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Kansikuvassa on käynnissä suurihalkaisijaisen valuraudasta valmistetun
kuivatussylinterin sisäreijän tarkastus sorvauksen jälkeen. Kuvan on ottanut Ilkka Kainulainen, Valmet Technologies Oy.
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PUHEENJOHTAJAN
TERVEISET

SUOMEN VALIMOTEKNISEN
YHDISTYKSEN JÄSENLEHTI
Vastaava päätoimittaja
Sampo Vauhkonen,
puh. 040 825 5810
Toimitussihteeri
Jani Isokääntä,
puh. 040 834 8088
Olavi Piha,
puh. 040 7211220
Juhani Orkas,
puh. 050 556 2288
Lehden ulkoasu ja taitto:
Marjo Salmela/Studio
Spotnik/SFTec Oy
Aineistot:
jani.isokaanta@svy.info
Painopaikka:
PunaMusta Oy, Oulu
Painosmäärä: 700
Lehti ilmestyy 4 kertaa
vuodessa.
Seuraavan lehden
ilmestymispäivä vko 11/2021
Aineistot viimeistään 10.02.
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.
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Taas on vuosi vierähtänyt, ja se tulee takuulla jäämään historiaan aikana, jolloin korona iski globaalisti, ja epävarmuus niin maailman kuin kotimaankin taloudessa lisääntyi, kotitalouksia unohtamatta. Oma lähipiiri
ja työkaverit ovat toistaiseksi selvinneet ilman tartuntoja, vaikka useampi karanteeni onkin todistettu. Pitää olla kiitollinen. Vaikka tätä kirjoittaessa valtio ja kunnat lisäävätkin rajoituksia, on tunnelin päässä jo valoa. Useampi lääkefirma on julkistanut rokotteensa, ja toivoa sopii, että
me suomalaisetkin saamme rokotukset käyntiin mahdollisimman pian.
Toivottavasti meidän viranomaiset on oikeasti jo hereillä ja neuvottelemassa rokotetoimituksista, ettei käy kuten kevään maskihankinnoissa.
Me emme tarvitse yhtään lisää takamatkaa kilpailijamaihin nähden tässä taloustilanteessa.
Kuluva vuosi pakotti myös yhdistyksemme mukautumaan vallitsevaan
tilanteeseen. Merkittävin takaisku oli luonnollisesti perinteisen vuosikokouksen ja iltajuhlan puuttuminen sellaisina kuin olemme tottuneet ne
järjestämään. 73. vuosikokous pidettiin toki Tampereella, mutta rajoitetulla osallistujamäärällä ja etäyhteyksiä hyödyntäen.
Mahtuipa tähän vuoteen myös onnistumisia ja iloisia uutisiakin, ehkäpä
päällimmäisenä Kalle Jalavan tohtoriväitös. Toivotankin Kallelle rutkasti
onnea niin omasta kuin yhdistyksemme puolesta! Väitöstyö vaatii aina
vuosien panostuksen, mutta lopussa kiitos seisoo. Niin tässäkin tapauksessa. Lehden sisäsivuilta löytyy Juhani Orkaksen artikkeli Kalle väitökseen liittyen.
Myös valimotyöntekijoiden koulutukseen on löytynyt paukkuja. Valimoiden ja TAKK:n järjestämiä oppisopimusryhmiä on käynnistymässä,
ja toivottavasti saamme pian kuulla siltäkin rintamalta positiivisia uutisia.
Tällä hetkellä katseet ovat jo kääntymässä kevääseen ja tuleviin talviopintopäiviin. Toki koronan synkkä varjo leijuu vielä tilaisuuden yllä, mutta jotenkin me tullaan siitäkin selviämään. Meitä ei helposti nujerreta...

Rauhaisaa
Joulunaikaa
Kaikille Lukijoille!
Sampo Vauhkonen
Puheenjohtaja

3

4

VALIMOVIESTI 4/2020

ASIAMIEHELLÄ
ON ASIAA

HYVÄÄ JOULUA!
Yhdistyksemme 73. vuosikokous
pidettiin tällä kertaa poikkeusolosuhteissa pienellä porukalla Tampereen Technopoliksessa sekä etäyhteydellä Microsoft Teamsin välityksellä. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat,
ja päätettiin tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille. Seuraava, 74. vuosikokous tullaan järjestämään 1.10.2021 Satakunnassa Peiron Oy:n isännöimänä.
Vaalilautakunnan ehdotuksen mukaan yhdistyksen asioiden hoitoa
toimikaudella 2020-2021 hallituksessa jatkaa aikaisempi kokoonpano. Puheenjohtajana jatkaa Sampo
Vauhkonen, Valmet Technologies
Oy, Jyväskylä Foundry. Hallituksen
jäseniksi valittiin: Pekka Olkinuora
(varalla Vesa Nokia) Karhulan Valimo Oy (N.N), Olli-Pekka Kopiloff
(varalla Joa Pulkkinen) Oitin Valu
Oy, Marko Lindberg (varalla Ville
Moilanen) Hetitec Oy, Tuomas Himanka (varalla Matti Niemi) Valmet
Technologies Oy, Valkeakosken Terätehdas.Tilintarkastajaksi valittiin
Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy,
päävastuullisena tilintarkastajina
Jari Nurkkala ja Timo Salonen sekä varatilintarkastajina PohjoisSuomen Tilintarkastus Oy:n keskuudestaan valitsemat henkilöt.
Vuosikokous päätti jäsenmaksujen pitämisestä ennallaan: veteraani 10 €, varsinainen jäsen 20 €
ja yritysjäsen 200 €. Varsinaista yhdistykseen liittymismaksua ei ole,
ja opiskelijajäsenyys on ilmainen.
Jäsenmaksut lähetetään alkuvuodesta 2020. Vuosikokous ohjeisti
hallitusta pohtimaan korotuksia
jäsenmaksuihin.
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Hallitus valitsi kokouksessaan
28.10 yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Pekka Olkinuoran ja
hyväksyi yhdistyksen uudeksi
jäseneksi Harri Aution, Raahen
Valimo Oy. Hallitus ja asiamies
toivottavat uuden jäsenen tervetulleeksi yhdistyksen toimintaan.
Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt
569 henkilöjäsentä sekä 42 yritysjäsentä.

päätöksen mahdollisesta opintopäivien siirtämisestä tammikuun
ensimmäisellä viikolla sen hetkisen koronatilanteen perusteella.
Asiasta tiedotetaan tämän jälkeen yhdistyksen kotisivuilla.

Valimoviestin pitkäaikainen kirjoittaja, mallifossiili Kari Pohjalainen,
jättää kirjoitustehtävät nyt käsissä
olevaan numeroon. Kari on kirjoittanut Valimoviestiin ja sen edeltäjään,
Lehtitoimikunnan kokoonpano al- Konepajamies-lehteen, jo vuodesta
kaneella toimikaudella on seuraa- 1974 yhteensä yli 200 artikkelia. Kova: Vastaavana päätoimittajana toi- ko jäsenistön puolesta suuret kiitokmii hallituksen pj. Sampo Vauhko- set Karille ja toivotamme hyviä, annen, toimitussihteerinä asiamies
saittuja eläkepäiviä!
Jani Isokääntä, ja toimituksessa
Olavi Piha sekä Juhani Orkas. Lehden ulkoasusta ja taitosta vastaa
SFTec Oy sekä Studio Spotnik ja
painosta Erweko Oy. Ulkomaantoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Marcus Nybergh. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana jatkaa
Markku Eljaala ja muut toimikunnanjäsenet ovat Juhani Orkas,
Pekka Olkinuora, Marko Lindberg
sekä Jani Isokääntä. Mallijaoston
puheenjohtajana jatkaa Alexander
Strakh, muut mallijaoston jäsenet
ovat Veli Vehmaa, Janne Vartama,
Mikko Ojanen sekä Aki Mämmi.
Perinnetoimikunnan jäsenet ovat
Matti Johansson sekä Raimo
Koski.
Talviopintopäivät on
valmisteltu pidettäväksi
perinteen mukaisesti
Tampereella 4.-5.2.2021
Lapland Hotellissa. Ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyvät tästä lehdestä. Voit ilmoittautua myös yhdistyksen nettisivujen,
www.svy.info, kautta. Vallitseva tilanne saattaa kuitenkin aiheuttaa
tähän muutoksia. Hallitus tekee

Jani
Isokääntä
Asiamies
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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
VALIMOVIESTI 4/2020
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HYVÄÄ JOULUA...
Alteams Finland Oy
Beijer Oy
Bet-Ker Oy
Calderys Finland Oy
Oy Diaco Ab
Erikoisvalu Halmela Oy
Vesuvius Finland Oy /
Foseco
Ins.tsto AX-LVI Oy
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Karkkilan Malliapu Oy
Kiteen Malliveistämö Aki
Mämmi Oy
Line-Ma Oy
Oy LUX Ab
Mallikolmio Oy
Mallivaruste Koski Oy
Meca-Trade Oy
Raahen Valimo Oy
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...JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA 2021!
Novacast Oy
Peiron Oy
Ris-Pert Oy
Sacotec Components Oy
SFTec Oy
Sibelco Nordic Oy Ab
Tevo Lokomo Oy
Ulefos Oy

Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
SVY:n hallitus ja asiamies
Valimomuseo
Valimoviestin toimitus
Studio Spotnik

TAUSTAKUVA: Tero Isokääntä
VALIMOVIESTI 4/2020
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Valimoalan
koulutus

KALLE JALAVAN
TOHTORIVÄITÖS
6.10.2020
TEKSTI JA KUVA: Juhani Orkas

Diplomi-insinööri Kalle Jalava
väitteli Aalto-yliopistossa perjantaina 6.10.2020. Kallen väitöskirjan aihe on ”On thermal and mechanical behavior of cast irons at elevated temperatures” , suomeksi “Valurautojen ominaisuuksien hallinta
korotetuissa lämpötiloissa”. Väitöstilaisuudessa vastaväittäjänä toimi
professori Attila Diószegi, Jönköping University, Ruotsi ja valvojana
professori Juhani Orkas, Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu, Konetekniikan laitos. Väitöstilaisuus pidettiin koronaepidemian vuoksi kokonaan Zoom-etäyhteyden välityksellä. Tekniikka pelasi onneksi erittäin hyvin ilman minkäänlaista katkosta. Parhaimmillaan väitöstä kuunteli yli 40 osallistujaa.

Kalle Jalava väitöskirjansa kanssa
väitöstilaisuuden jälkeen.

tirauta on keskeinen valurautojen
alatyyppi, joilla, tiettyjen mikrorakenteen ja seostuksen yhdistelminä, on potentiaalia korvata suomugrafiittirautoja vaativissa termomekaanisesti kuormitetuissa käyttökohteissa.

tyy mm. venymäarvojen heikentyminen, on se otettava huomioon
termomekaanisen kuormitusten
alaisten komponenttien suunnittelussa.

Työ lisää tietoa valurautojen käyttäytymisestä korotetuissa lämpöSuomu-, tylppä- ja pallografiittiloissa, jättäen tietynlaisen hyötirautojen lämmönjohtavuusomi- tykäytön jatkotutkimuskohteeksi.
naisuuksia selvitettiin yleisemmin, Lisää materiaalitestausta kuitenkin
jonka jälkeen pallografiittirautotarvitaan kattamaan ferriittisperliitjen lämmönjohtavuutta tutkittiin
tisten pallografiittirautojen tuotaneri piiseostuksen ja mikrorakentoikkuna mm. lujuusominaisuuksiteen suhteilla.
en osalta. Kokonaiskuvan kautta
mahdollistuu mm. paikallisten maPallografiittirautojen lämmönjoh- teriaaliominaisuuksien tarkempi
tavuuksia voidaan arvioida tai op- huomioonottaminen valunsimutimoida testiparametrien ja työssä laatioissa ja optimointityökaluissa.
luodun regressiomallin avulla. TäNäitä tutkimuskysymyksiä pohtii
mä on mahdollista, koska grafiitti- omassa väitöskirjassaan diplomipallojen vaikutus lämmönjohtavuu- insinööri Jarkko Laine. Työn käsiTyössä tutkittiin tiettyjen valurau- teen on suhteellisen pieni. Mekaa- kirjoitus on nyt tullut takaisin esitatyyppien käyttäytymistä korotenisen testauksen puoli työssä kes- tarkastuksesta ja väitöstilaisuus
Jarkolle lienee helmi-maaliskuustuissa lämpötiloissa. Valutuotteikittyi myötövanhenemisen vaikusa 2021.
den tehokas käyttö luonnollisesti
tusten esiintymiseen ferriittispervaatii kattavaa tietoutta niin tuoliittisillä pallografiittiraudoilla.
tantotekniikoista kuin materiaaliMyötövanhenemista koskevat tes- Valimotekniikkaan saatiin Kalle
ominaisuuksista. Valuraudat ovat
tit osoittivat, että siihen liittyviä il- Jalavan myötä yksi tohtori lisää
harvalukuiseen joukkoon! ”Putkeskeisiä konstruktiomateriaaleja
miöitä esiintyy kaikilla testatuilla
juuri käyttökohteissa, joissa yhdis- mikrorakenteilla tiettyjen muodon- kessa” on Jarkon lisäksi jatko-otyvät tarpeet termisistä ja mekaani- muutosnopeuksien ja lämpötilojen pintojensa eri vaiheessa vielä kaksista ominaisuuksista. Pallografiit- yhdistelmillä. Koska ilmiöön yhdis- si henkilöä, joiden väitökset ajoittuvat vuosille 2022-2023.
VALIMOVIESTI 4/2020
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Opintopäivät 4-5.2.2021, Tampere
Lapland Hotels, Yliopistonkatu 44

