kopra Jan, Pei-
ron Oy ja Rantamäki Mia, Suomen 
Polttoleikkaus Oy. Hallituksen pää-
töksellä hakijat hyväksyttiin yhdis-
tyksen jäseniksi. Hallitus ja asia-
mies toivottavat uudet jäsenet 
tervetulleeksi mukaan yhdistyk-
sen toimintaan.

Lisäksi yksi henkilöjäsen pyysi 
eroa yhdistyksestä, ja kahden 
jäsenen poismenosta tuli tieto. 
Näiden muutosten jälkeen yh-
distyksemme jäsenmäärä on 
570 henkilöjäsentä ja 42 yri-
tysjäsentä.

Yhdistyksen kotisivuille tehdään 
pieniä päivityksiä. Koska kansain-
välinen kiinnostus kotimaamme 
valimokenttää kohtaan on asia-
miehelle ulkomailta tulleiden ky-
selyiden perusteella lisääntynyt, 
kotisivut tullaan kääntämään eng-
lanniksi. Samalla sivustolle lista-
taan yhdistystä tukevat yritysjä-
senet, ja tutkitaan mahdollisuus 
yritysmainoksille. Asiamies selvit-
tää kävijämäärän kotisivuilla, mi-
kä toimii pohjana mainospaikko-
jen hinnoittelulle.

hallitus päätti järjestää yh-
distyksen 73. vuosikokouksen 
pienimuotoisena Tampereella 
Technopoliksen tiloissa. Fyy-
sinen osallistujamäärä rajoi-
tetaan 20 henkilöön ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Muu-
ta ohjelmaa ei vuosikokouk-
sen yhteydessä järjestetä. 
Jäsenistölle mahdolliste-
taan osallistuminen ko-
koukseen etänä 
Microsoft 
Teams-sovelluksen 
avulla. Näistä syistä johtuen 

ilmoittautumisille on varsin kireä 
aikataulu, alkaen lehden ilmesty-
misestä ja päättyen fyysisille osal-
listujille jo 22.9 sekä etäosallistujil-
le 1.10. Ilmoittautuminen kokouk-
seen tehdään ensisijaisesti kotisi-
vuille avatun ilmoittautumislomak-
keen kautta tai sähköpostilla asia-
miehelle. Kokouskutsu ja ilmoit-
tautumislomake löytyvät tämän 
Valimoviestin sivuilta 
22-23. 

ASIAMIEHELLÄ 
ON ASIAA

Jani Isokääntä
Asiamies

Vuosikokous Tampereella

Hyvää syksyä kaikille ja pysykää terveinä!
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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

multiple minerals  
  from a single source

See us at 

METEC 
2015 
16-20 June

Hall 3 Stand C55

foundry advert 1.1 195x130 5mm bleed .indd   1 03/03/2015   17:07:11
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DRYING NEW VALUE
www.sftec.fi

   Isot ja pienet valumallit puusta ja muovista

                      CAD-CAM mallit

                 Käytössä 3 CNC-konetta
     laajennetuissa tuotantotiloissa

        Kiteen Malliveistämö
           Aki Mämmi Oy
                      Ruukkitie 1
                  82600 Tohmajärvi
    
                    Puh. 0500 685884
	 			www.kiteenmalliveistamo.fi
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TEKSTI JA KUVAT: Olavi Piha

Valimoteollisuutemme 
tulevaisuus, osa 2

Kevät ja kesä on odotettu budjettiriihtä 2020 tulevaksi, tietoa kuinka Suomen hallitus hoitaa maam-
me asioita. Syyskuun puolivälissä kansalaisille riihen tulokset paljastuvat. Näin budjettiriihen aattona 
on sellainen aavistus, että verot eivät ainakaan laske.

Korona ja maamme ulkomaisen kilpailukyvyn rapautuminen ovat näyttäytyneet valmistavalle teolli-
suudelle karulla tavalla, kyyti on ollut kylmää. Ja sama meno jatkunee. Yksi teollinen työpaikka tuo 
1,3 palvelualan työpaikkaa, toisen tutkimusten mukaan peräti 3 lisätyöpaikkaa. Näitä Suomi nyt me-
nettää, luultavasti pysyvästi. Mutta hallinnossa ei ole raha tai budjetti ongelma. Hallituksella on 82 
poliittista avustajaa keskimäärin kymppitonnin kuukausipalkalla ja näillä on omat sihteerit. Ja niin 
pientä kaupunkia Suomesta ei löydy, etteikö siellä olisi ”kansainvälisten asioiden hoitajaa”. Yritys-
maailmassa pitää olla suuren pörssiyhtiön toimitusjohtaja, että hänellä olisi edes yksi sihteeri.

Venttiileihin erikoistunut Neles Oy on lipumassa Ruotsiin. Tämän jutun luovuttamishetkellä (1.9.2020) 
kukaan ei tiedä, minne yritys lopulta päätyy. Neles on yksi suomalaisen vientiteollisuuden kruunun-
jalokivistä ja myös erittäin suuri ”vaativien teräsvalujen” käyttäjä.

1.9.1939 päivämääränä on syöpynyt ihmiskunnan tietoisuuteen järkyttävällä tavalla. Toinen maailman-
sota alkoi 81 vuotta sitten juuri tuona päivänä Natsi-Saksan hyökätessä Puolaan. Kaksi viikkoa myö-
hemmin Neuvostoliitto liittyi sotaan ja miehitti Puolan. Tuo oli alkua kymmenien miljoonien ihmisten 
menehtymiselle ja mittaamattomalle tuholle, ja sen mahdollisti kahden diktaattorin ”diili”.

Juuri nyt pelottaa. Pelottaa, kun kuuntelee nykyajan Stalinin ja Hitlerin uhkaavia puheita. Ei voi muu-
ta kuin ihmetellä, että ihmiskunta antoi ja antaa kahden ihmisen päättää järjettömästä sodasta. Poh-
jois-Korean diktaattori makaa koomassa, joka on hyvin huolestuttavaa, sillä maalla on 100 ydinohjus-
ta. Neuvotteluvoimaa riittää, mutta riittääkö maltti.

Jouluviikolla kopsahtaa Valimoviesti 4/2020 jäseniemme postilaatikkoon. Silloin luultavasti tiedämme, 
miten Yhdysvaltain nykyisen diilintekijän on presidentinvaaleissa käynyt.

VALMISTAVA 
TEOLLISUUS SUOMESSA 

Ajatuksia budjettiriihen 2020 aattona 
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SOTA PÄÄTTYY, 
TÖITÄ ON JOKAISELLE

Sodan päättymisen jälkeen Suo-
men teollisuudella oli kädet täyn-
nä työtä. Tietenkin myös sodan 
aikana ihan jokainen oli töissä tai 
rintamalla. Kaikki tehtiin itse, kun 
kaikesta oli kova puute. Tuskinpa 
silloin tunnettiin työttömyyden kä-
sitettäkään. Monet sodassa olleet 
nuoret miehet suorittivat myös 
koulunsa loppuun. Sotakorvauk-
silla, ollaan niistä sitten mitä miel-
tä tahansa, oli tavattoman merkit-
tävä vaikutus konepaja- ja valimo-
teollisuuteen, sillä sotakorvauksiin 
sisältyi runsaasti sellu- ja paperiko-
neteollisuuden koneita ja laitteita. 
Nämä olivat ja ovat edelleenkin e-
rittäin valutuoteintensiivisiä valmis-
teita. Monia täysin uusia tuotteita 
täytyi kehittää lähes tyhjästä, ja no-
peasti. Suomi toimitti Neuvostoliit-
toon yli 30 puunjalostustehdasta 
voimalaitoksineen, useita satoja 
laivoja ja mm. höyry- ja dieselve-
tureitakin yli 700. Jotta tämä oli 
ylimalkaan mahdollista, konepajo-
ja piti laajentaa ja uusia rakentaa. 
Valimoita laajennettiin kiireellä. 
Täysin uusia valimoita perustettiin 
useampi sata. Esimerkiksi Tampel-
la rakensi keskelle Tamperetta so-
takorvausteollisuuteen valuja val-
mistavan ison valimon, joka loo-
gista kyllä, sai nimekseen ”Sota-
korvausvalimo”. Osaavasta työ-
voimasta oli huutava pula, ja sa-
ma koski ihan kaikkia teollisuu-
den raaka-aineita.

Edeltä huomataan, että kone-
pajateollisuutemme kehittyi suu-
relta osin puunjalostusteollisuu-
den koneiden ympärille. Koska 
sellunkeitossa käytettiin ”kovia 
myrkkyjä”, oli tämä valmistuspro-
sessi putkistoja sekä laitteistoja 
voimakkaasti syövyttävää. Tämän 
seurauksena valimo- ja terästeol-
lisuus erikoistui ruostumattomi-
en ja haponkestävien terästen 
valmistamiseen ja sen jatkoja-

lostamiseen. Tällä oli huomatta-
va merkitys konepajateollisuu-
den viennin kehittymiselle.

Korkeaseosteiset teräkset 
ovat tunnetusti vaikeita valaa ja 
koneistaa, näin lopputuotteen 
kilohinnasta tulee korkea. Tästä 
seuraa se, että kuljetuskustannuk-
silla ei ole kovin suurta merkitys-
tä kaupan syntymiseen. Hyvä tek-
ninen osaaminen, erinomainen 
laatu sekä hintakilpailukyky mah-
dollistivat suomalaisille viennin 
kaukaisiinkin maihin. Maailmalle 
vietiin metsäteollisuuden tuottei-
den lisäksi suurikokoisia investoin-
tituotteita kuten paperikoneita 
ja niiden osia. Vuorineuvos Tau-
no Matomäki tiivistikin viennin sil-
loisen perustotuuden seuraavasti: 
”Suomesta ei kannata viedä maail-
malle mitään hevosta pienempää”.

ANTTI NELIMARKAN TARINA

Antti Nelimarkan elämäntarina 
on upea menestystarina lahjak-
kaasta insinööristä. Samalla se 
on Neles Oy:n huikaiseva kasvu-
tarina. Ilman Antti Nelimarkkaa 
Nelestä tuskin olisi, ainakaan ny-
kyisessä loistossaan. Siksipä on 
hyvä hetkeksi hiljentyä ja katsoa, 
kuinka Neleksen tarina oikein 
alkoikaan.

Erikoista Antti Nelimarkan ta-
rinassa heti alkuun on, että vaik-
ka kirkonkirjoissa on syntymä-
ajaksi merkitty 3.3.1925, todel-
linen Juha Antti Elia Nelimar-
kan syntymäpäivä on 20.3.1925. 
Antti oli tunnetun pohjalaisen 
taidemaalarin Eero Nelimarkan 
(1891 – 1977) toiseksi nuorin lap-
si. Kolme poikaa ja yksi tyttö oli-
vat kaikki poikkeuksellisen lahjak-
kaita taiteellisesti. Taidemaalari 
Eero Nelimarkka sai ateljeen Hel-
singistä Lallukasta, ja niinpä Antti 
suoritti lukion Helsingin Reaalily-
seossa (Ressu). Mitään vaikeuksia 
koulunkäynti ei Antille tuottanut, 

siksi hänelle jäi valtavasti energi-
aa ja aikaa. Antti käytti tämän hy-
väkseen tekemällä töitä joka ilta 
konepajassa. Koko lukion kestä-
nyt iltatyö toi Antille työn kautta 
sorvarin ammattitaidon

Sota keskeytti Antti Nelimarkan 
koulunkäynnin, kun hänen vanhin 
veljensä kaatui 1941. Tällöin Neli-
markka katsoi velvollisuudekseen 
lähteä vapaaehtoisena rintamalle. 
Sotaretki päättyi haavoittumiseen 
hyvin traagisella tavalla. Hän oli pa-
laamassa vartiosta, ja korsun oven 
avattuaan humalainen aseveli am-
pui konepistoolisarjan Nelimarkan 
reiteen. Luodit menivät reisiluun lä-
pi, jonka seurauksena toinen jalka 
jäi lyhyemmäksi, josta seurasi elin-
ikäinen riesa.

Nelimarkka kirjoittautui Teknilli-
sen Korkeakoulun konstruktiotek-
niikan opintosuunnalle 1943, ja 
valmistui ennätysajassa diplomi-
insinööriksi 1947. Hän oli 24-vuo-
tiaana miehuutensa parhaissa voi-
missa maailman valloitukseen. Ja 
sen hän totisesti teki!

E. SANTASALO OY

Yrityksen alkuun liittyy erikoinen 
ystävyyssuhde. Wärtsilän Hietalah-
den telakalla työskenteli sodan 
päättymisen aikoihin Eino Santa-
salo niminen sorvari, kaikin puo-
lin taitava metallin monitoimimies. 
Eino Santasalo oli vuosia puhunut 
ja haaveillut oman yrityksen perus-
tamisesta. Tutustuttuaan vuonna 
1940 Antti Nelimarkkaan Eino San-
tasalo ehdotti 17-vuotiaalle lukio-
laiselle yhteisen yrityksen perusta-
mista. Asetelma oli kylläkin aika 
erikoinen, sillä Eino Santasalo oli 
yhtiökumppaniaan 20 vuotta van-
hempi. Mutta niin vain sai alkunsa 
E. Santasalo Oy. Sodan aikana to-
dellakaan ei ollut yrityksellä työstä 
puutetta. Vähillä varoillaan miehet 
ostivat pylväsporakoneen ja penk-
kisorvin. Puolustusvoimille tehtiin 
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alkuun auton sisärenkaan paik-
kauslaitteita ja auton käsipump-
puja. Yleisradiolle tehtiin koneis-
tusalihankintatöitä. Alussa he 
työskentelivät iltaisin ja öisin, 
kävihän Antti vielä lukiota!

