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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 23/2021 
Aineistot viimeistään 10.05. 
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

Vuosi on vaihtunut, ja varmasti jokaisella työpaikalla odotetaan pa-
luuta normaalirutiineihin. Monet tehtävät on toki pystytty suorittamaan 
etäyhteyksien tai muiden järjestelyiden avulla, mutta henkilökohtaisten 
kokoontumisten puuttuminen rassaa monia. Vaikka Covid-19 pandemi-
asta onkin vaikea löytää mitään hyvää, se kuitenkin pakotti suuret mas-
sat käyttämään digitaalisia kommunikointimenetelmiä, joiden hyödyn-
täminen toivottavasti jatkuu myös tulevaisuudessa.  

Kirjoittaessani tätä kevään pääkirjoitusta kuuntelen etänä TAKK:in va-
limo-oppimisympäristön avajaisia. Tämän kaltaisille hybridimallille, jos-
sa yritykset ja koulutupalveluiden tarjoajat tekevät aitoa yhteistyötä, on 
varmasti kysyntää niin valimoalalla kuin muillakin aloilla. Eikä koulutusa-
siat tähän jää. TAKK järjestää yhdessä Valimoteollisuus Ry:n ja Aalto-yli-
opiston kanssa täydennyskoulutuskursseja valimoalalle. Ensimmäiset pi-
lottikurssit pidetään jo keväällä valurautavalimoille koskien valurautojen 
sulatusta ja metallurgiaa sekä rautavalujen menetelmäsuunnittelua. E-
dellä mainittujen lisäksi helmikuun puolivälissä aloitti ammattitutkin-
toon tähtäävä oppisopimusryhmä Valmet Technologies Oy:n Jyväsky-
län valimolla. Vastaavia hankkeita on käynnissä myös muissa valimoissa.  

Jos koulutuksia on alkanut tai alkamassa, onpa jotkut päässeet opin-
noissa maaliinkin. DI Jarkko Laine liittyi valimoalalta väitelleiden har-
valukuiseen joukkoon. Suomen Valimotekninen Yhdistys onnittelee 
tuoretta tohtoria! Lehden sisäsivuilta löytyy professori Juhani Orkak-
sen artikkeli aiheesta.  

SVY:n talviopintopäivien kohtalo nykyisessä Covid-19 tilanteessa on 
puhuttanut paljon. Yhdistyksemme hallitus on päättänyt siirtää opinto-
päivät ensi syksyyn. Uskomme vahvasti, että siihen mennessä rokotuk-
set ja muut toimenpiteet mahdollistavat taas yleisötilaisuuksien järjes-
tämisen. Periksi ei anneta. 

Toivotan kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneille erinomaisen 
hyvää kevättä ja mukavia lukuhetkiä lehtemme parissa,
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RAUTA, TERÄS JA KEVYTMETALLIVALIMOILLE

SUUNNITELLUT SINKOPUHDISTUSKONEET

Sinkoteknologian asiantuntijana suunnittelemme ja toteutamme 

aina asiakaslöhtöisesti sinkopuhdistuskoneet ja linjastot

Beijer Oy

Elannontie 5, Vantaa

info@beijers.fi

www.beijers.fi

Suunnittelu, asennus, koulutus, käytönaikainen tuki, varaosa- ja

elinkaaripalvelut, kaikki Beijersiltä

Ota yhteyttä niin autamme teitäkin tehostamaan valujen

sinkopuhdistusta ja loppukäsittelyprosessia
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Hallitus piti 3.2. kokouksensa 
etäyhteyksillä Teams-ympäris-
tössä. Kokouksessa käsiteltiin 
seuraavat asiat: 

Jäsenrintamalla tapahtui pientä lii-
kettä positiiviseen suuntaan, uusia 
henkilöjäsenhakemuksia saatiin nel-
jä kappaletta sekä yritysjäsenhake-
muksia niin ikään peräti neljä kap-
paletta. Hallitus hyväksyi kokouk-
sessaan yhdistyksen uusiksi jäse-
niksi seuraavat henkilöt: Harju Da-
niel, Valmet Technologies Oy. Hir-
vonen Ari, Outokumpu Oyj. Kaite-
ra Aarne, Oitin Valu Oy.  Mähönen 
Sami, Suomivalimo Oy.  Yritysjäse-
niksi hyväksyttiin Hetitec Oy, Map-
rotec Oy, Ris-Pert Oy ja Oitin Valu 
Oy.

Hallitus ja asiamies toivottavat uu-
det jäsenet tervetulleiksi mukaan 
yhdistyksen toimintaan. Yhtään jä-
sentä ei eronnut yhdistyksesta, mut-
ta yhden jäsenen poismenosta saa-
tiin valitettava tieto. Näin ollen yh-
distyksen jäsenmäärä on nyt 572 
jäsentä sekä 46 yritysjäsentä.  

Jäsenmaksut henkilö- ja yritysjäse-
nille toimitetaan kevään kuluessa, 
joten tarkkailkaa postianne.  

Paavo Tennilän rahastoon ei tullut 
yhtään uutta hakemusta. Vaikka ra-
haston apurahat jaetaankin KAUTE-
säätiön alaisesta SVY:n erikoisrahas-
tosta, tätä ei kannata säikähtää.Käy-
tännössä mikään ei ole muuttunut, 
edelleen apurahojen tarkoituksena 
on tukea taloudellisesti suomalaista
valimotekniikkaa ja valunkäytön e-
distämistä teknologia, ihminen ja 
ympäristö huomioon ottaen. Hake-
mukset osoitetaan edelleen SVY:n 
hallitukselle, josta ne ohjataan 
eteen päin.    

Perinteiset talviopintopäivät jou-
duttiin siirtämään alkuperäisestä 
ajankohdastaan 4.-5.2.2021, ku-
ten edellisessä lehdessä hiukan 
ennakoitiinkin. Tämä ei varmaan-
kaan tullut kenellekään yllätykse-
nä, varsinkaan kun covid-tilanne 
ei näytä laantumisen merkkejä, 
ja rokotustahti on hidasta. Opin-
topäivien suunniteltu sisältö vai-
kuttaa onnistuneelta, sen verran 
paljon on asiamiehelle tullut kyse-
lyjä opintopäivien uudesta ajan-
kohdasta, johon saatiin selvyys 
yhdistyksen hallituksen päättä-
essä järjestää opintopäivät vuo-
sikokouksen yhteydessä lokakuun 
taitteessa. Sekä opintopäivät että 
vuosikokous järjestetään näillä nä-
kymin Porissa. Vuosikokousta isän-
nöi Peiron Oy. Näistä enemmän 
seuraavassa Valimoviestissä. 

Tässä Valimoviestissä alkaa uusi 
Kuka kukin on -palsta. Juttusarjan 
aloittaa yhdistyksen puheenjohta-
ja, joka vastaa asiamiehen kysy-
myksiin. Palstan ajatuksena on, 
että haastateltava pääsee haas-
tamaan seuraavan henkilön, bo-
nuksena itse keksimänsä kysymys. 
Näin tarkoituksena on tuoda yh-
distyksen jäsenistöä tutuksi niille-
kin, jotka vähemmän osallistuvat 
perinteisiin yhdistyksen järjestä-
miin aktiviteetteihin. 

Valimoviestin toimituksessa on 
pitkään peräänkuulutettu aktii-
visia kirjoittajia, jotka halua-
vat kirjallisille tuotoksil-
leen julkaisukanavan. 
Hyvänä esimerkki-
nä saatiin tä-
hän lehteen 

mielenkiintoinen artikkeli hautaris-
teistä. Asiamiehelle voi toimittaa 
myös hyvälaatuisia valokuvia, esi-
merkiksi kansikuva-aineistoksi. Jos 
siis saapastellessanne valimossanne 
sattuu hyvä action-kuva tallentumaan 
älypuhelimeenne, toimittakaa se asi-
amiehelle, niin siinä saattaa olla seu-
raavan Valimoviestin kansikuva.

Hyvää keväänjatkoa toivottaen,  

ASIAMIEHELLÄ 
ON ASIAA

Jani IsokääntäJani Isokääntä
Asiamies

AURINKOISTA KEVÄTTÄ!
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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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Jarkko Laineen 
tohtoriväitös 5.2.2021

Jarkon väitöskirjan aihe on ”Duc-
tile iron modelling and optimisati-
on for mechanically and thermally 
loaded components”, suomeksi 
vapaasti käännettynä ”Pallografiit-
tiraudan optimoinnin mahdollisuu-
det”. Väitöstilaisuudessa vastaväit-
täjänä toimi professori Alberto Mo-

reno, Trento University, Italia ja 
valvojana professori Juhani Or-
kas, Aalto-yliopiston Insinööri-
tieteiden korkeakoulu, Konetek-
niikan laitos. Väitöstilaisuus pi-
dettiin koronaepidemian vuok-
si Zoom-etäyhteyden välityksel-
lä. Jarkko, Juhani ja Jarkon lähi-

perhe olivat fyysisesti läsnä Tam-
pereen Aikuiskoulutuskeskuksen, 
TAKK:n tiloissa. Väitös oli itse asi-
assa ensimmäinen TAKK:n tilois-
sa järjestetty! Tekniikka pelasi täl-
läkin kertaa melko hyvin, ja par-
haimmillaan väitöstä kuunteli 
yli 40 osallistujaa. 

TEKSTI: Juhani Orkas 

Diplomi-insinööri Jarkko Laine väitteli Aalto-yliopiston jatko-opiskelijana 
perjantaina 5.2.2021. 

 Väittelijä Jarkko Laine ja kustos Juhani Orkas kuvattuna ennen väitöstilaisuuden alkua. 

Valimoalan 
koulutus
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TEKSTI: Juhani Orkas 

Jarkko Laine on työskennellyt jo 
pitkään Wärtsilän Vaasan yksikös-
sä valukomponenttien asiantunti-
jana, ja nykyään hänen tittelinsä 
on Chief Engine Expert, Castings. 
Ennen Wärtsilän uraa Jarkko työs-
kenteli tutkijana Valimoinstituutilla 
Tampereella. Jarkko käytti väitös-
kirjansa tekoon vain 2,5 vuotta, mi-
kä on sivutoimiselle tohtorikoulu-
tettavalle mahtava suoritus! 

Väitöstyössä tutkittiin pallogra-
fiittivalurautojen mekaanisten omi-
naisuuksien ja lämmönjohtavuuden 
riippuvuutta mikrorakenteesta ja 
seosainepitoisuuksista. Korkeam-
mat perliittiosuudet ja seosainepi-
toisuudet tyypillisesti nostavat me-
kaanisia ominaisuuksia ja laskevat 
lämmönjohtavuutta.  Väitöstutki-
muksessa mitattiin ja mallinnettiin 

perliittiosuuden ja piipitoisuuden 
vaikutukset lämmönjohtavuuteen 
ja lujuusominaisuuksiin korotetuis-
sa lämpötiloissa. Malleja käytettiin 
termisesti ja mekaanisesti kuormi-
tetun komponentin väsymisana-
lyysiin erilaisilla perliittiosuuksilla 
ja piipitoisuuksilla. Tulosten mu-
kaan pallografiittivalurautatyypin 
valinnalla on erittäin suuri merki-
tys komponentin, kuten Wärtsi-
län tapauksessa esimerkiksi sy-
linterinkannen, elinikään. 

Aalto-yliopiston Valimotekniikan 
professuurista on nyt väitellyt kak-
si tohtoria lyhyessä ajassa: Kalle 
Jalava marraskuussa 2020 ja Jark-
ko Laine helmikuussa 2021. Tämä 
oli osittain mahdollista siksi, että 
heillä kummallakin tutkimusaiheen 
ydin oli pallografiittirautojen käyt-

täytyminen korkeissa käyttölämpö-
tiloissa. Kalle keskittyi lämmönjoh-
tavuusmekanismien selvittämiseen, 
ja Jarkko mekaanisiin ominaisuuk-
siin ja niiden mallintamiseen ja op-
timointiin. Herroilla on tämän yh-
teistyön tuloksena useita yhteisiä 
julkaisuja arvostetuissa alan leh-
dissä. 

Valutuotteiden koneistusta yli 35 vuoden kokemuksella

Hienoa Jarkko, 
todella merkittävä 

saavutus!
SVY onnittelee 

tuoretta valimoalan 
tohtoria!