KAUHEAA KAAVAUSTA
Kaavaus on todennäköisesti kaikkein kriittisin valimoprosessin vaihe, mitä tulee onnistuneen valutuotteen valmistuksen suhteen ja hyvien muottien valmistaminen vaatii todellista prosessin ymmärtämistä ja rautaista ammattitaitoa.
TORSTAI 4.2.2021
Klo 09:30 – 10:45 Yritysvierailu: Hetitec Oy, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere
Klo 11: 30 – 12:00 Ilmoittautuminen hotellilla
Klo 12:00 – 13:00 Lounas

Avaus Markku Eljaala
Klo 13:00 – 13:20 Valimoteollisuuden Euroopan tilannearvio vuodelle 2020. Juhani Orkas, Aalto-yliopisto
Klo 13:20 – 13:40 Valimotutkimustilanteen katsaus. Juhani Orkas, Aalto Yliopisto
Klo 13:40 – 14:30 Hiekkaprosessin oikea toteutus (hiekan siirto, siilomuotoilu, pölynpoisto) sekä prosessin 		
			
seuranta ja valvonta, (mitä kannattaa mitata ja kuinka huonoa järjestelmää voi parantaa)
			
Marcus Nybergh, Lux Oy
Klo14:30 – 15:00 KAHVI
Klo 15:00 – 15:45 Onko uusi mikseri parempi kuin 30 vuotta vanha. Michele Ingegnoli, Foundry and Metallurgy
			Engineering
Klo 15:45 – 16:30 Mikään ei ole muka muuttunut, mutta sutta tulee – Prosessin laadun hallinta ja ongelmien 		
			
todellisten juurisyiden selvittäminen. Markku Eljaala, Peiron Oy
Klo 16:30 – 17:00 Paneelikeskustelua edellisistä aiheista
Klo 19:30 Illallinen
PERJANTAI 5.2.2021
Klo 09:00 – 09:45 Kehien käsittelylaitteet - kääntölaitteet, ketjukääntimet, siirtolaitteet ja – vaunut. Marcus
			Nybergh, Lux Oy
Klo 09:45 – 10:30 Oikea peitoste oikeaan paikkaan – Peitosteiden valinta, valmistus, käyttö ja varastointi
			
sekä laadunvarmistus. Kari Koskinen, Foseco
Klo 10:30 – 10:50 Tauko
Klo 10:50 – 11:50 Muottihiekan elvyttämisen kaikki eri vaihtoehdot - hyödyt vs. haitat. Tommi Sappinen,
			Aalto-yliopisto

Päätössanat Markku Eljaala
Klo 12:00 Lounas
VALIMOVIESTI 4/2020
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Vuosikokous
2020

TEKSTI: Olavi Piha
KUVAT: 1-2: Olavi Piha,
3-4: Raahen Seutu.

SVY:N 73. VUOSIKOKOUS
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 73. vuosikokous pidettiin yhdistyksen perinteen mukaan lokakuun
ensimmäisenä perjantaina. Päivä oli 2.10.2020, ja kokouskaupunki oli Tampere, ja kokouspaikka Technopoliksen komea toimistorakennus Kalevantiellä.
Yhdistyksemme 73. vuosikokous pidettiin vallitsevan koronapandemian vuoksi poikkeuksellisin järjestelyin. Valimoviesti 3/2020 jo kertoi erilaisista toimenpiteistä, joista merkittävin oli fyysisten osallistujien
määrän rajoittaminen ilmoittautumisjärjestyksessä korkeintaan kahteenkymmeneen. Yhdistys mahdollisti kuitenkin ihan jokaiselle jäsenelle tilaisuuden seurata Microsoft Teamsin avulla vuosikokousta. Etäyhteyden käyttöön Valimoviestissä julkaistussa kokouskutsussakin kovasti kannustettiin. Tätä etäyhteyttä
käytti kaksi yhdistyksemme jäsentä. Fyysisesti paikalle saapui kymmenen jäsentä. Tavanomaiseen kokousrutiiniin kuuluvaa iltajuhlaa tai valimovierailua ei ollut lainkaan ohjelmassa.
Kokoukseen saapuneet kymmenen jäsentä nauttivat maukkaan lounaan noudattaen kaikkia viranomaisten antamia turvallisuusohjeita. Tämä tarkoitti mm. sitä, että kokousvieraat eivät ruokailleet julkisessa
ravintolassa, vaan lounas syötiin turvallisesti kokoussalissa siten,että joka toinen tuoli jätettiin tyhjäksi.
Vuosikokous vietiin myös lävitse noudattaen kaikkia Covid-19 pandemiasta johtuvia turvajärjestelyitä.
Koska kokouksella ei oikeastaan ollut virallista järjestäjävalimoa, niin myös perinteinen kokouksesta kiitokseksi lahjoitettu muistotaulukin jäi luovuttamatta ja ikuistamatta. Vuosikokouksen päätöksistä voitaneen mainita, että edellinen yhdistys jatkaa entisessä kokoonpanossa sekä jäsenmaksut pidetään ennallaan.
Artikkelissa esitellään myös vuoden 2019 Suomen valimoteollisuuden alavireisiä tuotantolukuja, jotka
eivät mielialaa suuremmin kohota. Teräsvaluja lukuunottamatta kaikissa valulajeissa tuotanto lasketteli
alamäkeä.
Artikkelissa kerrotaan myös erään suomalaisen satavuotiaan teräsvalimon kuolinkamppailusta, konkurssista ja mahdollisesta henkiinheräämisestä selvästi pienemmällä volyymillä.
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VUOSIKOKOUS
Vuosikokouksen alussa yhdistyksemme puheenjohtaja Sampo Vauhkonen toivotti osallistujat tervetulleiksi poikkeukselliseen kokoukseen ja toivoi, että vuoden päästä päästään normaaliin kokouskäytäntöön.

nioittivat nousten seisomaan ja
pitämällä hetken hiljaisuuden.

Vuosikokous valitsi kokouksen
puheenjohtajaksi Karhulan Valimon toimitusjohtaja Pekka Kemppaisen. Kokouksen sihteeriksi valittiin yhdistyksen asiamies Jani
Isokääntä. Pöytäkirjan tarkastajiksi
ja äänten laskijoiksi ei ollut kovasti
kilpailua, ja heiksi valittiin Markku
Ulkomaisia tervehdyksiä veljesjärjestöiltämme ei ollut kokouksen Eljaala ja Marko Telenius. Ja näin
järjestäjälle saapunut, ja tässä voi- sitten kokouksen puheenjohtajan
daan todeta mm. sellainen asia, et- kiittäessä luottamuksesta päästiin
kokoustamaan yhdistyksen 73.
tä ruotsalainen veljesjärjestömme
ei kuluvana vuonna järjestänyt ko- vuosikokousta. Asiamies kuitenkin
ennen kokousta muistutti vielä kerkousta niin, että sinne olisi ollut
ran, että kun yhdistyksen säännöismahdollista fyysisesti osallistua.
sä ei ole varauduttu millään tavalla
Koko SGF:n vuosikokous järjeställaiseen kokousjärjestelyyn, niin
tettiin etäyhteyksin.
kokouksen päätökset ovat kolmen
kuukauden ajan moitteenvaraisia.
Tämän jälkeen yhdistyksen puTämä varauma muistaen, kokous
heenjohtaja totesi seitsemän yhtodettiin laillisesti kokoon kutsudistyksen jäsenen poismenosta,
tuksi ja päätösvaltaiseksi.
jota tietoa kokousosallistujat kun-

OPINTOPÄIVÄT 2020
Opintopäivät 2020 järjestettiin
”Suomen seuraava huippuvalumalli” -teeman alla erittäin onnistuneesti ja korkeatasoisena.
Yritysvierailun kohteena oli palkintojakin juuri saanut malliveistämö
Ris-Pert Oy. Koulutustoimikunnan
vetäjä dipl.ins. Markku Eljaalan ja
opintopäivätiimin uupumaton työ
toi valumallialan huipputietäjät opintopäiville. Puolitoistapäiväinen
tapahtuma oli taloudellisestikin
menestys, sillä tapahtuman tuotot
kasvoivat edelliseen kauteen verrattuna reilut 40 % tuoden yhdistykselle noin viiden tuhannen euron
tuoton. On huomioitava myös se
seikka, että tarkastelun alaisella toimintakaudella ei ollut GIFA-matkailua nostamassa koulutustuloja.
Asiamies mainitsikin aivan erikseen,
että tapahtuma onnistui hyvin.

Kuva 1. Vuosikokouksen 2020 osallistujat mahtuivat kaikki yhteen valokuvaan. Osallistujien henkilöllisyyden suojaamiseksi ja asian
arkaluonteisuuden vuoksi esitän vain heidän asemansa SVY:n luottamustoimien haltijoina: yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja,
vuosikokouksen puheenjohtaja ja kunniajäsen, vaalilautakunnan jäsen, yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, koulutustoimikunnan
jäsen,
lehtitoimikunnan
jäsen, mallitoimikunnan vetäjä, vuosikokouksen pöytäkirjan tarkistaja ja äänten laskija, yhdistyksen asiamies
VALIMOVIESTI
4/2020
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ja koulutustoimikunnan vetäjä.

VALIMOVIESTI 2019 – 2020

on tekeminen tai rekisteröintimaksun korotus. Ohjelman tasosta tinkiminen ei varmaankaan ole kenelValimoviestille keskeinen tulonlekään mieleen, ja sitä tuskin kulähde ovat kaupalliset tiedotteet
kaan edes ehdottaa tai haluaa.
eli mainokset. Toimintakaudella
tuotot vähenivät noin 10 % verrat- SVY:n vuosikokouksen taloudellinen tulos on perinteisesti ajateltuna aiempaan toimintakauteen.
tu olevan neutraali, eli tulot oliMainosten väheneminen lienee
sivat yhtä suuret kuin menotkin.
suoraan johdettavissa teollisuuden taloustilanteen nopeasta huo- Vuosikokous ei ole siis mikään
nonemisesta. Erityisesti toimikau- rahankeräämisen paikka, mutta
den jälkimmäinen osa on ollut nih- jos kokousvieraiden määrä alkaa
olemaan alle 45–50, niin sillä on
keää ilmoitusten saamisessa, sillä
ilmoittajien määrä on valitettavasti koko yhdistyksen taloudelle negatiivisia vaikutuksia. Kokouksen
pienentynyt.
puheenjohtaja kannusti kaikkia
Valimoviestin kulut ovat kuitenkin jäseniä osallistumaan aktiivisesti
alentuneet lehden ohentumisesta vuosikokouksiin, ja näin korkeataja painosmääränkin vähentymises- soisten vuosikokousten pitkä jattä johtuen. Asiamiehen ja lehtitoi- kumo pysyisi voimissaan. Vuoden
mikunnan päätöksellä siirryttiin o- 2019 vuosikokouksen tulot olivat
täsmälleen yhtä suuret kuin mehuempaan eli edullisempaan paperilaatuun, jonka lehden saaneet notkin.
jäsenet ehkä ovatkin huomanneet.
Vuoden puurtamisen tuloksena
TILINPÄÄTÖS,
päädyttiin taloudellisesti noin kol- VUOSIKERTOMUS…
men tuhannen euron positiiviseen
tulokseen, joka on liki kaksinkertai- Vuosikokoukselle esiteltiin tilinnen, kun tarkastellaan verrokkiajan- päätös, vuosikertomus ja tilintarkohtaa.
kastajien lausunto yhdistyksen toimikaudelta 1.7.2019 – 30.6.2020,
Toivottavaa olisi kaikille yhdistyk- josta ohessa muutamia poimintoja:
sen jäsenille, että yhdistyksen toiminnalle keskeinen Valimoviesti
Tuloslaskelmassa toimistokuluisaataisiin pidettyä hyvätasoisena.
hin on kirjattu kaksi merkittävää
Kokouksen puheenjohtaja ja asia- summaa: Visman tietokoneohjelmies esittivätkin vahvan vetoomuk- ma, jolla hoidetaan yhdistyksen
sen jäsenille, mikäli vain mahdollis- reskontra sekä kirjanpitopalvelut.
ta, lehtitoimikunnan tukemisesta
Nämä kaksi asiaa olivat toimintakaupallisilla ilmoituksilla. Myös uu- kaudella yhteensä lähemmäs
sia tuoreita kirjoittajia tarvitaan
viisi tuhatta euroa.
kipeästi mukaan toimintaan.
Toimintakausi 2019–2020 oli yhVUOSIKOKOUS 2019
distyksen toiminnalle ensimmäinen
ja myös poikkeuksellinen siinä suhVuosikokous 2019 pidettiin Karteessa, että sijoitus- ja rahoitustoihulassa, ja osallistujia sinne saapui mintaa ei yhdistyksellä ollut ollen43. Vuosikokouksen tuloksen kan- kaan. Selitys tälle on, että yhdistyknalta tuo osallistujamäärä rekiste- sen varallisuus luovutettiin Karhuröityneitä kokousvieraita on minilan vuosikokouksessa KAUTE-säämimäärä, jolla saavutetaan vuositiölle. Säätiö raportoi yhdistykselle
kokouksessa nollatulos. Mikäli okaksi kertaa vuodessa sijoituksen
sallistujien määrä laskee tuon lumenestyksestä pörssi- ja rahavun alle, jää vaihtoehdoksi tappimarkkinoilla.