HAMMASVAIHTEIDEN 
VALMISTUS ALKAA

Sattuma puuttuu peliin: Helsin-
gin Kauppa ja Mylly Oy:n teknil-
linen johtaja Lillak asui Hämeen-
tiellä samassa rakennuksessa E. 
Santasalo Oy:n verstaan kanssa. 
Johtaja Lillakilla oli ongelma. So-
dan aikana oli lähes mahdoton 
saada varaosina hammaspyöriä 
mistään. Lillak tutustui miesten 
pieneen ja vaatimattomaan pa-
jaan ja kysyi, syntyisikö pajassa 
hammaspyöriä. Eihän Santasa-
lolla ollut hammastuksen teke-
miseen tarvittavaa konetta, mut-
ta Nelimarkka meni katsomaan, 
mistä oli kysymys, ja lupasi teh-
dä hammaspyörät. Ennakkoluu-
lottomasti yrittäjät hankkivat 
(luultavasti 1942) yleisjyrsinko-
neen, puolalaisen Biernatskin. 
Sillä Lillakin hammaspyörät val-
mistuivat, ja näin E. Santasalo Oy 
eteni hammaspyörien valmistuk-
sen alkuun, ja sodan päättymisen 
jälkeen teollisuushammasvaihtei-
den valmistukseen. Tuolloin Antti 
Nelimarkka pääsi ensi kertaa käyt-
tämään luovaa insinööritaitoaan 
uusien tuotesarjojen valmistukses-
sa. Nelimarkka suunnitteli ja piirsi 
kokonaista vaihdeperhettä tehok-
kaasti ja luovasti yötä päivää. Niin 
saatiin vaihteiden valmistus käyn-
tiin. Tieto Santasalon vaihteista le-
visi nopeasti ilman mitään markki-
nointitoimenpiteitä. Loppu onkin 
sitten historiaa, sillä nimi Santasa-
lo elää vielä 80 vuotta myöhem-
min vahvasti suomalaisessa ham-
maspyöräosaamisessa.

NELES OY SYNTYY 1956

Antti Nelimarkalle alkoi ajatus 
omasta yrityksestä kangastella 

1950-luvun alkupuolella. Saattaa 
olla, että nuoren ja lahjakkaan dip-
lomi-insinöörin kaikki kapasiteetti 
ei ollut käytössä ja/tai vähemmistö-
osakkaanakin olo ehkä vähän häi-
ritsi. Monien keskusteluiden tulok-
sena Antti Nelimarkka ja Eino San-
tasalo perustivat sisaryrityksen, jo-
hon tuli kolmanneksi osakkaaksi 
Kerttu Nelimarkka. Nelimarkoilla 
oli 2/3 osakkeista ja Eino Santasa-
lolla loput. Yhtiösopimus kertoo: 
Antti Nelimarkka 100, Eino Santa-
salo 45 ja Kerttu Nelimarkka 5 o-
saketta. Yhtiön osakepääoma oli 
1 500 000 markkaa, ja osakkeen 
nimellisarvo oli 10 000 markkaa. 
Perustava yhtiökokous pidettiin 
14.2.1956. Yritys merkittiin kaup-
parekisteriin 2.3.1956, joka on 
Neles Oy:n virallinen perustamis-
päivä. Yhtiön toimitusjohtajaksi 
tuli Antti Nelimarkka. Nämä yri-
tyksen alkuperäiset perustamis-
asiakirjat ovat nähtävissä Kansal-
lisarkistossa, ja ovat vaikuttavan 
oloisia asiakirjoja.

Yrityksen nimi oli kehittynyt Neli-
markan päässä omistajien nimistä 
kuin yhteenlaskettuna. Alku omas-
ta nimestä ja loppu kumppanin ni-
mestä. Näin syntyi Neles Oy. Tä-
mä nimi osoittautui erittäin onnis-
tuneeksi ja edustaa suomalaisen 

konepajateollisuuden ehdotonta 
kärkeä tänä päivänä. Pörssiyhtiö 
Neleksen liikevaihto on noin 660 
miljoonaa euroa, ja yhtiöllä on 
noin 2900 työntekijää 40 maassa. 
Nykyinen Neles syntyi osana Met-
so Oyj:n osittaisjakautumista, ja 
kaupankäynti sen osakkeilla al-
koi 1.7.2020.

NELES VALUNKÄYTTÄJÄNÄ

Neleksen valmistamissa venttii-
leissä keskeinen rooli on valutuot-
teella, jonka osuus painossa voi ol-
la hyvinkin 80 % lopullisen valmiin 
venttiilin painosta. Tämä suhde käy 
erinomaisen selvällä tavalla esille 
oheisista valokuvista (seuraava au-
keama). Ja silloin puhutaan koneis-
tetusta valutuotteesta, koneistamat-
tomana palloventtiilin valu tieten-
kin painaa enemmän, joskus jopa 
enemmän kuin itse valmis venttii-
li. Tietojen mukaan yritys hankkii 
nämä keskeiset komponenttinsa 
Suomen rajojen ulkopuolelta. Yri-
tys kertoo olevansa ratkaisuunsa 
tyytyväinen, ja saavansa laadukkai-
ta komponentteja. Ja näitä valuja 
tulee todella paljon, sillä jo 2000-
luvun alussa yrityksen pihalla oli 
monesti useita kontteja odotta-
massa purkamista sisältäen ruos-
tumattomia ja haponkestäviä va-

Antti Nelimarkka (vas.) ja Eino Santasalo 1950-luvulla. 
Kuva: Koskinen; Neles, sivu 17.
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loksia. Neles, kuten yleensäkin 
valujen käyttäjät, eivät juurikaan 
kerro tai puhu avoimesti käyttä-
miensä valujen määrästä, tulivat-
pa ne kotimaasta tai ulkomailta. 
Ehkä hankintaosastolla ajatellaan 
tuon tiedon olevan suurikin neu-
votteluvaltti, kun valimon kanssa 
käydään kauppaneuvotteluita. 
Kukapa sen tietää, mistä tuo vai-
keneminen johtuu. Tietoa ulko-
mailta tulevasta valumäärästä 
onkin helppo pitää piilossa, sil-
lä Tullin tilastoista ei löydy näis-
tä valuista minkäänlaista tietoa, 
ei painoa eikä euroja. Tämä kum-
mallisuus johtuu vuosikymmeniä 
vanhasta tavaroiden ja raaka-ai-
neiden tilastointitavasta, jossa 
venttiilivalokset kirjautuvat ni-
mikkeen venttiili alle.

SUOMEN ASIA ON MEIDÄN

Tiistaina 14.7.2020 Dagens In-
dustri juhli Neles-kauppaa etusi-
vullaan otsikolla ”Finlands indust-
ri är vår”. Otsikon taustalla oli Al-
fa Lavalin ostotarjous Neleksestä. 

Otsikon väännös oli muunnelma 
talvisodan aikaisesta ”Finlands 
sak är vår”. Suomalaisten raskasta 
talvisotahistoriaa häpeämättömäl-
lä tavalla vääntelevä otsikko on le-
hdeltä pohjanoteeraus. Ehkäpä 
juuri tämän vuoksi koko Alfa La-
valin toimitusjohtaja Tom Erixon 
antoi haastattelun Talouselämälle 
(nro 28), jossa toteaa: ”Dagens In-
dustrin otsikko oli lahjaton suori-
tus, ja epäreilu suomalaista teolli-
suutta kohtaan”. Mutta ei Erixon-
kaan kovin tahdikas ole lausun-
noissaan, hän nimittäin toteaa, 
että Neleksen saisi nyt halvalla 
koronaviruspandemian takia!

No, jos kerran globaalissa mark-
kinataloudessa eletään, kai silloin 
sen säännötkin on hyväksyttävä. 
Tuntuu, että alkavana syksynä 
näemme lisää uusia pörssidraa-
moja. Aiheesta kannattaa lukea 
vaikkapa kauppatieteen tohtori 
Björn Wahlroosin uusimmasta 
kirjasta ”Kuinkas tässä näin kävi?" 
UPM:n ja Sampon hallituksen pu-
heenjohtajan sanavalinnasta käy 

kyllä selville, että Kaipolan teh-
taan kohtalo oli vuotta ennen lo-
pettamisuutista päätetty. Globaa-
lit pörssiyhtiösäännöt on hyväksyt-
tävä myös, jos Neles siirtyy pois 
Suomesta. Siinä menee 60 vuoden 
teollinen perintö, mutta erityisen 
pahaa jälkeä tuo tekee esimerkiksi 
koneenrakennustekniikan, metallur-
gian, valimotekniikan, virtausteknii-
kan jne. opetukselle ja tutkimuksel-
le Suomessa.

NELES JA KESTÄVÄN KEHITYS

Teollisuus hakautuu sinne, missä 
sen toiminnalle on parhaat edel-
lytykset. Toki tuossa ”hakautumi-
sessa” sattuu virhepäätöksiä, joita 
sitten jälkeenpäin paikkaillaan. Ne-
leksen kotisivuilla (kuten kaikkien 
pörssiyhtiöiden) esitellään kovin 
kauniita kestävän kehityksen ta-
voitteita:

1. LTIF, tavoitteena on nolla työ-
hön liittyvää tapaturmaa. Hieno 
lyhennys LTIF on kylläkin jäänyt 
molemman kielisissä teksteissä 
selittämättä! Lyhennys tulee sa-
noista Lost Time Injury Frequen-
cy. Vinkkinä Neleksen tiedotuk-
selle: jos käytät lyhenteitä, seli-
tä ne. Tai käytä selkokieltä.

Neleksen tavoite on totta kai erin-
omainen, ja varmaankin eurooppa-
laisessa konepajateollisuudessa re-
alistinen. Koska LTIF koskee myös 
alihankkijoita, joku voisi toki kysel-
lä, kuinka lähelle tätä nollatavoitet-
ta kiinalaisissa valimoissa on pääs-
ty ja päästään. Ihmettelen, jos vas-
tauksen kysyjä saa.

2. ILMASTO, tavoitteena on lo-
gistiikassa 20 % vähemmän CO2 
-päästöjä vuoteen 2025 mennes-
sä. Tuotannossa tavoite on 25 % 
vähemmän CO2 -päästöjä vuo-
teen 2030 mennessä.

Näissä kunnianhimoisissa pää-
määrissään Neles pääsee tavoit-
teisiinsa tai ainakin lähelle niitä 

Neleksen aivan ensimmäinen toimipiste sijaitsi Helsingin kaupungissa 
osoitteessa Suvilahdenkatu 7. Alku oli vaatimaton. Toimitilat sijaitsivat 
toisessa kerroksessa, kuvassa kolme vasemmanpuoleista ikkunaa. Valo-
kuva on otettu talosta paljon myöhemmin eli vuonna 1995. Kuva: Kos-
kinen; Neles, sivu 17.
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hankkimalla teräsvalut Suomes-
ta, näin CO2 -päästöt putoavat 
kerralla 75 %, sillä kiinalaisen te-
räsvalun tuonti Helsinkiin aiheut-
taa 2020 kiloa CO2 -päästöjä te-
räsvalutonnia kohden, kun taas 
Suomessa tuotettu teräsvalu ai-
heuttaa 533 kiloa CO2 -päästöjä 
teräsvalutonnia kohden.

Neles voi osoittaa todeksi koti-
sivuillaan esittämänsä periaatteet 
kestävästä hankinnasta, yhteiskun-
nasta ja ihmisistä seuraavalla taval-
la: hankkimalla teräsvalut naapuri-
maastamme. Ruotsissa tuotettu 
teräsvalu toimitettuna Helsinkiin 
nimittäin aiheuttaa 109 kiloa CO2 
-päästöjä teräsvalutonnia kohden. 
Siis noin 95 % vähemmän kuin kii-
nalainen vastaava teräsvalu. Siis 
vielä kerran: Ruotsissa tuotettu 
teräsvalu kuormittaa ilmastoam-
me vain 5 % siitä määrästä hiili-
dioksidia, mitä vastaava kiinalai-
nen teräsvalu. Toisin sanoen: Ne-
les kuormittaa yhteistä ilmasto-
amme 20 kertaa enemmän hank-
kimalla teräsvalunsa Kiinasta, kun 
että se  ostaisi ne tuosta naapuri-
maastamme. Laskelmat on otettu 
Svenska Gjuteriföreningenin uu-

desta laajasta tutkimuksesta, jo-
ta lyhyesti esittelin Valimoviestis-
sä 2/2020. Yhdistyksen kotisivuilla 
on enemmän tietoa, ja luultavasti 
tuon tutkimuksen voi rahalla ostaa 
itselleen, jos epäilee sen tutkimus-
metodia.

Mitäpä olette mieltä, kun tätä 
näyttää yrityksen hankintajohdol-
le. Kumpi on siellä tärkeämpi, eu-
rojen määrä vai kotisivuilla esite-
tyt ylevät periaatteet ja tavoitteet.

3. SITOUTUNUT TIIMI, tavoittee-
na on, että 81 % työntekijöistäm-
me on ylpeitä työskennellessään 
Neleksellä. Vaan jopa on merkilli-
nen prosenttiluku. Vielä minä ym-
märtäisin 80 %, mutta miksi juuri 
81 %. Olisiko vaikka lyöntivirhe? 
Ja eikö tälle osiolle ole ollenkaan 
tulevaisuudessa toiveita kasvulle. 
Riittääkö tuo 81 % vaikkapa 10 
vuoden päästä?

VALMISTAVA 
TEOLLISUUS, HYI HYI

Valmistava teollisuus, toiselta ni-
meltään kappaletavarateollisuus, 
tuntuu nykyisin olevan maineeltaan 

lapsipuolen asemassa. Tuon ylen-
katsotun joukon pahnanpohjim-
mainen on valimoteollisuus, taat-
tu savupiipputeollisuuden symboli.