VALIMOVIESTI 1/202110

VALIMOTEOLLISUUS 
TARVITSEE VALLANKUMOUKSEN  

Uusi Stamina – New Strategy, 
Technology And Management 
Yhdistyksemme kunniajäsen Pekka Kemppainen piti kutsuttuna kesällä 
2019	Düsseldorfissa	Euroopan	Valimoliiton	kansainvälisessä	seminaaris-
sa	CAEF	FOORUMissa	ajankohtaisen	puheenvuoron.	Teemana	oli	jo	lähi-
tulevaisuudessa maailman valimoteollisuutta kohtaava suuri muutos, jo-
pa mullistus. Pekalla, jos kellä, on kokemusta vuosikymmenten aikana 
tapahtuneista valimoteollisuuden muutoksista, alkaen aina 1970-luvulta 
asti. Nykyisin dipl.ins. Kemppainen toimii Karhulan Valimo Oy:n ja myös 
osaomistajana. Hänellä on konkreettista kokemusta kansainvälisestä raa-
dollisesta valimoliiketoiminnasta, ja hän näkee tämän toimialan nykytilan-
teen ja tulevat haasteet toimiessaan Meehanite Worldwiden presidenttinä. 

TEKSTI: Jani Isokääntä

Valimoalan 
tulevaisuus
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TEKSTI: Jani Isokääntä

Asiamies Isokääntä haastatteli 
Pekkaa esityksen jälkeen, josta 
ohessa:  

Kysymys: Suomalaisiahan on 
esitelmöinyt kansainvälisillä 
foorumeilla harvoin, jos kos-
kaan. Mistä osallistumisesi? 
Vastaus: Professori Juhani Or-
kas toimii VALTY:n edustajana 
CAEF:ssa, ja häneltä oli pyy-
detty Suomesta esitystä. 

K: Miten päädyit esityksesi 
teemaan? 
V: Maailman teollisuuden paino-
piste on muuttunut viime vuosi-
kymmeninä suuresti sekä alueelli-
sesti että teknologialtaan: Aasia 
ja erityisesti Kiina on ottanut joh-
tavan aseman valua käyttävässä 
teollisuudessa, terästeollisuudes-
sa ja esimerkiksi sähköautojen ak-
kujen valmistuksessa ainakin vo-
lyymillisesti. Tämä ilmenee esimer-
kiksi merkittävänä valujen tuontina 
Kiinasta ja Intiasta. Jatkossa se voi 
merkitä myös jalostetumpien ko-
neiden tuontia. Jotta Euroopassa 
ja Suomessa pysyttäisiin kehityk-
sessä mukana, on tapahduttava 
radikaaleja muutoksia valimoiden 
ja asiakkaiden strategioissa sekä 
koulutuksen, tutkimuksen ja tuo-
tekehityksen hoidossa. 

K: Mitkä trendit näet merkittä-
vimmiksi vallankumoukseen joh-
taviksi tekijöiksi? 
V: Valimoteollisuuteen kohdistuvi-
na näen kolme keskeistä trendiä: 

- Globalisaation jatkuminen – Kii-
na ja muu Aasia vastaan EU ja 
Pohjois-Amerikka, 
- Ilmastomuutos ja samanaikainen 
väestönkasvu. Lisäksi väestön siir-
tyminen ja niiden aiheuttamat 
muutokset, mm. energian, veden 
ja elintarvikkeiden tuotantoon se-
kä koneisiin, laitteisiin ja teknolo-
gioihin, joilla ongelmia ratkaistaan, 
- valutuotteiden osalta erityisesti 
ajoneuvojen energia- ja moottori-
ratkaisut. 

K: Näetkö joitakin yleisiä mah-
dollisuuksia seuraavan näistä 
paineista? Mitä mahdollisuuk-
sia nämä paineet parhaassa 
tapauksessa saavat aikaan? 
V: Valimoteollisuudella on mah-
dollisuuksia uusien valumateriaa-
lien, ympäristöystävällisempien 
prosessien sekä 3D-printtaami-
sen ja muiden digitaalisten tek-
niikoiden hyödyntämisessä. Uu-
sia markkinoita voidaan löytää 
uusilla huipputuotteilla ja tek-
nologioilla Euroopan lisäksi Ve-
näjältä, Kiinasta, Afrikasta ja jo-
pa Amerikoista. 

K: Mitkä näet suurimpina esteinä 
tarjolla olevien mahdollisuuksien 
hyödyntämiselle muuttuvassa ti-
lanteessa? 
V: Pahimmat esteet jakaisin 
muutamaan keskeisimpään: 
-Merkittävin este on heikkoon 
taloudelliseen tilanteeseen ajau-
tunut eurooppalainen valimote-
ollisuus – tulokset ja taseet ovat 
heikkoja kautta linjan. 
- Valua käyttävät asiakkaat eivät ar-
vosta riittävästi alueellista kapasi-
teettia, vaikka erilaisia poliittisia ja 
logistisia riskejä on odotettavissa 
globaalissa kaupankäynnissä. 
- Valut ovat useimpien teollisten 
tuotteiden kilpailukyvyn tekijöitä 
ja potentiaalisia parantajia eivät-
kä välttämättömiä pahoja, jotka 
pitää vain saada halvimmalla mah-
dollisella ostohinnalla – jopa koko-
naiskustannuksista välittämättä. 
- Investoijat sekä julkinen valta ei-
vät ymmärrä valujen ja valimoiden 
keskeistä roolia alihankkijoineen 
kaikissa metalliteollisuuden perus-
tuotteissa, kuten ajoneuvoissa, IT-
verkoissa, energiantuotannon ko-
neissa ja laitteissa sekä kodinko-
neissa ja puolustusvälineissä ja 
työstökoneissa ja prosessilaitteissa.

K: Miten kuvaisit globalisaation 
nykyvaihetta ja sen vaikutusta 
valimoteollisuuteen? 
V: Uskon, että tavaravirta kääntyy. 
Kiina ei olekaan enää paras valu-

tuotteiden hankintamaa edes hin-
nallisesti, koska maan oma teolli-
suus tarvitsee paljon valuja eikä ka-
pasiteetti enää kasva entisen lailla. 
Sitä rajoittavat ympäristösäädökset 
ja investointien suuntautuminen 
muille aloille, eikä hallitus enää tue 
valimotuotantoa verohelpotuksin 
eikä tutkimus- eikä koulutuspanok-
sin. Kiinalaisten valimoiden kulta-ai-
ka meni ohi yllättävän nopeasti. Kii-
nassa toimivat yritykset joutunevat 
kohta tuomaan vaativimmat valut.  

Muissa suuren valimokapasiteetin 
maissa kuten Intiassa, Venäjällä ja 
Brasiliassa valimoiden tekninen ke-
hitys on hidasta. Yhdysvallat heitti 
pois maasta koko raskaan valimote-
ollisuutensa, mutta siellä paluu on 
Trumpin aikana käännetty takaisin 
kotiin päin, ja kotimaan tuotanto 
on kasvanut ja tuonti laskenut. 

Tuonti kaukaisimmista matalam-
man kustannustason maista ei 
kauan enää ole järkevää ottaen 
huomioon logistiikan, tuotekehi-
tyksen etäisyyden ja sitoutuvan 
pääoman. Lisäksi ympäristön ja 
eettisten vaatimusten paine kas-
vaa kovaa vauhtia. Kehittyvät 
maat tulisi EU:ssa nähdä kor-
kealaatuisten ja -hintaisten ja-
lostettujen valukomponenttien 
markkinana. Suomessakin valut 
kuuluvat high tech -vientiin. Näin 
on, ainakin  jos asiaa mitataan ki-
lohinnalla: Suomen viennin keski-
kilohinta on vähän yli 1 €/kg, kun 
taas valutuotteiden vientiin mene-
vä keskihinta yli 5 euroa kilo. Siis 
viisinkertainen.  

K: Millaisia muutoksia ja painei-
ta näet ilmastonmuutoksen ai-
heuttavan valujen käyttöön eri 
aloilla?  
V: Kasvihuonekaasujen päästöjä 
on pakko pienentää rajusti. Eni-
ten päästöjä aiheuttavat fossiili-
set kivihiili, öljy ja kaasu. Niiden 
kaivamiseen, jalostukseen, siir-
toon, säilytykseen ja käyttöön 
tarvittavat laitteet ovat erittäin 
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valutuoteintensiivisiä. Kun koko 
sektorin on määrä supistua, ja 
sen lisäksi muuttua tehokkaam-
maksi, vähentää se valujen käyt-
töä, ja vaatii uusia materiaaleja 
ja tuoteratkaisuja. Esimerkiksi 
öljy- ja kaasuteollisuus on tule-
vaisuudessa supistuva markki-
na-alue valimoteollisuudelle.  

Betonirakentamisen pitää muuttua, 
koska sementin valmistus aiheuttaa 
15 % CO2-päästöistä ja teräs lähes 
10 %. Sementin tilalle pitää luoda 
mieluiten jätteistä valmistettava 
epäorgaaninen sideaine, ja teräs 
tulee valmistaa esim. vetypelkistyk-
sellä, tätähän SSAB on kokeilemas-
sakin. 

Elintarviketuotanto ja varsinkin 
puhtaan veden aikaan saaminen 
tulevat kokemaan väestönkasvun 
tässä vaiheessa isoja muutoksia. 
Onpa ennusteltu, että vedestä tu-
lee jonkun sodan syy. Tämä avaa 
valuille aivan uusia käyttökohteita 

uusissa prosesseissa: saastunees-
ta ja suolaisesta vedestä puhdasta 
vettä ja kemiallisesti tehtyä pihviä 
jne. Toisin sanoen nykyiset maata-
louskoneet ja elintarvikeprosessi-
en laitteet uusiutuvat luoden va-
lutuotteille uusia markkinoita.  

K: Nostit esiin myös energian-
tuotannon murroksen. Mitä 
merkittäviä asioita siinä on 
menossa? 
V: Kivihiilen, öljyn ja maakaasun 
käytöstä tuleva ilmastovaikutus 
liittyy nimenomaan energiantuo-
tantoon, ja kun se muuttuu mihin 
suuntaan tahansa, niin valutarpeet-
kin muuttuvat. Perinteinen vesivoi-
ma on valuintensiivinen, mutta se 
on jo lähes käytössä. Jos mentäi-
siin fossiilisten polttoaineiden si-
jasta vahvasti ydinvoimaan, olisi-
vat valut runsaasti seostettuja ha-
ponkestäviä ja duplex-valuja ja tu-
lenkestävät vähenisi. Kun mennään 
tuuli- ja aurinkoenergiaan, ovat va-
lut pallografiittirautaa ja kevytme-

talleja. Tällä hetkellä tuuli- ja aal-
tovoiman lisäys kasvattaa valu-
tuotteiden kysyntää. Uskon, et-
tä ennen pitkää on ilmastonmuu-
toksen vuoksi pakko palata ydin-
voimaloiden rakentamiseen, vaik-
kapa pieninä minivoimaloina, jot-
ka tehdään pääosin valuista. 

K: Otit esitelmässäsi vahvasti 
kantaa erityisesti autoteollisuu-
dessa tapahtuvaan muutokseen, 
ja mm. tyrmäsit hybridisähköau-
ton. Mikä vaikutus sähköautoilla 
on valimoteollisuuteen? 
V: Ajoneuvo- ja pienmoottoriteol-
lisuus on yli 40 % kehittyneiden 
maiden valutuotannosta. Kuva 1. 
Muutokset tällä sektorilla vaikutta-
vat rajusti koko maailman valimo-
teollisuuteen. Kun ajoneuvon voi-
mansiirto vaihtuu mekaanisesta 
sähköiseen, se panee kaikki au-
ton valukomponentit joko pois 
tai muutokseen, jopa jarru voi 
olla sähköinen. Polttomoottori-
autossa on yli 1500 osaa, kun 

Kuva 1. Car/Truck = Henkilö- ja kuorma-autot 31 % ja Int. Comb Eng = Muut Polttomoottorit 5%.
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sähköautossa on vain 250. Ku-
va 2. Polttomoottori, vaihdeko-
telo, kytkinkotelo ja tasauspyö-
rästöt jäävät pois. Jarrulevyjä ja 
-rumpujakaan ei tarvita – jarru-
tus tehdään sähkömoottorilla. 
Tilalle tulee iso akku ja sähkö-
moottori kuhunkin pyörään, joi-
ta ohjataan sitten tietokoneen 
avulla. Kuva 3. Ohjauskin voi-
daan korvata sähkömoottoril-
la, joka kääntää pyöriä.  

