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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 38/2021 
Aineistot viimeistään 20.08. 
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.

Kesä kolkuttelee jo ovella, mutta muutama viikko pitää vielä jaksaa 
ennen kuin kesälomat koittavat. Kulunut talvi oli monessa mielessä ko-
va usealle meistä. Korona aiheutti murheita niin yksilötasolla kuin yri-
tyksillekin. Keväällä kantautui kurjia uutisia Karhulan suunnalta. Joten-
kin karulta tuntuu ajatella, että vain hetki sitten vietimme yhdistyksem-
me Vuosikokousta Kotkassa, ja kiersimme oppaiden johdolla ympäri 
valimoa. Nyt siellä on hiljaista. 

Onneksi pieniä valonpilkahduksia näkyy jo horisontissa. Koronaroko-
tukset ovat alkaneet, ja tälläinen nuorehko vajaaviiskymppinen setä-
mieskin on jo Phizerinsa saanut. Tämä antaa toivoa, että matkustus- 
ja muista rajoituksista päästäisiin eroon, ja saisimme taas tavata asi-
akkaitamme, kollegoitamme ja toimittajiamme kuten ennenkin. Vaik-
ka Teams ja muut etätyökalut ovatkin osoittautuneet mainioiksi apu-
välineiksi, se toisen ihmisen kohtaaminen jää puuttumaan. Itse en 
ole koskaan ollut mikään reissumies ja etätyössäkin olen ollut vain
 pari päivää, mutta alkaahan tämä kotioloissa kyhjöttäminen jo pik-
kuhiljaa riittää. 

Mitähän sitä sitten tekisi ja mihin menisi? Itse ajattelin lastata perheen 
autoon ja käydä tutustumassa Karkkilan Valimomuseoon. Häpeäkseni 
on tunnustettava, että allekirjoittanut ei ole vielä kertaakaan vieraillut 
Valimomuseossa, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Vielä 
on kuitenkin painettava asiakasprojektien parissa, ennen kuin voi ot-
taa hetken rennosti ja ladata akkuja syksyä varten. 

Syksystä tuleekin taas mielenkiintoinen. Opintopäivät ja vuosikokous 
ovat ne vuoden päätapahtumat yhdistykselle ja ennen kaikkea jäsenis-
töllemme. Valmistelut etenevät, ja uskon, että saamme nauttia mukavis-
ta hetkistä niin vuosikokouksessa kuin opintopäivilläkin. Vielä pitää kui-
tenkin malttaa hetki... 

Terveisin

Sampo  
Vauhkonen
Puheenjohtaja
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Poikkeuksel l isen laaja val ikoima takaa asiakkai l lemme

optimaalisen val ikoiman syöttöjärjestelmiä.

Ota yhteyttä ja suunnitel laan yhdessä valui l lenne toimivat

syöttöjärjestelmät! 

VALIMOTEOLLISUUDEN SYÖTTÖJÄRJESTELMÄT

Beijer Oy

www.beijers.fi    info@beijers.fi

Huippulaadukkaat ja innovatiiviset Chemex syöttöjärjestelmät

Saatavilla: App Store ja Google Play

Lataa myös Chemex-app.
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Rokotusten edetessä toiveis-
sa on paluu normaaliarkeen vii-
meistään kesän jälkeen. Näin ol-
len myös keväältä siirrettyjen tal-
viopintopäivien ja syksyn vuosiko-
kouksen suhteen järjestelyt ovat 
käynnissä. Opintopäivät sekä vuo-
sikokous pidetään samalla kertaa 
Porissa, Peironin isännöidessä vuo-
sikokousta. Ilmoittautumislomake 
molempiin tapahtumiin löytyy täs-
tä lehdestä. Toivottavasti poikkeus-
olot ovat aiheuttaneet tilaisuuksil-
le patoutunutta kysyntää, ja saam-
me jäsenistöä sankoin joukoin lii-
kenteeseen. 

Pandemiatilanteen edelleen ra-
joittaessa fyysisiä kokoontumisia, 
yhdistyksen hallitus piti kevään 
kokouksen 21.4. etäyhteyksin 
Teams-palaverina.  

Kokouksessaan hallitus päätti 
perustaa juhlalehtitoimikunnan 
valmistelemaan ensi vuodeksi 
suunniteltua juhlalehteä yhdis-
tyksen 75-vuotisjuhlan kunniak-
si.  Lehdessä on tarkoituksena 
kertoa yhdistyksen kohokohdis-
ta sekä tapahtumien että henki-
löiden osalta viimeisen 25 vuo-
den ajalta. Ajatuksia ja ideoita 
otetaan mielellään vastaan.

Yhdistys sai kaksi uutta henkilö-
jäsenhakemusta. Hallituksen pää-
töksellä Heikkilä Sami sekä Kivelä 
Hannu, molemmat Suomivalimo 
Oy:stä, hyväksyttiin yhdistyksen 

jäseniksi. Hallitus ja asiamies toi-
vottavat uudet jäsenet tervetul-
leiksi mukaan yhdistyksen toimin-
taan. Yhdistyksestä erosi yksi jä-
sen ja yhden jäsenen poismenos-
ta tuli tieto. Valitettavasti myös 
yritysjäsenten listalta putosi yksi 
valimo pois. Jäsenmäärä on nyt 
571 henkilöjäsentä ja 45 yritys-
jäsentä. Keväällä postitettujen 
jäsenmaksujen vaikutus jäsen-
määrään nähdään myöhemmin. 

Paavo Tennilän rahastoon 
saatiin yksi stipendihakemus. 
Hallitus päätti myöntää 750 €:n 
stipendin Mika Kiiskelle hyvin 
suoritetusta AMK-insinöörin 
opinnäytetyöstä. Tarkemmin 
aiheesta Mikan kirjoittamana 
löytyy lehden sivulta 18. Tällä 
kertaa myönnetty stipendi vie-
tiin SVY:n erikoisrahaston neu-
vottelukunnan käsittelyyn ja si-
tä kautta Kaute-säätiön hoidet-
tavaksi. Tämä oli ensimmäinen

kerta, kun myönnetty stipendi mak-
setaan Kaute-säätiön alaisesta SVY:n 
erikoisrahastosta.    

Yhdistyksen kotisivuille on luvassa 
pientä päivitystä. Erityisesti yhdistyk-
sen yritysjäsenille on tulossa parem-
min näkyvyyttä kotisivujemme kautta.   

Pysykää terveinä.  