14

KAUTE-säätiö on siis mukana
yhdistyksen toiminnassa, ja sinne sijoitetulle varallisuudelle toivomme menestystä ja turvallista
tulevaisuutta. Vuosikokouksessa
kerrottiin varallisuuden kasvaneen
puolen vuoden aikana noin kuusi
tuhatta euroa.
Tuloslaskelma kertoo, että jäsenmaksuja tuli lisää noin kaksi tuhatta euroa, koska yhdistyksen toimintaan tuli mukaan muutamia yritysjäseniä, ja myöskin maksamattomien
jäsenmaksujen huomauttamista tehostettiin. Stipendit maksettiin suoraan yhdistyksen kassasta, eikä tällä
kertaa niitä haettu KAUTE-säätiöltä.
Yleistoiminnan kulut olivat reilut
kolmekymmentä tuhatta euroa,
ja tulos on alijäämäinen noin
kymmenentuhatta euroa.
Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen, ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja asiamiehelle.

TOIMINTASUUNNITELMA
JA MUITA ASIOITA
Vuosikokous totesi, että toimintasuunnitelma on julkaistu Valimoviestissä varsin perusteellisesti ja
riittävällä tarkkuudella, ja hyväksyi
toimintasuunnitelman vuosille
2020-2021.
Vuosikokoukselle esiteltiin hallituksen rakentama budjetti vuosille
2020-2021. Opintopäivien osalta ollaan varovaisempia euromääräisen
tuloksen suhteen, Valimoviestin
kannattavuuden oletetaan pysyvän
ennallaan. Vuosikokoukselle 2021
on budjetoitu tuhat euroa. Vallitsevasta koronapandemiasta johtuen
mm. hallituksen kokoukset on pidetty etänä, joka vähentää matkakuluja. Tilintarkastus- ja kirjanpitokulujen ennakoidaan pysyvän
ennallaan. Tulevan toimintakauden tulokseksi odotetaan noin kahdeksan tuhannen euron tappiota,
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ollen kuitenkin pienempi kuin vertailukauden tulos. Vuosikokous hyväksyi yhdistyksen budjetin toimintakaudelle 2020–2021.
Jäsenmaksusta käytiin keskustelua. Vuosikokouksen päätös oli
pitää jäsenmaksut ennallaan toimikaudelle 2020–2021. Vuosikokous edellyttää hallituksen tutkivan mahdollisuutta nostaa nykyisiä jäsenmaksuja, jotka ovat olleet ennallaan tavattoman kauan.

HALLITUKSEN VAALI
Yhdistyksen hallituksen vaali
alkoi tavan mukaisesti vaalilautakunnan puheenvuorolla, jonka
piti Jari Paulasuo, ja hän ehdotti
nykyisen hallituksen jatkavan tehtävissään. Ehdotus sai kokoukselta kannatusta, ja se kirjattiin päätökseksi. Sitten valittiin vaalilautakunta, johon valittiin puheenjohtajaksi Aki Keskinen ja jäseniksi Mikko Ojanen, Niku Nurmi ja Jari
Paulasuo.

tiedetään. Yli puolet teollisuusyrityksistä ilmoittaa yhä, että hiljaisin
aika on vasta edessäpäin! Lomautusjärjestelyjen piirissä oli syyskuun
lopussa lähes 40 000 teknologiateollisuuden ihmistä. Lähes kolmannes teollisuustoimialojen yrityksistä raportoi, että heikko kysyntä vaivaa toimintaa erittäin paljon. Luku
on pysynyt lähes muuttumattomana koko syksyn ajan. Vaikeudet kasautuvat nyt erityisesti pk-yrityksiin,
sillä osa suurista ja keskisuurista
yrityksistä onnistui kääntämään tilaukset kasvuun heinä−syyskuussa
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tällaista viestiä tulee aivan
tuoreesta Teknologiateollisuus ry:n
tutkimuksesta. Laivateollisuuden osalta, josta pelättiin suurta ruumista, kuuluu sen verran uutisia, että
yt-neuvottelujen piirissä oli 450
työntekijää, ja tähän mennessä
260 työntekijää joutuu jättämään
työpaikkansa, ja suurehko määrä
työntekijöitä lomautetaan.

Lyhyesti marraskuun 2020
tilannetta voisi tiivistää seuraaVuosikokouksessa kuullaan, onko valla tavalla: Yritysten väliset erot
seuraavan vuoden vuosikokouksel- ovat todella suuria; osalla tilanne
alkaa jo helpottaa, osalla se on
le järjestäjäehdokkaita, ja kuka se
mahtaa ollakaan. Kokoustilassa oli katastrofaalinen.
hetki jännittynyttä hiljaisuutta, kunnes toimitusjohtaja Marko Telenius UUTISIA VALIMOILLE
ponkaisi pystyyn, ja toivotti kovaan
ääneen yhdistyksen jäsenet terve- Jyväskylässä on nyt sitä kuuluitulleiksi Peironille Satakuntaan run- saa pöhinää. Valmet Rautpohja
sain joukoin. Ehdotus hyväksyttiin kahmii suuria tilauksia maailmalta, ja työllisyys on varmistettu pitraikuvien aplodien saattelemana,
ja kokouksen puheenjohtaja kiitti källe tulevaisuuteen. Valmetin valutuotteiden tarve on hyvin suuryhdistyksen puolesta tulevaa kota harmaassa valuraudassa kuin
kousisäntää.
myös haponkestävissä valutuotteissa. Ja nämä ovat niitä moniVALMISTAVA TEOLLISUUS
en kaipaamia ”vaativia valutuotteita”, joita kuulemma suomalaiValimoviestissä 3/2020
sen valimoteolllisuuden tulisi valhahmottelin valmistavan teolmistaa. Kiintoisaa olisikin tietää,
lisuuden tilannetta Suomessa.
missä nämä valutuotteet valmisSain muutamia puhelinsoittoja
tetaan. Suomalaisella kapasiteeyhdistyksen jäseniltä, ja se oli
tillahan nämä kaikki voitaisiin valoikein mukavaa ja rakentavaa.
mistaa, jos vain ollaan kilpailukykyisiä, osaamisesta tai kapasiteeHeikko kysyntä vaivaa edelleen
tista ei ole puutetta.
laajasti teknologiayrityksiä, kuten
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Suomalaisten valimoiden johtajien
tulisi opetella uusi lyhenne DBS.
Lyhenne tulee sanoista David
Brown Santasalo. Kansainväliselle
konsernille nousee maailman modernein teollisuusvaihdetehdas
Jyväskylään. Yksi DBS:n päätehtaista rakennetaan Eteläporttiin
vähän Jyväskylän eteläpuolelle.
Naapurina on alueen veturiyritys
Moventas Oyj. DBS:n investointi
on 22 miljoonaa euroa, ja uusia
työpaikkojakin tulee 25. Rakennustyöt ovat jo alkaneet, ja komponentteja ruvetaan valmistamaan lokakuussa 2021. Tämä on
sitä oikeaa pöhinää, jota tarvitaan
valmistavassa teollisuudessamme.
Yhtiön mukaan investointi on teollisuusvaihdealan suurin koskaan
Suomeen tehty kertainvestointi ja
myös maailmanlaajuisen DBS-konsernin suurin koskaan tekemä investointi.
Suurimmat teollisuusvaihteet
ovat 5,5 metriä korkeita ja halkaisijaltaan kolmemetrisiä. Vaihteet painavat jopa 70 tonnia. Eniten valmistetaan kuitenkin 10–20 tonnia painavia vaihteita. Täällä on valimoteollisuudellemme laadullisesti ja
määrällisesti kerrankin sopivaa ja
tarpeeksi ”vaativaa valua” tarjolla.
Ei ole liian pitkiä sarjasuuruuksia,
tuotteet monella tapaa vaativia,
ja edellyttävät toimittajavalimon
ja asiakkaan yhteistyötä jo suunnitteluvaiheessa. Tällaisia uutisia
suomalainen valimoteollisuus todella nyt kaipaa, jotta tuotantomäärät saadaan nousemaan. Tässäkin tapauksessa etunamme on
valimon ja konepajan läheisyys ja
ennen kaikkea tuttu ja turvallinen suomen kieli.

VALIMOTEOLLISUUS 2019
Suomen valimoiden tuotanto väheni 10 % vuonna 2019 verrattuna
edelliseen vuoteen. Kokonaistuotanto oli 63 150 tonnia, jossa vähennystä edelliseen vuoteen on
tasan 7 000 tonnia.
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Kuva nro 2 näyttää, että rautametallituotanto oli viime vuonna
57 843 tonnia. Graafia tarkastellessa on huomioitava, että siinä
ei ole mukana ei-rautametallituotantomme, joka painossa mitattuna edustaa 8 %:n osuutta kokonaistuotannosta. Painomittaus
on hyvin epäoikeudenmukainen
kevyitä alumiineja kohtaan. Mutta
toistaiseksi kukaan ei ole keksinyt
parempaakaan menetelmää valimotuotteiden mittaamiseen. On
toki olemassa teoreettinen malli,
jolla jokainen metallilaji otettaisiin
huomioon oman ominaispainonsa
mukaisesti. Näin saataisiin oikeudenmukaisempi ja valutuotteiden
tilavuuteen pohjaava menetelmä
käyttöön.
Harmaan valuraudan (GJL) tuotanto oli 18 161 tonnia (vähennystä 1 %). Laskutus väheni 9 %, vaikka tuotanto pysyi kutakuinkin ennallaan. Myönteinen uutinen on,
että harmaan valuraudan vientitoiminta kasvoi 9 % ollen noin 4 000
tonnia. Harmaata valurautaa valoi
maassamme viime vuonna 11 rautavalimoa.

roa (vähennys 6 %) tuotantomäärän kasvusta riippumatta. Teräsvalutuotteiden tarpeen projektiominaisuudesta kertoo se, että
teräsvalujen vientimäärä yhden
vuoden aikana romahti 46 %. Tämä myös selittää tuotannon ja
laskutuksen välisen ristiriidan.
Vuonna 2019 maassamme oli
7 teräsvalimoa.
Ei-rautametallituotanto (NF) oli
5 300 tonnia (pudotus 4 %). Laskutus väheni 18 %, ja suora vienti
romahti 36 %. Vuonna 2019 maassamme oli 14 ei-rautametallivalimoa.
Työntekijöiden määrä valimoissa viime vuonna oli 1 645, joka
on 10 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (vähenemä 131
työntekijää). 1 645 työntekijää
on toiseksi pienin valimoidemme historiassa, sillä vuonna
2016 työntekijämäärä oli ennätyksellisen alhainen ollen
1 572 työntekijää.

jatko-osaa A-Studion ohjelmaan.
Päivä oli keskiviikko 23.9.2020 ja
draamaa täynnä. Tuona nimenomaisena päivänä Oulun käräjäoikeus vahvisti yli 100 vuotta Raahessa jatkuneen valimotoiminnan
päättymistä konkurssiin. Yhtiön
omistajat olivat jättäneet konkurssihakemuksen edellisellä viikolla,
ja siinä yhteydessä myös kaikki yhtiön 50 työntekijää oli irtisanottu.
Katsoja seurasi 5.10.2020 parhaaseen esitysaikaan näytettyä ohjelmaa, jossa tapahtumien kulku valimossa esiteltiin askel askeleelta.
Nähtiin ja kuultiin, kuinka Kemppainen vastasi puhelimeen ja sai
tiedon konkurssista. Valimoon kiiruhtikin salkkunsa kanssa lakimies
Raappana. Kuultiin ja nähtiin, kuinka juristi lateli pykälät, ja kaikki valta siirtyi konkurssipesän valvojalle.
Sitten käytiin näön vuoksi valimossa kierros, ja katseltiin vaativaa selluloosapumpun valuosaa sekä Škoda Transtech Oy:n vaativia koneistettuja telejä.