Henkilöautojen ohella hyvin pian 
paikallisbussit, kevytkuorma-autot, 
mopedit, moottoripyörät ja työko-
neet, kuten traktorit voidaan varus-
taa sähköisellä voimansiirrolla. Sii-
tä, miten sähkö voimansiirtoon 
saadaan, on erilaisia skenaarioi-
ta: Hulluin ratkaisu on nykyinen 
ns. hybridi eli auto, jossa on sekä 
polttomoottori että sähkömootto-
ri, ja akkua ladataan autolla itsel-

lään eli polttomoottorilla. Joka 
väittää, että se on energiatehok-
kaampi kuin pelkkä polttomoot-
toriauto, on keksinyt ikiliikkujan. 
Kuitenkin tämä propaganda myy 
hyvin. Nykyiset akutkin ovat aika
tehottomia mahdollistaen vain 
lyhyet ajomatkat.  

Akkutekniikka kuitenkin kehittyy 
nopeasti ja uskon, että lopullinen 
ratkaisu on sellainen, jossa ajon ai-
kana akkua ladataan vety-poltto-
kennolla tehdyllä sähköllä. Vedyn-
hän ei tarvitse olla kaasuna, vaan 
jossakin kemiallisessa muodossa 
varastoituna, josta se ajon aikana 
vapautetaan tarpeen mukaan. 

Materiaaliteknisesti ehkä aluksi siir-
rytään rautametalleista alumiiniin, 
ellei valurautaista sähkömoottorin 
runkoa opita tekemään riittävän 
ohuena; henkilöauton 1,6 litran 
polttomoottorin lohko pystytään 
jo nykyisilläkin keernapaketeilla 
valmistamaan lähes yhtä kevyek-
si kuin alumiininen. Alumiinin ja-
lostaminen vaatii paljon energiaa 
ja tuottaa hiilidioksidia ja punalie-
jua jätteeksi. Rauta voi loppujen 
lopuksi tulla halvemmaksi ottaen 
jäykkyydet ja paloturvallisuus huo-
mioon. Lopulliseen ratkaisuun 
mennään välivaiheiden kautta.  

Eniten muuttuu kuitenkin autoteol-
lisuuden alihankintaketju – se me-
nee aivan kokonaan uusiksi: Sen li-
säksi, että valimoiden tarve piene-
nee ja materiaalit muuttuvat, myös 
koneistamisen tarve romahtaa. Tä-
mä taas johtaa erittäin valutuotein-
tensiivisten työstökonemarkkinoi-
den romahtamiseen. Automaatti-
valimot kuolevat ellei sähkömoot-
toreiden suursarjavalmistus tapah-
du niissä. Sarjatuotantoa tekevät 
rautavalimot ovat tärkeitä myös 
muille teollisuudenaloille, jotka 
joutuvat kustannuspaineeseen, 
kun peruskuorma katoaa. Isoja 
pelureita ovat tulevaisuudessa 
akkujen ja sähkömoottoreiden 
valmistajat. Itseäni viehättäisi 

Kuva 1. Car/Truck = Henkilö- ja kuorma-autot 31 % ja Int. Comb Eng = Muut Polttomoottorit 5%.

Kuva 2. Henkilöauton polttomoottorin kaikki osat. Volvossa käytettävä 
Renault 2.0dCi moottori. Runsaasti erillisiä levy-, valu- ja taeosia.
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ADI:sta tehty valurautainen äärim-
mäisen ohut ja siten kevyt sähkö-
moottori. 

Kun mainitsin esitelmässäni, että 
kiinalaisten akkutehtaiden kiero 
suunnitelma on ottaa haltuun Eu-
roopan autoteollisuus, poistui pa-
ri kiinalaista yleisöstä. Suomella 
on raaka-aineidenkin puolesta 
hyvä mahdollisuus kehittyä mer-

kittäväksi akkumateriaalien ja 
myös akkujen valmistajaksi, ja 
loppumarkkinaankin on hyvä 
linkki Uudenkaupungin Mer-
sujen kautta. 

K: Millainen mielestäsi sitten 
on se sähköautomalli, joka val-
taa markkinat esimerkiksi vii-
den vuoden päästä? 
V: Lukumääräisesti se lienee pieni 

sähköinen kodinkone tyyppiä asti-
an- tai pyykinpesukone eli kaikissa 
on samat osat, mutta nimi on eri. 
Kooltaan se edustanee Golfin ko-
koa kuten kuvassa 3, ja on ladatta-
va, mutta myös ajossa polttoken-
nolla latautuva. Aluksi voi olla, et-
tä vety tehdään maakaasusta eli 
on kaasu-sähköauto. Toisessa 
päässä ovat sitten pröystäily-
Teslat, kuva 4, ja megawatin 
kaaharit kuva 5. 

Kuva 3. Täyssähköauton voimansiirron osat. Moottori molemmille akseleille ja akselisto vielä perinteinen.

Kuva 4. Teslan moot-
tori, takarunko ja 
akkupohja. s1600/
Tesla_Motors_Mo-
del_S_base.Takave-
toinen, oma moot-
tori molemmille 
vetäville pyörille.
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kytkimen, kaasarin, turbon, jakora-
sian ja kiertovesipumpun kohdal-
la. Jarrulevyjen valmistajat katoa-
vat sekä heille koneita ja laitteita 
tekevät yritykset, kuten takomot, 
koneistajat ja mainitut työstöko-
nevalmistajat jne. Vaikutus menee 
ketjussa todella syvälle. Saksan, 
Ranskan, Italian ja Espanjan metal-
liteollisuudet ja niiden kyky työllis-
tää romahtavat. Toivottavasti en-
nen sitä ymmärretään, että vas-
taavasti sähköisten komponent-
tien valmistus on pidettävä tiiviis-
ti Euroopassa, jos ihmisiä yleensä 
aiotaan työllistää. 

Se kuitenkin on varmaa, että uudet 
sähkömoottorit ja muutkin sähkö-
auton osat koria myöten tullaan te-
kemään täysin automatisoiduissa 
linjoissa, mikä entisestään jyrken-
tää negatiivista työllisyysvaikutusta. 

Valimoteollisuutta tarvitaan aina. 
Vaikka se on vanha ala, niin se on 
vanha siksi, että sitä on aina tarvit-
tu ja tullaan tarvitsemaan tulevai-
suudessa. Nopea globalisaatio, 
ja erityisesti sitä nopeuttanut Kii-
nan valtiojohtoinen vientiteolli-
suuden subventointi, johtivat 
eurooppalaiset valimot kapasi-
teetin käyttöasteen laskuun ja 
talouden heikkenemiseen. Kii-
nan kilpailukykyä on parantanut 
edullisen kustannustason ja valti-
on tuen lisäksi omilla säännöillä 
pelaaminen, esim. ympäristö- ja 
työturvallisuuden laiminlyömiset. 
Ei käy kieltäminen, että Kiina on 
tehnyt erittäin hyvät liikkeet vä-
estönkasvun rajoittamisessa ja 
inflaation kurissa pitämisessä ja 
valuutan hallinnassa. Heikkojen 
tulosten ja taseiden vuoksi Eu-
roopan valimot eivät ole pysty-
neet investoimaan uusiin inno-
vatiivisiin teknologioihin. Ei 
myöskään ole ollut vahvaa eu-
rooppalaista teollisuuspolitiikkaa, 
jolla olisi omaa valimoteollisuutta 
vahvistettu. Kehitystä on ajanut 
samaan suuntaan myös se, että 
monissa maissa isotkaan valun-

Kuva 3. Täyssähköauton voimansiirron osat. Moottori molemmille akseleille ja akselisto vielä perinteinen.

K: Miten näet valimoteolli-
suuden kehittyvän kuvatus-
sa ympäristössä? 
V: Kun ajatellaan pelkästään, mi-
kä vaikutus työllisyyteen on em. 
kevyiden ajoneuvojen moottori-
tekniikan vaihtumisella poltto-
moottorista sähkömoottoriin, 
tajutaan, miten suuri vallanku-
mous on tulossa: ei pelkästään 
moottorin vaan myös vaihteiston, 

Sähkön tuottaminen ja siirtämi-
nen sähköautoon muuttuu var-
masti. Samoin akut tai yleensä 
energian varastointi, ja kyllä säh-
kömoottoreissakin on mahdolli-
suuksia. Verrataan vaikka pienen 
puutarhakoneen moottoria (kuva 
6) ja Joensuussa kehitettyä säh-
kömoottoria – ei ulkonäössä 
paljon yhteistä ole.  

Kuva 5. Suomalainen 1000 
kW:n eli 1MW konseptiauto. 
Moottori jokaisella pyörällä.

Kuva 6. Pieni perus-
rakenteinen puutar-
hakoneen sähkö-
moottori 48v 
1000w Honda 
type.
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käyttäjät eivät ole ylläpitäneet 
omaa valutuotantoa, vaan ovat ul-
koistaneet valuhankinnan maksi-
maalisen halpoihin maihin. Huo-
no esimerkki on Vestas, joka myi 
oman valimoryhmänsä, mutta ei 
kuitenkaan uskalla tuoda valuja 
Kiinasta laadun vuoksi. Hyvä esi-
merkki on Scania, joka vahvistaa 
omaa valutuotantoaan. Näin on 
tehnyt myös Metso, mutta ei kui-
tenkaan Suomessa eikä juuri Eu-
roopassakaan. 

Uskon, että jonkun riittävän kriisin 
seurauksena toimitusvarmuus pa-
kottaa keskittymään alueellisen va-
limotuotannon kilpailukyvyn kehit-
tämiseen tutkimuksen ja tuotekehi-
tyksen kautta. Tämä edellyttää en-
sin valutuotteiden käyttäjien herää-
mistä siihen, että he ovat antaneet 
liikaa kortteja Kiinan käteen. On-
neksi Trump on tämän USA:ssa 
jo hoksannut.  

Muutos tapahtunee jonkinlaisen 
vallankumouksen kautta ennem-
min kuin hallitusti. 

K: Millaiset eväät uskot vallan-
kumouksen tarvitsevan, ja mitä 
mainitsemasi uuden strategian 
sisältävän? 

V: Ensiksikin herätys pitää olla ra-
ju, jotta rakennetaan uusi strate-
gia. Tällainen on esimerkiksi säh-
köajoneuvojen myllerrys valimo-
kentässä ja koko valmistusketjus-
sa. Tai se voi olla kauppapoliitti-
nen blokkiutuminen, esimerkik-
si Kiinan miehitettyä Taiwanin 
muutaman vuoden päästä. Mo-
lemmat ovat riittävän isoja ja 
pakottavat uuteen strategiaan. 
Isojen yksittäisvalujen kohdalla 
muutos tullee olemaan hitaam-
paa kuin ajoneuvoteollisuuden 
komponenteissa. 

Uudelle strategialle kuvasin esi-
telmässäni neljä elementtiä:  

1. Valimoiden toimialarakenteen 
pitää muuttua tiukemmin osaksi 
valunkäyttäjän jalostusketjua ja 
ekosysteemiä. Tämä edellyttää 
toimimista globaalien asiakasry-
hmien asennusvalmiiden kompo-
nenttien valmistajana globaalis-
ti, ja vastuun ottamisesta kompo-
nenttien tuotekehityksestä ja val-
mistuksesta. Esimerkkejä löytyy 
muilta teollisuuden aloilta, ja on 
joitakin valimoryhmiäkin jo tällä 
polulla pitkälläkin. Uusi kuvattu 
vallankumous vaatii, että tuote-
markkina-valinta osuu kohdalleen. 

2. Valimoyrityksen johto, hallitus 
ja talous pitää saada vahvaksi. On 
hankittava tukeva rahoittajapohja, 
jotta voidaan onnistua strategian 
toteuttamisessa. Kasvu maailman-
luokkaan on välttämätön. Yrityksel-
lä pitää olla riittävän vahvat johta-
misresurssit maailman valloitukseen 
ja teknologioiden kehittämiseen ja 
haltuunottoon. Kaikki tämä edellyt-
tää vahvaa taloutta. 

3. Globaali markkina on ainut 
tavoiteltava markkina. Paikalli-
sesti tarvitaan pienempiä pal-
veluvalimoita myös erikoistu-
neella konseptillaan. 