Hyvää kesää toivottaen, 

ASIAMIEHELLÄ 
ON ASIAA

Jani Isokääntä
Asiamies

VAROVAISEN TOIVEIKKAANA
KOHTI NORMAALIMPAA ARKEA
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DRYING NEW VALUE
www.sftec.fi

     CNC-KONEISTETUT ISOT JA PIENET 
     VALUMALLIT PUUSTA JA MUOVISTA
  

        Kiteen Malliveistämö
           Aki Mämmi Oy
                      Ruukkitie 1
                  82600 Tohmajärvi
    
                    Puh. 0500 685884
	 			www.kiteenmalliveistamo.fi
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SUOMEN VALIMOMUSEO 
ON JÄLLEEN AUKI   

Kun koronaluvut alkoivat Suomes-
sa syksyllä synkistyä, niin samalla 
lyötiin lappu luukulle monessa 
museossa. Marraskuussa tämän 
kohtalon koki myös Suomen vali-
momuseo. Nyt, viiden kuukauden 
tauon jälkeen, ovemme ovat jäl-
leen auki. Toivottavasti pysyvät-
kin, sillä viime vuonna uudistetun 
perusnäyttelyn ja kokonaan uu-
den Högfors-museon potentiaa-
li ja vetovoima jäivät katsomatta. 

Mitä museoissa sitten tehdään, 
kun tilat ovat yleisöltä suljetut? 
Ainakin Suomen valimomuseos-
sa ihan sitä samaa kuin aina en-
nenkin; näyttelyiden valmistelua, 
kokoelmien hoitoa, luettelointia, 
tutkimustyötä jne. Ja ei! Vastaus 
ei ole ”syljeskeltiin kattoon, ja 
odoteltiin ryhmiä palaavaksi”, 
mikä on ikävän yleinen harhaluu-
lo museon kulissien takaisesta e-
lämästä. Ainostaan museon auki-
pitäjälle on täytynyt keksiä uutta 
puuhaa, mutta siitäkin selvittiin 
vähällä vaivalla, sillä jo monta 
vuotta pestiä hoitanut Paula Väi-
sänen jäi keväällä eläkkeelle, eikä 
uuden työntekijän palkkaamisella 
sattuneesta syystä ole ollut kovaa 
kiirettä. 

Talvikauden ykkösprioriteetti on 
ollut kesänäyttelyn valmistelu. Tällä 
kertaa museon henkilökunta pääsi 
asian suhteen melko vähällä, sillä 
näyttelyn rakensivat ulkopuoliset 
tahot. ”Salaa valetut – Högforsin 
tehtaan firabelityöt” -näyttely kä-
sittelee nimensä mukaisesti Hög-
forsin tehtaan työntekijöiden val-
mistamia oheistöitä eli firabelitöi-
tä. Firabeli tarkoittaa työntekijöi-
den työpaikalla, työnantajien väli-
neillä sekä materiaaleilla ja useim-
miten työajalla omaan käyttöön 
tehtyjä esineitä. Näyttelyn nimes-
tä huolimatta esillä on paljon muu-
takin kuin valutöitä. Näyttelyyn on 
koottu firabelitöitä 1930–1980-lu-
vuilta, joista suurin osa on lainas-
sa yksityisiltä henkilöiltä, mutta 
osa kuuluu Suomen valimomu-
seon kokoelmiin. 

Näyttely pohjautuu Teollisuuslii-
ton ja Työväen muistitietotoimi-
kunnan yhteistyöhankkeeseen 
"Yhteen hitsattu porukka", jossa 
on tallennettu muistitietoa teolli-
sen työn muutoksesta Suomessa. 
Myös Högforsin tehtaan kymmen-
tä entistä työntekijää haastateltiin. 
Näyttelyn toteuttamiseen on saatu 
apuraha Emil Aaltosen säätiön yh-

teydessä toimivalta Teollisen kult-
tuurin tutkimusrahastolta. Näyttely 
on toteutettu yhteistyössä Helsin-
gin Yliopiston museologian opis-
kelijoiden kanssa. 

Näyttely on näillä näkymin avoinna 
yleisölle 29.8.2021 saakka. Suomen 
valimomuseo on auki toukokuun ai-
kana la-su klo 12-15, ja kesäkuun 
alusta lähtien ke-su klo 11-17. Ai-
nakin vielä toukokuussa museossa 
ovat voimassa koronarajoitukset, 
joiden mukaan museossamme saa 
olla kerralla enintään kuusi asiakas-
ta, ja heidänkin oleskeluaikansa on 
rajoitettu 30 minuuttiin. 

Vaan mitäpä sitten firabeli-näyt-
telyn jälkeen? Sitä emme vielä tie-
dä johtuen siitä, että näyttelykalen-
teri on elänyt niin sanotusti ajassa. 
Muutama näyttely on jo siirtynyt 
hamaan tulevaisuuteen, mutta mi-
tään ei ole onneksi pitänyt lopulli-
sesti perua. Tiedossa on ainakin 
valokuva- ja sarjakuvanäyttelyä se-
kä Länsi-Uudenmaan museoiden 
yhteinenkiertonäyttely ”Sinulle mi-
nulta”. On myös ollut puhetta ko-
rona-ajan inspiroimasta taidenäyt-
telystä. 

TEKSTI: JANNE VIITALA
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Charlotta Ruotanen asettaa näyttelyn tekstiä paikoilleen. 
Janne Viitala/KRM

Erkki Lehtirannalle firabelina valmistunut leikkiauto. Myöhemmin Erkki teki itsekin pitkän päivätyön Högforsin 
valimossa. Hanna Ellermaa/KRM

Opiskelijoille järjestettiin alumiinivalunäytös Rauno Bergma-
nin toimesta valimomuseon pihamaalla. Janne Viitala/KRM 
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Isoin ponnistus on kuitenkin mu-
seon tietokannan vaihtaminen. 
Tietokanta on siis se tietokone-
ohjelma, jonne luetteloidaan mu-
seon esineet ja kuvat. Valimomu-
seon objektien lukumäärä siellä 
hätyyttelee jo kymmentä tuhatta. 

Vaihto-operaatio ei siis ole mikään 
erityisen pieni, sillä vanha tietokan-
ta täytyy siivota ennen vaihtoa. Hy-
vä puoli uudistuksessa on se, että 
museon kuvia ja esineitä alkaa ujua 
kaikkien selailtavaksi hakupalvelu 
finnaan (www.finna.fi), jossa jo nyt 

on runsaasti kuvia myöskin Suomen 
valimoista. Uuden tietokannan kil-
pailutus on todennäköisesti alkanut 
jo tämän lehden tipahdettua posti-
laatikkoosi, ja homman pitäisi olla 
jotakuinkin valmiina vuoden vaih-
teen paikkeilla. 