Kymmenkunta minuuttia kestäneessä ohjelmassa toimitusjohtaja Pekka Kemppainen kertoi, että
Pallografiittivalutuotanto (GJS)
konkurssiin johti tilausten sisäänoli 29 385 tonnia (pudotus 19 %).
tulon puolittuminen keväästä alPallografiittisten valutuotteiden
kaen, jonka juurisyy oli ja on Covid
vienti väheni peräti 6 000 tonnia
19-epidemia. Yrityksellä kuitenkin
VALIMOKONKURSSI
(romahdus 40 %). Mielenkiintoista TELEVISIOSSA
oli vastuullaan aiemman isomman
on, että laskutus putosi vain 17,7
tuotannon ostovelat, ja kesällä kermiljoonaa euroa (20 %). Johtuutyneet vero- ja eläkemaksuvelat.
Valimoviestissä 3/2020 kirjoitin
ko epäsuhta kotimaisen tuotannon A-Studion Tyyntä myrskyn edellä? - Yrityksen tulovirta yksinkertaisesja vientituotannon välillä valutuot- ohjelmasta, jossa Karhulan Valimo ti päättyi, eikä toiminnan jatkamiteiden erilaisesta hinnoittelusta,
Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kemp- seen löytynyt rahoitusta omasta
tuotteiden erilaisesta vaativuudes- painen kertoi teräsvalimon huotoiminnasta tai rahoittajilta. Näta, sarjasuuruuseroista, tuotteiden nontuneesta tilaustilanteesta, ja
mä kaksi asiaa johtivat konkurssiin.
erilaisesta kokoluokasta tai vaikka- ennakoi suomalaisen valimoteolpa koneistuksen merkityksestä
KESKUSTELU A-STUDIOSSA
lisuuden syksyä. Ja lohduttomaltuotteen jalostusarvoon. Sitä voitahan hänen näkymänsä syksylle
pi jokainen lukija laskeskella ja
Tavan mukaisesti A-Studioon oli
2020 olivat. Kemppainen ennusti
pohtia ihan laskimen kanssa. Palkutsuttu kaksi päivystävää dosentvalimoihin ja yleisemminkin alilografiittivalua maassamme valoi
tia kommentoimaan klippiä ja vashankintakenttään konkursseja.
viime vuonna 11 rautavalimoa.
tailemaan toimittajan kysymyksiin.
Tällä kertaa he olivat pääjohtaja
KONKURSSI 23.9.2020
Teräsvalutuotanto (GS) oli 10 400
Niina Kopola (BusinessFinland)
tonnia, jossa kasvua 3 %. Laskutus A-Studion kuvausryhmä saapui
ja tutkimusprofessori Mika Malikuitenkin putosi 4,2 miljoonaa eu- Miilucast Oy:lle Raaheen tekemään ranta (Kilpailu- ja kuluttajavirasto).
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Jakauma materiaalilajeittain
on seuraava: rautavalimot 724
työntekijää, teräsvalimot 540
työntekijää, ei-rautavalimot
381 työntekijää.

VALIMOVIESTI 4/2020

Molemmat tietysti kohteliaasti kieltäytyivät kommentoimasta tätä yksittäistä tapausta. Professori Maliranta kertasi yleisen ja kaikkien tietämän totuuden, että markkinatalous toimii dynaamisesti, ja jos konkurssi tulee, niin sitten syntyy uutta!
Pääjohtaja Kopola vähätteli kon-
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kurssien määrää todeten niiden
olevan ennallaan. Pääjohtaja jätti
kuitenkin kertomatta aivan keskeisen asian, sillä syksyn aikana ovat
konkurssit olleet pääasiassa vain
velallisten itsensä hakemia. Näinhän on Miilucast Oy:n kohdalla.
Näitä on tyypillisesti 10 % yritys-

ten konkursseista. Totuus kuitenkin
on, että konkursseja olisi n. 10-kertainen määrä, mikäli 1.5.2020 lähtien koronan vuoksi voimassa ollut konkurssilain muutos 10 päivän
ulosottouhkaisen perinnän estosta
ei olisi ollut voimassa!

Kuva 2.
Suomen rautametallivalujen tuotanto
2000–2019.
Rautametallien osuus on
92 % kokonaistuotannosta, kun
mittarina on
pelkkä paino.
Erittäin tärkeää on huomata, että aikajana ei graafissa ole tasajakoinen.
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Kuva 3. Yli satavuotias Miilucast Oy
ajautui konkurssiin
23.9.2020, jolloin
kaikki 40 työntekijää
ja 10 toimihenkilöä
irtisanottiin. Miilucast Oy oli vaativiin
erikoisteräsvaluihin
keskittynyt yritys,
jolla liikevaihto oli
vuonna 2018 noin
7 miljoonaa euroa.
Valimon suurimpia
kilpailuetuja oli monipuolisen koneistajayrityksen eli Miilukangas Oy:n sijainti
valimon vieressä,
tästä koneistusmahdollisuuden läheisyydestä seurasi merkittävä kilpailuetu.

METALLITEKNIIKKA-LEHTI

Näillä on muskeleita hoitaa ulkoistus pois Suomesta, siitä ei ole pienintäkään epäilystä. Varmaa on, etPitkän uran teollisuudessa nähtä kun kapasiteetti on kerran pois
nyt kolumnisti Mika Hämäläinen
Suomesta päästetty, sitä ei takaisin
kirjoitti Miilucast Oy:n konkurssaada. Lopputulema tästä kaikessista Metallitekniikka-lehdessä.
ta on, että myös koneiden ja laitHämäläinen toi esille aivan oiteiden kokoonpano siirtyy näihin
kein sen, että Suomen hallitukmaihin (esimerkiksi Saksaan), missen tuet eivät kohtaa sitä tarvetsä valmistavaa teollisuutta on tuetta, mikä konepajojen alihankintayrityksille on aiheutunut koronasta. tu laman aikana. Globaalin suuryrityksen katsantokantana tämä
on ihan hyväkin, ollaanhan silloin
VALTION TUET?
lähempänä asiakasta. Sinne ItaValtion ottama järkyttävän kokoi- lian Triesteenhän se Wärtsilä Turun suurten dieselmoottorien valnen velka, yli 20 miljardia euroa,
mistus meni niin, että heilahti. Eion suunnattu pääasiassa julkiselkä koskaan tule takaisin.
le sektorille. Verrataanpa tuen jakamista vaikkapa Saksaan. Siellä
RAAHEN VALIMO OY
valtion elvytystä oli jossakin vaiheessa tehty 360 miljardilla euVaativien teräsvalujen valmistus
rolla, josta 260 miljardia euroa oli
ei ehkä päätykään Raahessa. Jo
suunnattu yrityksiin palkkatukena
mainitussa A-Studion ohjelmassa
ja kustannustukena. Suomessa
näytettiin, kuinka dipl.ins. Timo
uhkana on, että valmistavassa
Kronqvist käveli neuvotteluhuoteollisuudessa alihankintayritykneeseen keskustelemaan konkursset kaatuvat, ja näin maastamme
sipesän valvoja Raappanan luokse
häviää merkittäviä määriä tuotanmahdollisesta toiminnan jatkaminollista kapasiteettia. Tästä seusesta. Kronqvist on kempeleläisen
rauksena on, että isot ja vahvat
Timexcon Oy:n toimitusjohtaja, ja
päähankkijat siirtävät hankintahän kertoi televisiossa, että mikäli
lähteensä Suomen ulkopuolelle.
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toiminta saadaan liikkeelle, se tarkoittaa monenlaisia muutoksia. Aivan entiseen malliin toiminta valimolla ei siis jatku. Uusi yhtiö lähtee liikkeelle hyvin varovasti. Tämä tarkoittaa aiempaa pienempää henkilöstömäärää ja tuotantovolyymia sekä tarkennettua
tuotevalikoimaa. Kronqvistin kertoman mukaan toki on tarkoitus
kasvaa ja kehittyä ajan kanssa, ja
aivan erityisesti profiloitua tietyille tuotesegmenteille kuten Škoda
Transtechin Otanmäen tehtaalle
valmistettaviin raitiovaunun osiin.
Škoda Transtech Oy tuleekin todennäköisesti olemaan raahelaisvalimon suurin asiakas.
Tämän Valimoviestin mennessä
painoon lehtitiedot kertovat, että supistunutta valimotoimintaa
oltaisiin siis saamassa liikkeelle,
ja sitä lähtee vetämään puhtaalta pöydältä Raahen Valimo Oy,
joka merkittiin kaupparekisteriin
viikkoa ennen Miilucast Oy:n konkurssia eli 16.9.2020. Yrityksen hallituksen puheenjohtaja Timo Kronqvist selvittää tilannetta, että oli
pakko alkaa valmistautua tulevaan
ja näyttää, että hän Harri Aution
VALIMOVIESTI 4/2020

Kuva 4. Ruonan tontilla toimiva teräsvalimo on 101 vuoden
aikana kokenut monenlaista. Valimossa
on tehty aseita ja sotakorvaustöitä. On
nähty komea Ruotsin viennin kasvu ja
tuotannon kukoistus
1970-luvulla. Nimikin on muuttunut
kymmenkunta kertaa, tällä kertaa toivotamme onnea
Raahen Valimo
Oy:lle.

kanssa on valmis toiminnan jatkamiseen. Yrityksen toimitusjohtaja on Harri Autio, toinen yrityksen pääomistajista. Mukana on
myös omistajina muutama valimon avainhenkilö. Raahen Valimo Oy:n merkittävä osakkeenomistaja on valimon tilat ja laitteet omistava Miilukangas Oy.
Lieneekin niin, että Miilukangas
Oy:n saaminen mukaan uuden
yhtiön omistajiin oli ja on ratkaisevassa asemassa Raahen Valimo Oy:n toteutumiselle, sillä
Miilukankaan osakkuus tuo kiistatonta uskottavuutta uuden
yhtiön toimintaan.

lavalmistajaa Suomessa ja muissa
Pohjoismaissa, sekä toimii suomalaisten valimoyritysten edustajana Keski-Euroopassa. Kronqvist
työskenteli 2000-luvun alussa
Rautaruukin Pulkkilan putkitehtaan tehdaspäällikkönä, ja vuosina 2008–2012 Keycast Oy:n valimon johtajana Raahessa. Harri
Autio aloitti puolitoista vuotta
sitten työnjohtajana Miilucast
Oy:ssä. Keväästä 2020 lähtien
hän on toiminut valimon tuotantopäällikkönä. Autio on tehnyt
aiemmin pitkän uran kaivos- ja
metalliteollisuudessa. Autio työskenteli ennen Miilucastille siirtymistä SSAB:n Oulaisten tehtaalla.

Timo Kronqvistin Timexcon Oy
on myyntiedustus- ja konsultointi- ONNEA JA MENESTYSTÄ
palveluja tarjoava yritys, joka edustaa mm. espanjalaista Meinin vali- Toivotaan menestystä Raahen Vamoa sekä ranskalaista Giron seulimo Oy:lle. Suomen teollisuus tar-

vitsee erikoisteräsvaluja aina myös
laman aikana varaosiin, ja sen jälkeen niihin ja uusiin projekteihinkin.
Hyvänä esimerkkinä mainittakoon
Škoda Transtechin Otanmäen tehdas, jonka valmistamiin raitiovaunuihin ei ole Suomessa muualla
kapasiteettia kuin Raahessa. Mikäli näitä kriittisiä osia ei saa Suomesta, niiden hankkiminen ulkomaisilta markkinoilta olisi hyvin hankalaa,
monesta syystä. Kun ulkomainen
teräsvalimo saisi tietää (ja varmasti ottaakin selvää asiasta!), että aitoa kotimaista kilpailua tuotteilla ei
Suomessa ole, tuotteen hinta muodostuu aivan toisella tavalla kuin
vapaassa kilpailuympäristössä.

Tärkeimmät lähteet:
SVY:n vuosikokous 2020, Gjuteriet 5/2020, Teknologiateollisuus ry, Keskisuomalaisen artikkelit, Heidi Schauman/Swedbank,
CAEF eli The European Foundry Association, Suomen Valimoteollisuus; Piha Olavi Tampere 2018, Raahelainen, Raahen
Seutu ja Raahen Seudun nettisivut, Kaupparekisteri.
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VALIMOALAN
UUTISIA

Raahen Valimo Oy aloittaa
toiminnan puhtaalta pöydältä
TEKSTI: Jani Isokääntä

Raahen Valimo Oy jatkaa syyskuussa konkurssiin ajautuneen teräsvalimo Miilucast Oy:n toimintaa. Käräjäoikeus asetti Miilucast Oy:n konkurssiin 23. syyskuuta. Raahen Valimo Oy on merkitty kaupparekisteriin viikkoa tätä aiemmin.

”Täällä on todella paljon osaamista. Olisi ollut sääli, jos se kaikki olisi heitetty menemään”, toteaa Raahen Valimo Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toinen pääomistajista, Timo Kronqvist. Toinen pääomistajista, toimitusjohtaja Harri Autio arvioi uuden yhtiön pääsevän täyteen tuotantoon syksyn kuluessa. Pienomistajina uudessa
yhtiössä on mukana muutama valimon avainhenkilö sekä laitteet omistava Miilukangas Oy. Aution ja Kronqvistin mukaan Miilukangas Oy:n saaminen mukaan uuden valimon omistajiin oli ratkaisevassa asemassa Raahen
Valimo Oy:n toteutumiselle tuoden uskottavuutta uuden yhtiön toimintaan.
Konkurssipesä irtisanoi koko Miilucastin henkilökunnan, noin 50 henkilöä. Heistä 39 on saanut työpaikkansa
takaisin uudesta valimoyhtiöstä. ”Tarkoituksena on rekrytoida vielä jonkin verran lisää henkilöstöä, vaikka lähdemmekin liikkeelle varovasti. Tämä tarkoittaa aiempaa pienempää henkilöstömäärää ja tuotantovolyymiä sekä tarkkaa tuotevalikoimaa”, kertoo Harri Autio.