4. Tuotteiden pitää tehdä enem-
män arvoa asiakkaalle. Tähän pää-
seminen edellyttää kohdan 1. uimis-
ta syvälle arvoketjuun. Aiemmin ku-
vatut valua käyttävän teollisuuden 
murrokset ja muutokset luovat otol-
lisen tilanteen lähteä uudella strate-
gialla liikkeelle: erikoisvalurautasäh-
kömoottorit, lujemmat valumateri-
aalit tuuliturbiineissa, kevyemmät 
komponentit liikkuvissa työkoneis-
sa, paremmin korroosiota kestävät 
valut merivesisovelluksiin ja erikois-
materiaalit ja valmistusmenetelmä 
miniydinvoimaloiden paineastioihin 
sekä savukaasupesureiden liete-
pumppuihin jne. 

Kuva 7. Joensuulainen 
Quantum Electric ke-
hittää digitaalisesti 
ohjattua modulaarist-
a sähkömoottoria.
Moottorin rakenne 
on yksinkertainen. 
Käämitys muodos-
tuu yksittäisistä kää-
mikomponenteista, 
jotka asennetaan 
staattorilevyissä 
oleviin käämirau-
toihin. Roottori on 
keskellä moottoria.
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K: Millaista teknologista kehi-
tystä odotat strategian ohella? 
V: Nostin esiin neljä keskeistä tek-
nologia-aluetta, jotka ainakin on 
otettava haltuun uuden strategi-
an toteuttamisessa: 

1. Digitaaliset työvälineet ja työta-
vat. Näitä ovat muottien, työkalu-
jen ja jopa protojen 3D-printtaa-
minen. Valimoiden on otettava 
haltuun resursseja joko omalla 
kehityksellä tai ostamalla, liittou-
tumalla tai vuokraamalla. Liitet-
tynä olemassa olevien työkalujen 
ja osien skannaamiseen päästään 
nopeasti simuloinnin kautta tuo-
tannollisiin menetelmiin hyödyn-
tämällä pikavalmistus 3D-printta-
usta, uusia iteroitavia suunnittelu-
tekniikoita, jne. 

2. Tuotannossa on pyrittävä täy-
teen automaatioon, jotta laatu 
ja mittatarkkuudet saavutetaan. 
Uudet joustavat skannausmene-
telmät mahdollistavat robotisoin-
nin tuotekohtaisesti ja nopeasti. 
On toteutettava esim. automati-
sointi 24/7, valaminen inertissä 
kaasussa, lujemmat valumateri-
aalit tuuliturbiineihin, valurautai-
set sähkömoottorit sähköautoi-
hin, isojen muottien nopeutettu 
jäähdytys ja robotisodut tarkas-
tukset. 

3. Työhygienian ja ympäristö-
päästöjen suhteen ongelmal-
lisista orgaanisista sideaineista 
tulee päästä epäorgaanisiin side-
aineisiin. Pölyävien hiekkojen sijas-
ta pitää ottaa käyttöön keraamiset 
hiekat. Jo nämä kaksi kehitysaskel-
ta veisivät valimoteollisuutta tuo-
tantolaitoksena pois sen vanhasta 
savupiippumaineesta. Sillä taas on 
suuri vaikutus alan houkuttelevuu-
teen ja laitteiden kestoon jne.  

4. Esiseostetut sulatuspanokset 
valmistettuina kuten alumiinivali-
mon harkot. On valimon resurssi-
en hukkakäyttöä joutua tekemään 

romujen ja seosaineiden hankin-
taa, seossuunnittelua ja trim-
mausta, kun panos voisi tulla 
valimoon valmiina uunin mu-
kaan mitoitettuna panoksena. 
Meehanite on patentoinut ku-
vatun ns. CleanCharge-kon-
septin. 

K: Tuo haastattelu tehtiin pian 
GIFA 2019 jälkeen. Olisiko si-
nulla jotakin lisäämistä tai päi-
vittämistä nyt 2021? 
V: Ensiksi alussa kuvattuihin tren-
deihin lisäisin jatkossa sarjana 
seuraavat pandemiat. 

Korona-pandemia tuli, ja aiheut-
ti hetkellisesti shokin Aasian toi-
mitusketjuissa. Suomalaisten vali-
moiden odotus oli, että valuhan-
kintoja palautettaisiin kotimaa-
han, mutta ei niin käynyt. Joitakin 
uusia ketjuja Eurooppaan kuiten-
kin siirtyi. Toisaalta jo lähes vuo-
den kestänyt heikentynyt kysyntä 
erityisesti investointikoneiden ja 
laitteiden projekteihin iskee vali-
mokenttään ja niiden alihankki-
joihin todella rajusti. Kun tilanne 

normalisoituu, valimokentällä on 
aivan uusi näkymä. Valujen käyt-
täjät kohtaavat tilanteen, jossa 
voi jopa olla vaikea saada valuja 
yleensä mistään – Euroopassa on 
kaatunut valimoita, USA:ssa oma 
kysyntä syö kapasiteetin ja Kiina 
on pantu tuontikieltoon ja nosta-
nut ja nostaa edelleen valutuot-
teiden hintoja.  Ehkä tämä uusi 
ympäristö avaa elämisen mah-
dollisuuden eurooppalaiselle ja 
myös suomalaiselle valimoteol-
lisuudelle. 

Kehotan tässä tilanteessa myös 
valun käyttäjiä analysoimaan va-
lutuotteiden ja valimoiden roolia 
ja merkitystä tuotteittensa kilpai-
lukykytekijänä ja osana valmistus-
ketjua. Toiseksi pidän välttämät-
tömänä, että pelkän valutuotteen 
ostohinnan lisäksi johto tarkaste-
lee  kokonaiskustannusta ja logis-
tiikkaan, saatavuuteen ja harvois-
ta poikkeavassa taloudessa olevis-
ta hankintalähteistä aiheutuvaa ris-
kiä; valutuotteiden hankintastrate-
gia on yrityksen ylimmän johdon 
vastuulla. 

 Pekka luennoimassa uudesta Staminasta Düsseldorfissa 2019.
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Perinteisen Valun käytön seminaarin sijasta tänä vuonna järjestetään valimo- 
ja valua käyttävälle teollisuudelle webinaari, missä käsitellään kiinnostavia 
ajankohtaisia teemoja. Tämän kevään webinaarin erityisteemana on uudistu-
nut valimoalan koulutustarjonta ja tutkimusuutiset sekä valukomponentin 
hiilijalanjäljen määrittely valimoille sekä valuja käyttävälle teollisuudelle. 
Luvassa on mielenkiintoisia ja ajankohtaisia esityksiä aiheeseen liittyen. 

TORSTAI 25.3.2021 

Webinaarin juontaa Valimoteollisuus ry:n varapuheenjohtaja Ilari Kinnunen 

09:00 Avaus Puheenjohtaja Marko Telenius, Valimoteollisuus ry 

09:05 Miten valimoteollisuus Euroopassa ja Suomessa selvisi koronavuodesta 2020, 
 Johtava asiantuntija Juhani Orkas, Valimoteollisuus ry 

09:20 Teknologiateollisuus ry:n talouskatsaus 
 Johtava ekonomisti Jukka Palokangas, Teknologiateollisuus ry 

09:40 Hiilijalanjäljen laskennalla kohti hiilineutraaliutta 
 Johtava asiantuntija (LCA ja hiilijalanjälki)  Anna-Katri Räihä, Nordic Offset Oy 

10:00 Valukomponentin hiilijalanjäljen laskenta, prof. Juhani Orkas, Aalto-yliopisto 

10:10 Tauko 

10:20 Uusi valimoalan oppimisympäristö avattu Tampereelle, koulutustarjonta laajenee myös valunkäyttäjille, 
 rehtori Teppo Tapani ja koulutuspäällikkö Jouni Lehto, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 

10:50 Katsaus valimoalan tutkimukseen, prof. Juhani Orkas, Aalto-yliopisto 

11:05 Tohtorikoulutusprojekti: Pallografiittirautojen ominaisuudet korotetuissa käyttölämpötiloissa,
  tekniikan tohtorit Kalle Jalava, Aalto-yliopisto ja Jarkko Laine, Wärtsilä Oyj 

11:25 Webinaarin loppusanat

WEBINAARIIN VOI ILMOITTAUTUA OHEISESTA LINKISTÄ: https://www.lyyti.in/valuwebinaari2021.

Ilmoittautuneille lähetetään tilaisuuden teams-linkki sähköpostitse pari päivää ennen tilaisuutta.
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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 



VALIMOVIESTI 1/202120

Valimoalan osaamiskeskittymä 
Tampereelle – Alan koulutus 
Suomessa saatiin turvattua 

LEHDISTÖ-
TIEDOTE

Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeä valimoalan ammatillinen koulutus 
jatkuu Tampereella. Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on ottanut vas-
tuulleen valimoalan koulutukset ja alan kehittämisen.

Valimoala työllistää Suomessa suoraan vajaat 2000 henkilöä, mutta välillinen työllisyysvaikutus on huomattavasti suurempi. 

TEKSTI: Marjo Nieminen
KUVA: TAKK



VALIMOVIESTI 1/2021 21

Valimoalan osaamiskeskus 
kokoaa yhteen ammatillisen toi-
sen asteen koulutuksen sekä yli-
opisto- ja ammattikorkeakoulu-
tasot. TAKK:iin valmistunut vali-
mo on Suomen ainoa teknisesti 
teollisuusvalimoa vastaava ope-
tus- ja tutkimusympäristö. 
 
- Valimoalan ammatillisen koulu-
tuksen jatkuminen on tärkeää. 
Tällä hetkellä alalle ei valmistu 
lainkaan osaajia, vaan uudet 
työntekijät on koulutettava it-
se. Tämä koskee kaikkia työn-
tekijäryhmiä ammattityönteki-
jästä suunnitteluun, kertoo te-
ollisuusvaluja valmistavan Pei-
ron Oy:n toimitusjohtaja 
Marko Telenius. 

- On hienoa, että TAKK otti val-
imokoulutuksen hoitaakseen ja 
vie asiaa eteenpäin laajemminkin 
yhteistyössä yliopiston ja ammat-
tikorkeakoulun kanssa, Telenius 
jatkaa. 
 
Valimoala työllistää Suomes-
sa suoraan vajaat 2000 henkilöä, 
mutta välillinen työllisyysvaikutus 
on huomattavasti suurempi. Valua 
käyttävä teollisuus, kuten Wärtsilä, 
Valmet, Metso, Kone ja Nokia työl-
listävät Suomessa kaikkiaan noin 
120 000 työntekijää. 
 
- Niin kauan kuin nämä suuret yri-
tykset toimivat Suomessa, tarvi-
taan kotimaassa valutekniikan 
tuotekehitysosaamista ja tuot-
antoa, toteaa Aalto-yliopiston 
valutuotetekniikan professori, 
Valimoteollisuus ry:n johtava 
asiantuntija Juhani Orkas. 

 - Yritykset jakavat suuren volyymin 
valutuotteiden hankinnan niin, että 
osa tilataan ulkomailta, ja osa oste-
taan suomalaisilta valimoilta. Näin 

turvataan huoltovarmuudenkin 
kannalta tärkeän tuotannon alan 
säilyminen Suomessa, Orkas jat-
kaa. 
 
Suomessa tuotetaan vuositasol-
la noin 70.000 tonnia erilaisia va-
lukomponentteja. Tarkkoja tilas-
toja valukomponenttien tuonti-
määristä ulkomailta Suomeen 
ei ole, mutta arviolta se on vä-
hintään toiset 70.000 tonnia. 

KOULUTUS PALVELEE 
KOKO SUOMEA 

- Ala itsessään on Suomessa sen 
verran pieni, että koulutuksen ja 
tutkimuksen keskittäminen yh-
teen paikkaan on järkevää, to-
teaa Marko Telenius, joka toi-
mii myös alan yrityksiä edusta-
van Valimoteollisuus ry:n pu-
heenjohtajana. 

 - Koulutusten suunnittelussa ja 
toteutuksessa on tärkeä varmis-
taa, että koulutus palvelee koko 
Suomea – kaikkia paikkakuntia, 
joissa valimoita on. 
 
Ammatilliset koulutukset tul-
laan toteuttamaan oppisopimuk-
sella, ja lähipäivät voidaan järjes-
tää joustavasti yritysten tiloissa, 
verkossa tai Tampereella. 
 