Viisi valuria 
–reliefi, jonka 
valumalli val-
mistui firabeli-
na, mutta joka 
lopulta päätyi 
viralliseksi tuot-
teeksi. Hanna 
Ellermaa/KRM

Hyvää kesää Valimoviestin lukijoille!
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Hyvää kesää Valimoviestin lukijoille!
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YRJÖ M. LEHTONEN 90 VUOTTA

”Lehtonen” kaikuu tuttu ääni pu-
helimesta, kun soitan hänelle huh-
tikuussa 2021. Tarkoituksena on 
tehdä merkkipäivähaastattelu. Var-
sinainen otsikon mukainen merkki-
päivähän oli 4.5.2020, tuolloin kui-
tenkin koronatsunami vyöryi pääl-
lemme, ja SVY:n onnitteludelegaa-
tio ei päässyt onnittelukäynnille. 

Kertailemme päivän tilannetta, 
päivänsankarin vointia. Sitten pu-
he kääntyy Suomen Valimomies-
ten Liiton perustamisaikoihin. So-
takorvausten alkamisen aikaan 
vuonna 1946 Yrjö oli lukiolainen, 
ja hän näki konkreettisesti isänsä 
valimossa, kuinka alkutekijöissään 

metallurginen tietämys ja osaami-
nen sodan jälkeisessä Suomessa 
oli. Tilannetta kuvaa hyvin se, et-
tä isä B. M. Lehtonen pyysi Tek-
nillisen Korkeakoulun metallurgi-
an professori Matti Tikkasen me-
tallurgista apua, jonka matka Tuk-
holman teknillisen korkeakoulun 
kirjastoon olikin vahva alku alan 
perustietouden saamiseksi Suo-
meen. Samalla se auttoi sotakor-
vausten kanssa kamppailevaa va-
limoa ratkaisemaan metallurgisia 
ongelmia. Olikin siis aivan luon-
nollista, että Yrjö hakeutui Teknil-
liseen Korkeakouluun opiskele-
maan metallurgiaa.  

Yrjö tuo esille SVY:n roolia vali-
moiden työnjohtajien kouluttami-
sessa sotakorvausten aikana, kun 
valimoteollisuutemme oli saatava 
toimimaan. Yrjön isä lausui vuon-
na 1946 Yhdistyksen perustamis-
sanat, ja toimintaa tukeakseen 
hän alkoi kustantaa Suomen Va-
limomies -lehteä. Tähän yhdistyk-
seen Yrjö liittyi nuorena teekkari-
na vuonna 1949, joten hän on ol-
lut yhtäjaksoisesti yhdistyksen jä-
sen 72 vuotta ollen yhdistyksem-
me pitkäaikaisin jäsen. SVY:n 70. 
vuosikokouksessa 2017 hän piti 
osallistujien mieleen jääneen pu-
heen SVY:n perustamisvaiheista. 

Jo 16-vuotiaana Yrjö oli ensim-
mäisen kerran hankkimassa vali-
motyökokemusta Norjasta Berge-
nistä, mikä jatkui teekkariaikana lu-
kuisina kesinä. Diplomi-insinöörik-
si hän valmistui 1956, ja aloitti vä-
littömästi työskentelyn Rauta- ja 
Metallivalimo Suomi Ky:ssä. Yri-

tys on Suomen ensimmäinen ja siis 
vanhin yksinomaan valuihin keskit-
tynyt valimo.  

Vuonna 1972 Lehtonen tuli per-
heyhtiön toimitusjohtajaksi B. M. 
Lehtosen sairastuttua. Tuolloin 
maassamme toimi reilut sata ku-
polilla varustettua rautavalimoa 
juuri samaan aikaan, kun meillä 
julkistettiin maailman tiukimmat 
valimopölyjä koskevat määräykset. 
Helsingin kaupunginjohtaja Teuvo 
Aura toivoi julkisesti teollisuuden 
poistuvan kaupungista, ja niinpä 
Yrjö siirsi Helsingissä Elimäenka-
dulla toimivan rautavalimon 
Iisalmeen vuonna 1975. 

Teollisuusneuvos Yrjö M. Lehtonen 
osoitti, että pieni perheomisteinen 
yritys voi oikealla strategialla ja on-
nistuneilla yritysostoilla nousta no-
peasti menestyväksi konserniksi. 
Olennaisinta oli, että hän toimitus-
johtajana teki ratkaisevan päätök-
sen: Suomivalimoa laajennetaan ja 
kehitetään sellaiseksi, ettei se kuo-
le isojen puristuksessa.  

Yritysostojen lista 1980-luvun 
alussa näyttää komealta: Högfors, 
Rosenlew, Asko-Upo, Niemisen 
valimo, Satakunnan valu, konepa-
joja sekä Meehanite Worldwide. 
Viidessä vuodessa tehtiin toista 
tusinaa yrityskauppaa, ja yrityksen 
liikevaihto viisitoistakertaistui. Yrjö 
toteaa puhelimessa: ”Kehuminen 
on vaikeaa, mutta kyllä me onnis-
tuimme yritysostoissamme keski-
määrin hyvin. Vaikka virheitä teh-
tiin, onnistuneita yrityskauppoja 
oli enemmistö.”  

Merkkipäivä

TEKSTI: Olavi Piha

Teollisuusneuvos Yrjö M. Lehtonen 
liittyi Suomen Valimoteknisen Yh-
distyksen jäseneksi vuonna 1946
 ja vuonna 1987 hänet kutsuttiin 
yhdistyksen kunniajäseneksi.
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Teollisuusneuvos Yrjö M. Lehto-
seen on luotettu monella yhteis-
kunnallisella taholla, ja hän toimi 
mm. Helsingin Kauppakamarin 
puheenjohtajana. Yrjö itse pitää 
kuitenkin kaikkein vaativimpana 
Suomen Työnantajien Keskuslii-
ton Pienteollisuuden neuvottelu-
kunnan puheenjohtajuutta vuosi-
na 1983 – 1987. Lisäksi hän vaikut-
ti Metalliteollisuuden keskusliiton 
varapuheenjohtajana ja siellä työ-
markkinavaliokunnan puheenjoh-
tajana. Metalliteollisuuden Kes-
kusliitossa ollessaan hän käynnis-
ti valimoiden toimialaryhmän, 
jonka ensimmäisenä hallituksen 
puheenjohtaja hän vaikutti 1977
 – 1983. Näkyvänä saavutuksena 
tuosta ajasta on Teknillisen Kor-
keakoulun valimoalan professuuri.  