”Lähdemme liikkeelle puhtaalta pöydältä ja pienemmällä volyymillä, vaikka tarkoituksena on kasvaa ja kehittyä. Aiemmin valimo on ollut melkoinen sekatavarakauppa, nyt profiloidumme enemmän tietylle segmentille”, Timo Kronqvist sanoo. ”Tämä tarkoittaa erityisesti keskittymistä vaativiin valuihin kuten Skoda Trantechin
Otanmäen tehtaalle valmistettaviin raitiovaunun osiin”, Kronqvist jatkaa.
Miilucastin konkurssin syyksi nimettiin korona, jonka takia tilauskanta romahti alle puoleen normaalista. Kronqvist myöntääkin, että liikkeelle lähtö tällaisena aikana hirvittää. ”Meillä on muutama avainasiakas, jotka ovat
sitoutuneet tähän, joten uskoa kannattavan valimotoiminnan mahdollisuuksiin löytyy”, toteaa Kronqvist päättäen haastattelun optimistisen realistisesti: ”Me tulemme selviytymään tässä haastavassa tilanteessa meidän
sitoutuneen henkilökunnan ja hyvien sidosryhmäsuhteiden avulla”.
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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
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TEKSTI: Kari Pohjalainen, “mallifossiili”
Lepaalta, hopeamitalisti CNC-tekniikan
maahantuontikisassa.

Sähköisen valumallinvalmistuksen
nykyinen tilanne 2020
Marraskuussa vuonna 2020 perinteinen valumallinvalmistus on totaalisesti
vähentynyt, ja leijonanosan on ottanut haltuunsa CNC-tekniikalla valmistettavat mallivarusteet.
YRITYKSIEN JA
HENKILÖIDEN TAUSTAA
Malliveistämö Ris-Pert:in nimi
on muodostunut yrityksen perustaneiden henkilöiden etunimistä.
Perustajia olivat Risto Järvinen ja
Pertti Mäkinen.

mäiset haparoivat askeleet nykyisen tekniikan saloille opeteltiin
osaston Landonio yläjyrsinkoneen ohjelmoinnilla. Pekka oli
päässyt koneelle jo opiskelunsa aikana, mutta varsinaista oppia hän ei kyllä saanut koulusta,
koska kone oli vasta sinne saatu.

Molemmat nykyiset firman pyörittäjät osallistuivat Ruotsin matkaan,
jossa vierailtiin Backadals Gymnasietissa, tutustumassa mallipuuseppien koulutukseen ja Skandinaviska Gjuterietin valajakoulutukseen.
Molemmat omistajat ovat valmis- Matkat olivat heillä eri vuosina,
tuneet “Pohjalaisen koulusta”, jol- koska Pekka valmistui aikaisemmassa ryhmässä kuin Alex.
la tarkoitetaan entistä Hervannan
ammattikoulun mallipuuseppien
Alexsander Strakhille myönnet(valumallinvalmistajan) opintolintiin Suomen Valimoteknisen Yhjaa.
distyksen stipendi, ja hän osallistui myös Euroopan Valimoliiton
CNC-tekniikan opiskelu alkoi
Italian opintomatkalle.
Alexilla kouluaikana, jossa ensimNykyisin yritystä vetävät Pekka
Varttila ja Alexander Strakh ja yritys sijaitsee Tampereen Hervannassa. Firma siirtyi nykyiseen olinpaikkaansa vanhan Tampellan alueelta.
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Alex kilpaili mallipuuseppien finalistina Etelä-Korean Soulissa vuonna 2001. World Skills Competition
on Ammattitaidon maailmanmesta
ruuskilpailu, jossa mailman parhaat
kisailevat tosi rajuissa taistoissa.

MALLIKOLMIO
Malliveistämö Mallikolmion perustivat aikoinaan Markku Gustafsson,
Pentti Kiviharju ja Terho Nääppä
Kangasalle. Nykyisin yritys sijaitsee Tampereen Hervannassa.
Veli-Pekka Vehmaa osti yrityksen
vuonna 2015. Vellukin on valmistunut “Pohjalaisen koulusta”.
Ensimmäiset haparoivat askeleet
CNC-tekniikkaan Landoniolle Vellu
sai jo Hervannasta, mutta koulutuksen tasosta ei paljon ole kertomista.
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Ajan tasalla oleva tieto CNC-tekniikan käyttäjistä.
VALIMOVIESTI 4/2020
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Ohjelmia kirjoitettiin käsin paperille, ja sitten ne naputeltiin koneeseen ja työstettiin valmiiksi.
Vellu osallistui Ruotsin matkaan,
jossa vierailtiin seuraamassa Backadals Gymnasietissa mallipuuseppien koulutusta ja Skandinaviska Gjuterietissa valajakoulutuksen vastaavaa.
Veli-Pekka Vehmaalle myönnettiin luokan parhaan Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen stipendi,
ja hän osallistui myös Euroopan
Valimoliiton Italian opintomatkalle.
Vellu kilpaili mallipuuseppien finalistina Sveitsin StGallenissa vuonna
1997. Hän oli ensimmäinen kilpailija
maastamme, joka osallistui näihin
World Skills Competitioniin.

MALLIVARUSTE KOSKI
Mallivaruste Koski aloitti toimintansa Paneliassa vuonna 1986 ja
yrityksen ostivat entiset työntekijät Janne Vartama ja Tero Kuusisto vuonna 2006.
Janne Vartama valmistui myös
“Pohjalaisen koulusta”, joka siis
tarkoittaa entistä Hervannan ammattikoulun mallipuuseppän (valumallinvalmistajan) opintolinjaa
vuonna 1989.
Tero Kuusisto valmistui CNC-koneistajaksi samoihin aikoihin Kokemäen ammattioppilaitoksesta.
Mielenkiintoinen yhdistelmä rakentui Paneliaan, kun toinen oli
valmistunut CNC-koneistajaksi
ja toinen mallipuusepäksi.
Ensimmäisen tuntuman CNC
-tekniikkaan Landoniolle Janne sai jo Hervannasta, mutta
koulutus oli vielä alkeellista:
Ohjelmat kirjoitettiin käsin
paperille, naputeltiin koneeseen ja työstettiin valmiiksi.
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Landonion yläjyrsinkone Hervannassa, jonka avulla
pohjustettiin CNC-koulutusta maassamme.

Ohjelmointiopetusta annettiin
Valimoinstituutissa Jannelle ja Terolle Surf-Camin ohjelmoinnista.
Opettajana kaksikolle toimi Markku Maro ja panelialaisten vaihdettua mallinnusohjelman toiseen ohjelmaan alkoi oppiminen uuteen
ohjelman myyjän toimesta.
Janne Vartamalle tarjoutui mahdollisuus osallistua Euroopan valimoliiton (CAEF) Englannin opintomatkalle, johon hän osallistui yhtenä opiskelijoista. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun valimo-opiskelijoita osallistui matkalle. Matka
ohjautui Telfordiin, josta bussikuljetuksilla käytiin yritysvierailulla.

KITEEN MALLIVEISTÄMÖ
AKI MÄMMI
Kiteen Malliveistämön perusti
Erkki Mämmi jo vuonna 1978, ja
Erkin poika Aki Mämmi siirtyi yrityksen johtajaksi vuonna 2011.

Aki Mämmi valmistui “Pohjalaisen
koulusta”. Aki kävi pokkaamassa
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen lahjoittaman stipendin linjan
parhaimpana opiskelijana.
Aki osallistui Ruotsin matkaan, jossa tutustuttiin Backadals Gymnasietin mallipuuseppien koulutukseen
ja Skandinaviska Gjuterietin valajakoulutukseen
Ensimmäiset haparoivat askeleet
CNC-tekniikkaan Aki sai jo Hervannassa. Valmistumisensa jälkeen Aki
työskenteli Horton Paavon yrityksessä Karhulassa. Mielenkiintoinen
lisä Akin elämän kaareen voisi olla,
että juuri Karhulan valimossa aloitettiin ensimmäisenä maassamme
hyödyntää CNC-tekniikkaa valimoaloilla. Voisihan sitä kuvitella, että
Karhulassa “leijaili CNC-ilmaa” ja
Aki sai siitä rokotuksen, vaikkakin
työskenteli vain läheisessä yrityksessä yhteensä 5 vuotta.
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Eräällä tavalla Kitee on CNC-tekniikan merkkipaikka, koska Mämmin Erkki osti kotipaikkakunnalleen Landonion yläjyrsinkoneen,
kun se oli ikääntynyt aikansa
Hervannassa. Kone hankittiin
valumallikoulutukseen toisena
CNC-koneena maassamme.

MALLIMESTARIT
Mallimestarit aloittivat teollisen
toimintansa Helsingissä vuonna
1989. Aluksi Leo Pölönen oli työnjohtajana Ky. Widberg:in malliveistämössä ja yrityksen omistajaksi hänet leivottiin 1.7.1989.
CNC-tekniikka tuli kuvioihin lamavuosien aikana 2009, ja Mallimestarit taisi alallamme olla toinen yritys, joka aloitti Surf-Camin
ohjelmistolla mallintamisen. Jyrsinkone hankittiin vuoden 2009
aikana, ja myöhemmin yritys
koneineen kaikkineen siirtyi
Itä-Suomeen Enoon.

uransa valumallialueella alkoi Kangasalan Malliveistämön johtajuudesta, kun Artekno osti veistämön
ja Erkki Hämäläinen alkoi opetella
mallinvalmistustekniikkaa mallialueen huippuosaajan Erkki Lehden
opastuksella. Kaupan yhtenä osatekijänä oli, että Erkki Lehti sitoutui vetämään muutaman vuoden
veistämöä ja opettamaan osaamisensa Hämäläiselle.
Voisi melkein sanoa, että Hämäläisen Erkki joutui / pääsi valumallialan korkeakouluun, jota parempaa mahdollisuutta ei Suomessa
voi saada.Valumallitekniikassa ei
silloisessa tilanteessa löytynyt
mistään parempaa ja ammattitaitoisempaa “työelämän professoria”, kuin Erkki Lehti käytännössä todisti.

Erkki Lehden ammattitaidon alku
oli Tampellan valimon malliveistämö, jonka oppi kirkastui “valumallialan commandona”, kun hän illat
ja viikonloput työskenteli “viraabelihommissa” Hirvosen Enskan malLeo Pölösen ammatillinen tausta
on mielenkiintoinen, kun hänet ai- liveistämöllä. Jatkossa tuli oman
koinaan palkattiin Kangasalan Mal- maamme johtavan malliveistämön
liveistämöön mallipuusepäksi. Kan- Kangasalan Malliveistämön perusgasalla Leksan ammatillinen osaa- taminen Karttusen Villen kanssa.
minen nousi tasolle, joka yllätti Erk- Karttusen Ville toi yritykselle Jyväskylän Rautpohjan valimon ammatki Lehdenkin, jota täydellä syyllä
titaidon osuudet, joita hyödynneton kutsuttu maamme malliveistätiin oman yrityksen toiminnassa.
möiden “Grand Old Maniksi”.
Merkittävin osaaminen löytyi kumminkin Erkki Lehden persoonalliKangasalla hän sai seurata Erkki
suudesta, jolla hän kohteli, ohjaLehden toimintaa yrityksen vetäsi, neuvoi ja auttoi muita läheisiä
jänä, ja siinä koulussa kyvykkään
työtovereita.
taimenen oli mahdollista nousta
yhdeksi Suomen parhaaksi malliTästä Erkin “käytännön osaamialan yrittäjäksi. Erityisenä taitosesta” on oman osuutensa oppina Leksalle voidaan todeta Erkki
neet mm: Leo Pölönen MallimesLehden esimerkin ylläpito koulutareista, Veijo Karttunen Karttusen
tuksessa yrityksen henkilöistä
Malliveistämöstä, Kari Pohjalainen
huolehtivana omistajana.
valumallialan opettajana, Erkki
Hämäläinen Arteknon MalliveisJTH-SERVICE
tämön johtajana ja lopuksi JTHErkki Hämäläinen on eräs mallia- Servicen vetäjänä Pälkäneellä.
lueen suurista vaikuttajista. Hänen
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Erkki Hämäläinen opetteli”kantapään kautta” CNC-tekniikkaa jo
Kangasalan Malliveistämön 3-akselisen työstökoneen, kanssa sekä
Arteknon jättikoneen “Jobs” kanssa, ja myöhemmin taloon hankittiin
parikin uutta CNC- konetta.
Näistä koneista osan Erkki Hämäläinen taisi viedä Pälkäneelle, jonne perustettiin Erkin pojan kanssa
JTH-service.
Kehtaan kirjoittaa näkyviin, että
Erkki Hämäläinen on ollut “CNCalan kummisetä” maassamme.