- Prosessiteollisuuden ammattitut-
kinto vahvistaa ja laajentaa alalla jo 
työskentelevien osaamista. Tarjolle 
tulee myös lisä- ja täydennyskoulu-
tusta mm. menetelmäsuunnittelus-
ta ja metallurgiasta, kertoo TAKK:n 
valimoalan koulutussuunnittelija 
Jouni Lehto. 
 
TAKK on ainoa valimotekniikan 
ammatillinen kouluttaja Suomes-
sa. Korkea-asteella on tarjolla yk-
sittäisiä valimotekniikan opintojak-

soja Aalto-yliopistossa, Tampereen 
Yliopistossa ja Tampereen ammat-
tikorkeakoulussa. 
 
Kymmenen vuoden aikana vali-
moteollisuuden tuotanto on vä-
hentynyt Suomessa 30–50 pro-
senttia valimosektorista riippuen. 
Siitä huolimatta alalle tarvitaan 
uusia työntekijöitä. Valimoalalle 
voidaan osaamiskeskuksen ansi-
osta järjestää jatkossa myös rek-
rytoivia koulutuksia, joiden tavoit-
teena on taata osaavat työntekijät 
yrityksiin. 
 
- Työntekijöiden ikärakenne ja alan 
yleinen imago tuovat haastetta yri-
tyksille, toteaa Marko Telenius. 

KOULUTUKSEN JA 
TYÖELÄMÄN HYBRIDIMALLI 

Valimokoulutuksen jatkuminen ja 
siirtyminen TAKK:iin tarkoitti suuria 
muutoksia tiloihin. Valimon raken-
tamiseen saatiin strategiarahoitus-
ta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 
Samoihin tiloihin valimon kanssa 
muutti vuokralaiseksi valualan yri-
tys Hetitec Oy. Se mahdollistaa ti-
lojen tehokkaan käytön. 
 
- Tämäntyyppiset hybridiratkai-
sut tulevat varmasti yleistymään 
jatkossa, kertoo TAKK:n rehtori 
Teppo Tapani. 

 - Ala kehittyy voimallisesti, ja yh-
teistyökuviolla pystytään varmis-
tamaan se, että koulutuksissa on 
käytössä ajanmukainen – jopa en-
nakoiva varustus. Koulutus ja työ-
elämä elävät ritirinnan tiiviissä 
vuorovaikutuksessa. 
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TEKSTI: Olavi Piha

VALIMOVIISUT 
JULKAISTAAN

TIAISEN TUOMON VALIMOVIISUJA 

Tuomo Tiainen tunnetaan paitsi Tampereen teknillisen yliopiston materiaalitek-
niikan emeritusprofessorina, myös viisunikkarina, joka on sanoittanut uudel-
leen ja esittänyt tuttuja sävelmiä eri yhteisöjen (TTY ja sen Materiaaliopin lai-
tos, Metallinjalostajat ry, Vuorimiesyhdistys ry, Suomen Valimotekninen yh-
distys ry, omat harrastusyhteisöt jne.) tilaisuuksissa. Valimoviesti julkaisee 
tässä ja tulevissa numeroissaan esimerkkejä valimoalaan liittyvistä viisuista.

Tapasin emeritusprofessori Tuomo 
Tiaisen alkuvuodesta eräässä tilai-
suudessa. Siinäpä sitten keskustel-
tiin valimoistamme – kuinkas muu-
ten. Myös SVY:n jäsenlehti Valimo-
viesti tuli keskusteluun, ja siitä keh-
keytyi sitten ajatus, että jospa Tuo-
mon riimittelemiä valimoalaan liit-
tyviä viisuja julkaistaisiin Valimo-
viestissä.  

METALLITEKNIIKKA ALAKSI 
OPINTOJEN KESTÄESSÄ 

Tuomo aloitti konetekniikan DI-
opinnot Teknillisen korkeakoulun 
Tampereen sivukorkeakoulussa 
vuonna 1968. Metallitekniikkaan 
ajatukset alkoivat suuntautua am-
mattiaineopintojen ja lopullisesti 
diplomityön myötä. Valimoteolli-

suus ja valamisen hienoudet tuli-
vat mukaan kuvaan jo 1970-luvun 
alussa, kun hän osallistui Lokomon 
silloisen teknillisen johtajan Paavo 
Tennilän pitämiin valimotekniikan 
luentoihin.   

Konetekniikan diplomi-insinöörin 
oivalliset paperit hänelle ojennet-
tiin keväällä 1973 vajaata vuotta 
aikaisemmin itsenäistyneessä 
Tampereen teknillisessä korkea-
koulussa (TTKK). Metallitekniik-
ka oli jo tuossa vaiheessa omin-
ta aluetta, ja diplomityön nimi oli 
sen mukainen: ”Tutkimus pinta-
keskisten kuutiollisten metallien 
muokkauslujittumisesta”. Lisen-
siaatintutkimus 1977 ja väitöstyö 
vuonna 1980 jatkoivat metallitek-
niikan keskeisten aiheiden parissa. 

Tuomo Tiainen toimi Tampereen tek-
nillisen yliopiston vararehtorina vuo-
sina 2003–2008.
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TEKSTI: Olavi Piha

Väitöstyön nimi oli ”Yielding 
of Copper Single Crystals and 
Polycrystals – A Study Based on 
the Measurements of the Statis-
tical Yield Parameter”.  

URA URKENEE 

Väitöstyön jälkeen alkoi tavat-
toman monipuolinen ja -polvinen 
ura: tiedemiehen, luennoitsijan ja 
yritysmaailman työt sekä korkea-
koulun laitosjohtajan, osastonjoh-
tajan ja vararehtorin vaativat hal-
linnolliset tehtävät.  

Itsenäinen työ yliopistomaailmas-
sa alkoi Oulun yliopistosta, jossa 
Tuomo hoiti viransijaisena metal-
liopin apulaisprofessuuria vuosina 
1980–1982. Saatuaan materiaalio-
pin apulaisprofessorin viran Tam-
pereen teknillisestä korkeakoulus-
ta vuonna 1983 Tuomo palasi ta-
kaisin alkuperäiseen opinahjoon-
sa, josta hän ei koskaan kokonaan 
irti ollutkaan.  

”Kukaan ei ole profeetta omalla 
maallaan”, sanotaan. Tuomokin 
matkusti pois pienestä Suomes-
ta hakemaan kokemusta metal-
litekniikan ehdottomalta huipul-
ta. Hän tutki puolentoista vuo-
den ajan Los Alamosin kansalli-
sessa tutkimuslaboratoriossa Yh-
dysvalloissa uusia metallimateri-
aaleja, jollaisia olivat esimerkiksi 
amorfiset metallit ja niiden uu-
det valmistusmenetelmät.  

Hypähdys yritysmaailmaan vuo-
sina 1989–1992 oli luonnollinen jat-
kumo, kun Outokumpu Research 
Oy tarvitsi kansainvälistä huippu-
osaamista. Vuonna 1996 Tuomo 
nimitettiin materiaalitekniikan pro-
fessoriksi Tampereen teknilliseen 
korkeakouluun (vuoden 2003 alus-
ta Tampereen teknillinen yliopisto 
TTY). Professuurin lisäksi Tuomo 
hoiti Materiaaliopin laitosjohtajan 
tehtävät 1996–1997 ja Materiaali-

tekniikan osastonjohtajan tehtävät 
vuodesta 1996 vuoteen 2003 asti. 
Yliopiston vararehtorina hän toimi 
vuosina 2003–2008, ja jäi professo-
rin virastaan eläkkeelle vuonna 
2012. 

VALIMOT TÄRKEITÄ 

Materiaalitekniikan professuu-
rissa valimoasiat kuten valumate-
riaalit ja valimot yleensä edustivat 
noin 15–20 % toiminnan kokonais-
volyymistä. Kuitenkin vaikuttaa vah-
vasti siltä, että valimot olivat lähellä 
Tuomon sydäntä, ja antoivat jatku-
vasti uusia haasteita tutkijalle. Kaik-
kineen yli 200 diplomityöstä, jot-
ka ovat kulkeneet Tuomon käsien 
kautta noin 50 on valimotekniikas-
ta. Myös Suomen ensimmäinen va-
lumallien valmistustekniikasta kir-
joitettu diplomityö valmistui Tuo-
mon ohjauksessa. Lisensiaatintut-
kimuksia hän on ohjannut 28 ja 
väitöstöitä 14.  

Keskustelun yhteydessä tein 
muutamia varsin suorasukaisia 
kysymyksiä, jotka ovat tässä vas-
tauksineen: 

Kysymys 1: Valimoalan tutkimus-
 ja koulutustoiminta on dramaat-
tisella tavalla vähentynyt viimeis-
ten 20 vuoden aikana. Tämä sii-
tä huolimatta, että valutuottei-
ta käyttävä teollisuutemme on 
poikkeuksellisen vahva näin pie-
neen maahan. Tutkimus- ja koulu-
tustoiminnan alamäki alkoi 2000-
luvun alussa, kun VTT ilmoitti lo-
pettavansa kansainvälisestikin ar-
vostetun akateemisen tutkimus-
toimintansa. Myös alan ammatil-
linen koulutus hiipui opiskelijoi-
den ja valtionavun puutteeseen, 
ja Valimoinstituutti joutui lopul-
ta sulkemaan ovensa.  

Nyt kuitenkin on valoa tunnelin 
päässä. Tampereen aikuiskoulu-
tuskeskus (TAKK) on luonut vali-

moalan osaamiskeskittymän, jo-
ka kokoaa yhteen ammatillisen 
toisen asteen koulutuksen sekä 
yliopisto- ja ammattikorkeakou-
lutasot. TAKK:iin valmistunut va-
limo on Suomen ainoa teknisesti 
teollisuusvalimoa vastaava ope-
tus- ja tutkimusympäristö, jonka 
mahdollisti Oikeusministeriön 
0,6 miljoonan euron rahoitus. 

Miltä nämä uusimmat uutiset 
Sinusta tuntuvat? 

Tuomo vastaa: Valimoalan koulu-
tuksen jatkuminen on koko maalle 
ja myös minulle henkilökohtaisesti 
erinomaisen hyvä uutinen. Erityises-
ti uutinen on taatusti mieluinen vali-
moille ja valua käyttävälle teollisuu-
dellemme. Valimoalan koulutus saa 
nyt vahvasti uutta tuulta purjeisiin-
sa. Ammatillisen koulutuksen pai-
nottuminen oppisopimuspohjai-
seen koulutukseen ja työssä oppi-
miseen on mielestäni myös oikea 
suunta.  

Valimoalan ammatillisen koulu-
tustason, ammattikorkeakouluta-
son ja yliopistotason koulutuksen 
niveltämistä toisiinsa toteutettiin 
jo Valimoinstituutissa ja mielestäni 
varsin hyvin tuloksin. Aikaa myöten 
samaa ajatusta voitaisiin varmaan 
lähteä viemään eteenpäin myös 
valimoalan uuden osaamiskeskuk-
sen puitteissa.  

Käytännön toteutus joudutaan 
toki miettimään uudelleen, mut-
ta en usko sen osoittautuvan yli-
voimaiseksi. Koronapandemian 
voimakkaasti vauhdittamat etä-
opiskeluvalmiudet ja käytännöt 
saattaisivat osoittautua tässä 
hyödyllisiksi.  

Toivotan uudelle osaamiskes-
kukselle parhainta onnea ja me-
nestystä. Sen työ on elintärkeää 
maamme valimoille ja koko valu-
ja käyttävälle koneenrakennus-
teollisuudellemme.  
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Kysymys 2: Maamme ainoa 
teknologia-alan aikakausleh-
ti Metallitekniikka lakkautet-
tiin viime vuoden vaihtees-
sa. Mitä ajattelet tästä?

Markkina- ja kvartaalitalouden 
lonkerot näyttävät tunkeutuvan 
yhä syvemmälle myös yrityksiä 
tukevaan oheistoimintaan. Pe-
rinteikäs lehti on syntynyt sama-
na vuonna kuin minäkin eli 1947. 
En voi oikein ymmärtää, että Tek-
nologiateollisuus ry, jonka olen 
aina ajatellut ajavan teollisuuden 
asiaa, lakkauttaa näin perinteik-
kään ja mielestäni tärkeäksi koe-
tun lehden.  