Aalto-yliopiston Teknillisessä Kor-
keakoulussakin näin tuntuu olevan. 
TKK oli sentään aikoinaan arvostet-
tu konepajainsinöörien ja metallur-
gien koulutusahjo. Tulevaisuuttakin 
siellä tutkii useita professoria, mut-
ta sitten kun tulee tällainen pande-
mia, niin sanotaan että oho.

Muistuupa mieleeni eräs vuoden 
2013 iltapäivä Aalto-yliopiston au-
totekniikan professori Matti Juha-
lan työhuoneessa. Tiedemiehen 
pitkän uran suorittanut professo-
ri oli tuolla viikolla jäämässä eläk-
keelle. Maailman autopiireissä ar-
vostettu professori oli aktiivisesti 
toiminut vastuupaikoilla maailman-
laajuisissa autotekniikan järjestöis-
sä. Jutusteltiin siinä kaikenlaista 
hänen eläkesuunnitelmistaan. 
Kaksi asiaa on jäänyt muistiini. 
Matti kertoi, että tuollaisen ta-
vanomaisen 10 000 – 15 000 eu-
roa maksavan henkilöauton työ- 
ja valmistuskustannukset ovat 
noin 1 000 – 1 500 euroa. Tässä 
ei toki ole mukana suunnittelukus-
tannuksia eikä tehdastilojen raken-
tamista. Keskusteltiin myös henki-
löauton moottorin valmistuskus-
tannuksista. Muistelen, että asen-
nusvalmiin moottorin hinnalla (tai-
si olla noin 200 dollaria) ei tavano-
maisesta rauta- tai alumiinivalimos-
ta saisi edes yhtä sylinteriryhmää 
saatikka sille sylinterikantta. Jäi 
muistaakseni kysymättä, että si-
sältyikö moottorin valmistuskus-
tannuksiin sytytystulpat ja öljy.

Neleksen palloventtiili, jossa liikkuvan pallon avulla säädetään 
virtaamaa. Neles on palloventtiileissä maailman johtava toimija. 
Venttiilit ovat usein osa paineastiaa ja siten tarkan lainsäädännön 
alaisia. Putkistoissa virtaava kemikaali asettaa suuria vaatimuksia 
venttiilin materiaalille. Tämän vuoksi valimot valavat venttiilin 
osat useimmiten ruostumattomasta tai haponkestävästä teräk-
sestä. Kuva: Neleksen kotisivu. 
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Hätkähdyttävä muisto on, että 
Matti oli kovin allapäin. Yliopiston 
syväkurkut olivat viestittäneet, et-
tä autotekniikan professuuri lak-
kautetaan. Tämä Suomessa, jos-
sa hehkutetaan Uudenkaupungin 
Autotehtaan merkitystä Suomen 
hyvinvoinnille. Uudenkaupungin 
Autotehdas ei nyt sananmukai-
sesti ole autotehdas, mutta kyl-
lä se vaikutuksen tekee yli 600 
robotillaan.

Kyllä iso kokoonpanotehdas 
yhden professorin Suomeen 
olisi tarvinnut. Mutta meillä 
sitä oli varaa lopettaa ainoa 
alan professuuri, jossa olisi 
ollut mahdollista tehdä aka-
teemista tutkimustyötä, jotta 
edes jotenkin pysyttäisiin suu-
ren maailman autotekniikan 
kehityksessä mukana.

VALTIOLLA RAHAA RIITTÄÄ

Yhteiskunnallamme tuntuu riit-
tävän runsaasti rahaa mm. perus-

teelliseen sukupuolentutkimuk-
seen. Helsingin Yliopistossa täl-
laista tekee 14 naistutkijaa ja yk-
si kiintiömies, nimeltään hän on 
Jukka Lehtonen. Ryhmää johtaa 
professori Marjut Jyrkinen. Suku-
puolentutkimusta on laajasti ha-
jautettu myös muihin maakunta-
yliopistoihin, Jyväskylään, Joen-
suuhun jne. Vanhempi tutkija Juk-
ka Lehtonen on valtiotieteen toh-
tori, joka aloitti tutkijanuransa jo 
1980-luvulla tutkimalla homojen 
ja lesbojen alkoholin käyttöä. 
Nyt Lehtosen tutkimusala on 
Setan nuorten toiminta ja ei-he-
teroseksuaalisten ja trans-nuor-
ten toimijuus. Toisena tärkeänä 
tutkimusalana hän tutkii tasa-ar-
voa ja yhdenvertaisuutta työelä-
mässä. Jotenkin minusta kyllä 
tuntuu, että onkohan tuo suku-
puolten tasa-arvo hänen työpai-
kallaan ihan balanssissa, kun ja-
kauma työyhteisössä on 15:1.

TYYNTÄ MYRSKYN EDELLÄ?

A-Studiossa esitettiin 24.8.2020 
Karhulan Valimo Oy:n toimitusjoh-
taja Pekka Kemppaisen haastatte-

lu. Osio oli otsikoitu ”Tyyntä 
myrskyn edellä?”. Toimitusjohta-
jan haastattelun jälkeen voin kyllä 
todeta, että ohjelma osui ja uppo-
si, ja kyllä tuon kysymysmerkin olisi 
voinut vallan hyvin poiskin jättää.

Ohjelmassa selviteltiin valimo- ja 
konepajateollisuuden ja yleisem-
min Suomen valmistavan teollisuu-
den tilannetta. Päättäjien ja ns. asi-
antuntijoiden suhtautumista nykyi-
seen ja tulevaan tilanteeseen käsi-
teltiin myös. Kemppainen ei osoit-
tanut ymmärrystä talousasiantunti-
joiden lausumiin, että on mielen-
kiintoista nähdä, miten alkava syk-
sy ja korona iskee vientiteollisuu-
teen. Teollisuudessa tämä asia jo 
tasan tarkkaan tiedetään. Korona 
on iskenyt jo, hän totesi.

Vaikka Suomen kansantuotteen 
pudotus on selvinnyt koronasta 
vähimmällä luvuilla Euroopassa 
(Suomi – 3,2 %, EU – 12 %), ei 
Kemppainen tuohon iloon yhty-
nyt. Lukuihin vetoaminen on pään 
pistämistä pensaaseen, hän kom-
mentoi lukuja ja syystäkin. Hän to-
tesi, että kesäkuussa Karhulan Vali-
mon tilaukset verrattuna alkuvuo-
teen tai viime vuoteen ovat pudon-
neet alle puoleen. Erittäin huoles-
tuttavaa on, että tilaukset eivät ole 
pudonneet 10–30 %, vaan kyse on 
enemmänkin siitä, että 20–30 % ti-
lauksista on jäljellä. Tulevasta kehi-
tyksestä hän totesi, että ihmette-
lee, jos vuoden 2021 alkuvuosi 
on edes puolet vuoden 2020 al-
kuvuoden myynnistä.

Alihankintateollisuudessa ja ai-
van erityisesti valimoteollisuudes-
sa tilauskannan hyytyminen näkyy 
noin puoli vuotta ennen kuin sen 
asiakaskunnalla. Valimoteollisuus 
on tunnetusti ensimmäisenä val-
mistusketjussa. Toki myös metal-
liteollisuuden virkistyminen näkyy 
ensimmäisenä valimoteollisuudes-
sa ja sen alihankkijoilla, kuten vaik-
kapa valumallien valmistajilla.

Neleksen läppä-
venttiilin sisällä 
on ”läppä” eli 
lautanen, jota 
kääntämällä 
säädetään put-
kiston virtaamaa. 
Liikevoima lauta-
seen siirretään 
karan kautta. 
Venttiilit ja nii-
den toimivuus 
ovat kriittisiä 
turvallisuuso-
sia esimerkiksi 
ydinvoimaloissa.
Kuva Neleksen 
kotisivu.
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Karhulan Valimon ja raahelaisen 
Miilucastin valuista 80 % menee 
uusiin paperi-, sellu-, kaivos-, 
satama- ja energiainvestointei-
hin. Tämä tarkoittaa, että tilaus-
kantaa ylläpitäviä varaosatoimi-
tuksia on hyvin harvoin. Kun ko-
rona keväällä tuli, nämä kaikki 
hankkeet hidastuivat tai pysäh-
tyivät kokonaan. Syitä oli monia, 
esimerkiksi suunnittelijat ja teh-
taiden asiantuntijat eivät pääs-
seet matkustamaan, ja näin mo-
net suunnitelmat ja hankkeet 
keskeytyivät, tai niitä ei pääs-
ty edes aloittamaan. Tapahtui 
äkillinen, mutta myös ennakoi-
tavissa oleva ketjureaktio. Va-
limoiden asiakkaat lopettivat 
tilaukset, kun heidän asiakkaan-
sa keskeyttivät alihankintatoi-
mintansa. Näiden kahden vali-
mon loppuasiakkaista eli OEM-
toimijoista (Original Equipment 
Manufacturer) voidaan mainita 
ydinvoimaloita valmistava Rosa-
tom, jonne valetaan hyvin vaati-
via valuja. Missään päin maail-
maa ei mitkään projektit nyt 
etene, viestittää asiakaskunta. 
Karhulan Valimon henkilöstöstä 
on puolet lomautettuna haastat-
teluviikolla, ja Miilucastin koko 
henkilökunta on lomautettuna 4 
viikkoa. Vuokratyöntekijät on jo 
kaikki pantu pois. Valimot työl-
listävät 150 henkilöä, ja vuotuin-
en liikevaihto on normaaliaikana 
parikymmentä miljoonaa euroa.

Suomen taloutta kohtaa paha 
takapotku. Valimot ovat kohdan-
neet tilausten loppumisen kesä-
kuussa, niiden asiakkaat ovat ko-
keneet tilausten loppumisen esi-
merkiksi toukokuussa. Tämä kaik-
ki tarkoittaa, että syksy 2020 näyt-
tää sumealta, mutta Kemppainen 
ei alkuunkaan ymmärrä, miksi päät-
täjät eivät kerro tätä kansalle. Hän 
kysyy: ”Eikö tämä kansa kestä, et-
tä turpiin tulee ja kovaa. Kyllä kan-
sa sen kestää, kun se tietää, että 
se tulee.”

Konepajateollisuutemme kannal-
ta on tärkeää säilyttää pystyssä ko-
ko ekosysteemi. Ei missään nimes-
sä riitä, että pelastetaan isot kone-
pajayritykset. Yksi uusi työkalu voi-
si olla, että valtion kiinteistöyhtiö 
ostaa ja vuokraa väliaikaisesti ali-
hankintayritysten kiinteistöjä, jol-
loin yritykset saavat esimerkiksi 
vuoden aikaa sopeuttaa toimin-
taansa eikä ajauduta likviditeet-
tikonkursseihin, samalla kun yri-
tyksien taseissa on kiinteistöjä, 
mainitsee Kemppainen.

Alihankintateollisuudella tunne-
tusti ei ole rikkaita omistajia, ja  jo-
kainen voi miettiä, onko teollisuu-
dessa mitään mahdollisuutta toi-
mia vaikkapa puoli vuotta puolel-
la teholla. Kemppainen veikkaa 
konkursseja rankalla tavalla – en-
sin täällä alihankintateollisuudes-
sa, ja sitten myöhemmin konkurs-
seja ja yhteenliittymiä valimoiden 
asiakaskunnassa.

A-Studioon oli saapunut elin-
keinoministeri Mika Lintilä (kesk.) 
ja Keskuskauppakamarin toimitus-

johtaja Juho Romakkaniemi. Toi-
mittaja meni suoraan asiaan kysy-
myksellä herroilta, että ”onko Pek-
ka tässä oikeassa?”. Romakkanie-
mi vastasi, että kyllä Pekka tässä 
täysin oikeassa on. Ilo Suomen 
vähiten huonosta menestyksestä 
tämän kriisin alussa jää hyvin ly-
hyeksi, sillä Suomella on jälkisyk-
linen ja vientipainotteinen inves-
tointeihin keskittyvä talous. Minis-
teri Lintilä oli ”hyvin paljon samaa 
mieltä.” Hallituspuolue Keskustan 
ministerinä Lintilä toki pehmensi 
viestiä esittämällä, että ”olemme 
tätä varten jo keväästä asti valmis-
tautuneet asiaan”.

TEOLLISUUDEN NYKYKUVA

UPM lakkautti Säynätsalossa 
100 vuotta vanhan vaneritehtaan,
 ja 26.8.2020 ilmoitti suunnittele-
vansa Kaipolan tehtaan sulkemis-
ta. Suomen viimeinen sanomaleh-
tipaperikone pysähtyy. Toinen pa-
perijätti, Stora Enso lopetti sano-
malehtipaperin tuotannon Suo-
messa jo kymmenen vuotta sitten 
sulkemalla Varkauden tehtaansa.

Karhulan Valimo Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kemppainen totesi A-Stu-
diossa, että syksy 2020 näyttää ainakin valmistavalle teollisuudelle hy-
vin sumealta, ja että myös koko Suomen taloutta kohtaa paha takaisku. 
Kunniajäsenemme Pekka Kemppainen (oik.) tapasi pitkän valimouran 
tehneen Matti Leinon Kotkan vuosikokouksessa. Kuva: Olavi Piha. 
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Kaipolan tehtaan sulkemisen 
myötä katoaa 400 miljoonan 
liikevaihto. Ihan oikeita teollisia 
työpaikkoja katoaa 450. Samoin 
katoaa 320 miljoonan euron vuo-
tuinen lisä suomalaiseen hyvin-
vointiin, eli kymmenessä vuodes-
sa 3,2 miljardin lisä on lopullises-
ti pois hyvinvoinnistamme. UPM 
aloittaa myös Kymin, Kaukaan ja 
Pietarsaaren sellutehtailla yt-neu-
vottelut, jotka voivat johtaa 110 
työpaikan vähentämiseen.