KARKKILAN MALLIAPU
Karkkilan Malli-Avun perustivat
aikoinaan Hannu Ojanen, Mikko
Ojanen ja Harri Ojanen vanhan
Högforssin valimon / Componenta Karkkilan tiloihin.
Malliveistämö toimi pitkään normaalina valimon malliveistämönä,
kunnes CNC-kauden alun jälkeen
yritys osti Karhulan valimon ELMO:ksi nimetyn 5-akselisen
CNC-koneen.
ELMO:n hankkiminen aloitti uuden CNC-aikakauden maamme
valumallitekniikassa. Kone oli aivan uutta tekniikkaa 5-akselisena
tekniikan hirmuna.
Asko Renkonen vastasi “uuden
aikakauden airueena” mallinvalmistustekniikan rajua muutosta
maamme valumallitekniikassa.
Hän ympäröi tehokkaalla ja taitavalla tekijäkaartilla koneen ympäristön. Yhtenä tosiammattilaisena “sähköisen mallinvalmistuksen tuottamisessa” Karhulassa
urakoi Kari (Kapu) Lehto.
Hannu ja Mikko Ojanen olivat
molemmat CNC-tekniikan “perus-alkeiskurssilla” Pohjalaisen
koulussa” Hervannan malliosastolla.
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Koulutuksen taso ei kyllä ollut
kummoinen nykyisiin tasoihin
verrattuna, mutta Malli-Avun
kyltti siellä ohjelmoitiin paperille, ja ohjelmat naputeltiin
koneen muistiin ja suoritettiin
jyrsintä. Olen käynyt MalliAvussa muutaman kerran,
ja kyltti oli seinällä näkyvissä.
Mikko Ojanen on yritysjohtajuuden ohessa maamme pitkäaikaisin Mallijaoston puheenjohtaja,
joka omalla toiminnallaan on
luonut vahvat perusteet Mallijaoston toiminnalle.

tia ja sen tekniikan hyödyntämistä
valumallien valmistuksessa.

MALLIVEISTÄMÖ
MUOTO-PUOLI
Malliveistämö sijaitsee samoissa
tiloissa kuin entinen Malliveistämö
Hakkaraine:kin sijaitsi. Väinö Hakkarainen oli jäämässä eläkkeelle
vuoden 2015 syksyllä, ja neuvottelujen jälkeen päästiin sopimukseen koneiden ja varusteiden
myynnistä.

Yrityksen nimi ei sisältynyt kauppaan, ja siksi yrityksen uudeksi niMALLIKONEISTUS MATTSSON meksi tuli Malliveistämö MuotoPuoli. Omistaja Antti Hellman ehti
Mallikoneistus Mattson vaikuttaa olla Hakkaraisella töissä 15 vuotta.
Pukarossa ja sitä pyörittää Jouni
Yhdessä Jouni Mattson:in kanssa.
itse. Jouni aloitti CNC-tekniikan
hyväksikäytön Hakkaraisen malliYrityksen osoite on sama kuin
veistämössä ja taisi aikoinaan olla entisenkin, mutta nykyinen käysiellä työnjohtajanakin.
tössä oleva tila on vain puolet
entisestä.
Alan kouluttajana muistiini on
jäänyt yrityksen omistajan lauMALLIVEISTÄMÖ
sunto, jossa todettiin: “LandoMALLI-KALLE AY
nio-merkkinen CNC-kone on ollut väärä hankinta. Valumalliala
Kirjoittaja on epäillyt, että merei tarvitse sellaista tekniikkaa”.
kintä Ay on väärinmerkkaus, mutMalliveistämö Hakkarainen
hankki käyttöönsä CNC-koneen
ensimmäisten yritysten joukossa
Suomessa, ja oli mm. toinen yritys maassamme, jossa tehtiin
mallialan diplomityö.
Jouni oli ensimmäisten joukossa
opettelemassa koneen ohjelmoin-

Kalle rakensi oman verstaan, ja
alkoi siellä valmistaa valumallivarusteita. Vaimo viimeisteli ja maalasi tilatut valumallit ja keernalaatikot. Hienoa vastuunkantoa ja
yrittämistä.
CNC-koneen Kalle osti töiden vähentyessä entisellä järjestelmällä,
kun sähköinen mallinvalmistus eteni ja lisääntyi. Oli aika siirtyä uuteen tekniikkaan. Mallinnustekniikan Kalle Hautamäki OPETTELI ITSEKSEEN, joka on enemmän kuin
“hatunoston arvoinen” temppu.
Mallilehtori fossiilina ihmettelee
ja kunnioittaa kyseista tekoa ja sinnikkyyttä, jota mallinnuksen oppiminen on vaatinut. Tosi kova ja
sinnikäs ammattilainen!

KARHULAN VALIMO KOTKA, PEIRON PEIPOHJA JA
KÄRKIMALLI PIETARSAARI
Karhulan Valimolla Kotkassa ja
Peironin valimolla Peipohjassa
on omat CNC-koneet, joten ne
tarkoitettu mahdollisesti (?) vain
oman valimon tuotteille.

ta nyt on ongelma selvinnyt. Ay
tarkoittaa avointa yhtiötä, joten
se siitä epäilystä. Yritys sijaitsee
Salon alueella Villikan kylässä.

Malliveistämö Karttusen perustaja /omistaja menehtyi keväällä
2020. Samalla yritys menetti mallinvalmistustekniikan osaajan.

Hautamäen Kalle työskenteli aikoinaan mallipuuseppänä Leinovalulla, mutta aikoinaan hän päätti lähteä yrittäjäksi.

Kärkimalli Pietarsaari.
Yritykseen ei saatu yhteyttä
useista yrityksistä huolimatta.

Ammattimiehen ero:
Mikäli ei ole tietoinen kumpi kahdesta kimpassa työskentelevästä
kaavaajasta on ”nokka”, selviää se viimeistään muotin sulussa.
Nokkamies tyyrää yläosaa aina pyöreän tupireiän puolelta.
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Kaskuja Rautpohjan Valimosta, osa 16.
Kaskut kerännyt Olavi Piha.
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VALUMALLIEN
VALMISTUKSEN HISTORIAA
TEKSTI: Kari Pohjalainen

HISTORIAA
Kirjoittajan muistot valumallien
valmistustavoista ja materiaaleista
ulottuvat 1950-luvun puolenvälin
tienoille: Silloin astuin ensimmäisen kerran Tampereelle Tampellan valimon malliveistämöön.

lit ja keernalaatikot valmistettiin
männystä.

Painavat lankut tuotiin kuivattuina malliveistämön päädyn oven
eteen, josta veistämön oppilas
(minä) työnsi lankut nikkarin puutavaravarastoon. Kun arvon mallipuusepät valkkasivat materiaalia
Takanani oli Tampereen Ammatti- malliaan varten, niin siinä myllätoppilaitoksen Poikain ammattikou- tiin koko hylly, kun “paras lanklun Puutyöosaston kahden vuoden ku” oli tiätty alimmaisena. Lukija varmaan arvaa, kenen tehtäopinnot, jossa linjan ainoana opvänä oli järjestää lankut uudespilaana sain opetusta valumallien
taan järjestykseen.
valmistamisesta. Ikääkin oli silloin
kertynyt harteille runsaat 14 vuotta.
Puutavarahyllyt sijaitsivat konehuoneessa, josta materiaali haetPUUMATERIAALIT
tiin ja koneistettiin ennen siirtoa
työpenkin läheisyyteen, jossa sitYleisenä mallimateriaalina silloiten suoritettiin varsinainen muoseen aikaan oli käytössä massiivitokoneistus malleja ja keernalaapuu, joka oli mäntyä tai leppää.
tikoita varten.
Kovaa kulutusta varten malliveistämöstä löytyi myöskin valkopyökLEVYMATERAALIT
kiä ja pokkenholtsia. Koivua ja
kuusta ei käytetty lainkaan. PieEnsimmäiset levymateriaalit mallinikokoiset valumallit ja keernaen valmistukseen alkoi tulla joskus
laatikot valmistettiin aina lepäs1960-luvun alussa: rima-ja sälelevyt
tä, ja suurempikokoiset valumal-
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ja sisäosiin jopa lastulevyäkin käytettiin. Samoihin aikoihin vanerit
tulivat myöskin levymateriaaleiksi, ja aika nopeasti ne syrjäyttivät
massiivipuun yleisenä raaka-aineena.

VALUMALLIEN VALMISTUS
Valumallien ja keernalaatikoiden
valmistus aloitettiin poikkeuksetta
aina uloslyönnin piirtämisellä, joka
suoritettiin puukolla, ja viivat vahvistettiin H5-tason litteäksi hiotulla lyijykynällä. (Lokomon mallipajan huippunikkari Birger (Pirre) Johansson keräsi yli puolivuosisataisen uransa aikana ison pussillisen
10 mm pituisia kovakynänpätkiä
muovipussiin työvälinekaappinsa.
Uloslyönnin tärkein ja välttämätön tehtävä oli valumallien ja keernalaatikoiden “muodon sisäistäminen tekijän korvien väliin”. Vaikeiden ja monimutkaisten muotojen
ymmärtäminen paperipiirustuksista oli mallien valmistuksen ehdottomasti vaikein osuus.

VALIMOVIESTI 4/2020

Valumallin valmistuksen “Grand
Old Man” Erkki Lehti kertoi opetuksesta, miten vaikean ja monimutkaisen piirustuksen kaikki kuvannot pystyi ”näkemään”. Hänelle opin antoi malliveistämön
silloinen pomo Leo Vesala: ”Kun
tuntuu, etteivät kappaleen kaikki
muodot selviä, niin mene istumaan WC:hen tyhjän päälle, kyllä
se siitä ajan kanssa hahmottuu”.
Kuvannot piirrettiin aina valettavan materiaalin kutistumamittoja
käyttäen, jolloin mallien ulkomitat
olivat lopullisen valumallin mukaiset.

suojaimia, joita tosin aikoinaan
ei ollut lainkaan. Kuulovammainen mallipuuseppä taitaa olla
enemmän sääntö kuin poikkeus.

Vanhat Wadkin -yläjyrsinkoneet
korvautuivat aika pikaisella vauhdilla malliveistämöyrityksissä Zimmermannin FZ 5 koneella.

Yläjyrsinkoneista tunnetuin oli
englantilainen Wadkin-yläjyrsinkone, joka taisi aikoinaan löytyä
kaikista laadukkaimmista malliveistämöistä.

Kangasalan Malliveistämöön
hankittiin aikanaan toisena uustuotteena jyrsinkoneena valmistunut FZ 5. Ensimmäistä konetta,
joka oli tilattu USA:an paketoitiin
juuri silloin, kun Erkki Lehti ja Ville
Karttunen olivat tilaamassa vastaavaa konetta Kangasalle.

ZIMMERMANNIEN AIKA
Länsi-Saksan Denkendorfissa
aloitettiin valumallialan koneiden valmistuksen kulta-aika,
jossa koneiden laatutaso ylitti
monin verroin perinteisten
maassamme valmistettujen
koneiden laatu- ja erityisesti
turvallisuustason.

Hellitykset piirrettiin näkyviin
usein, ja myöskin keernavälykset
huomioitiin uloslyönneissä. Keernamerkit piirrettiin oikean mittaisina uloslyöntiin. Jakopinta piirret- Yrityksen pääsuunnittelijaksi
tiin myös aina uloslyöntiin näkyviin. saatiin tsekkoslovakialainen mallikoneiden huippusuunnittelija,
Nykyisin tietokoneelle piirretään
joka mullisti suunnitelluilla työ3-ulotteinen kappaleen kuva, ja
turvallisemmilla koneilla totaalikuvaruudulla voidaan pyörittää
sesti koko alan teollisuuden. Hän
kappaleen kuvantoa eri suunnista oli alun perin mallipuuseppä, jonkatsoen, jolloin kappaleen ulottu- ka eräänlaisena tunnusmerkkinä
vuudet ja muodot hahmotetaan
olivat hänen vaikeasti loukkaanselvemmin. Selkeästi helpompaa, tuneet kätensä.
josta pöljempikin hahmottaa kappaleen ulottuvuudet ja muodot.
Zimmermannin valmistamat ja
myymät työstökoneet työnsivät
KONEKANTA
kerralla vanhat malliveistämöissä käytetyt koneet historiaan.
Puuntyöstökoneina oli kymmeNämä koneet olivat alun perin
niä ja kymmeniä vuosia perinteisuunniteltu valumallien työstöä
set puutyöalan koneet, joista tunja erilaista koneistamista varten,
netuimpia olivat Rau-Ten (Lahden ja niiden turvallisuusasetukset oliRauta-Teollisuus) valmistamat kovat suunniteltu työturvallista käytneet. Näissä työstökoneissa terät
töä varten.
humahtivat yhtenäisen kitapalan
ohitse, ja vasta myöhemmin opitEnsimmäinen Zimmermannin
tiin loveamaan kitapalat, jolloin
kone, joka hankittiin valtakunkoneiden ääni hiljeni huomattanalliselle Hämeenlinnan ammatvasti.
tikoulun mallipuuseppäosastolle,
oli riittävän ulottuva pylväsporaNäiden aikojen satoa taitavat ol- kone, ja seuraavaksi hankittiin sala kymmenet tai sadat kuulovamman valmistajan isompi yläjyrsinmaiset henkilöt, joiden kuuloelikone FZ 1, jota seurasi pieni vasmet vammautuivat ilman kuulotaava FZ 0 -jyrsin.
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OY LUX AB
Zimmermannin tuotteiden edustus maassamme oli Luxilla, ja malliväki kautta maan pystyi tilaamaan
näitä ”mallialan mersuja” halutessaan. Päävastuullisena ”primus
motorina” toimi Carl-Johan Nybergh, joka teki pitkän ja menestykkään uran maassamme ”valumallialojen kummisetänä”. Tämä
”meirän Calle” edusti Zimmermannia Suomessa, ja hänen kauttaan
järjestyi useampikin matka Denkendorfiin valumalliyritysten edustajille.
Ainakin 2 kpl erityismatkoja tehtiin saksalaisiin valumalliyrityksiin,
ja koska malliväkeä oli normaalisti
vähemmän kuin valimoväkeä, niin
matkat tehtiin henkilökuljetuksiin
suunnitelluilla ajoneuvoilla. Calle
suunnisti ja ajoi ensimmäistä autoa, ja perässä seurasi mallilehtorin ohjaama toinen auto.