Kysymys 3: Sinut tuntien voi-
sin arvella, että eläkkeellä päi-
vät rytmittyvät myös yhteiskun-
nallisten luottamus- ja tutkimus-
tehtävien parissa. Ainakin hyvin 
tieteellispainotteisen MATERIA 
-lehden toimituskunnassa olen 
nimesi nähnyt.  

Tuomo vastaa: Oikein olet näh-
nyt. Vuoriteollisuuden laajan ken-
tän kattava MATERIA-lehti on il-
mestynyt vuodesta 1943 lähtien. 
Kaikki sen tähän mennessä ilmes-
tyneet numerot ovat vapaasti luet-
tavissa osoitteessa www.vuorimies-
yhdistys.fi. Eläkkeelle jäätyäni leh-
den silloinen päätoimittaja Jouko 
Härkki kysyi kiinnostustani ryhtyä 

toimittajaksi Vuorimiesyhdistys 
ry:n julkaisemaan lehteen. 

Olin jo pitkään ollut yhdistyksen 
jäsenenä, ja istunut sen hallitukses-
sakin kautta aikojen ensimmäisenä 
tamperelaisena. Kun lehtikin oli si-
ten tuttu, niin lupauduin tehtävään 
vähillä miettimisillä. Sitä työtä olen 
nyt tehnyt ja hyvin viihtynyt.  

Alun perin nuoruudessani ajat-
telin näet, että minusta voisi tul-
la vaikkapa toimittaja, kun sanat 
ovat aina totelleet minua notke-
asti. Toimittajan työ merkitsi si-
ten vähän niin kuin paluuta nuo-
ruuden haaveiden pariin. Pieni 
mutka piti tehdä sitä ennen muu-
alla, mutta tässä sitä nyt ollaan.  

Valussa on alumiini 

oikukas, tiedämme sen. 

Oksidi kasvaa kuin tauti 

valuja vioittaen.  

Vetykin sulaan se livahtaa 

kuplina erkautuen. 

Kuinka voi kukaan nyt saavuttaa 

valun tuon neitseellisen? 

 
Ah, Alteams, Alteams 

aineen tuon hallitsee. 

Taidolla sulan se muodostaa, 

kaasuista täysin sen puhdistaa. 

Alteams, Alteams 

valun myös valmistaa.  

Paineella tai ilman Alteams saa 

sulan muotteihin toimittaa. 

 

Jyskän ja Laihian tehtaat  

paineella valavat nuo. 

Seoksen metallin, ilman 

ampuen tuotteeksi luo. 

Loppi ja Ruovesi kaadellen 

muottinsa täyttävät vaan. 

Kokilliin tai hiekkaan kaavaten  

muotonsa kappaleet saa. 

 

Ah, Alteams, Alteams 

osaaja suuri on! 

Kierrätyksenkin se hallitsee,  

konsernin kautta sen junailee. 

Alteams, Alteams, 

tuotteet on oivat nuo! 

Kännykät, autotkin paljon saa  

varaan Alteamsin rakentaa. 

ALTEAMS OY  
(sävel: Espanjatar olen sorja)

TUOMO TIAISEN VIISUT, osa 1.
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TORSTAI 30.9.2021 

Avaus Markku Eljaala

- Valimoteollisuuden Euroopan tilannearvio vuodelle 2020. Juhani Orkas, Aalto-yliopisto.

-  Valimotutkimustilanteen katsaus. Juhani Orkas, Aalto Yliopisto.

- 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

- Onko uusi mikseri parempi kuin 30 vuotta vanha? Michele Ingegnoli, Foundry and Metallurgy Engineering.

- Kehien käsittelylaitteet - kääntölaitteet, ketjukääntimet, siirtolaitteet ja – vaunut. Marcus Nybergh, Lux Oy.

- Oikea peitoste oikeaan paikkaan – Peitosteiden valinta, valmistus, käyttö ja varastointi sekä laadunvarmistus.     
  Kari Koskinen, Foseco.

- Muottihiekan elvyttämisen kaikki eri vaihtoehdot - hyödyt vs. haitat. Tommi Sappinen, Aalto-yliopisto.

- Mikään ei ole muka muuttunut, mutta sutta tulee – Prosessin laadun hallinta ja ongelmien todellisten 
   juurisyiden selvittäminen. Markku Eljaala, Peiron Oy.

Paneelikeskustelua edellisistä aiheista

Päätössanat Markku Eljaala

Yritysvierailu: Peiron Oy (mahdollisesti perjantaina 1.10.2021, jolloin pidetään myös vuosikokous)

Kaavaus on todennäköisesti kaikkein kriittisin valimoprosessin vaihe, mitä tu-
lee onnistuneen valutuotteen valmistuksen suhteen ja hyvien muottien valmis-
taminen vaatii todellista prosessin ymmärtämistä ja rautaista ammattitaitoa.

KAUHEAA KAAVAUSTA 

OPINTOPÄIVÄT 30.9-1.10.2021, PORI
HUOMIO: Aikataulut tarkentuvat myöhemmin!
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VALIMOALAN
HENKILÖITÄ

KUKA KUKIN ON 

Nimesi ja työnantajasi / 
Kerro hiukan itsestäsi? 
Sampo Vauhkonen, ikä 46 vuot-
ta, Valmet Technologies Oy, Raut-
pohjan valimo. Aloitin Rautpohjas-
sa keväällä 2006. Tehtävänimikkee-
ni on Senior design engineer/Pro-
jects, ja minä vastaan valimon ul-
koisesta myynnistä. 

Asustelen vaimon ja 11 vuoti-
aan  poikani kanssa Jyväskylässä. 
Lisäksi perheeseemme kuuluu bo-
xeri Rico. Harrastan monipuolises-
ti toiminnallista urheiluammuntaa 
ja puuhaan koiran kanssa. Vapaa-
aika kuluu kotona ja ampumara-
dalla/maastossa. 

Miten päädyit valimoalalle? 
Työskentelin siihen aikaan Valtran 
tuotekehityshommissa mm. valu-
jen parissa. Yksi asia johti toiseen, 
ja silloinen Rautpohjan valimon 
tuotantopäällikkö Pasi Mäkinen 
kyseli, olisinko kiinnostunut me-
netelmäkehitysinsinöörin tehtä-
västä. Minä olin. Sittemmin tie 
vei myyntihommin, mutta edel-
leen osallistun erilaisiin suunnit-
telu ja TK-projekteihin. 

Kuvaile tyypillinen työpäiväsi /
mitä olet tänään tehnyt? 
Tyypillinen päivä on erilainen kuin 
eilinen. Tänään olen käynyt projek-
tiaikatauluja läpi asiakkaan ja eri 
tuotantoyksiköiden kanssa, sopi-
nut kauppoja, ja suunnitellut valu-
järjestelmiin liittyviä komponent-
tejä. Saa nähdä, mitä muuta mie-
lenkiintoista iltapäivä tuo tulles-
saan:)

Miksi valimoalalle / 
mikä alassa kiehtoo? 
Oma tie valimoalalle kulki tuoteke-
hityksen kautta. Teimme tiivistä yh-
teistyötä valimoiden kanssa, ja sil-
loinen Rautpohjan Valimon auto-
maattikaavauslinjan valusuunnitte-
lija Taisto Roivas opetti kädestä pi-
täen, kuinka valut kannattaa suun-

nitella. Toki oma kiinnostus tekniik-
kaan ja valmistukseen on ollut pen-
nusta saakka läsnä.

Mikä on suhteesi SVY:hyn?  
Toimin SVY:n hallituksen puheen-
johtajana, joten kuvailisin suhdet-
ta sanalla ”läheinen”.

Mitä odotat yhdistyksen 
toiminnalta?
Jatkuvuutta, pitkäjänteisyyttä ja 
kykyä kehittyä muuttuvassa maa-
ilmassa.

Kerro jotain, mitä työtoverisi 
eivät sinusta tiedä? 
Haha...  Nyt tuli paha kysymys. 
Kuten minut tuntevat tietävät, en 
ole kovin hiljainen tyyppi, ja monet 
asiat tulee hölötettyä kahvitauoilla 
ja muutenkin varsin estoitta. Pitkä-
aikainen, joskin nykyään satunnai-
sempi kosketinsoittoharrastus lie-
nee vähemmän tunnettu työkave-
rien keskuudessa.

Kuka on seuraava haastateltava 
ja mikä on kysymyksesi hänelle 
haastateltavalle? 
Ari Mourujärvi. Paljon puhutaan va-
limoalan uudistumisesta yms., mut-
ta mikä tai mitkä asiat mielestäsi on 
sellaisia, jotka pitää säilyttää?

Uusi	juttusarjamme	tutustuttaa	lukijat	valimoalalla	työskenteleviin	henkilöihin.	
Ajatuksena on, että haastateltu valitsee seuraavan haastateltavan henkilön, ja 
keksii myös itse yhden uuden kysymyksen. Sarjan kysymykset aloittaa tässä 
lehdessä asiamies Jani Isokääntä, ensimmäisenä vastaajana on SVY:n puheen-
johtaja Sampo Vauhkonen. 

Kuka on Sampo? Juttusarjamme en-
simmäinen haastateltava on SVY:n 
puheenjohtaja Sampo Vauhkonen.
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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
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Himmanen oli työaikana viinakaupassa ja juuri pois lähdössä, kun valimon johtaja maisteri Värre tuli ovesta 
sisään. Ei Himmanen häkeltynyt, tervehti kohteliaasti ja sanoi: 

”Jaa, maisterikin pitää tähän aikaan ruokatuntia”. 

Kauppat. maist. Erkki Värre (2.2.1916 – 20.9.1976) aloitti Valmet Rautpohjan ensimmäisenä valimonjohtajana 
vuonna 1949, ja oli tuossa toimessa kuolemaansa saakka. Tuon 27 vuoden aikana valimossa tehtiin useita erit-
täin merkittäviä laajennuksia. Värre kirjoitti suuren määrän artikkeleita mm. Konepajamies-lehteen, oli ahkera 
luennoitsija, piti jatkuvasti yhteyksiä viranomaisiin sekä oli keskeinen toimija valimoprofessuurin saamisessa 
Teknilliseen Korkeakouluun. Maisteri Erkki Värre toimi SVY:n puheenjohtajana 1973 – 1976.

Kaskuja Rautpohjan Valimosta, osa 17. Kaskut kerännyt Olavi Piha.
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VALAMALLA SYNTYI 
KAUNIITA HAUTARISTEJÄ

Nastolan rautaiset ristit sijaitse-
vat seurakunnan vuonna 1849 käyt-
töön otetun hautausmaan vanhalla 
osalla. Hautausmaata laajennettiin 
1960-luvun lopulla alueelle, jossa 
on mielenkiintoisia jääkauden ai-
kaisia suppakuoppia. 

Vauraat suvut hankkivat jo var-
hain hautakiviä ja muita kivisiä 
muistomerkkejä. Puisia ristejä 
kestävämmät ja kiviä edullisem-
mat metalliset hautamuistomer-
kit alkoivat Suomessa yleistyä se-
kä seppien takomina että tehdas-

valmisteisina. Kyläsepät valmisti-
vat paitsi taottuja ristejä myös 
yläosastaan kaarevia hautapel-
tejä, joiden päällä saattoi olla 
pieni risti. Nastolassa hautapel-
lit ovat olleet valkoiseksi maalat-
tuja. Niihin on meislattu ja maa-

TEKSTI:  Matti Oijala ja Veijo Kauppinen
KUVAT: Matti Oijala ja Heta Oijala

Historiaa henkivillä hautausmaillamme tapaa kivisiä muistomerkkejä edullisem-
pia valurautaisia ristejä. Lahden seurakunta teetti kuntaliitoksessa kaupunkiin 
liitetyn Nastolan hautausmaita inventoivan selvityksen. Rautaristien valtakau-
si oli 1900-luvun vaihteen molemmin puolin. Varakkaiden ja talollisten jo aiem-
minkin suosimat hautakivet syrjäyttivät ne vähitellen itsenäistymisemme alku-
aikoihin mennessä. Nastolan hautausmailla on useita erilaisia valettuja ristejä. 
Niiden valmistajista löytyi yllättävän vähän tietoja, ja nekin vähät esiintyvät 
hajallaan siellä täällä. Selvitys tarkastelee valettujen ristien käyttöä kartoit-
taen myös niiden valmistajia sekä ristien jakelukanavia.