Aikaa ja energiaa vapaa-ajan 
harrastuksiinkin riitti, joten par-
haimmillaan hänellä oli 43 eri-

laista luottamustehtävää. Uinnista 
Yrjö innostui poikiensa harrastuk-
sen myötä toimien pitkään uima-
seura Vetehisten puheenjohtaja-
na ja sittemmin Suomen Uimalii-
ton luottamuselimissä mm. pu-
heenjohtajana vuonna 2000. Hän 
on Suomen Uimaliiton kunniapu-
heenjohtaja. Johtotehtäviä on riit-
tänyt myös bridgen, tenniksen ja 
golfin valtakunnallisissa liitoissa. 
Ilmatorjuntasäätiössä Yrjö on toi-
minut vuosikymmenet puheen-
johtajana. Innoittajana oli ase-
palveluksen suorittaminen Hel-
singin ilmatorjuntarykmentissä, 
joka tuolloin vielä sijaitsi Santa-
haminassa.  

Suomen Nuorkauppakamarit 
Ry:n hallituksen puheenjohtajana 
Lehtonen toimi 1965, ja oli luomas-
sa pohjoismaista konferenssiperin-
nettä ja hankkimassa ensimmäistä 
Eurooppakokousta (Helsinki -66) 

Suomeen. Ansioistaan hänelle 
myönnettiin 1963 senaattorin arvo. 
Tässä toiminnassa hankitut henkilö-
suhteet auttoivat myöhemmin Leh-
tosta selättämään yritystoiminnas-
sakin vastaan tulevat monenlaiset 
vaikeudet.  

Teollisuusneuvoksen arvonimen 
Yrjö Lehtonen sai vuonna 1981.   

Suomen Valimoteknisen Yhdistyk-
sen kunniajäseneksi Lehtonen kut-
suttiin vuonna 1987, ja poikkeuksel-
lisesti toinenkin huomionosoitus tuli 
samana vuonna: SVY:n ansiomerkki.  

Urheilu ja liikunta, kuten tennis on 
Lehtoselle henki ja elämä, ja lujaa 
kuntoa hän onkin tarvinnut hoitaes-
saan nopeasti laajenevaa yritystään 
sekä lukuisia merkittäviä luottamus-
toimia. 

Suomen Valimotekninen Yhdistys ja sen kaikki jäsenet toivottavat 
Yrjö M. Lehtoselle paljon onnea merkkipäivän johdosta!

Diplomi-insinöörik-
si valmistunut Leh-
tonen tarkastelee 
pitkään Suomivali-
mossa palvelleen 
Kalle Lautimon 
kanssa valettuja 
tuotteita. Juuri 
raudan valami-
nen, metallurgi-
aan liittyvät asiat 
sekä käytännön 
valimotyö ovat 
aina olleet Yrjö 
M. Lehtosen sy-
däntä lähinnä ja 
hänen johtaman-
sa liiketoiminnan 
ytimessä.
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 Vuosikokouskutsu − Årsmöteskallelse
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 74. vuosikokous pidetään 

perjantaina 1.10.2021 klo 13.00 
Original Sokos Hotel Vaakuna Gallen-Kallelankatu 7, 28100 Pori. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat. 

Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 74. årsmöte arrangeras 
fredagen den 1.10. 2021 kl 13.00 

Original Sokos Hotel Vaakuna Gallen-Kallelankatu 7, 28100 Björneborg. 
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9. §.

VUOSIKOKOUKSEN 2021 OHJELMA:

Torstai 30.9.2021 

Saapuminen hotelliin, Original Sokos Hotel Vaakuna Gallen-Kallelankatu 7, 28100 Pori    
   
20.00 Cocktail-tilaisuus, Original Sokos Hotel Vaakuna 

Perjantai 1.10.2021 
 
08.00 Ilmoittautuminen, aamukahvit Original Sokos Hotel Vaakuna  
09.00 Vierailu, Peiron Oy  
12.00 Lounas  

ilmoittautuminen jatkuu 

13.00 SVY:n vuosikokous 
14.00–14.30 Iltapäiväkahvit 
14.30–16.00 Esitelmätilaisuus 
– Kokemäen kapungin terveiset, kaupungin johtaja Teemu Nieminen 
– Finnamyl Oy, Kokemäen elinkeinotoiminta alkutuotannon näkökulmasta, hallituksen jäsen Petri Rakkolainen 
– Peiron Oy, vuosikokousisännän terveiset, toimitusjohtaja Marko Telenius  

16.00 Sauna, Original Sokos Hotel Vaakuna 
19.00 Iltajuhla, Original Sokos Hotel Vaakuna 
– juhlaillallinen 
–muuta ohjelmaa 

01.00 Tilaisuus päättyy  
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OPINTOPÄIVÄT SEKÄ SVY:N 74. VUOSIKOKOUS PORISSA 1.10.2021 
 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
 

Osanottaja: ___________________________ Yritys: _________________________________ 
 
Seuralaisen nimi:_________________________ 
 
Jäsen (    ) Veteraani (    )     Opiskelijajäsen (    ) 
 
MAJOITUS, Original Sokos Hotel Vaakuna 
 

Valitse yö(t) yö 29.9. yö 30.9. yö 1.10. €/vrk/hlö yht. € 
1-hengen huone (    ) hlöä (    ) hlöä (    ) hlöä 108 € / vrk / hlö  (    ) vrk € 
2-hengen huone (    ) hlöä (    ) hlöä (    ) hlöä 65 € / vrk / hlö  (    ) vrk  € 
    YHTEENSÄ € 

 
30.9.-1.10.2021 OPINTOPÄIVÄT JA VUOSIKOKOUS Jäsenenä osallistumalla sekä opintopäiville että 
vuosikokoukseen, olet oikeutettu 10%:n alennukseen osallistumismaksuista 
 

30.9.-1.10.  Opintopäivät + 
vuosikokous 310 € (    ) kpl yht.                                €     

  
1.10.2021 VIERAILU, VUOSIKOKOUS JA ILLINEN (Paketit sis. buffet-lounaan sekä iltapäiväkahvin) 
 

30.9. klo 9.00-17.00 Opintopäivät 280 € (    ) kpl  
30.9. klo 9.00-17.00 Opintopäivät (ei jäsen) 320 € (    ) kpl  
30.9. klo 19.00 Cocktail-tilaisuus 50 € (    ) kpl  
1.10. klo 9.00-11.45 Tehdasvierailu   (    ) hlöä                               

1.10. klo 12.00 Lounas, Sokos Hotel 
Vaakuna  (    ) hlöä                               

1.10. klo 13.00-16.00 Kokous- ja esitelmäpaketti 65 € (    ) kpl yht.                                € 
1.10. klo 19.00 Juhlaillallinen, alko 95 € (    ) kpl yht.                                € 
 Juhlaillallinen, vesi  70 € (    ) kpl yht.                                € 

   
YHTEENSÄ € 

 
 
VUOSIKOKOUS JA ESITELMÄTILAISUUS 1.10.2021 klo 13.00-16.00 
 
ERIKOISTOIVOMUKSET (huonetoveri, ruokarajoitukset yms.) 
 