ENSIMMÄINEN
MALLIMUOVIKURSSI
Varmasti merkittävin Callen vaikutus malliveistämöihin oli kuitenkin
Länsi-Saksan Wernaussa järjestetty alan ensimmäinen muovimallikurssi, jossa luennoitsijaksi
oli houkuteltu saksalainen tohtori Walter Ankele.
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Luennot etenivät työnsuorituksien
ohessa saksankielisenä, jotka Calle
tulkkasi suomeksi. Luentojen taso
oli selkeästi maailman malliveistämöalan huipputietoutta, jonka tulokset näkyivät Suomessa mallialan huipputasona. Matkasta kirjoitti ansiokkaan lehtikirjoituksen
Upon malliveistämön työnjohtaja
Seppo Tikka. Kirjoitus julkaistiin
Valimomies-lehdessä 1/1987.
Muovimallipäivät toistettiin Hervannan Ammattioppilaitoksen auditoriossa samojen tekijöiden toimesta, ja auditorio pullisteli suomalaisia mallialan ammattilaisia.
Luentojen taso oli sitä luokkaa,
että suomalainen valumallien
valmistustekniikka astui suoraan
maailman aateliin.

KIITOKSET

desta 1974 lähtien, ja tekstejä on
synnytetty ja julkaistu parisataa
(200) kappaletta, ja sivujakin on
tuotettu vajaat viisisataa (500).
Osa kirjoituksistani on syntynyt
vaivattomasti, vaikka muutama
niistä on jouduttu “pihtisynnyttämään” kirjoitusajanpuutteen
takia.
Kiitoksia Teille Ystävät, että
olette jaksaneet lukea valimoalojen asioista näiden kuluneiden vuosien aikana.
Osasta kirjoituksistani tullaan
toivon mukaan julkaisemaan kirja, jonka työnimenä on pidetty
“Värähtelyjä”. Materiaalia ollaan
parhaillaan taittamassa Tampereen Tredun kirjapaino-osastolla
Hervannassa, ja taittoa ohjaamassa on koulun opettajana työskentelevä Susanna Järvensivu ja varsinaisena taittajana urakoi tulevaisuuden huippu Roosa Koivula.

VALIMOTEOLLISUUS
Sivukoko 210 x 250 mm,
532 sivua
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SUOMEN VALIMOTEOLLISUUS
on ensimmäinen valimoteollisuuttamme kokonaisuutena kuvaava
teos. Kirja kertoo valimoalan lähes
200 vuotta kestäneen kehityshistorian. Teos sisältää ainutlaatuisen

Puh. 040 7211 220
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On ollut hienoa kirjoittaa tästä
ammattialasta, jota eräs tekniikan
tietäjä ja vaikuttaja on pitänyt yhtenä kolmesta vaikeimmasta ammattialasta teollisuudessamme!
Tämä pitää paikkansa koska:
- Mallipuusepän pitää pystyä
lukemaan piirustuksia.
- Mallipuusepän pitää hallita muotin- ja keernanvalmistuksen salat.
- Mallipuusepän pitää ymmärtää
sulan metallin käyttäytyminen
valutilanteessa.
- Mallipuusepän piti aikoinaan
kyetä kuukausien mittaiseen
keskittymiseen.

SUOMEN
VALIMOSUOMEN
TEOLLISUUS

Olen kirjoittanut valimoalojen
ammattilehtiin kirjoituksia vuo-

Sivukoko 210 x 250 mm,
532 sivua

Valumalliasioista kirjoittaminen
Valimoviesteissä päättyy tähän kirjoitukseen, joten jatkossa täytynee
löytää uusi (mallifossiili) kirjoittaja,
joka tuntee ja hallitsee valumallitekniikan.

lentokoneesta kuvatun kuvaka-

KIRJA ON
ILMESTYNYT!

NYT
KIRJAT
A ON
J
IR
K MYYDÄÄN
STYNYT!
ILMELOPPUUN!

lentokoneesta kuvatun kuvakavalkadin noin 50:stä maamme
valimosta ja siinä on myös luettelo lähes 500:sta suomalaisesta
valimosta.

5705 €€

HINTA
SVY:N JÄSENILLE
Hinta sisältää
postituskulut.

TILAUKSET

www.olavipiha.fi
Tilaukset: www.olavipiha.fi
p. 040 7211 220
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HINTA

WE HELP WITH THE MINING OF
RAW MATERIALS EVERY DAY.
By assisting with the construction of large, high performance machines with the help of our products and experts.

Castings are indispensable in the manufacturing of bucket wheel excavators and giant off-road trucks that
need to work continuously and reliably despite their size.
Foundries have relied on having a strong partner at their side for more than 100 years, with innovative
solutions, efficient technologies and products of the highest quality. Together with the expertise of
experienced foundry engineers - worldwide and also directly on your doorstep.
FOSECO. Your partner to build on.
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Subscribe to our newsletter at www.foseco.se now

www.foseco.se

infosweden@foseco.com
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SVY
onnittelee

YHDISTYKSEMME
JÄSENTEN MERKKIPÄIVÄT
Seuraavat yhdistyksemme jäsenet ovat viettäneet merkkipäiviään
tämän vuoden aikana. Suomen ValimotekninenYhdistys lähettää
lämpimät onnentoivotukset heille kaikille!

50 VUOTTA

70 VUOTTA

Autio Marko
Eerola Jussi
Hakala Sanna
Hakala Tiina
Hautamäki Sami
Holmberg Kristian
Huhta Janne
Laine Kim
Laituri-Korhonen Merja
Lindholm Kimmo
Manner Mari
Nokia Vesa
Pieniniemi Petri
Vartama Janne
Virtanen Pirjo

Frantz Carl-Johan
Gustafsson
Markku
Huisko Arvo
Kontiolahti Matti
Lahtinen Aarno
Mutula Jorma
Mämmi Erkki
Nurminen Jorma
Oksanen Reijo
Sinisalo Rauno
Valkama Rauli
Venäläinen Pauli
Werner Markku
Äyräs Markku

60 VUOTTA

75 VUOTTA

85 VUOTTA

Arjala Ari
Ketola Mauritz
Kuusisto Kari
Leino Liisa
Mäkelä Jarmo
Sten Markku
Vallikari Kaj

Jokinen Pertti
Kilpinen Reijo
Kokko Arvo
Leino Matti
Levander Ossi
Lindholm Yrjö
Niskanen Reino

Räsänen Eino
Skand Carl-Johan
Starkman Seppo
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Nordin Helge
Pokki Matti
Rantala Keijo
Seppälä Kari
Toivonen Markku
Uhari Pekka
Väyrynen Seppo
80 VUOTTA

Johansson Matti
Mouhu Pertti
Mörsky Aarne
Riihimäki Arto
Toivonen Pentti
Valli Arto
Åkerlind Jaska

90 VUOTTA

Lehtonen Yrjö M.
VALIMOVIESTI 4/2020
Taustakuva: Jani Vaalimaa

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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KIRJA KAUPASSA,
MUSEO VALMIINA!
NÄYTTELYT

sua paikalle arvovaltaisia vieraita.
Mielestämme uudistettu perusVuosi 2020 lähestyy loppuaan.
näyttely ja Högfors-museo ansaitVuosi on ollut museon kannalta,
sivat suuren mediahuomion. Tarmutta myös valtakunnallisesti ja
koitus oli sitä kautta nostaa musemaailmanpoliittisesti äärettömän
on kävijämäärät ja myös säätiön
tapahtumarikas. Kesällä valmistui- myyntitulot uudelle tasolle. Mutvat Suomen valimomuseon perus- ta sitä mediahuomiota ei saatu,
näyttely ja Högfors-museo, joita
eikä ehkä vähiten sen takia, että
oli valmisteltu useiden vuosien
koronan vuoksi avajaisia ei voitu
ajan. Kaikki ei kuitenkaan sujunut
järjestää. Perusnäyttelyuudistusta
suunnitelmien mukaan. Kiinasta
ei noteerattu valtakunnan medioisnimittäin levisi maailmanlaajuinen sa mitenkään, mutta onneksi paikpandemia nimeltään korona, joka kakunnan paikallislehdet tekivät
ulotti kyntensä myös museon toi- asiasta ihan näyttävät jutut. Silti
mintaan. Museon ovet sulkeutuiKarkkilassakin oli ihmisiä, jotka
vat kevään ajaksi ja ryhmät perui- automaattisesti noteerasivat juvat vierailunsa. Aluksi ajattelimme, tun vain uutena kesänäyttelynä.
että olipa ajoitus museon kannal- Tästä kaikesta huolimatta heinäta hyvä, sillä näin meille järjestyi
kuu oli museon historian ennätykenemmän aikaa ja tilaa viimeistä
sellisimpiä lähes kaikilla mittareilnäyttelyprojektien loppukiriä varla mitattuna. Vaan niin se taisi olten. Ja vielä kun saimme kevään
la monessa muussakin museossa,
ajaksi museon palkkalistoille korkun koronarajoitusten vuoksi ihkeakouluharjoittelijaksi Katja Eto- miset tungetsivat ulkomaan kohlinin, joka sattuu olemaan myös
teiden sijaan valtakunnallisissa
Suomen valimomuseosäätiön hal- kulttuurikohteissa.
lituksen puheenjohtaja, niin pullat
olivat enemmän kuin hyvin uunissa. Onneksi kuitenkin siis itse näyttelyprojektit saatiin onnistuneesti
Näyttelyuudistus onnistuikin
maaliin. Se on kulmakivi, jonka
mielestämme hyvin, mitä puolvaraan voidaan tulevaisuudessa
taa myös niskaamme satanut lärakentaa. Kun kohde on timmissä
hes yksipuolinen kehujen tulva.
kunnossa, niin markkinointikin on
Mutta onnetonta oli, että perushelpompaa. Puskaradio on edelnäyttely avautui käytännössä saleen ehkä se tehokkain markkinoinmaan aikaan kuin kaikki muutkin
tiväline, ja hyvästä kohteesta sana
museot koronatauon jälkeen maas- leviää taatusti. Ehkäpä vielä järjessamme. Tapahtumaa oli tarkoitus tämme ne avajaisetkin. Jos korojuhlistaa näyttävin avajaisin ja kut- natilanne helpottaa vuoden 2021
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TEKSTI: JANNE VIITALA

aikana, niin ryhmät palaavat. Silloin
näemme, palaavatko ryhmät entistä lukuisimpina, kuten toiveissa oli.
Vaan mitä sitten jatkossa? Lähinnä nyt tietenkin nautitaan tehdyn
työn hedelmistä, otetaan kehuja
vastaan ja leijutaan ilmassa. Mutta samalla työ jatkuu, ja se näkyy
enimmäkseen vaihtuvien näyttelyiden saralla. Tulevaisuudessa siintää monta projektia, joista kiinnostavin lienee näyttely Högforsin firabelitöistä. Hanke sisältää myös aiheeseen liittyvää muistitiedon keruuta. Museo ei toteuta hanketta
yksin, vaan on siinä mukana lähinnä
ulkojäsenenä. Projekti toteutetaan
yhteistyössä Helsingin yliopiston ja
Työväen Arkiston kanssa. Esimerkiksi näyttely toteutetaan oppilastyönä. Suurin kysymys onkin, koska.
Hankkeen piti konkretisoitua jo
tulevan vuoden vaihteessa, mutta
jälleen kerran korona iski väliin.
Yliopistossa ei voitu järjestää
kyseistä museologian kurssia,
joka siirtyi ensi keväälle. Samalla näyttely siirtyi ensi kesän alkuun. Siis mikäli koronatilanne
sallii näyttelyn toteuttamisen silloinkaan. Ei hyvältä näytä, elleivät nyt kehitteillä olevat rokotteet osoittaudu tehokkaiksi. Jos
näyttely siirtyy, niin keksimme kyllä jotain muuta. Vuoden vaihteen
jälkeen tiedossa on ainakin kiertonäyttely ”Sinulle minulta”, jossa on mukana esineitä Valimomuseonkin kokoelmista.
VALIMOVIESTI 4/2020