Vielä 2000-luvun alussa UPM oli 
sijoittajien suosiossa, sillä yhtiöllä 
sanottiin olevan maailman tehok-
kaimmat paperikoneet. Jämsänjo-
kilaaksossa ajettiin paperikoneilla 
maailmanennätyksiä. Mitä siis ta-
pahtui ja miksi? Tähän en edes yri-
tä vastata. En millään tavalla ota 
kantaa siihen, oliko päätös oikea 
vai väärä. Tiedetään, että UPM lak-
kauttaa Ranskassa Chapellen sano-
malehtipaperitehtaan, ruotsalainen 
SCA kertoi samanlaisen uutisen ja 
Britanniassa UPM luopuu Shottonin 
tehtaasta. Ja lopettamiset jatkuvat, 
kunnes pohja painopaperin kysyn-
nälle löytyy.

Muutamaa puheenvuoroa ehkä 
uskallan kommentoida, vaikka pa-
peri- ja selluteollisuudesta en mi-
tään tiedä. Oliko aivan välttämä-
töntä pääministerin tuoda tämän 
rapautuvan kansainvälisen kilpai-
lukykymme keskellä esille ajatus 
6 tuntisesta työpäivästä. On nimit-
täin niin, että kansainväliset sijoit-
tajat seuraavat suomalaisten puo-
lueiden ohjelmajulistuksia. Tuskin 
tuollainen ulostulo investointi-in-
nokkuutta lisää kansainvälisissä 
suurissa yrityksissä.

Sitten on tämä SDP:n vasemmis-
tosiiven Tuomioja! Hän aivan va-
kavasti esittää, että Suomen valtio 
lunastaa tehtaan, ja jatkaa tuotan-
toa! No, ehdotuksesta voisi tode-
ta, että toki valtion yhtiöissä on 
hallintoneuvoston jäsenillä muka-

vat luontoisedut, ja jäsenet ovat 
kansanedustajia. Finnairin hallin-
toneuvoston jäsenien luontoise-
tuihin kuuluivat vapaat lennot per-
heen kanssa ensimmäisessä luo-
kassa, milloin vain, minne vain. Ei 
ole ihme, että Finnairin hallinto-
neuvosto oli kovin himoittu ja ha-
luttu vastuupaikka. Ministeri Kim-
mo Sasi katkaisi ikävällä tavalla 
tämän privilegion. Etuus siirret-
tiin Finnairin hallituksen jäsenille.

Valmetissakin oli hallintoneuvosto 
aikoinaan. Serkkuni tytär Kirsi Piha 
oli vuosituhannen vaihteessa Val-
metin hallintoneuvoston jäsen, ja 
keskustelussamme kävi ilmi, että 
hallintoneuvoston jäsenistä juuri 
kukaan ei ollut käynyt tutustumas-
sa Valmetin Suolahden tehtaaseen, 
kun matka sinne järjestettiin. Sen 
sijaan lähes kaikki olivat osallistu-
neet ”tutustumisvierailuun” Val-
metin traktoritehtaaseen Brasili-
assa. Että semmoista, toteaisin 
Erkki Tuomiojalle. Mutta ei tämä 
Tuomiojan ehdotus nyt sentään 
ihan niin älytön ole kuin Antti Rin-
teen ehdotus siitä, että SITRA an-
taisi yrittäjäkoululutusta alihankin-
tayrityksille. Siellä sitä sitten läm-
mitettyjen lohivoileipien keralla 
korkeaa kuukausipalkkaa nautti-
vat valtion virkamiehet opettaisi-
vat henkihieverissä vähäisillä kat-
teilla taiteilevia konepajayrittäjiä. 
On muuten ihan maukkaita nuo 
voileivät, voin kokemuksesta to-
deta.

SUURI RUUMIS

Synkällä viikolla 35/2020 Finnair 
siis ilmoitti vähentävänsä tuhat, ja 
UPM ilmoitti Kaipolan lopettamis-
esta, ja päälle pienempää yt-neu-
vottelua. Kaikki kuitenkin pidättä-
vät henkeään juuri nyt, ja pelkää-
vät seuraavaa synkkää viikkoa. Eli 
laivateollisuuden irtisanomisia eli 
sitä suurta ruumista. Silloin puhu-
taan kertaluokkaisista määristä 
työttömiä.

KORRUPTIO SUOMESSA

Vihreiden varapuheenjohtaja 
Fatim Diarra pyysi Helkamalta 
arvokkaan sähköpyörän itselleen. 
Tuon ymmärrän, tämähän on näi-
den bloggareiden tapa. Ja näitä 
bloggareita on paljon. Asuuko 
siellä Helsingissä enää muita kuin 
bloggareita ja vloggareta, joskus 
mietin. Käsittämätöntä Helkamalta 
lähteä tällaiseen touhuun mukaan! 
Diarran puolustajaksi nousi aktiivi-
sesti pyöräilyä harrastava filosofian 
lisensiaatti Osmo Soininvaara, joka 
myös kertoi pyytäneensä Nokialta 
itselleen elektroniikkaa, ja luvan-
neensa mainita myöhemmin blo-
gissaan sanan Nokia. Minua hy-
myilyttää joka kerta, kun maini-
taan Soininvaaran nimi. Nimittäin 
kerran radio-ohjelmassa toimitta-
ja yht´äkkiä heitti kommentin, et-
tä tiedätkö sinä Osmo, että sinä 
näytät aivan tontulta. Osmo vas-
tasi: Totta kai minä tiedän. Mi-
nulla on kotona peili.”

Tärkeimmät lähteet:

NELES Oy kotisivut; YLE Areena; Kos-
kinen, Jouko, NELES, Nelimarkan oi-
valluksesta maailmanmaineeseen, Jy-
väskylä 2003; Wahlroos, Björn, Kuin-
kas tässä näin kävi?, Keuruu 2019; 
Wahlroos, Björn, Talouden kymme-
nen tuhoisinta ajatusta, Keuruu 2015; 
Hitt et.al., Strategic Management, 
Competitiveness and Globalization, 
South-Western; Piha, Olavi, Suomen 
Valimoteollisuus, Tampere 2018; ; Hel-
singin Yliopiston ja Aalto-yliopiston ko-
tisivut; Teknologiateollisuus ry; Talous-
elämä numerot 25 ja 29/2020; Keski-
suomalainen, Helsingin Sanomat, Va-
limoviesti, Dagens Nyheter, Svenska 
Gjuteriföreningen, lukuisat keskustelut.
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SVY:n toimintakertomus 
kaudelta 2019-2020

YLEISTÄ

Toimintakaudella tilanne valimoteollisuudessa pysyi edelleen erittäin haastavana. Yhdistyksemme jäsen-
määrä oli lievässä laskussa. Yhdistyksen merkittävimmät tapahtumat olivat vuosikokous Kotkassa, sekä 
opintopäivät Tampereella. Toimintakausi päättyi negatiiviseen taloudelliseen tulokseen.

VUOSIKOKOUS JA HALLITUKSEN TOIMINTA

Vuosikokous järjestettiin yksipäiväisenä Kotkassa 4.10.2019, ja kokoustapahtumassa osallistujia oli 43 
henkilöä. Puheenjohtajana kokouksessa toimi isäntäyrityksen, Karhulan Valimo Oy:n edustaja, toimitus-
johtaja Pekka Kemppainen. Kokouksen sihteerinä toimi asiamies Jani Isokääntä. Pöytäkirjan tarkastajik-
si sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Olkinuora ja Vesa Nokia. Vuosikokouksen järjestelytoimikunta oli 
onnistunut hienosti järjestelyissään ja siitä heille lämpimät kiitokset.

Hallituksen 2019 – 2020 jäseniksi valittiin vaalilautakunnan ehdottama kokoonpano: puheenjohtajak-
si Sampo Vauhkonen (Valmet Technologies Oy, Jyväskylä Foundry), Jäseniksi valittiin Olli-Pekka Kopiloff 
(Oitin Valu Oy), Tuomas Himanka (Valmet Technologies Oy, Valkeakosken Terätehdas), Marko Lindberg 
(Hetitec Oy) sekä Pekka Olkinuora (Karhulan Valimo Oy). Varajäseniksi hallituksen jäsenille valittiin (yrityk-
set samassa järjestyksessä kuin edellä) Joa Pulkkinen, Matti Niemi, Ville Moilanen sekä Vesa Nokia (Mii-
lucast Oy). Hallituksen jäsenet valitsivat keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Pekka Olkinuoran.

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen vaalilautakunnan ehdottama Jari Nurkkala Pohjois-Suomen Tilintarkas-
tus Oy:stä ja Timo Salonen Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy:stä sekä varalle Pohjois-Suomen Tilintarkas-
tus Oy:n heille nimeämät varahenkilöt.

Vaalilautakuntaan valittiin puheenjohtajaksi Aki Keskinen ja jäseniksi Jari Paulasuo, Niku Nurmi ja Mikko 
Ojanen.

Hallitus kokoontui neljä kertaa, ollen jokaisessa kokouksessa päätösvaltainen. Yhdistyksen asiamiehenä 
toimi Jani Isokääntä. Kaikkiin hallituksen kokouksiin kutsuttiin hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä pu-
heenjohtajat koulutustoimikunnasta, ulkomaan toimikunnasta ja lehtitoimikunnasta sekä mallijaoston 
edustaja ja SVYn edustaja Suomen valimomuseosäätiön hallituksesta.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli toimintakauden päättyessä 573 henkilöjäsentä ja 42 yritysjäsentä.
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TOIMIKUNTIEN TOIMINTA

Koulutustoimikunta
Opintopäivät 2020 pidettiin 6.-7.2.2020, Lapland Hotel Tamperella. Opintopäivien teemana oli ”Mistä löytyy 
Suomen seuraava huippuvalumalli?”. Teeman mukaisesti tilaisuus käsitti kotimaisten sekä ulkomaisten asian-
tuntijoiden pitämiä luentoja liittyen mallien valmistukseen sekä vierailun Ris-Pert Oy:n malliverstaalla. Osan-
ottajina oli 47 henkilöä, mikä takasi myös opintopäivien osalta positiivisen taloudellisen tuloksen yhdistyksel-
lemme. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimi Markku Eljaala.

Ulkomaan toimikunta
Ulkomaan toimikunta ei järjestänyt toimikaudellaan ulkomaanmatkaa. Ulkomaan toimikunnan puheenjohta-
jana toimi Marcus Nybergh.

Mallijaosto
Mallijaoston toimintakausi oli edellisvuosien tapaan aktiivinen kokouksien ja yritysvierailuiden muodossa. 
Mallijaoston puheenjohtajana toimi Alexander Strakh.

Lehtitoimikunta
Valimoviesti ilmestyi toimintakauden aikana neljä kertaa. Lehden toimituksesta vastasi SFTec Oy ja Studio 
Spotnik. Lehtitoimikunnan puheenjohtajana ja vastaavana päätoimittajana toimi SVY:n hallituksen puheen-
johtaja Sampo Vauhkonen. Valimoviestin kannattavuus pysyi hyvällä tasolla.

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

PAAVO TENNILÄ -RAHASTO, SVY:N APURAHAT

Paavo Tennilä -rahaston Stipendejä myönnettiin 2000 euroa.

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitus ehdottaa vuosikokoukselle tilikauden tappion kirjaamista 
voitto/tappiotilille oman pääoman vähennykseksi.

SVY:n hallitus
Jyväskylässä 26.8.2020
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SVY:n toimintasuunnitelma 
kaudelle 2020-2021

YLEISTÄ

Tulevalla toimintakaudella jatketaan edellisen toimintakauden suuntaviivoja tapahtumien ja yhdistyksem-
me jäsenlehden Valimoviestin osalta. Yhdistys tarjoaa jäsenistölleen muun muassa opintomatkoja ja koulu-
tustilaisuuksia. Taloudessa pyritään saavuttamaan nollatulos. Tavoite on haastava yleinen epävarma talousti-
lanne huomioiden. Kevään 2021 aikana toteutettavat talviopintopäivät antanevat positiivisen vaikutuksen yh-
distyksemme talouteen. Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan sekä henkilö- että yrityspuolella aktiivisesti, 
vaikka näinä haastavina aikoina se on todella hankalaa.

OPINTOMATKAT

Ulkomaantoimikunta pyrkii löytämään toimintakaudelle kiinnostavan ja kustannustehokkaan opintomatkan, 
jäsenistön kiinnostuksen mukaan.

KOULUTUSTOIMINTA

Koulutustoimikunta kokoontuu syksyn aikana tekemään suunnitelmia talviopintopäivistä 2021. Alustavien 
suunnitelmien mukaan opintopäivät tullaan järjestämään edelleen Tampereella kokouspaikan saaman hyvän 
palautteen ja keskeisen sijaintinsa ansiosta.

JULKAISUTOIMINTA

Valimoviesti ilmestyy totuttuun tapaan neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Ilmoitushan-
kinta sekä laadukkaat artikkelit ovat edelleenkin lehden tärkeimmät painopistealueet. Artikkeleiden tason säi-
lyttämiseksi meidän tulee jatkossakin aktivoida jäsenistöämme julkaisemaan kirjallisia tuotoksia jäsenlehdessä. 
Toimintakauden 2020-2021 lehden toimituksesta ja ulkoasusta huolehtivat oululaiset SFTec Oy ja Studio Spot-
nik ja painotöistä PunaMusta Oy. Valimoviestin nettiversiota julkaistaan SVY:n kotisivuilla.

MALLIJAOSTO

Mallijaoston toiminta jatkuu aktiivisena vanhaan malliin.

PERINNETOIMINTA

Valimomuseosäätiön hallituksessa yhdistyksen edustajina jatkavat Matti Johansson ja Raimo Koski.