Veijo Kauppinen on aiempi Lahden Rautateollisuus 
Oy:n tuotantopäällikkö alaisuudessaan myös valimo ja 
sittemmin Teknillisen korkeakoulun konepajatekniikan 
emeritusprofessori.

Matti Oijala on Nastolassa asuva arkkitehti.
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lattu vainajan nimi ja mahdollinen 
muistolause. 

Keski-Eurooppalaista alkuperää 
olevien valettujen ristien mallit kul-
keutuvat sieltä 1800-luvulla meille 
Ruotsin kautta. Useilla konepajoil-
la oli samoja tai samankaltaisia ris-
tejä, joita markkinoivat sekä valmis-
tajat että jälleenmyyjät. Malleja oli 
runsaasti. Rautaristit ovat tietenkin 
yleisiä niitä valaneiden yritysten lä-
histöllä sijainneilla hautausmailla, 
kuten Karkkilassa. Högforsin vali-
mon eläkkeelle siirtyvä valaja saat-
toi viimeisenä työnään valmistaa it-
selleen hautaristin, johon kuolinai-
ka aikanaan lisättiin laatalla. Hauta-
ristien ohella oli käytössä myös va-
lettuja hautalautoja. 

Nastolan hautausmaalla on yli 
kolmekymmentä tehdasvalmis-

teista valurautaristiä, neljä lyhyt-
tä katkelmaa, neljä ääriviivaristiä 
sekä yli kymmenen hautapeltiä 
tai sellaisen kannattajaa ja viisi-
toista muuta kyläseppien teke-
mää muistomerkkiä, yhteensä 
lähes seitsemänkymmentä. 

Tehdasristien valmistajia tunnis-
tettiin sekä leimoista että vertaa-
malla valmistajien luetteloihin. Sa-
moja malleja näyttää olleen useil-
la valimoilla, joten jälkimmäinen 
tapa on vain suuntaa antava. Nas-
tolan risteistä on luetteloista tun-
nistettu D. Covie&Co:n (sittem-
min Turun Konepaja Osakeyhtiö, 
Crichton jne.), Turun Rautateolli-
suusyhtiön (Åbo Jernmanufaktur 
Aktiebolag), Fiskarsin Konepajan, 
J.D. Stenberg & Sönerin, Högfor-
sin Tehdas Osakeyhtiön, A.B. ja 
Weljekset Friisin valmistamat ristit. 

Oskar&Baden (Kone ja Sillan edel-
täjä) valmistama risti tunnistettiin 
leimasta. 

Ristejä mainostettiin sekä sano-
malehtien ilmoituksilla että kuvi-
tetuin hinnastoin. Paikalliset asia-
miehetkin välittivät ristejä. Yksi ris-
ti näyttää olevan ruotsalaista alku-
perää. Myös paikallisen, lyhytikäi-
seksi jääneen Lahden Konepajan 
tuotteisiin saattoivat kuulua me-
talliset hautaristit, sen mallistoa 
ei tunneta. Tunnistamatta on jää-
nyt yksi 1910-luvun jugendtyyli-
nen ristimalli sekä sakaroiden 
päissä sijaitsevin hammaspyörin 
koristellun ristin ja kaksoisristin 
alkuperät. Lahden Vanhalla hau-
tausmaalla on tyylin perusteella 
arvioiden saman valmistajan va-
lurautainen hautalauta. 

Apilanlehtiristi oli valettujen ristien 
suosittu aihe. Valokuva Matti Oijala. 

Valettu hautaristi vuodelta 1908.  
Valokuva Matti Oijala. 
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Tehdasvalmisteiset valurautaris-
tit olivat useimmiten pintakäsitel-
ty mustiksi. Esimerkiksi Friisin ristit 
toimitettiin mustaksi maalattuna ja 
lakattuina. Lisähinnasta kirjaimet ja 
kuviot sai kullanvärisinä. Nastolan 
huoltomaalatut valurautaristit ovat 
joko mustia tai tumman grafiitin 
värisiä. 

Sarjavalmisteisia ristejä tapaa 
ympäri Suomen. Nastolan hau-
tausmaalla lähes kaikki kolmisen-
kymmentä säilynyttä ristiä ovat 
keskenään erilaisia. Apilanlehti-
kuvioidut ristit olivat suosittuja, 
niitä on kahdeksan, joista yksi 
on sepän tekemä ääriviivaristi.

Hautausmailla toki tavataan 
muitakin metallirakenteita, ku-
ten portteja, hauta-aitoja ja lyh-
tyjä. Myös hitsattuja ja taottuja 
muistomerkkejä esiintyy. Valetut 
muistomerkit ovat palanneet hau-
tausmaille uusissa muodoissaan, 
mm. lahtelaisen M.J. Paasikiven 
valimon pääosin pronssisina val-
misteina. 

Nastolan hautausmaan vanhin ja kookkain valurautaristi vuodelta 1861 
on mahdollisesti Weljekset Friisin valmistama. Valokuva Heta Oijala.

Lähde: Oijala, Matti; Nastolan hautausmaa, Inventointi 2020. Lahden seurakuntayhtymä. 63 s. ja liitteitä.
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Paavo Tennilän rahasto 
jakaa stipendejä 

Paavo Tennilän stipendirahaston stipendit haetaan jatkuvana hakuna. 
Hakemukset osoitetaan Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n halli-
tukselle vapaamuotoisesti.

Hallitus kokoontuu neljä kertaa 
vuodessa tehden kokouksissaan 
päätökset stipendien jakamises-
ta saatujen hakemusten perusteel-
la rahaston säännöt huomioiden. 
Kirjalliset hakemukset tulee toimit-
taa kaksi viikkoa ennen hallituksen 
kokousta SVY:lle osoitteeseen:

Suomen Valimotekninen Yhdistys
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

tai sähköpostilla: 

jani.isokaanta@svy.info

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 tarkoituksena 
on stipendien, matka-avustusten 
ja tunnustuspalkintojen avulla tu-
kea Suomen valimoteollisuuden 
teknistä, taloudellista, ympäris-
töllistä ja henkilöstöpoliittista 
kehitystä sekä edistää SVY:n 
säännöissä mainittuja tarkoi-
tusperiä.

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

6 §. Rahastosta jaetaan varoja 
seuraaviin tarkoituksiin: tunnus-
tuspalkintoja ensisijaisesti vali-
moalan opiskelijoille sekä vali-
moteollisuutta ja/tai SVY:n toi-
mintaa edistäneille nuorille, al-

le 30-vuotiaille valimoalan hen-
kilöille, stipendejä opintomatkoi-
hin, tutkimuksiin ja julkaisutoimin-
taan, stipendejä ammatilliseen pä-
tevöitymiseen, muihin kohteisiin, 
joiden SVY:n hallitus katsoo täyt-
tävän kohdan 3. vaatimukset, ei 
hallinnointiin.

8 §. Stipendien ja tunnustuspal-
kintojen jakotilaisuuksia voivat ol-
la mm. SVY:n, lahjoittajien tai op-
pilaitosten järjestämät tilaisuudet.

10 §. Stipendit on nostettava 
ja käytettävä vuoden kuluessa 
niiden myöntämisestä. Mahdol-
liset lykkäyspyynnöt on esitettä-
vä SVY:n hallitukselle.

11 §. Muiden kuin tunnustuspalkin-
tojen saajilta edellytetään raportoin-
tia SVY:n jäsenlehdessä tai muulla 
tavoin. 

Mikäli stipendinhakijalla on kysyttävää, asiamies vastaa kysymyksiin, 
ja lähettää pyydettäessä stipendirahaston säännöt kokonaisuudessaan.
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SUOMEN 
VALIMOMUSEON 
KORONAPÄIVITYS   

Nykyajan kirosana on korona, 
tai covid-19, jota ei ole yhtä hel-
pon yksinkertaista sylkäistä suus-
taan. Niin, korona vaikuttaa siis jo-
kapäiväiseen työskentelyyn myös 
meillä museossa. Ensinnäkin mu-
seo on ollut jo viime vuoden lop-
pupuolelta lähtien yleisöltä suljet-
tu. Näillä näkymin saamme avata 
ovet maaliskuun alussa. Valimo-
viestin lukijat voivat tarkistaa asi-
an joko nettisivuiltamme tai 
Facebookista.

Museon ovien sulkeminen marras-
kuun lopulla vaikutti hätävarjelun 
liioittelulta. Karkkilassa ei nimittäin
juuri koronaa ollut, vaikka olemme 
ja vaikutamme pahamaineisella 
Uudellamaalla. Viimeisen kuukau-
den aikana tautia on näille kulmil-
lekin pesiytynyt melko reippaasti, 
kiitos koronan muuntoviruksen. 
Tässä tilanteessa alkaa olla jo ym-
märrettävää, että emme osaltam-
me lisää taudin leviämisen riskiä. 

Museolla piti olla tässä vaiheessa 
käynnissä Sinulle minulta –näyttely, 
jonka ovat rakentaneet yhteistyös-
sä Länsi-Uudenmaan ammatilliset 
museot. Sen jälkeen piti tulla huh-
tikuussa perinteinen Karkkilan työ-
väenopiston kevätnäyttely. Ja ke-
sällä vuorossa olisi näyttely Hög-
forsin tehtaan firabelitöistä. Tällä 
hetkellä museossa ei ole kuiten-

kaan mitään vaihtuvaa näyttelyä. 
Nyt näyttää siltä, että työväeno-
piston kevätnäyttelyä ei ainakaan 
järjestetä, sillä kursseja ei ole voi-
tu pitää, eikä siis ole mitään näyt-
teille asetettavaa. Jos museon o-
vet avautuvat suunnitelman mu-
kaan, niin sitten kiireen vilkkaan 
pistämme pystyyn Sinulle minul-
ta –näyttelyn, joka olisi auki tou-
kokuulle saakka. Mutta jos rajoit-
ukset jatkuvatkin, niin sitten ei to-
dennäköisesti olisi syytä rakentaa 
sitä näyttelyä lainkaan vain muuta-
maa viikonloppua varten. Tilanne 
on stressaava. Tällä hetkellä on siis 
järkevintä olla tekemättä mitään 
näyttelyiden suhteen, mutta sit-
ten, kun hetki lyö, pitääkin pai-
naa hommia tuli hännän alla. 

Firabelitöistä kertova kesänäyttely 
on sekin suuren uhan alla. Projekti 
ei nimittäin ole museon oma, ku-
ten Valimoviestin uskolliset lukijat 
varmasti muistavat. Näyttelyn ra-
kentavat Helsingin yliopiston mu-
seologian opiskelijat. Siis jos ra-
kentavat. Lähiopetusta ei siinä-
kään opinahjossa saa antaa. Vai-
keuskerrointa lisää näyttelyn konk-
reettinen rakentaminen, sillä se 
ei etänä onnistu. Pakko opiskeli-
joiden on Karkkilaan jalallaan as-
tua, mutta vielä ei ole varmuutta, 
onko se h-hetken aikaan sallittua. 
Ainakaan isona ryhmänä. Positiivis-

ta on, että työväenarkiston organi-
soima, opiskelijatyönä suoritettava 
muistitiedon keruu on tämän teks-
tin kirjoitushetkellä jo loppusuoral-
la, joten ainekset näyttelyn rakenta-
mista varten alkavat olla koossa. 

Kesänäyttelyn suhteen ei ole hä-
tää, vaikka firabelinäyttely siirtyisi-
kin hamaan tulevaisuuteen. Meillä 
on siihen tapaukseen suunnitelma 
B, eli valokuvanäyttely erään kark-
kilalaisen valokuvaajan valokuvista 
(ja kyllä kuvissa varmasti vilahtaa 
myös se Suomen kuuluisin valimo). 
Se on turvallinen valinta, koska sitä 
voi mukavasti valmistella ihan omin 
voimin. Lisäksi se näyttely pidetään 
joka tapauksessa jossain välissä, jo-
ten tehtävä työ ei valu hukkaan. Ai-
nut kesänäyttelyä uhkaava tekijä on,
 että museo on koko kesän suljettu-
na koronarajoitusten vuoksi. Toivo-
taan kuitenkin, että rokotteet ovat 
viimeistään siihen mennessä osoit-
taneet tehonsa tätä kirottua pan-
demiaa vastaan. 