Museon ovella ei ole ollut tänä vuonna ihan vuoden 2016 kaltaista tungosta. Janne Viitala/KRM

Paavo Saariston valama kahvikuppi-asetti-lusikka
–yhdistelmä on esillä ”Sinulle minulta” –näyttelyssä ja kenties myös firabeli-näyttelyssä. Kokonaisuus on siis yhtä ja samaa valukappaletta.
Janne Viitala/KRM

VALIMOVIESTI 4/2020
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Janne Viitala ja
Tommi Kuutsa
kirjan julkistamistilaisuudessa lokakuussa.
Taustalla on
tässäkin projektissa avustajana
toiminut Katja
Etolin. Elina
Tuomi/KRM

KIRJA

me puitteissa tutkineet Högforsin historiaa, keränneet tietoa,
laatineet raportteja, pitäneet
Niin vain saatiin päätökseensä
toinenkin museon ikuisuusprojekti, esitelmiä ja kirjoittaneet julkaisuja. Tähän kirjaan tiivistyy siis
nimittäin kirja nimeltä ”RAUDASkäytännössä 50 yhteisen tutkiTA SYNTYNYT – Högforsin histomustyövuoden tulos. Olemme
ria 1820-2020”. Kirjassa on kovat
kannet, 448 sivua ja 370 valokuvaa. kirjasta valtavan ylpeitä, ja ilokOlemme julkisuudessa maininneet, semme tutkimus sai arvoisensa
että kirjan aktiivinen kirjoittaminen kuosin Asko Alasen kekseliään
kesti allekirjoittaneelta ja museon- taittotyön ansiosta.
johtaja Tommi Kuutsalta viisi vuotKirjan myynti on lähtenyt hieman
ta. Kuulostaa ehkä melko tavanomaiselta suuren tietokirjan valmis- nahkeasti käyntiin johtuen ainakin
osittain jälleen kerran koronasta.
tumisajalta. Todellisuudessa kirEsimerkiksi kirjan julkistamistilaijan syntyprosessi on ollut paljon
suudessa oli vain noin 20 ihmistä,
pidempi. Kuutsa saapui museokun ilman koronaa olisi voitua putyöhön Karkkilaan jo 1980-luvun
hua kolmin- jopa nelinkertaisesta
lopussa ja Viitala vuonna 2003.
määrästä. Myyntiluvut ovat korreKoko tämän ajan olemme työm-
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loineet julkistamistilaisuuden osallistujamäärän kanssa. Onneksi kyseessä on kuitenkin niin sanotusti
steady seller –kirja, joka ei vanhene yhdessä yössä. Toivomme, että
koronatilanteen kuihtuessa myös
kirjan myyntiluvut normalisoituvat.
Meiltä onkin paljon kyselty postimyyntimahdollisuutta. Kirjan voi tilata allekirjoittaneelta ilmoittamalla esimerkiksi sähköpostitse nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja syntymäaikansa. Tämän jälkeen lähtee kirja kohti annettua
osoitetta yhdessä 55,30 euron arvoisen laskun kanssa. Museokaupasta ostettuna ja noudettuna kirja maksaa 38 €. Vinkkinä kerrottakoon, että kirjalla voi kuitata useammankin joululahjaongelman.

Rentouttavaa ja rauhallista Joulua!
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Miten valtakunta
makaa koronan jälkeen?

KOLUMNI

TEKSTI: NIMIMERKKI VAN

Paperiliiton puheenjohtaja Vanhala totesi, että kun he Metsäteollisuuden kanssa puolueille kertoivat vientiteollisuuden roolista, heihin suhtauduttiin huvittuneesti - ei
savupiipputeollisuudella ole merkitystä. Van kyllähän tuotannollinen
teollisuus sekä maa-ja metsätalous ovat tämän maan työllisyyden
ja hyvinvoinnin selkäranka. Meillä on Suomessa vain metsää, peltoa, kalliota, vettä, tuulta ja puuta sekä ihmisiä, joista taikoa menestystä. Palveluiden myynnistä
ei saada luonnon raaka-aineille
jalostusarvoa.

4,5 M€:n hankintojen kautta yhteiskunnalle tulee n. 1/3 eli 1,5M€.
Niinpä yhteiskunta vie leijonan
osan eli 5,6 M€ markkinoilta kerätystä 12,4M€:sta. Oikeampi termi yritykselle, yrittäjälle ja henkilöstölle on verojen kerääjä ja
verottajan vapaaehtoinen orja
eikä asiakkaan palvelija, yrittäjä
tai kiva työyhteisö.

Työntekijähän ei oikeasti maksa
verojaan, eläkkeitään eikä vakuutusmaksujaan, vaan työnantajayritys maksaa ne työntekijän kapasiteetin käyttömaksuna. Muut verot
ja maksut voidaan nähdä yhteisOtetaan esimerkiksi valimo tai
kunnan infran käyttömaksuna.
muu tuotannollinen yritys: liikeKun yritys –pienempi tai isompi –
vaihto 10 M€/a, henkilöstöä 80,
menee nurin, ja sen tekemät tuotjoiden kustannukset 4,0 M€, mateet tuodaan ulkoa, ei pitäisi olla
teriaali- ja energiaostot 3,5 M€,
yhdentekevää, että savupiipputemuut kulut 1 M€, poistot 0,5 M€,
ollisuus katoaa luovassa tuhossa –
rahoituskulut 0,2M€ ja tulos ennen yhteiskunnalta jää saamatta 50 %
veroja 0,8 M€, josta vero 0,16 M€ ja liikevaihdoista, ja tilalle tulevat
tulos 0,64 M€. Kotimaan myynnistä henkilön uudelleenkoulutus-,
yhtiö kerää arvonlisäveroja 2,4 M€, eläke- ja työttömyyskustannukjosta vähentää ostojen ja muiden
set. Yrityskin voi muuntua, kun
kulujen maksetut alv:t yhteensä
tuote on sellainen, että sitä aina
1,2 M€. Henkilökustannuksista
tarvitaan.
menee 0,8 M€ eläkemaksuun,
työterveys- ja työttömyysmaksuiMaissa, joilla on teollisuupolihin 0,5 M€, henkilöstön bruttotiikka, hallitukset korvaavat tipalkka on 2,9 M€ ja veronpidälapäisesti jopa 75 % yrityksen
tys 0,8 M€ ja nettopalkka 2,1 M€.
kuluista, jotta firma selviää koMikäli ihmiset kuluttavat palkronasta. Van eipä näin Suomeskansa Suomessa heti tai sitten
sa. Suomen valtion lainaksi otesäästöistään, maksavat he siitä
tut tuet yli 20 Mrd.€, josta yritykerilaisina veroina n. 25 % eli n.
sille 2,1 Mrd.€, josta Finnairille
0,5 M€/a. Omistajayrittäjä voi
0,5 Mrd.€, puskettiin kuntiin.
nostaa 0,5 M€/a verottajan otetKonkurssilain ulosottoblokkiatua osingoista 0,13M€ - ja tämäkin jatketaan syksyyn 2021, jotkin tietysti vain hyvinä vuosina eli
ta konkurssit eivät rytise ennen
n. joka toinen vuosi. Yhteiskunta
kuntavaaleja ja näin varmisteottaa tästä liiketoimesta 4,1 M€/a. taan äänet.
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Ilmeisesti maakunta-sote nyt tulee.
Hyvässä jamassa oleva keskikokoinen kaupunki tai kunta: asukkaita n.
35.000, veroäyri 19 %, verotulot 160
M€, valtionosuus 30 M€, energiayhtiön tuotto 30 M€ eli kokonaistulot
220 M€. Tästä haukkaa sote 104 M€,
jossa erikoissairaanhoidon alihankinta 42 M€, opetustoimi 60 M€, vapaaaika, liikunta ja kulttuuri 9 M€, tekninen toimi 3 M€ ja hallitus 7 M€. Investointeja 45 M€ ja uutta velkaa
35 M€, vanhojen lyhennystä 5M€.
Soten mukana siirtyy maakunnalle
12,25 % äyrin osuus verotuloista eli
64 % ja varmaan myös valtionosuus,
joten jäljelle jää n. 60 M€. Kuluista
kuitenkin jää 80 M€ sekä vanhat velat ja tyhjenevät kiinteistöt. Työntekijöistä n. 55 % pitäisi siirtyä sotelle ja
hallinnosta pudota 2/3; koulutuksen
säätelee opetushallitus, kaavoituksesta ei maakunta päästä irti, joten
hallinnolle jäljelle jää koulutuksen
lisäksi salivuorojen jako, kirjastotilausten teko sekä katujen hoito. Miten tämän nakkikioskin hoidon kustannukset pystytään sopeuttamaan?
En usko; van kiinteistöverot ja kaupungin energiayhtiön sekä jätehuollon hinnat nousevat. Tällaisille nakkikioskeille valtuustot ensi keväänä valitaan. Millaista politikkoa ja johtajaa
jatkossa oikeasti kuntahallinto kiinnostaa? Ja miten kunnajohtajien ja
pormestareiden palkat ja esikunta
sopeutetaan? Lopulta maakuntavero tulee olemaan isompi kuin nyt
kunnilta otettava osuus: Jo ollaan
suunnittelemassa isojen päälliköitten laumoja maakuntahallintoon
sekä designataan hyvinvointikeskuksia, mutta vanhat kiinteistöt jää kunnille. Ei taida 20 miljardia vuodessa
riittää äänestäjien sponsoroimiseen.
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BET-KER OY
		
TULENKESTÄVÄT TUOTTEET
• Valumassat
• Senkkavuoraukset
• Senkkapinnoitteet
• Rakenneosat
Bet-Ker Oy
Joutsentie 2
84100 Ylivieska
Puh. 08-410 5600
   www.betker.fi

EUROPE – CHINA – INDIA – JAPAN – US

KONEISTUSTYÖT
PAIKAN PÄÄLLÄ
KONEPAJA
LEVITYSTELATEHDAS
ON-SITE-PALVELUT
TERÄSVALIMO
PRONSSIVALIMO

— KONEISTUKSET
— PINNOITUKSET
—
KORJAUKSET
38
— KUNNOSSAPITOTYÖT

WWW.TEVO.FI
08 265
8800 | tevo@tevo.fi
VALIMOVIESTI
4/2020

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

NOVACAST OY
Valimotie 1
33960 PIRKKALA
Puhelin (03) 368 5180
Faksi (03) 368 1251
www.novacast.fi

ULEFOS OY /
NIEMISEN VALIMO
Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 3156 640
www.niemisenvalimo.fi

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

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

UUDENKAUPUNGIN
RAUTAVALIMO OY
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.fi

PEIRON OY
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
Puhelin 020 750 9400
www.peiron.fi

WWW.SVY.INFO

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

VALIMOVIESTI 4/2020

SUOMEN VALIMOMUSEO
Tehtaanpuisto, 03601 KARKKILA
Puhelin (09) 4258 3674
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi
Muista museokauppa!
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SVY:TÄ TUKEVAT YRITYSJÄSENET
YRITYS / OSOITE / PUHELINNUMERO / WWW.SIVUT TAI SÄHKÖPOSTIOSOITE

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, Puuhkalantie 3
84100 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
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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

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 ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi
Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2
27430 PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.fi
VALIMOVIESTI 4/2020

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

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

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

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

Raahen Valimo Oy
Merikatu 7
92101 RAAHE
010 585 6200
www.miilucast.fi

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

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

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

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

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

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

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 Hiekkaja 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

TAPAHTUMA1
KALENTERI 202

Wärtsilä Finland Oy
PL 244
65101 VAASA
010 709 0000
www.wartsila.com
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 Jyväskylä
puh. 010-672150
fax. 010-6725335
42
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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 4/2020
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Parasta pukinkonttiin
Luxilta saat kaikki valimon toivelahjat vuodelle 2021. Tuotevalikoimastamme löydät lähes
kaikki tuotannon tykötarpeet, laitteita unohtamatta. Suurin osa tuotteista löytyy suoraan
hyllystä, joten ne ehtivät hyvin perille jouluaatoksi! Reippaat tonttumme palvelevat sinua
asiantuntevasti koko tulevan vuoden, pilke silmäkulmassa pilkistäen.

Isot kontilliset Alphaset
sideaineita ja peitostetta

Teräshiekkaa
pihapolulle

Amiinia
anopille

Tapaninpäivän
tyhjennystäristin

Induktiouunin
hekumaa kamariin

Toimisto
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh 09 622 0550
info@lux.fi, tilaukset@lux.fi
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Eksotermisiä
syöttöjä
jouluroihuiksi

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

Keernatykki
ja karkkia
kakaroille

www.lux.fi
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