MUUTA

Paavo Tennilän -rahastosta jaetaan stipendejä ympäri vuoden, ja hallitus päättää stipendien saajat ko-
kouksissaan 4 kertaa vuodessa. Stipendihakemuksien palautusajankohdista ilmoitetaan Valimoviestin si-
vuilla. Seuraava vuosikokouspaikkakunta ratkeaa 73. vuosikokouksessa.

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

   
– Automaattikaavaus:     Künkel-Wagner ja SLS Swisspour valukoneet
– Pullakaavamot:           Eri saksalaisia toimittajia
– Keernatykit:                Reissaus & Baumberg Maschinenbau (uudet koneet)
 Varaosat: Röper/Lämpe
– Hiekan elvytys, 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

Lämmitys- ja jäähdytysseula, 
panosajo (Neuhof)
Lämmitys- ja jäähdytys-
seula, panosajo DeAnTek 
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ERKKI RYTKYN MUISTOLLE 

Insinööri Erkki Sakari Rytky 
(s. 1945) nukkui pois heinäkuun 
25. 2020 kotikaupungissaan Haa-
pavedellä lyhyen sairauden seu-
rauksena. Hän oli juuri päässyt 
75 vuoden ikään. Erkkiä oli saat-
telemassa Haapaveden hautaus-

maalla perhe, sukulaiset ja iso 
joukko ystäviä sekä entisiä työ-
tovereita. 
 
Erkki aloitti opinnot syksyllä 
1967 Tampereen teknillisessä 
opistossa: Jo pääsykoetta edel-
tävänä talvena hän oli päässyt 
työharjoitteluun Rosenlewin 
Porin valimoon, ja tämä koke-
mus oli osaltaan vaikuttamas-
sa hänen valintaansa erikoistua 
opiston kursseissa valimoteknii-
kan opintoihin. Opiskelun aika-
na Erkki keräsi kokemusta mm. 
kesäharjoitteluissa Koneen Raa-
hen valimossa.  
 
Valmistuttuaan vuonna 1971 
insinööriksi oli hänen ensimmäi-
nen työpaikkansa Pietarsaaressa 
Wärtsilän valimossa tuotantoinsi-
nöörinä. Seuraavien 14 vuoden 
aikana hän eteni eri tehtäviin toi-
mien pitkään valimon päällikkö-
nä sekä myös Wärtsilän maata-
louskoneosaston vetäjänä. 
 

Pitkään Erkin mielessä kytenyt
ajatus palata takaisin kotiseudul-
le Haapavedelle antoi pontta 
1980-luvun alussa, kun Erkki lu-
nasti perikunnalta sukutilan, ja 
aloitti uuden päärakennuksen 
rakentamisen saaden sen pää-
tökseen 1984. Tällöin muutto 
Pietarsaaresta johti myös työ-
paikan vaihtamiseen: Tästä al-
koi Erkin yli 30 vuotta kestänyt 
etätyö poissa kotoa, kun hän 
ensin aloitti Iisalmen Suomiva-
limon vetäjänä 1985 alussa, ja 
hieman myöhemmin koko 
JOT-valimoryhmän vetäjänä. 
Tämä työtehtävä jäi kuitenkin 
varsin lyhyeen, kun Erkki sai 
yhteydenoton Jyväskylästä, 
jonne kaivattiin vetäjää Raut-
pohjan valimoon. Erkki tarttui 
haasteeseen, joka kasvoi pian 
sekä Karsladin valimon että 
myös Xianin Kiinan yhteisyri-
tyksen valimotoiminnoista vas-
taavan valimoliiketoiminnan joh-
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tajuuteen. Tästä alkoi jälleen jat-
kuva matkustelu, jonka vuoksi  
Jyväskylästä pohjoiseen johta-
va Nelostie tuli varmasti tutuk-
si joka viikonloppuisen kotipaik-
kakunnalle  matkustamisen vuok-
si. Lähes 30 vuotta työuraa Jyväs-
kylässä ei saanut Erkkiä muutta-
maan kirjojaan pois hänelle niin 
rakkaalta Haapavedeltä. 
 
Jyväskylän vuosiin mahtuu myös 
haastava vuoden kestänyt työrupe-
ama Tampereella, kun Tampellan 
raunioilta ostettu paperikoneliike-
toiminto täytyi johdon päätöksellä 
sulkea, ja neuvotella kaupungin 
kanssa Tampereen keskustan teh-
dasalueen maakaupat. Tämän tu-
loksena saatiin myös pelastettua 
työpaikkoja kun Valmetin telateh-
das valmistus Lakalaivaan. 
 
Valmetilla Erkin osaamista tuo-
tannollisissa toiminnoissa arvos-
tettiin, ja valimoiden lisäksi hän 

vastasi viimeiset 15 vuotta myös 
Rautpohjan paperikonetehtaan 
tuotannosta; tämä siis samalla 
kun hän hoiti komponentit tuo-
teryhmää (johon valimot kuu-
luivat) tuotantojohtajana.  
 
Erkki oli työssään arvostettu ja 
suoraselkäinen tuotantokeskei-
nen johtaja, jolla ei ollut vaikeuk-
sia löytää aikaa keskustella hen-
kilöstön kanssa – oli vastapuoli 
sitten missä tahansa yrityksen 
tehtävässä. Erkin kykyä neuvo-
tella ja osallistaa muut yhteisen 
päätöksen taakse tunnuttiin ar-
vostettavan myös yrityksen joh-
dossa. Haastavissa tehtävissä 
Erkki koki, että häntä tarvittiin,
ja siksi hän halusi asioiden myös 
tapahtuvan parhaalla mahdolli-
sella tavalla. Vihamiehiä hän ei 
varmaan montaa saanut, vaikka 
varmasti vuosien aikana oli usein 
myös eri mieltä asioista – tätä 
kykyä, jonka hän oli oppinut 

vuosien aikana liike-elämässä,
hän saattoi eläkkeelle siirtymi-
sen jälkeen käyttää myös yhteis-
ten asioiden eteenpäin viemi-
sessä, kun hän lähti pyyntöjen
 jälkeen paikallispolitiikkaan 
kotikunnassaan Haapavedellä. 
Myös niin hän sai jälleen tote-
uttaa elämäntehtäväänsä asi-
oiden ammattimaisesta hoita-
misesta ja yhteisten päätösten 
toteuttajana.  
 
Viimeiset 5 vuotta Erkki keskit-
tyi viimeiseen isoon tehtäväänsä, 
kun puoliso Leena tarvitsi sairaut-
ensa takia omaishoitajaa. Mäkita-
lon tila Haapavedellä säilyi hänen 
osoitteenaan viimeistä paria sai-
raalassa vietettyä kuukautta lu-
kuunottamatta loppuun saakka.

Ilkka Rytky
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Vuosikokouskutsu −  
Årsmöteskallelse 

Vuosikokous
2020

Poikkeuksellisesti osallistujamäärä fyysiseen kokoukseen rajataan 20 henkilöön, ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Kokoukseen mahdollistetaan kaikille halukkaille etäosallistuminen Microsoftin Teams-sovelluksen kautta.   
 
Jäsenistöä kannustetaan etäosallistumiseen. Etänä osallistuvilta edellytetään valmiuksia kuvayhteyteen, mikä 
mahdollistaa osallistujien tunnistamisen mahdollisessa äänestystilanteessa.  
 
THL:n sen hetkiset suositukset huomioidaan. Sairaana tai oireellisena ei missään nimessä saa osallistua fyysi-
seen kokoukseen.   
 
Virallista iltajuhlaa tai tehdasvierailuja ei tänä vuonna vuosikokouksen yhteydessä järjestetä.  
 
Koska yhdistyksen säännöissä ei mainita mahdollisuutta osallistua yhdistyksen kokoukseen etänä, kokous on 
kolmen kuukauden ajan moitteen varainen.

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 73. vuosikokous  
pidetään perjantaina  2.10.2020 klo 13.00 

Tampereen Technopoliksessa, 
osoitteessa Kalevantie 2, 33100 Tampere

sekä etäyhteydellä Microsoft Teams -sovelluksen kautta 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.  

 
Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 73. årsmöte arrangeras  

fredagen den 2.10. 2020 kl 13.00 
i Technopolis Tampere, Kalevantie 2, 33100 Tammerfors

och via Microsoft Teams- applikation 
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9. §.  

 

  Lämpimästi Tervetuloa mukaan! 
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  Lämpimästi Tervetuloa mukaan! 

SVY:N 73. VUOSIKOKOUS TAMPEREELLA/TEAMS-SOVELLUKSESSA 
2.10.2020 

 
ILMOITTAUTUMISLOMAKE 

 
Osanottaja: ___________________________ Yritys: _________________________________ 
 
 
 
  
2.10.2020 LOUNAS ja VUOSIKOKOUS (lounas sisältyy fyysisen kokouksen hintaan) 
 

2.10. klo 12.00 – 13.00 Lounas, Technopolis  (    ) kpl (    ) hlöä                               
2.10. klo 13.00-15.00 Kokous, Technopolis 65 € (    ) kpl yht.                                € 
2.10. klo 13.00-15.00 Kokous, Microsoft-Teams 0 € (    ) kpl yht.                                € 

   
YHTEENSÄ € 

 
 
VUOSIKOKOUS 2.10.2020 klo 13.00-15.00 
 
LISÄTIETOJA (Etäosallistujan sähköpostiosoite, mahdolliset ruokarajoitukset)   
 
 
 

 
 
Päiväys ____________       Allekirjoitus___________________________________       yht._________€ 
 
Fyysiseen kokoukseen osallistuvien viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.9.2020. Etäkokoukseen osallistuvien 
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"VALIMOALAN OPINTOLINJAT 
PALASIVAT KOTIINSA"

HISTORIAA 

Näillä sanoilla julistivat silloiset 
Tampereen kaupunginjohtaja 
Jarmo Rantanen ja Tampereen 
ammattikoulujen molemmat reh-
torit Seppo Hämäläinen ja Raimo 
Järventölä vuonna 1987, kun Hä-
meenlinnasta Hervantaan siirty-
neet valimoalan opintolinjat aloit-
tivat ensimmäisen syksynsä opin-
not Hervannan tuliterässä heitä 
varten suunnitellussa ja rakenne-
tussa uudessa ammattikoulussa. 

Otsikon lause jatkui:” Vihdoinkin 
molemmat alamme opintolinjat, 
kaavaajan ja mallipuusepän linjat, 
voivat huoletta katsoa turvalliseen 
tulevaisuuteensa”. Juhlallisen va-
kuutuksen kuultuamme taisi sil-
loin tippa tulla silmään. 

Tämä vakuutus on vuonna 2020 
vain juhlallinen läiskä historian hä-
märässä, koska Hervannassa ei ole 
kumpaakaan opintolinjaa enää jäl-
jellä. Kaavaajan opintolinja siirret-
tiin Koivistonkylän Aikuiskoulutus-
keskukseen ja Valumallinvalmista-
jan opintolinjat lopetettiin koko-

naan. Tampereen Tredu huuhte-
li päätöksillään ison ja tehokkaan 
suomalaisen koulutustoiminnon 
vessan pytystä alas. EI HYVÄLTÄ 
TUNNU! 

VALIMOALOJEN KOULUTUS 
HÄMEENLINNASSA 

Suomalainen koulumuotoinen 
valimokoulutus aloitettiin Etelä-
Hämeen Keskusammattikoulus-
sa vuonna 1952. Koulurakennus 
rakennettiin silloisen valimoalan 
tarpeita varten, ja se suunnitel-
tiin varta vasten valimoammat-
tien kouluttamista varten. Tiet-
tävästi silloiset kouluun valitut 
opettajat osallistuivat suunnit-
teluun omalla ammatillisella 
panoksellaan. 

Kouluttajiksi (opettajaksi) nimitet-
tiin vuonna 1952 alkaneeseen kou-
lutukseen Kaavaajan (myöhemmin 
Valajan) opintolinjalle helsinkiläi-
nen valimomestari Birger Sirèn 
(menehtyi valimon kellariin vuon-
na 1977), ja silloiselle Mallipuu-
seppien opintolinjalle hämeen-
linnalainen Toivo Nieminen (eläk-

keelle vuonna 1973). Molempia opet-
tajia voidaan täydellä syyllä kutsua le-
gendaarisiksi, koska heidän avullaan 
luotiin vahva pohja ammattialojem-
me ammatti-identiteetille. 

Siihen aikaan koulutuksessa olivat 
selvästi erillään työn- ja teorianopet-
taminen. Ajan kuvana oli, että korke-
ampaa ns. teorianopetusta voi antaa 
vain insinöörin koulutuksen saavutta-
nut henkilö, ja työnopetukseen kel-
pasi teknikkokin tai tarvittaessa alan 
mestarintutkinnon suorittanut hen-
kilö. 

Kaavaajien teorianopetuksesta 
vastasi insinööri Aarne Hyvärinen 
(menehtyi vuonna 1978), ja malli-
puuseppien teorianopetuksesta 
vastasi teknikko Veikko Laiho (eläk-
keelle vuonna 1973). 

UUSI OPETTAJAPOLVI 

Seuraavan opettajapolven edustaja-
na aloitti Hämeenlinnan oppilaitok-
sessa mallipuuseppien opettajana 
Kari Pohjalainen vuonna 1973, sil-
loisena teknikkona (myöh. insinöö-
ri AMK). Jo silloin jouduin = sain 

TEKSTI: Kari Pohjalainen
 “mallifossiili” Lepaalta
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opettaa mallipuuseppien amma-
tilliset työn- ja teorianosuudet. 