 
 

 
 
Päiväys ____________       Allekirjoitus___________________________________       yht._________€ 
 
Palautathan tämän lomakkeen 8.9.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen jani.isokaanta@svy.info tai 
vaihtoehtoisesti postitse SVY / Jani Isokääntä, Paavo Havaksen tie 5 D, 90570 Oulu tai täytä ilmoittautumislomake 
yhdistyksen kotisivuilla www.svy.info. Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi peruuttaa ilman kuluja 15.9.2021 
mennessä. Jos peruminen tapahtuu tämän jälkeen, Yhdistys veloittaa perumisesta mahdollisesti Yhdistykselle 
aiheutuneet kulut osallistujalta.  
 
Yhdistys laskuttaa osallistumismaksut ilmoittautujan edustamalta yritykseltä, jos vuosikokoukseen osallistuja ei toisin 
ilmoita.  
 
Varauksesi on voimassa, kun ilmoittautumislomake on palautettu ohjeita noudattaen. Lisätietoa antavat yhdistyksen 
asiamies Jani Isokääntä, 040 834 8088 tai Marko Telenius, Peiron Oy, 040 766 6524. 
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TORSTAI 30.9.2021 

8:30 – 9:00 Ilmoittautuminen hotellilla

Avaus Markku Eljaala

9:00 – 9:20 Valimoteollisuuden Euroopan tilannearvio vuodelle 2020. Juhani Orkas, Aalto-yliopisto 
9:20 – 9:40 Valimotutkimustilanteen katsaus. Juhani Orkas, Aalto Yliopisto 
9:40 – 10:30 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 

10:30 – 11:00 KAHVI 

11:00 – 11:45 Onko uusi mikseri parempi kuin 30 vuotta vanha. Michele Ingegnoli, Foundry and Metallurgy 
Engineering 
Klo 11:45 – 12:30 Mikään ei ole muka muuttunut, mutta sutta tulee – Prosessin laadun hallinta ja ongelmien 
todellisten juurisyiden selvittäminen.  Markku Eljaala, Peiron Oy 

12:30 – 13:30 Lounas 

13:30 – 14:15 Kehien käsittelylaitteet - kääntölaitteet, ketjukääntimet, siirtolaitteet ja – vaunut. 
Marcus Nybergh, Lux Oy 
14:15 – 15:00 Oikea peitoste oikeaan paikkaan – Peitosteiden valinta, valmistus, käyttö ja varastointi
 sekä laadunvarmistus. Kari Koskinen, Foseco  
15:00 – 16:00 Muottihiekan elvyttämisen kaikki eri vaihtoehdot - hyödyt vs. haitat. 
Tommi Sappinen, Aalto-yliopisto.  
16:00 – 16:30 Paneelikeskustelua edellisistä aiheista  
Päätössanat Markku Eljaala  

17:00 – 18:45 Sauna 
19:00 – 22:00 Coktail-tilaisuus 

PERJANTAI 1.10.2021

08:30 – 11:30 Yritysvierailu: Peiron Oy, Teollisuustie 4, 32810 Kokemäki  
12:00 – 13:00 Lounas

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.

OPINTOPÄIVÄT 30.9-1.10.2021, PORI
Vuoden 2021 opintopäivät järjestetään 30.9.2021. Tervetuloa Original 
Sokos Hotel Vaakunaan, osoitteeseen Gallen-Kallelankatu 7, 28100 Pori!

KAUHEAA KAAVAUSTA
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By assisting with the construction of large, high performance machines - 

with the help of our products and experts.

WE HELP WITH THE MINING OF 
RAW MATERIALS EVERY DAY.

Castings are indispensable in the manufacturing  of bucket wheel excavators and giant o� -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, e�  cient 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.

Subscribe to our newsletter at www.foseco.se now

www.foseco.se   infosweden@foseco.com
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Sahainvestoinnilla 
tehokkuutta teräs-
valimon tuotantoon

Aloitin tammikuussa 2018 opis-
kelun Tampereen ammattikorkea-
koulussa. Opintoihin sisältyi myös 
opinnäytetyön tekeminen, johon 
sain aiheen Tevo Lokomolta kesäl-
lä 2020. Opinnäytetyön nimeksi tu-
li Puhdistamon sahainvestointi, ja 
se valmistui alkuvuodesta 2021. 

Opinnäytetyö toteutettiin Tevo 
Lokomon tarpeesta selvittää saha-
investoinnin kannattavuutta, ja sen 
tuomia mahdollisuuksia yrityksen 
tuotantoon. Tutkimus toteutettiin 
kvalitatiivisesti perehtymällä inves-
tointien kannattavuuslaskentaan 
ja pohtimalla, mitkä tuotteet yri-
tyksen tuotannosta olisivat mah-
dollisesti sahaukseen sopivia. Las-
kelmiin valikoidut tuotteet olivat 
sellaisia, jotka esiintyvät yrityksen 
tuotannossa säännöllisesti, mutta 
esiselvityksen perusteella kävi il-
mi, että myös muita sahattavaksi 
soveltuvia tuotteita yrityksen tuo-
tannosta löytyy. 

Tutkimuksen mukaan sahauksel-
la saavutetaan merkittäviä etuja 
muun muassa tuotannon sujuvuu-
den ja työturvallisuuden kannalta. 
Perinteiseen polttoleikkaukseen 
nähden hyötyjä olisivat lyhemmät 
koneistusvaiheiden läpimenoajat, 
pienemmät laatukustannukset ja 
parempi työturvallisuus. Merkittä-
vimmät taloudelliset hyödyt syn-
tyvät koneistamon lyhentyneiden 
läpimenoaikojen ansioista. Lyhen-
tyneet läpimenoajat vapauttavat 
konekapasiteettia, jolle voidaan 
myydä uutta työtä. Puhtaat ja ta-
saisemmat leikkuupinnat yhdistet-
tyinä pienempiin työvaroihin no-
peuttavat leikkuupintojen koneis-
tusta merkittävästi, jopa neljäso-
saan alkuperäisestä. Lisäksi sahaa-
malla pystytään välttymään haital-
lisilta savukaasuilta ja kuormittavil-
ta työskentely asennoilta. 