Aivan kaikki ei kuitenkaan ole 
synkkää ja ikävää. Ensinnäkin au-
rinko on paistanut viime aikoina kii-
tettävästi, ja Etelä-Suomessakin on 
hohtavat nietokset. Eikä Valimomu-
seon tilannekaan nyt kovin huono 
ole. Me olemme enemmän kuin 
valmiita ovien avautuessa. Kaik-
kea muuta työtä pystyy tekemään 

TEKSTI: JANNE VIITALA
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Kauko Öhman sekä teräksestä firabelina valmistamansa ”Onnitteluvaakuna” Högforsin valimon keskuskorjaamossa. KRM.

Högforsissa teräksestä firabelina valettu pienoistykki. 
Janne Viitala/KRM. 
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Aurinkoista kevättä 
   Valimoviestin lukijoille!

täydellä innolla. Kiinnostus uudis-
tettua perusnäyttelyä ja Högfors-
museota kohtaan tuntuu olevan 
kova. Näyttää siltä, että keväällä 
ja kesällä ryhmiä tulee ovista ja ik-
kunoista, jos vaan saamme päästää 
heidät sisälle. Kiinnostuksesta ker-
too myös viime vuoden kävijämää-

rät. Vaikka museovieraiden määrä 
laski (museohan oli myös koko ke-
vään suljettuna), niin maksaneiden 
kävijöiden määrä silti nousi kah-
teen edelliseen vuoteen verrattu-
na!!! Pieni selittävä tekijä on se, 
että museo oli suljettuna juuri sil-
loin, kun ilmaisia koululaisryhmiä 

olisi tullut. Myös Työväenopiston 
suosittu kevätnäyttely, johon perin-
teisesti on vapaa pääsy, peruttiin
viime vuodeltakin. Rajoitukset iski-
vät kaikkein kovimmin siis ilmaiskä-
vijöiden määrään. Kieltämättä hy-
vältä siis näyttää. Kunhan vaan 
saamme ovemme auki! 

Högforsin tehtaan teknillisellä johtajalla Ernst Alanderilla oli 1940-60 –luvuilla kyky osua työpisteisiin työntekijän 
kannalta aina hankalimpaan hetkeen. Karkkilan Tienoo 4.2.1986

SVY
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Suomi ei ole enää 
Pohjoismaa –– mitä sitten... ? 

devalvoituna. Navalnyin Venäjä oli 
suurin kauppakumppani – pääasi-
assa maatalouskoneita ja ruokaa.
Toisena oli Kiina, jonne meni pu-
olukka- ja karpalomehusta tehtyä 
koronarokotetta saaveittain. Kimin 
pelastettua Pohjois-Korea nälkäkuo-
lemilta Kaima-Kim oli antanut Suo-
melle ydinaseen, ja siksi oli voitu 
erota EU:sta ja Natosta. Italia, Es-
panja ja Kreikka olivat halunneet-
kin Suomen pois EU:sta, kun paperi-
set puolen neliön setelimarkat, joilla 
Suomi toimitti viimeisen EU-tukipa-
ketin ennen eroaan, olivat liian liuk-
kaita vessapapereiksi, ja takertuivat 
mafian pelikoneisiin kuten oravanna-
hat aikoinaan pajatsoihin. Suomen 
Yhtyneet Valimot ry oli rakentanut 
Kuubaan läntisen pallonpuoliskon 
suurimman valimon tekemään valu-
rautaisia vesi- ja viemäriputkia ja kai-
vonkansia. Tervahaudat höyrysivät, 
ja kaikki maailman terveyskaupat oli-
vat täynnä suomalaista hautatervaa. 
Eläkkeet ja sosiaaliturvat oli poistet-
tu, mutta omaehtoinen eutanasia oli 
sallittu, ja niinpä väestön elinikä oli 
asettunut 70 vuoteen, koska siihen
loppui myös pakollinen työikä. Kan-
sallislauluna soi Nälkämaan laulu. 

Ei se hiki tullut Suomen talousongel-
mista – kaikki oli hyvin: tulot ja me-
not tasapainossa. Pettuleipää riitti 
kansalle. Van voikukasta ja nokkosis-
ta paahdetut korvikkeen jauhot oli-
vat loppu, ja reki Ryysyrannasta oli 
tulossa vasta huomenna. Miten piris-
tyisin, että ehtisin EU:hun loikanneen 
Sanna Marinin muistomerkin paljas-
tustilaisuuteen, nyrkin muotoinen re-
liefi Suomen viimeiselle EU-taisteli-
jalle. Tehtäväni tilaisuudessa oli val-
voa, ettei siellä juoda salaa kiina-
laisten rokotteeseen tarkoitettua 
Kiteen pontikkaa...

että omistus on Suomen ulkopuo-
lella – ja sitä kautta päätösvalta tu-
levista investoinneista ja valmistu-
spaikoista. Kilpailukyky ratkaisee, 
ja se on edelleen heikkenemässä 
Suomessa.  

Mieluummin valuja tuodaan kuin 
viedään valupohjaisia komponent-
teja, vaikka ne ovat high-techiä. 
Ostajilla on hillitön kiihko hankkia 
valut mieluummin ulkomailta kuin 
Suomesta: Mittarina on jopa se, 
että mitä enemmän ostetaan hal-
vemman kustannustason maista, 
sitä parempi bonus – ei siis mi-
tata sitä, paljonko säästetään 
kokonaiskustannuksissa.  

Eläkeyhtiöt ja verottaja antoivat 
koronan alkaessa maksuaikaa ke-
vään ja kesän maksuille. Verottaja 
palaa ”takaisin normaaliin perimis-
käytäntöön”. Ellei ole pysynyt syk-
syn puolittuneella liikevaihdolla 
maksuohjelmassa, menee ulosot-
toon. Konkurssilumipalloefekti on 
valmis. Van jospa hallitus ymmär-
täisi, että sekä verovelat - alv:t ja 
ennakonpidätykset palkoista - et-
tä eläkemaksut ovat syntyneet 
työllistämisestä ja antaisi vuoden 
loppuun maksuaikaa, niin monta 
työpaikkaa säästyisi ?   

Heräsin yksi aamu niska hiessä 
painajaiseen: Olin kutsuttu Kimi 
Räikkösen ensimmäisen virkamies-
hallituksen talousministeriksi. Val-
takunnan kansleriksi oli äänestetty 
viimeisissä vapaissa vaaleissa Hal-
la-aho. Suomen eteläraja oli piir-
retty mannerta myöten, jotta on 
helpompi puolustautua matuja 
vastaan. Suomi oli ottanut mar-
kan takaisin, 50 % euroon nähden 

Hallitus väittää Suomen pärjän-
neen taloudellisestikin koronan 
kanssa hyvin: BKT on supistunut 
vähän, ja isojen yritysten talous 
on kestänyt. Van molemmat ilot 
ovat harhoja; julkisen sektorin yli 
20 miljardin velalla tehtailtiin nä-
ennäispalveluja – nekin nostavat 
BKT:ta, ja isojen teknologiafirmo-
jen tulos tulee maailmalta.  

Nokiassa on n. 100.000 työnteki-
jää - Suomessa enää 5000. Samaa 
tasoa ovat KONE 52.000/2.000, 
Outokumpu 10.000/2.300, Wärtsilä 
18.000/3000, Cargotec 11.000/950, 
Valmet 12.000/4.000 ja Konecranes 
10.000/1760, SSAB n. 50.000/5.000. 
Suomen yksiköissä toimihenkilöitä 
ja työntekijöitä on yhtä paljon. Tek-
nologiateollisuuden jäsenyrityksis-
tä 1% eli 24 työllistää Suomessa 
enemmän kuin 1000 henkeä. Ne 
muodostavat kuitenkin 30% liike-
vaihdosta ja työllistämisestä. 500-
999 henkeä työllistäviä on 2 % eli 
38 kappaletta, ja osuus myynnistä 
ja henkilöstöstä on 15 %. 250-499 
henkeä työllistävät 86 yritystä eli 
5 %, ja niiden osuus on 16% liike-
vaihdosta ja 20% henkilöstöstä. 
Isot yritykset käyttävät paljon va-
luja, mutta tuotannosta vain pieni 
osa on enää Suomessa – työnteki-
jämäärällä mitattuna 5-10 %. 

Alle miljardin euron liikevaihto-
luokan yrityksissä on merkittäviä 
valun käyttäjiä; Sandvik, Andritz, 
Ponsse, John Deer, Oras, Sulzer, 
Raute, Moventas ja Transtech sekä 
kaivokset. Lasketaan mukaan vielä 
metallurgiset tehtaat SSAB, Outo-
kumpu, Norilsk Nikel ja Boliden. 
Pelottavan suuri osa näistäkin kuu-
luu tytäyhtiötalouteen. Yhteistä on, 

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
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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
                              

RAAHEN VALIMO 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, 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

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

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

Maprotec Oy 
Vallgrundvägen 92  
65800 RAIPPALUOTO  
+358 (0)20759 7350 
sales@maprotec.fi 
www.maprotec.fi

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

Hetitec Oy 
Kurssikeskuksenkatu 11 
33820 TAMPERE 
+358 40 574 0066 
info@hetitec.com

Höganas Borgestad Oy
Jokisentie 167
05200  RAJAMÄKI
(09) 8386 4300
 www.hoganasborgestad.com

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

Karhulan Valimo Oy
Pajatie 91
48600 KOTKA
www.karhulafoundry.com

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

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

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

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

YRITYS / OSOITE / PUHELINNUMERO / WWW.SIVUT TAI SÄHKÖPOSTIOSOITE
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TAPAHTUMA-
KALENTERI 2021

25.3.2021 Ajankohtaista valimoalalta -webinaari

Vko  23/2021 Valimoviesti nro 2

30.9.-1.10 2021 Opintopäivät

1.10.2021 74.Vuosikokous

2023 GIFA-messut, Dusseldorf, Saksa

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

Suomivalimo Oy
Parkatintie 31
72140 IISALMI
www.suomivalimo.fi

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

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

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

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

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

Oitin Valu Oy 
Valuntie 9 
12100 Hausjärvi 
+358 19 782 061 
olli-pekka.kopiloff@oitinvalu.fi 
www.oitinvalu.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

Ris-Pert Oy 
Ahertajankatu 15 
33720 Tampere 
(03) 2224362 
ris-pert@ris-pert.fi 
www.ris-pert.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
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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

Niemelän Onni oli tarkka 
pomo. Kerran A.M. pyysi 
lisää urakkahintaa johonkin 
valukappaleeseen. Opa sy-
ventyi leukaansa hieroskellen 
asiaan: 

”Kyllä siinä aika lailla on hinta 
paikallaan. – Eikös sulla ole si-
tä paitsi eukkokin töissä? Ei 
tähän mitään tarvitse lisätä”. 

Kaskuja Rautpohjan 
Valimosta, osa 18. 

Kaskut kerännyt 
Olavi Piha.
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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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Parasta pintaan –
Luxin herkut putsaamoon

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

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

www.lux.fi

Teräshiekkaa parhaalla perävalotakuulla
Luxin perävalotakuu tarkoittaa sitä, että asiakas on tyytyväinen. Meiltä saat
maailman suurimman teräshiekan valmistajan Winoan teräshiekan suoraan
hyllystä. Teräshiekka tulee aina tutusta tuotantopaikasta, ja sen laatu on sekä
hyvää, että tasaista, toimituserästä toiseen. Näin luomme edellytykset
sinkopuhdistuksen optimoimiselle. Tämä onkin ylpeyden aiheemme, sillä
olemme saaneet useat vanhat singot uljaaseen operatiiviseen loistoon
tukemalla paikallista kunnossapitoa ihmesuorituksiin. Lopputuloksena
puhdistusaikojen merkittävä lyhentäminen ja parempi puhdistustulos!

Singot, jotka kestävät isältä pojalle
Singot ovat kuin autoja: Markkinoilla on halpoja rakkineita ja todella kestäviä
kaluja. Me panostamme viimeksi mainittuun ryhmään kuuluviin saksalaisiin
Konrad Rumpin sinkoihin, sillä tiedämme, että suomalaiset valimot haluavat
käyttää sinkojaan vuosikymmenten ajan.

Varaosat lähes kaikkiin sinkoihin
Näitä meiltä on kysytty paljon, ja nyt niitä saa. Emme halunneet lähteä suinpäin
villiin varaosaleikkiin, vaan ensin löytää itsellemme pysyvä ja luotettava
toimittaja, jolta tiedämme saavamme aina korkealaatuisia varaosia.