Valimon opettajan Birger Siré-
nin menehdyttyä keväällä vuon-
na 1977, oli ongelmana, kuinka 
kaavaajan opintolinjan koulutus 
saadaan hoidettua loppuvuoden 
1977. Alan koulutuksen jatkami-
sen vuonna 1977 mahdollisti Tam-
pereen Lokomon teräsvalimossa 
työskennellyt Vilho (Mikko) Kor-
pela, joka hoiteli kaavaajalinjan 
opetuksen lukuvuoden1977 ke-
vään loppuun. Tämän ”koulutus-
avustamisen” Hämeenlinnassa 
mahdollisti Tampereella vaikut-
tavan Lokomon valimon silloinen 
johtaja DI. Paavo Tennilä, jonka 
puoleen olimme tottuneet kään-
tymään, kun koulutusasioissa tar-
vittiin ns.” korkeampaa kättä” ja 
järkeä. 

Syksyllä vuonna 1977 kaavaajalin-
jan työnopettajana aloitti teknik-
ko (myöh. insinööri) Esa Saarela 
ja vuonna 1978 ko. opintolinjalle 
tuli Karhulan valimosta teorian-
opettajaksi insinööri Raimo Kes-
kinen. 

VALIMOLINJOJEN 
KESKITTÄMINEN 

Aikaisemmin valimoalan koulutus 
maassamme oli jakaantunut ympäri 
Suomea. Silloista ammatillista pe-
rusopetusta jaettiin Hämeenlinnas-
sa. Teknikoita koulutettiin Turussa, 
insinöörien koulutus oli sijoitettu 
Tampereelle, ja diplomi-insinöö-
rien koulutus Helsinkiin. 

Alamme teollisuuden huippujen 
piirissä nähtiin koulutuspaikkojen 
hajanaisuus negatiiviseksi, ja pe-
rustettiin laaja-alainen ryhmä miet-
timään alan koulutuksen keskittä-
mistä maassamme. Ryhmän vetä-
jänä toimi Lokomon DI Paavo Ten-
nilä. Kyseinen tiimi kysyi tarjouksia 
useammaltakin kaupungilta, ja par-
haan tarjouksen murjaisi pöytään 
Tampereen kaupunki. Valinnan tu-

loksena olikin silloin Tampere, 
ja uskoimme ajatuksen toimi-
van siellä maailman tappiin asti. 

MUUTTO HÄMEENLINNASTA 
TAMPEREEN HERVANTAAN 

Kesän alussa vuonna 1987 saa-
pui Tampereelta Hämeenlinnan 
ammattikoulun pihaan kuorma-
auto, johon siirsimme Tampereen 
Hervannassa tarvittavaa koulutus-
välineistöä. Niskasen Vesa toimi 
auton kuljettajana, ja hänestä 
muodostuikin varsinainen “syö-
mähammas” myöhemmin Her-
vannan valimolinjoille, jota ilman 
valimon rakenteet tuskin olisivat 
valmistuneet niinkin nopeasti. 

Syksyllä vuonna 1987 aloittivat 
valimoalan molemmat opinto-
linjat toimintansa Tampereen 
Hervantaan rakennetussa uu-
dessa ja tarkoituksenmukaises-
sa aloillemme varta vasten suun-
nitelluissa nykyaikaisissa opinto-
tiloissa. Valimolinjat sijoitettiin 
väliseinän kahta puolen E-ra-
kennukseen. 

VALIMO 

Valimon layoutista vastaavana 
huippuosaajana toimi Esa Mäke-
lä, joka oli laatinut suunnitelman 
osaston teknisestä toiminnasta. 
Valimon käytännöllisestä “ylös 
rakentamisesta” vastasi moni-
taituri Niskasen Vesa. 

Valimon toiminta muuttui ker-
rasta uudelle toimintatasolle, ei-
kä ”maaperään” kaavattu enää 
muotin alapuolta”. Paavo Tenni-
län haave: ”Ei yhtään hiekkaa 
enää permannolle näkymään” 
ei aivan toteutunut jatkossa. 

MALLIVEISTÄMÖ 

Malliveistämön suunnittelemi-
nen ja rakentaminen jäi allekir-
joittaneen harteille, eikä kesään 

1987 mitään muuta mahtunutkaan. 
Toimme Hämeenlinnan malliosas-
tosta Hervantaan vain Zimmerma-
nin valmistamat malliyläjyrsinko-
neen ja pylväsporakoneen. Kaik-
ki muut koneet ja osaston kalus-
teet tulivat suoraan tyhjälle osas-
tolle odottelemaan paikoilleen 
siirtämistä. 

KOULUTTAJAT 

Valajien kouluttajina Hervannassa 
vuonna 1987 aloittivat: Esa Saarela 
ja Raimo Keskinen. Myöhemmin 
vuonna 2001 kouluttajaksi saatiin 
Pekka Niemi, ja Jussi Janhunen 
rekrytoitiin Saarelan jäädessä 
eläkkeelle. 

Valumallipuolen kouluttajana 
Hervannassa vuonna 1987 jat-
koivat Kari Pohjalainen ja Rai-
mo Keskinen. Myöhemmin a-
loitti aikoinaan valumallipuo-
len peruskoulutuksen vuonna 
1999 läpäissyt Toni Häkkinen 
opintolinjan vakituisena opet-
tajana. 

Tonin uraputki on sangen näyt-
tävä: Valumallimestariksi vuonna 
2005, insinööriksi (AMK) vuonna 
2008, Opettajakorkeakoulu vuon-
na 2011, Ylempi insinööritutkinto 
(YAMK) vuonna 2013 sekä Erityis-
opettajan koulutus vuonna 2017.
 
Kirjoittajan jäädessä osa-aikaeläk-
keelle Hervannasta, valumallinval-
mistuksen koulutusta tulivat jaka-
maan osaviikoiksi Pekka Virtanen 
ja Marko Telenius. Kari Pohjalainen 
jäi eläkkeelle vuonna 2006, ja Toni 
Häkkinen aloitti samana vuonna 
päätoimisena valumallinvalmista-
jien opettajana. 

VALIMOLINJOJEN OPPI-
LAITA HÄMEENLINNASTA 
JA HERVANNASTA 

Hämeenlinnan Ammattikoulusta 
valmistui vuosina 1952 - 1987 kaik-
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kiaan 326 valajaa ja 269 valumal-
linvalmistajaa (mallipuuseppää). 

Hervannasta valmistui vuosina 
1988 – 2016 valimopuolelta kaik-
kiaan 214 valajaa, ja valumallipuo-
lelta 164 valumallinvalmistajaa. 

Opintolinjoiltamme on valmis-
tunut kaikkiaan yhteensä valajia 
540 nuorta ammattilaista ja malli-
puuseppiä = valumallinvalmistajia 
yhteensä 433 nuorta ammattilaista. 

Valimoalalta (valaja ja valumallin-
valmistaja) koulutettiin maassam-
me vuosina 1952 – 2016 suhteel-
lisen paljon, yhteismäärän ollessa 
kunnioitettava 973 nuorta ammat-
tilaista. 

KOULUTUSALAN TIMANTIT 

Ammattikoulutuksen merkittä-
vimmät voimavarat ovat ne timan-
tit, jotka huuhtoutuvat esiin vuosit-
taisista oppilasvirroista. Heidän 
merkityksensä ammattialoille on 
käsittämättömän suuri. Erityisen 
suuresti tämä on näkynyt valu-
mallinvalmistajien koulutuksessa. 

Muutamat näistä “timanteis-
ta” ovat hyvinkin tunnettuja 
valimotoimialalla oman aktii-
visesti toimivan malliveistä-
mönsä ansiosta: Alexander 
Strakh ja Pekka Varttila Ris-
Pert Oy:stä, Veli-Pekka Veh-
maa Mallikolmio Oy:stä, Aki 
Mämmi Kiteen Malliveistämö 
Oy:stä ja Janne Vartama Mal-
livaruste Koskelta. 

Unohtaa ei missään tapaukses-
sa saa Toni Häkkistä, joka jatkoi 
valumallinvalmistajien opettajana 
Hervannassa, tai Arto Huuhtasta 
Componenta Oy:stä Porissa. 

Karkeasti arvioiden “ns. mutu-
tuntumana” ainakin 25 – 30 % 
valumallialaltamme koulutuksen 
saaneista on jatkanut opintojaan 
eriasteisissa teknillisissä oppilai-
toksissa. 

AMMATTIKIRJALLISUUTTA 
VALIMOALOILLE 

Hämeenlinnan ammattikoulussa 
oppimisen puutteena havaittiin, 
että oppilaille pitäisi saada mu-

kaan jotain “kättä pidempää” 
kuin liitutaulun ääressä tehdyt 
muistiinpanot. 

Tämän ongelman ratkaisun hoiteli 
Keskisen Raimo, joka alkoi kirjoit-
taa oppikirjoja valimoalan teknii-
koista. Kirjoja tuotettiin: Muotin-
valmistustekniikka (1989), Keer-
nojen valmistus (1988), Valume-
tallien sulatus (1989) ja Kaavaus-
aineet (1989). 

Yllä olevia oppikirjoja päivitettiin 
myöhemmin Pekka Niemen toi-
mesta ja Raimo Keskisen luvalla: 
Muotinvalmistustekniikka (2007), 
Valumetallien sulatus (2009) ja 
Kaavausaineet (2010). 

Pekka Niemi kirjoitti lisää oppi-
kirjoja valimoalalle: Valunsuunnit-
telutekniikka (2008), Jälkikäsittely-
tekniikka (2008), Muotti- ja valutek-
niikka (2009) ja Valumetallien sula-
tus (2009). 

Kari Pohjalainen kirjoitti valumal-
linvalmistajille Valumallit -oppikir-
jan (1997). 

Hämeenlinnaan 
hylätty kollerimylly. 
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MALLIJAOSTO 

Suomen Valimoteknisen yhdis-
tyksen kokouksessa 24.9.1989 
Karhulassa päätettiin perustaa 
yhdistyksen alajaostoksi oma 
mallipuuseppäyhdistys. 

Mallijaoston perustava kokous pi-
dettiin perjantaina 16.3.1990 Tam-
pereen Ammattioppilaitoksen au-
ditoriossa Hervannassa. Osallistu-
jia koululla oli 51 huippupersoo-
naa, jotka pääosin olivat valumal-
lialan ammattilaisia. 

Kuluvana vuonna 2020 mallija-
osto on toiminut kunnioitettavat 
30 vuotta, ja puheenjohtajina on 
urakoinut kaikkiaan 7 kpl mallialan 
kyvykästä persoonaa. Mallitoimi-
kunnan jäseninä on vastuuta kan-
tanut vuosien saatossa kaikkiaan 
parikymmentä (20) valumalliam-
mattilaista. 

KOULUTUKSIA 
JA TAPAHTUMIA 

Vuosikymmenen 1990 alussa 
koulutettiin maassamme ammat-

tioppilaitoksien teknikoita 60 
opintoviikon koulutuksella, täl-
lä ”lisäopilla” heille saatiin teo-
riaopetuskelpoisuuden mahdol-
listava tutkinto. Osa entisistä tek-
nikoista suoritti jatkossa lisätutkin-
non, jonka ansiosta he saivat insi-
nöörin oppiarvon. Kirjoittaja suo-
ritti insinöörintutkinnon (AMK) 
vuonna 1992. 

PAAVON RAITTI 

Merkkitapausta juhlittiin Her-
vannan ammattioppilaitoksessa 
27.4.1993, kun Paavon Raittia juh-
littiin sankarin Paavo Tennilän 64-
vuotissyntymäpäivänä Hervannas-
sa. Oppilaitoksessa valmistetut 
pronssiset PAAVON RAITTI-kyltit 
kiinnitettiin valimon käytävän sei-
nälle muistuttamaan valimoalan 
Grand Old Manin elämäntyöstä 
valimokoulutuksen parhaaksi.
 
Aikaamme kuvaavaa kuitenkin 
valitettavasti on, että joku ”tör-
kimys" kävi varastamassa kyltit 
valimon käytävän seiniltä. Epäi-
lyjä on, mutta todisteita valitet-
tavasta tempusta puuttuu. 

CNC-TEKNIIKKAA 

Valumallialan ensimmäinen CNC-
valumallikurssi pidettiin Hervan-
nan malliosastolla vuonna 1994. 
Koneena oli Landonion TNC 1500 
4½-akselinen yläjyrsinkone, joka oli 
saatu Hervannan valumalliosastolle 
vuonna 1988. Kone taisi silloin olla 
maamme ensimmäinen ammatti-
oppilaitoksien koulutuskäyttöön 
hankittu kone. Jyrsinkone oli niin 
kookas, että sitä varten piti mur-
jaista kahteen valimon ja malli-
veistämön väliseen seinään ko-
neen mentävä aukko. 

VALUMALLIALAN 
ENSIMMÄINEN DIPLOMITYÖ
 
Keväällä 1994 aloitti teekkari Ju-
ha-Pekka Pettersson valumallialan 
ensimmäisen diplomityön Hervan-
nan valumalliosastolla. Dippatyön 
aiheena oli: “CAD/CAM-teknologi-
an soveltaminen valumallivarustus-
ten valmistuksessa”. 

MUOVIMALLITEKNIIKKAA 

Muovimallitekniikan koulutukset 
alkoivat vuonna 1997 Länsi-Saksan 

Vasemmalla Toni 
Häkkinen, hänen 
vieressään Tampe-
reen Ammattikou-
lun rehtori Risto 
Ilomäki sekä Vali-
moinstituutin joh-
taja Tuomo Tiainen.
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Wernaussa mallipuusepille, ja 
jatkuivat parin vuoden jälkeen 
Hervannan Ammattioppilaitok-
sessa. Kouluttajana oli silloinen 
mallimuoviteknologian maail-
man huippuosaaja Walter An-
kele Länsi-Saksasta. 