Sahainvestoinnilla ei pystytä pois-
tamaan polttoleikkauksen tarvetta 

kokonaan, vaan sille on oma paik-
kansa yrityksen tuotannossa. Osa 
valmistettavista tuotteista on ko-
konsa ja muotonsa puolesta sellai-
sia, ettei niitä pystytä sahaamalla 
leikkaamaan. Polttoleikkaus on 
huomattavasti sahausta jousta-
vampi leikkausmenetelmä kappa-
leiden muodon ja koon suhteen. 
Polttoleikkauksen puolesta pu-
huu myös sen edulliset käyttö-
kustannukset ja jo olemassa ole-
va laitteisto ja osaava henkilöstö. 

Yrityksen tuotannossa sahatta-
vaksi soveltuvien tuotteiden koot, 
painot ja muodot vaihtelevat suu-
resti toisistaan. Pienimpien kappa-
leiden vaatima sahausalue voi olla 
500 mm isoimpien kappaleiden ol-
lessa jopa 2 000 mm, ja samoin 
kappaleiden painot voivat vaihdel-
la 500 kilogramman adaptereista 
jopa 40 tonnia painaviin kelaimen 
rumpuihin. Sahalla pitäisi pystyä 
sahaamaan jopa 2 000 mm halkai-

Tamperelaisen Tevo Lokomo Oy:n teräsvalimon tuotannon tehostamista sel-
vitettiin mahdollisen sahainvestoinnin avulla. Opinnäytetyö tehtiin esiselvi-
tyksenä Tevo Lokomon sahainvestoinnin tueksi. Esiselvityksessä kartoitet-
tiin sahauksen etuja perinteiseen ja nykyisin yrityksen käytössä olevaan 
polttoleikkaukseen verrattuna. 

VALIMOALAN
KOULUTUS

TEKSTI JA KUVAT: 
Mika Kiiski
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sijaan asti, ja sahan kantavuuden 
pitäisi riittää 40 000 kilogrammaan 
asti. Tevo Lokomon tuotteille par-
haiten sopiva sahatyyppi on van-
nesaha, joka on varusteltu joko 
liikkuvalla pöydällä tai teräkaarel-
la, jotta sahan runko ei ole tiellä 
kappaletta aseteltaessa sahalle.  

Investoinnin taloudellista kannat-
tavuutta selvitettäessä eri inves-
tointilaskentamenetelmillä tutki-
muksessa kävi ilmi, että investoin-
ti voisi maksaa itsensä takaisin kes-
kipitkällä aikavälillä. Tällä hetkellä 
maailmanlaajuisen pandemian ta-
kia teollisuudessa vallitsevan epä-
varman tilanteen vuoksi yrityksen 
on vaikea lähteä toteuttamaan in-
vestointia, jonka takaisinmaksuai-
ka on näinkin pitkä.  

Tutkimuksessa käytetyillä inves-
tointilaskentamenetelmillä saatiin 
hieman toisistaan poikkeavia tulok-
sia.  Eri menetelmillä saatujen tu-
losten eroihin suurin vaikuttava te-
kijä oli rahan aika-arvon huomioi-
minen laskennassa. Jotkut inves-
tointilaskentamenetelmät sen 
huomioivat ja jotkut eivät. 

Tutkimuksessa kerättyä tietoa 
pystytään helposti käyttämään in-

vestointipäätöksen tueksi. Tutki-
mustulokset kertovat selkeästi sa-
hauksella saavutettavista eduista 
ja haitoista perinteiseen polttoleik-
kaukseen nähden. Tutkimuksessa 
on selvitetty myös investoinnin ta-
loudellista kannattavuutta. Jotta 
investointilaskelmat olisivat mah-
dollisimman tarkkoja, vaativat ne 
vielä tarkennusta käytettyihin läh-

töarvoihin. Tutkimus antaa kuiten-
kin hyvän pohjan Tevo Lokomolle 
sahainvestointipäätöksen tekoon. 

Haluan kiittää Tevo Lokomo Oy:tä 
opintojeni mahdollistamisesta ja 
sen henkilöstöä saamastani avus-
ta ja kannustuksesta opintojeni 
aikana. Kiitän myös Suomen Vali-
moyhdistystä saamastani tuesta. 
Opinnäytetyön tekeminen antoi 
minulle selkeämmän kuvan siitä 
työstä, mitä vaaditaan ennen in-
vestointipäätöksen tekemistä. 

Käsivaraisen polt-
toleikkauksen jäl-
keen leikattu pinta 
jää epätasaiseksi.

TEKSTI JA KUVAT: 
Mika Kiiski

Opinnäytetyön tiedot: Kiiski, M. 2021. 
Puhdistamon sahainvestointi. Konetek-
niikan koulutus. Tuotantotekniikka ja 
koneautomaatio. Tampereen ammat-
tikorkeakoulu. Opinnäytetyö. http://
urn.fi/ URN:NBN:fi:amk-202101081115

 Leikkausvirhe. Polttoleikattu pinta jäänyt vajaaksi koneistuksen jälkeen.
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TUOMO  TIAISEN
VIISUJA

UUDENKAUPUNGIN RAUTAVALIMO OY 
(sävel: Reissumies ja kissa)

On mailla Uudenkaupungin valimo verraton, 

mi rautatuotteet hallitsee.  

Se laatutietoisuuden kanssa työtä tehnyt on  

ja satoa nyt korjailee.  

On suomut sekä lujat palloraudat hanskassaan 

ja URVA kasipuolikas luo tietä tulevaan.  

Myös Meehaniten lisenssit pakettiin tarjoilee 

nyt luontevasti URV.  

Saat yhden valun taikka pienen sarjan sukkelaan, 

max parin tonnin kappaleen.  

Jos laadun haluat sä vielä kerran varmistaa, 

taas URV sua palvelee. 

On simuloinnit, tarkastukset kaikki hanskassaan, 

ja vaikka minkä paperin tuo valu mukanaan. 

On sarjassansa lippulaiva, työnsä hallitsee, 

se onhan sentään URV!

TUOMO TIAISEN VIISUT, osa 2.

Taustakuva: Roosa Salmela
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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

Taustakuva: Roosa Salmela
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OLE KROGELL

IN
MEMORIAM

SVY:n kunniajäsen dipl. ins. 
Ole Krogell menehtyi 73-vuo-
tiaana 6.3.2021 kotonaan Ke-
ravalla nopeasti edenneen, ag-
ressiivisen syövän uuvuttamana. 