Koko huippukurssituksen muo-
vimallitekniikan silloisessa teknii-
kassa vastaavana urakoi Lux Oy:n 
Calle Nygergh, joka vastasi tulk-
kaamisesta ja kurssin rakentami-
sesta. Mielettömän suuri ja ras-
kas tehtävä, jota tuskin kukaan 
muu maassamme olisi kyennyt 
tekemään. 

Myöhemmin koulutusten järjes-
tämisestä muovimallitekniikasta 
vastasi Meca-Trade Oy:n Ari Ar-
jala. Nämä päivät tunnettiin ni-
mellä Sika-päivät. (Nimi ei viit-
taa osallistuviin, vaan muovima-
teriaalin nimeen) Osallistuvien 
malliväen määrät olivat sangen 
kunnioitettavat. Näitä seminaa-
reja järjestettiin ainakin kolme 
(3) kertaa. 

WORLD SKILLS 
COMPETITION 

Ammattitaidon maailmanmesta-
ruuskisoihin valumallinvalmistajan 
alan kilpailijoita Hervannasta osal-
listui kuudesti (6) eri puolille maa-
ilmaa. 

Sveitsin StGallenissa vuonna 1997 
kilpailijana urakoi Veli-Pekka Veh-
maa, Kanadan Montrealissa vuon-
na 1999 kilpailijana oli Jussi Nikki-
lä, Etelä-Korean Soulissa vuonna 
2001 kilpailijana taisteli Alexander 
Strakh, Sveitsin StGallenissa vuon-
na 2003 kilpailijana uurasti Markus 
Kallio, Japanin Shizuokassa vuon-
na 2007 kilpailijana oli Arto Häkki-
nen (ei sukua Toni Häkkiselle). Lon-
toossa valumallinvalmistajia edus-
ti Timo Pirilä (toi tullessaan neljän-
nen sijan ansiosta kunniapisterajan 
rikkomisen). 

Tarkkaavainen lukija huomannee 
vuosiluvun 2005 puuttuvan. Kisat 
olivat silloin Helsingissä, ja olim-
me silloin harjoitelleet kisoja var-

ten, mutta lajiimme ei ollut riit-
tävästi osallistujia, ja kilpailut 
peruttiin. 

Rahoitus kisojen suuriin kilpai-
lukustannuksiin löytyi hienosti 
maamme valimoalan kehitys-
myönteisiltä yrityksiltä. Käsit-
tämättömän kovahermoisia 
kilpailijoita pystyimme Her-
vannan ammattioppilaitok-
sen valumallipuolelta lähet-
tämään kisoihin. 

LOPPUASIAKASTAPAAMISET 

Kosken Raimon ideoimia “lop-
puasiakastapaamisia” toteutetti-
in kaikkiaan neljä (4) kertaa. Ta-
paamisen perusidea oli poistaa
tietämättömyyden “sumuverhoa”, 
jota kovin usein tavattiin valuja 
ja valumalleja tilaavien yritysten 
suunnittelijoilta. 

Ensimmäinen tapaaminen oli 
Wärtsilä NSD tiloissa Vaasassa 
vuonna 2000, toinen tapaami-
nen oli ABB Motorsilla Vaasas-

Hervannan oppilaitoksen 
entinen sulatto ja puhdis-
tamo. Vasemmalla yläker-
ran käytäväsillan kaide, 
joka suunniteltiin valun 
seuraamista varten.
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sa vuonna 2003, kolmas tapaa-
minen nautittiin Kone Oy:llä Hy-
vinkäällä vuonna 2005 ja neljäs 
Sisu Akselit Oy:llä vuonna 2008. 

Nämä vierailut ”valottivat” mie-
lettömän määrän oivalluksia tilaa-
vien asiakasyrityksien suunnitteli-
joille. Näillä oivalluksilla voitiin 
välttää monia ”pohjakosketuk-
sia”, joita tietämättömyys olisi 
aiheuttanut. 

OPISKELIJAVIERAILUT 
RUOTSISSA 

Valumallinvalmistajien opiske-
lijat vierailivat 16 vuoden ajan 
valimoalan ruotsalaisissa sisarlai-
toksissa: mallipuuseppiä koulut-
tavassa Backadals Gymnasiumis-
sa, ja valajia kouluttavassa Skan-
dinaviska Gjuteteriskolanissa. 
Molemmat sijaitsevat Jönkö-
pingissä. 

Näiden matkojen ”kummisetä-
nä” uurasti Volvon entinen hen-
kilöstöpäällikkö Mikko Ollinen, 
joka toimivien vierailujärjestely-
jen lisäksi tulkkasi tapaamisia. 
Hänen merkityksensä oli kultaa-
kin kalliimpaa myöskin yhtey-
denpidossa ruotsalaisiin vali-
moalojen teollisuuslaitoksiin. 

Suomalaiset valimot ja malli-
veistämöt sponsoroivat mat-
kojamme, ja usein matkoille 
osallistui myöskin valimoiden 
ja malliveistämöiden edustajia. 

YHTEENVETO 

Työskennellessäni vuonna 1973 
Tampereella Lokomon Mallipajas-
sa valumallinsuunnittelijana, mi-
nuun otti yhteyttä Tampellan vali-
mon johtaja Mauri Eskola ja kyseli: 
”Olisinko kiinnostunut lähtemään 
Hämeenlinnan Ammattikouluun 
opettamaan silloisia Mallipuusep-
pien opintolinjan oppilaita”? 

Minua ehdotus kiinnosti, ja 
otin yhteyttä koulun silloiseen 
rehtoriin Jaakko Alaseen, ja sii-
tä urani Mallipuuseppien / Va-
lumallinvalmistajien kouluttaja-
na alkoi. 

Tämä päätökseni oli ehdottomas-
ti oikea, koska siirtyminen opetta-
jan uralle aukaisi vuosien aikana 
sellaisia polkuja kuljettavaksi, joita 
valumallinsuunnittelijana tuskin oli-
sin tavoittanut. 

Vajaan 40 vuoden ajan olen 
valumallialan koulutuksessa saa-
nut tavata hyvinkin monenlaisia 
persoonia, miehiä ja naisia, joi-
hin olemme kouluissamme pys-
tyneet istuttamaan tiedonjanon
ja innostuksen valumallien vai-
keaan ja hienoon maailmaan. 

Ei mikään ole hienompaa, 
kuin se, että ensimmäisten 
viikkojen hämmennyksen jäl-
keen olen saanut aitiopaikal-
ta seurata, kun tietomäärän 
jatkuvan kasvun lisääntyessä 

2-3 vuoden kuluttua aloituk-
sesta on koulun portista as-
tunut ulos elämään ”entinen 
nuori”, joka on itseensä ja 
oppiinsa tyytyväinen alam-
me nuori ammattilainen. 

Kukaan henkilö ei koulun 
jälkeen ole missään nimessä 
”ammattilainen”, mutta kun 
ja jos hänellä on halu ja innos-
tus oppia enemmän seuraavis-
sa työpaikoissaan, on koulutus 
onnistunut lähes täydellisesti. 

Toinen innostukseni lähde on, 
että olen valumallialan opettaja-
na saanut tavata ja tutustua vali-
motekniikan ja koulutuksen aloil-
la mielettömän moniin hienoihin 
ja osaaviin naisiin ja miehiin, joita 
tuskin olisin voinut tavata yhdessä 
työpaikassa työskentelemällä. 

Kiitos Teille Ystävät 
kaikesta!!!

Ps. 
RETORINEN KYSYMYS: 
Kenellä on lopullinen vastuu, kun 
yhdelle toimialalle (valimolle) vält-
tämätön opintolinja tapetaan? 
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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 jä-
senistöltä tulleen palautteen perusteella. 

Hallitus kokoontuu neljä ker-
taa vuodessa tehden kokouk-
sissaan päätökset stipendien 
jakamisesta saatujen hakemus-
ten perusteella rahaston säännöt 
huomioiden. Kirjalliset hakemuk-
set tulee toimittaa kaksi viikkoa 
ennen hallituksen kokousta SVY:
lle osoitteeseen Paavo Havaksen 
tie 5 D, 90570 Oulu, tai sähköpos-
tilla jani.isokaanta@svy.info. Vuo-
den 2019 ensimmäinen hallituk-
sen kokous on 6.2.2019, ja näin 
ollen stipendihakemukset kysei-
seen kokoukseen tulee olla toi-
mitettuna 23.1.2019. 

Hakemukset osoitetaan Suomen 
Valimotekninen Yhdistys ry:n halli-
tukselle. Hakemus voi olla vapaa-
muotoinen, mutta siitä tulee ilme-
tä selkeästi olennaisimmat tiedot 
hakijasta, ja selvitys siitä, miksi tai 
mihin tarkoitukseen stipendiä 
anotaan.

Otteita säännöistä:
 3 §. Rahaston tarkoitukse-
na on stipendien, matka-avustus-
ten ja tunnustuspalkintojen avulla 
tukea Suomen valimoteollisuuden 
teknistä, taloudellista, ympäristöl-
listä ja henkilöstöpoliittista kehitys-
tä, sekä edistää SVY:n säännöissä 
mainittuja tarkoitusperiä.
 5 §. Rahastosta jaetaan 
varoja SVY:n hallituksen päätök-
sien perusteella siten, että sekä 
pääoman tuottoa että pääomaa 
käytetään, kuitenkin enintään 1/10 
rahaston alkuperäisestä peruspää-
omasta vuodessa
 6 §. Rahastosta jaetaan 
varoja seuraaviin tarkoituksiin: 
tunnustuspalkintoja ensisijaisesti 
valimoalan opiskelijoille sekä vali-
moteollisuutta ja/tai SVY:n toimin-
taa edistäneille nuorille, alle 30-
vuotiaille valimoalan henkilöille, 
stipendejä opintomatkoihin, tut-
kimuksiin ja julkaisutoimintaan, 

stipendejä ammatilliseen päte-
vöitymiseen, muihin kohteisiin, 
joiden SVY:n hallitus katsoo täyt-
tävän kohdan 3. vaatimukset, ei 
hallinnointiin.
 8 §. Stipendien ja tunnus-
tuspalkintojen jakotilaisuuksia voi-
vat olla mm. SVY:n, lahjoittajien tai 
oppilaitosten järjestämät tilaisuu-
det.
 10 §. Stipendit on nostet-
tava ja käytettävä vuoden kuluessa 
niiden myöntämisestä. Mahdolliset 
lykkäyspyynnöt on esitettävä SVY:n 
hallitukselle.
 11 §. Muiden kuin tunnus-
tuspalkintojen saajilta edellytetään 
raportointia SVY:n jäsenlehdessä tai 
muulla tavoin. 

Mikäli stipendinhakijalla on kysyt-
tävää, asiamies vastaa kysymyksiin, 
ja lähettää pyydettäessä stipendira-
haston säännöt kokonaisuudessaan.
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Puh. 040 7211 220 

SUOMEN VALIMOTEOLLISUUS 
on ensimmäinen valimoteollisuut-
tamme kokonaisuutena kuvaava 
teos. Kirja kertoo valimoalan lähes 
200 vuotta kestäneen kehityshis-
torian. Teos sisältää ainutlaatuisen 

lentokoneesta kuvatun kuvaka-
valkadin noin 50:stä maamme 
valimosta ja siinä on myös luet-
telo lähes 500:sta suomalaisesta 
valimosta.

SUOMEN 
VALIMO-

TEOLLISUUS

Sivukoko 210 x 250 mm, 
532 sivua

HINTA 
SVY:N JÄSENILLE 

75 € 
Hinta sisältää 
postituskulut.

KIRJA  ON 
ILMESTYNYT!

TILAUKSET 
www.olavipiha.fi
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UUDISTETTU VALIMO-
MUSEO ON NYT AUKI   

Urakka oli iso, mutta hankkee-
seen kyllä kannatti lähteä. Suo-
men valimoteollisuudella on nyt 
nimittäin yhteinen, uudenaikai-
nen näyteikkuna, jota kannattaa 
lähteä katsomaan kauempaakin.
Kiitos kaikille osallisille ja myö-
täeläjille! 
 
Kuten aiemmin olen kertonut, 
niin ei museota kokonaan uusik-
si laitettu. Asiakkaille suunnatun 
kyselyn ja oman harkinnan poh-
jalta aika paljon vanhaa säilytet-
tiin, ja myös museon pohjaratkai-
su pysyi samana. Mikä siis muut-
tui? Ensimmäisenä valaistus. Kyl-
lä kelpaa nyt museossa olla, kun 
näkee esineet ihan uudessa va-
lossa. Toiseksi esineet. Jo ihan 
ensimmäisissä kokouksissa pää-
tettiin, mitä uusia esineitä näyt-
telyyn pitää yrittää hankkia. Lo-
pulta ne kaikki saatiin! Erityisen 
iso kiitos esinelahjoituksista kuu-
luu Specialvalimo J. Papille, Al-
teamsille ja Koncentra Pistonsil-
le. Kolmanneksi näyttelyn elä-

vöittäminen AV-tekniikan avulla. 
Uudesta tekniikasta vastasi Tach-
yonet Oy. Nyt on liikkuvaa kuvaa, 
videotykkiä, ääntä ja vaikka mitä. 
Harmikseni on todettava, että se 
hienoin, kaunein ja kallein eli oma 
lempilapseni, virtuaalinen valami-
nen ei ole edelleenkään käytössä. 
Homma on siis valmis, toimii hie-
nosti ja on komea, mutta koronan 
aiheuttamien käyttörajoitusten 
vuoksi se on toistaiseksi poissa 
käytöstä. 
 