Tutustuin Oleen Helsingin tek-
nisen korkeakoulun vuoriosastol-
la ja Teknologföreningen osakun-
nassa Otaniemessä syksyllä 1968. 
Ole erottui heti rauhallisena ja ys-
tävällisenä teekkarina, joka aktiivi-
sesti osallistui osakuntatoimintaan. 
Vuonna 1969 hänet valittiin Tekno-
logföreningen hallitukseen vastaa-
maan osakunnan taloudesta. Ta-
loudenpito oli Olelle tuttua. Hä-
nen isänsä oli maanviljelijä Sipoos-
sa, ja Olella oli kotitilallaan paljon 
vastuita, mm. taloudesta huoleh-
timinen.  

Ole tuli Oy Lux Ab:n palveluk-
seen juuri ennen vuoden 1979 
GIFA-messuja, ja hän oli Luxil-
le uskollinen eläkkeelle jäämi-
seensä asti vuonna 2012. Ole 
ehti osallistua kahdeksiin GIFA-
messuihin. Kielitaitoisena hän 

mm. auttoi muita SVY:n messu-
kävijöitä, ja huolehti myös omis-
ta toimittajakontakteistaan.  

Luxilla Olen työtehtäviin kuului-
vat heti alusta lähtien hoitaa vali-
mo- ja metallurgisen teollisuuden 
suuret koneprojektit, mutta myös 
osallistuminen muuhun myynti-
työhön ja yrityksen ”backup” toi-
mintoihin, joita Luxilla oli runsaas-
ti. Tällaisia olivat toimitettujen ko-
neiden vara- ja kulutusosien iden-
tifioiminen, koneiden käyttöohjei-
den käännöstyöt, käyttöturvalli-
suustiedotteiden laadinta, turval-
lisuusneuvonantajana toimiminen 
ja kollegojensa avustaminen. Ole 
oli hyvin etevä informaation hallin-
nassa, ja hän hyödynsi aktiivisesti 
tietohallinnan uusia ohjelmistoja. 
Ole löysi asemansa Luxilla pian,
 ja hän toimi hyvin itsenäisesti, 
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mikä oli hänelle luontaisinta. 
Ole oli työtoverina hyvin pidetty. 

Ole liittyi SVY:n jäseneksi vuon-
na 1980, ja hän osallistui heti aktii-
visesti SVY:n toimintaan. Ole oli 
kiinnostunut valokuvaamisesta ja 
hänestä tuli hyvin nopeasti SVY:n 
epävirallinen valokuvaaja, jolla ai-
na oli kamera mukana, olipa kysy-
myksessä SVY:n matka, koulutusti-
laisuus tai vuosikokous.  

Kun Valimoviesti alkoi ilmestyä 
1980-luvulla, toimin lehtitoimikun-
nan puheenjohtajana. Ole seurasi 
sivusta, kun ensimmäisinä vuosina 
tuskailimme silloisen asiamiehen 
Christer Collanin kanssa, miten 
saada Valimoviestin kaksi nume-
roa vuodessa ilmestymään, lisäk-
si jonkinlaisen aikataulun mukaan. 
Kun Valimoviesti tällä tavalla oli il-

mestynyt muutaman vuoden, Ole 
tiedusteli minulta, onko mahdollis-
ta, että hänen vaimonsa Kaisa ja 
hän Kaisan avustajana voisivat ot-
taa vastuun Valimoviestin aineiston 
keruusta, oikoluvusta, taitosta, lay-
outin tekemisestä, postituslistasta 
sekä valmiin aineiston toimittami-
sesta painatusta varten. Samalla 
Ole ehdotti myös, että Valimovies-
ti voisi ilmestyä neljä kertaa vuo-
dessa sekä että jokaisella lehden 
numerolla olisi selvä deadline. 
SVY:n hallitus hyväksyi Kaisan ja 
Olen tarjouksen, ja yhdessä he toi-
mittivat 25 vuoden aikana 100 Va-
limoviestiä. Heti kun Valimoviesti 
alkoi ilmestyä Kaisan ja Olen toi-
mittamana neljä kertaa vuodessa, 
jäivät asiamiehen jäsenpostitukset 
pois, ja SVY:n jäseninformaatio al-
koi tapahtua Valimoviestin kautta. 
Kaisan ja Olen jälki alkoi näkyä 

heti. Lehden otsikointi ja layout 
olivat selkeät, ja lehden teksti oli 
hyvin oikoluettu. SVY:llä oli taso-
kas lehti, jonka talous myös vähi-
tellen saatiin kuntoon. SVY:n kii-
tollisuus on suuri, ja Olen valinta 
SVY:n kunniajäseneksi SVY:n 70-
vuotisvuosikokouksessa vuonna 
2017 oli luonteva tapa kiittää 
Olea työstään Valimoviestin 
ja SVY:n hyväksi. 

 

Calle Nybergh
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VALIMOALAN
HENKILÖITÄ

KUKA KUKIN ON 

Nimesi ja työnantajasi / 
Kerro hiukan itsestäsi? 
Ari Mourujärvi, ikä 39 vuotta, Val-
metTechnologies Oy, Rautpohjan 
valimo. Opiskelin TKK:lla konetek-
niikkaa, ja pääaineenani oli valu-
tuotetekniikka, sivuaineina ko-
neenrakennuksen materiaalitek-
niikka sekä teollisuustalous. Tein 
diplomityöni vuonna 2008 Raut-
pohjan valimoon, ja minulle tar-
jottiin tämän jälkeen siellä metal-
lurgin tehtävää. Tällä hetkellä toi-
min teknologiapäällikkönä Valme-
tin Kartonki- ja paperikoneet liike-
toimintalinjan Valimotoiminnoissa. 
Työhöni kuuluvat metallurgin teh-
tävät Rautpohjan valimossa ja lii-
ketoimintalinjan valimoiden se-
kä hankinnan tukeminen. 

Perheeseeni kuuluu vaimo ja kol-
me lasta.  Harrastan juoksemista, 

hiihtämistä, kalastusta, marjastusta 
ja luontoretkeilyä perheen kanssa.

Miten päädyit valimoalalle? 
Kiinnostuin valimoalasta TKK:lla 
fukseille pidetyissä eri opinto-
suuntien yleisesittelyissä.  Pro-
fessori Juhani Orkaksella oli hy-
viä pointteja, miksi valimoalalle 
kannattaisi hakeutua eikä hän 
ollut väärässä. Kesätyöt Spe-
cialvalimo J. Pap Oy:ssä sekä 
Sulzerin Karhulan valimossa 
lisäsivät mielenkiintoa alaa 
kohtaan.