Suomen valimomuseo on nyt 
myös entistä käyttäjäystävällisem-
pi. Monet aiemmin lattialla olleet 
esineet on nostettu paremmalle 
katsekorkeudelle. Näyttelyplans-
sit on kokonaan uudistettu. Teks-
tit ovat pitkälti samat kuin Eugen 
Autereen yli 30 vuotta sitten kir-
joittamat, mutta nyt niitä on jon-
kin verran lyhennetty, muutettu 
kansantajuisempaan muotoon, 
fonttia suurennettu ja päivitetty 
nykyaikaan. Kuviakin on vaihdet-
tu. Kiitokset asiantuntijakommen-

teista kuuluvat etenkin Matti Jo-
hanssonille ja Kari Pohjalaiselle, 
mutta myös moni muu on ollut 
valmis jakamaan tietouttaan. 
Suuri muutos on myös entistä 
kattavammat esinetekstit. Suu-
reen osaan esineistä ei aiemmin 
ollut mitään tekstiä, mutta nyt 
niitä kyllä riittää. Päätimme yk-
sinkertaisesti olla panttaamatta 
tietoa, kun sitä kerran esineisiin-
kin liittyen riittää. 
 
Perusnäyttelyn uudistamisen lisäk-
sihän samalla avautui museomme 
kolmas erillinen osa: Högfors-mu-
seo, jossa varmasti riittää katsot-
tavaa muillekin kuin karkkilalaisille. 
Suomen valimomuseo koostuu nyt 
siis perusnäyttelystä, Högfors-mu-
seosta sekä Galleria Bremeristä, jo-
ka on vaihtuvien näyttelyiden tila. 
Siellä on tällä hetkellä meneillään 
valukuvanäyttely nimeltään ”Rau-
dasta syntynyt - 200 kuvaa Hög-
forsin historiasta”. 
 

TEKSTI: JANNE VIITALA

Vuonna 2013 se alkoi. Ja vuonna 2020 se päättyi. Siis se pitkään vatvottu 
perusnäyttelyn uudistamisprojekti! 
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Mainittakoon vielä, että kirja 
”Raudasta Syntynyt – Högfor-
sin historia 1820-2020” ei ole 
vieläkään valmis. Taitto on vie-
nyt arvioitua huomattavasti pal-
jon enemmän aikaa. Tätä kirjoi-
tettaessa taitto on valmis, ja vii-
meinen tarkastuskierros on käyn-
nissä. Kyllä se sieltä vielä tulee! 
 

 

Tavallinen museovieras ei siis 
ole välttämättä edes oivaltanut, 
että museossamme on tapahtu-
nut jotain erikoisempaakin kuin 
koronan aiheuttama, väliaikainen 
ovien sulkeminen. Kesällä museo-
vieraita on kuitenkin ollut todella 
sankka määrä, ja kiitosta näyttelys-
tä on sadellut. Toivottavasti puska-
radion kautta sana leviää näyttelys-
tämme vielä lisää. Ja ehkä ne ava-
jaisetkin vielä järjestetään. 
 

Korona aiheutti kaikenlaista 
pientä hankaluutta esinesiirrois-
ta lähtien. Kaikki saimme kuiten-
kin ajoissa paikoilleen. Mutta ava-
jaisia emme saaneet järjestää, mi-
kä oli iso harmi, sillä menetimme 
sen mediajulkisuuden, jonka avul-
la toivoimme saavamme reilusti 
lisää asiakkaita. Kaiken kukkurak-
si koronan vuoksi kaikki muutkin 
museot olivat talvella ja keväällä 
kiinni avautuen vasta kesäkuun 
aikana – me muiden mukana! 

Reipasta syksyä Valimoviestin lukijoille! 
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry

PL 587, 40101 Jyväskylä

  puh. 010-672150
  fax. 010-6725335

Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Betorantie 30
FI-23500 Uusikaupunki, Finland

www.urv.fi
urv@urv.fi
Tel. +358 2 842 9000

Uudenkaupungin 
Rautavalimo Oy
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Korona on pirullinen virus, kun 
se ei noudata mitään vanhaa kaa-
vaa. Toiveet sen laantumisesta pi-
tänee haudata, ja maailmanalaa-
juisesti vain totutella elämään sen 
kanssa. Mikäli näin on, maailma 
muuttuu todella paljon: Matkus-
tusrajoitukset tulevat pysyviksi, 
lento- ja risteilyliikenne jää mur-
to-osaan, maailmankauppa blok-
kiutuu, globalisaation voi unohtaa 
ainakin henkilöiden liikkuvuuden 
osalta, elintasot laskevat ja eriyty-
vät jne. Supistuvilla markkinoilla 
ainoastaan kilpailukykyisimmät 
pärjäävät.

Nyt se sitten alkoi koronan syvä 
isku tuotantoelämään: Karhulan 
kollegamme herätteli viennin ro-
mahduksesta 24.8. A-studiossa, 
Finnair irtisanoo 1000, UPM sul-
kee Kaipolan ja lisää tulossa...

Suomen talouden kannalta vien-
nin merkitys on todella suuri. Muu-
tama fakta aluksi: Viennin arvo oli
v. 2019 n. 64 miljardia euroa ollen 
40 % Suomen BKT:sta. Jos nyt tek-
nologiateollisuuden vienti laskee 
esim. 25 %, paperi 40 % sekä ke-
mia 20 %, niin kokonaispudotus 
on 10-12 mrd. € vuodessa. Sen 
seurauksena BKT laskee lähes 
10 % keväällä tapahtuneen koti-
markkinan putoamisen lisäksi eli 
yhteensä 15 %. Se on todellinen 
katastrofi; 30.000 uutta tuettua 
työpaikkaa ja 7 mrd. euroa val-
tion velkaa lisää ensi vuonna ei 
riitä mihinkään.

Maailmassa on tapahtunut 1990-
luvulta alkaen yksi hiipivä, mutta 
oleellinen muutos: On siirrytty teh-
das- ja tuotantokapitalismin ajasta 

finanssikapitalismin aikaan. Päätök-
siä tekevät kansainväliset sijoittaja-
tahot. Paperiteollisuuden tilanne 
on kuvaava: Tehtaan omat palkat 
ovat n. 10 % kokonaiskuluista, pal-
kat Saksassa ovat 40 % edullisem-
mat tehtyä tuntia kohden. Äkkiä 
ajateltuna ero on vain 4 % -yksik-
köä eli verraten pieni. Jos tehtaan 
tulos on 10 % liikevaihdosta, voi 
finanssikapitalisti saada jopa 40 % 
paremman tuoton itselleen käs-
kyttämällä yhtiön hallituksen ja 
johdon siirtämään tuotannon 
Saksaan. 40% on paljon enem-
män kuin 4%.

Taloselämä-lehti nro 26 ennakoi, 
että neljä paperitehdasta Suomes-
ta tultaneen sulkemaan – Kaipola 
oli yksi niistä. Kussakin on kolme 
paperikonetta eli yhteensä 12. Se 
on valtava menetys myös valimo-
teollisuudelle; varaosina niihin me-
nee sähkömoottoreita, vaihteita, 
pumppuja ja venttiileitä sekä voi-
malaitoksiin arinoita yms. eli run-
saasti valuja. Paperikoneet on ra-
kennettu 1960-80-luvuilla, eli mal-
lit ovat Suomessa, kun tuolloin de-
valvaatioilla saatiin kotimainen kil-
pailukyky pysymään hyvänä. Nyt 
ei ole D-vitamiinia, eli kulut pitäi-
si pitää kurissa, van kun ei.

Van nyt meni kyllä kokonaan usko 
hallituksen kykyyn hallita tilannetta: 
Pääministeripuolue sai idealistisen 
vasemmistolaisen opiskelijapoliitik-
kotermein kaikkea hyvää lupaavan 
puheenjohtajan, jokainen hallitus-
puolue ajaa vain omia kannattajia 
tukevia hankkeita lisäveroilla ja lai-
nalla, lentokenttiä ei saada testauk-
seen, ja on täysin naiivia tässä tilan-
teessa puhua 6-tunnin työpäivästä, 

kun pitäisi parantaa suomalaisten 
yritysten kilpailukykyä ajatellen ky-
synnän uudelleen viriämistä: Muut 
maat tukevat oman maan alihankin-
taverkkoa ja teollisuutta, jolloin Suo-
messa ollaan entistä enemmän taka-
matkalla. Karmaiseva oli lukea Pape-
riliiton puheenjohtaja Vanhalan tote-
amus, että kun he kiersivät Metsäte-
ollisuuden kanssa puolueet läpi ker-
tomassa vientiteollisuuden merkityk-
sestä, heihin suhtautuduttiin huvittu-
neesti niin, ettei savupiipputeollisuu-
della olisi merkitystä.

Valimolaisina voisimme tietysti toi-
voa, että kotimaiset konepajat siir-
täisivät kaukomailta ja Etelä-Euroo-
pasta hankkimiensa valujen tilauk-
sia suomalaisiin valimoihin. Van tai-
taa olla turha toivo: Kuulin, että Aa-
sian toimitusketjuille kyllä rakenne-
taan vaihtoehtoja, mutta ei Suo-
meen. Ja yllätys yllätys: Syy onkin, 
että muualta saa halvemmalla. Van 
kokonaiskustannuksiin pitäisi laskea 
myös valunhankinnan kulut, jotka 
varmasti Suomesta ostettaessa 
ovat vähäisemmät.

Nyt on kuitenkin syytä muistaa, et-
tä joka lamassa Suomesta on poistu-
nut pysyvästi tietty kapasiteetti valu-
jen jalostusketjustakin. Uskon, että 
Suomen koneenrakennusteollisuus  
tarvitsee silti jatkossakin paikallisia 
kumppaneita niin mallinvalmistuk-
sessa, koneistuksessa sekä proto-
jen ja varaosien valamisessa, joten 
halpuutushurmoksessa olisi syytä 
katsoa myös kotipesään.

Jospa toisaalta matkustaminen tulisi 
niin vaikeaksi, ettei teollisuusturismi-
kaan enää kannusta ulkomailta han-
kintaa...

Voi helkkarin korona edelleen ... 
Van Valun ostaja muista kotimainen! 
TEKSTI: NIMIMERKKI VAN

KOLUMNI
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KONEPAJA

WWW.TEVO.FI

LEVITYSTELATEHDAS

ON-SITE-PALVELUT

TERÄSVALIMO

PRONSSIVALIMO

08 265 8800  | tevo@tevo.fi

KONEISTUSTYÖT 
PAIKAN PÄÄLLÄ

— KONEISTUKSET
— PINNOITUKSET
— KORJAUKSET
— KUNNOSSAPITOTYÖT

EUROPE – CHINA – INDIA – JAPAN – US

Eräässä valimossa työskenteli insi-
nööri nimeltään Huurtamo, jonka 
lyhyestä varresta kerrottiin erinäi-
siä tarinoita. Kerran kaksi valimon 
työntekijää istui kehän reunalla, 
kun Huurtamo kulki käytävällä.
 
Toinen kysyi kaverilta: 
”Oletko sinä kuullut, että on tehty 
uudet pituusmitat, ne kuuluvat: mil-
limetri, senttimetri, Huurtamo ja 
metri”.

Kaskuja Rautpohjan 
Valimosta, osa 15.

Kaskut kerännyt Olavi Piha.
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BET-KER OY
PL 13 Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
Puhelin (08) 410 5600
www.betker.fi

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

INSINÖÖRITOIMISTO 
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
                                               

MIILUCAST OY
Merikatu 7
92100 RAAHE
Puhelin 010 5856200
www.miilucast.fi    

PEIRON OY
PL 88, Teollisuustie 4
32801  KOKEMÄKI
Puhelin 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!                                                   

RIVI-ILMOITUKSET
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SVY:TÄ TUKEVAT YRITYSJÄSENET

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 Castings Oy
Bremerintie 6
03600 KARKKILA
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

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

Kongsberg Maritime 
Finland Oy
PO Box 220, 26101 Rauma
(02) 83791
yrjo.lehtinen@km.kongsberg.com

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

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

Lux Oy Ab
Lars Sonkin kaari 16, 02600  ES-
POO
(09) 622 0550, www.lux.fi

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

Finfocus Instruments Oy
Hiomotie 32 
00380 Helsinki, Finland 
Tel: +358 (0)10 328 9980 
Mob: +358 (0)50 408 0085 
www.finfocus.fi 

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

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

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

YRITYS / OSOITE / PUHELINNUMERO / WWW.SIVUT TAI SÄHKÖPOSTIOSOITE
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TAPAHTUMA-
KALENTERI 2020

 
2.10 2020 Vuosikokous

Vko  50/2020 Valimoviesti nro 4

4.-5.2 2021 Talviopintopäivät

2023 GIFA-messut, Dusseldorf, Saksa

Suomivalimo Oy
Parkatintie 31, 72140 IIsalmi
www.suomivalimo.fi

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

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

Tevo Lokomo Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE

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

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

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

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

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

Nordic Flanges Oy
Ferralintie 1, 68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.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

Romukeskus Oy
Päivöläntie 31
00730 Helsinki
(09) 3505 780
www..romukeskus.fi

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

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

Sibelco Nordic Oy Ab
Mikkelänkallio 3
02770  ESPOO 
010 217 9800
www.sibelconordic.com
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MEDIAKORTTI
Valimoviesti
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry
 Finlands Gjuteritekniska Förening rf

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

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 
1   10.2.    11
2   10.5.    23
3   20.8.    38
4   10.11.    50

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     570  175 x 225
½     350  175 x 110
¼     220  85 x 110
Rivi       75  85 x 30

Huom! Koko sivun ilmoitukseen on tehtävä 2mm leikkuuvarat.
Mikäli haluat useamman sivun, ota yhteyttä ilmoitusmyyntiin.
Mediakortissa esitetyt hinnat ovat alv 0 %.

OSOITE
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

PUHELIN 
040 – 834 8088
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