Kuvaile tyypillinen työpäiväsi /
mitä olet tänään tehnyt? 
Tällä hetkellä erityisen paljon on 
työllistänyt globaalin ERP-järjestel-
män käyttöönotto. Tämä päivä on 
pitänyt sisällään valimon sisäisten 
laatupalautteiden käsittelyä, kehi-
tyshankkeen tilanteen läpikäyntiä, 
valimon tuotannon seuraamista 
sekä ERP:n käyttöönottoa. 

Miksi valimoalalle / 
mikä alassa kiehtoo? 
Valimotuotannossa on valtava 
määrä muuttujia, joita pyritään 
hallitsemaan ja vakioimaan. Mi-
käli toiminta ei pysy kontrollissa,
 niin tämä näkyy hyvin nopeasti 
tuotteiden sekä toiminnan laa-
dussa.

Mikä on suhteesi SVY:hyn?  
Opintopäiville osallistuin ensim-
mäisen kerran opiskelijana 2007 
ja samana vuonna liityin jäseneksi.

Mitä odotat yhdistyksen 
toiminnalta?
Erityisesti hyviä vuosittaisia 
opintopäiviä. 

Kerro jotain, mitä työtoverisi 
eivät sinusta tiedä? 
Harrastan verkkokalastusta kesät 
talvet. Työtoverit sen kyllä tietävät, 
mutta muu lukijakunta ei.

Paljon puhutaan valimoalan uu-
distumisesta yms., mutta mikä 
tai mitkä asiat mielestäsi ovat 
sellaisia, jotka pitää säilyttää?
Valimoalan tulee uudistua, ja vali-
moiden tulee jatkuvasti kehittää 
toimintaansa, mutta tämä vaatii 
osaavaa henkilöstöä sekä osaa-
mista esim. digitalisaation hyö-
dyntämiseksi. Valimoalan koulu-
tuksen hiipuminen on valimoil-
le kasvava ongelma, joka konk-
retisoituu pikkuhiljaa kokeneen 
henkilöstön eläköityessä. Toivot-
tavasti valimoalan koulutus saa 
tuulta purjeisiin TAKKin valimo-
alan oppimisympäristön myötä. 

Sen olen oppinut, että valimossa 
pitää olla hyvin perillä mitä hallis-
sa tapahtuu. Ongelmien ilmetessä 
juurisyyt eivät välttämättä ole siellä, 
mihin syyttävä sormi ensin osoittaa.

Kuka on seuraava haastateltava 
ja mikä on kysymyksesi hänelle? 
Ossi Karlström, Kalevala Koru Oy. 
Millaisia erityispiirteitä koruvalujen 
valamiseen liittyy? 

Uusi juttusarjamme tutustuttaa lukijat valimoalalla työskenteleviin henkilöi-
hin. Tällä kertaa on Sampo Vauhkosen vuoro haastatella Ari Mourujärveä. 

Kuka on Ari? Haastateltavana on Ari 
Mourujärvi, ValmetTechnologies Oy, 
Rautpohjan valimo.
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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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Press release

ASK Chemicals actively drives 
forward environmental protection 
and resource conservations

The International Environment Day on June 5 puts a spotlight on climate 
change	and	the	need	for	increased	environmental	protection,	resource	effi-
ciency and sustainability.

For many years, the chemical in-
dustry has pioneered innovative 
solutions and concepts that help 
minimize the impact on the envi-
ronment and resources. As a lead-
ing supplier of foundry chemicals 
and materials, ASK Chemicals is 
continuously working to reduce 
waste and emissions at its pro-
duction sites. 

At its main plant in Wülfrath, the 
company has implemented two 
important projects for greater
environmental protection and 
resource conservation in the 
form of rinse water recycling 
and thermal afterburning.

AUTOMATED RINSE 
WATER RECYCLING

Water is used not only for the 
production of chemicals, but al-
so for cleaning the manufactu-
ring equipment. ASK Chemicals
 is constantly striving to reduce 
or, at best, recycle the amount of
 the cleaning and rinsing water 
used. At its main production site 
in Wülfrath, the company has be-
gun implementing an automation 
project that is already saving up 
to 600t of water annually.This is 
roughly equivalent to the volume 

of 3,000 filled bathtubs. For quali-
ty reasons, after a product has 
been manufactured and before a 
new cycle can begin, the produc-
tion equipment must be cleaned 
with water. Previously, the clean-
ing water was fed to the waste-
water treatment plant and even-
tually disposed of.

In a new, fully automated pro-
cess, this rinsing water is now 
pumped into collection tanks, 
sorted by type, and returned 
for the next production batch. 
Each production step is cont-
rolled and monitored at all ti-
mes via the process control 
system to ensure the quality 
of the product at all times. 
By,implementing the project, 
ASK Chemicals saves valuable 
water, recycles raw material, 
and reduces waste.

KEEPING EMISSIONS 
IN THE SYSTEM

The thermal afterburning system 
at the Wülfrath site, which is one 
of the most modern in Europe, 
makes it possible to keep the 
emissions generated during the 
production process in a closed 
system, as well as to return ener-

gy to the production cycle in a re-
source-saving manner. The reco-
vered energy is used, for example, 
to heat production equipment to 
the necessary operating tempera-
ture.

"With targeted investments in en-
vironmental protection and resour-
ce conservation, such as in rinse 
water recycling or in our thermal 
afterburning system, we not only 
make an important contribution to 
society, but also ensure the long-
term success of ASK Chemicals 
as a leading supplier of foundry 
chemicals and materials," says Dr. 
Jens Müller, Executive Vice Presi-
dent Chemicals Division of ASK 
Chemicals.

Dr. Jens Müller, Executive Vice Presi-
dent Chemicals Division.

TEXT: Verena Sander
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Valimon luotettava yhteistyökumppani

Edustamme  varteenotettavia toimittajia ja laadimme asiakkaillemme
räätälöytyjä ratkaisumalleja jo yli 55 vuotta.

Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo

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

Koneet ja laitteet

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

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

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778
e-mail: diaco@diaco.fi

Lämmitys- ja jäähdytysseula, 
panosajo (Neuhof)
Lämmitys- ja jäähdytys-
seula, panosajo DeAnTek 
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Vientivetoinen Suomi Suuri-
ruhtinaskunta vs. Tuontiriippuvai-
nen Suomen Nykyinen Tasavalta 

KOLUMNI

TEKSTI: Nimimerkki Van

materiaaliteollisuus: Brittiläinen si-
joittaja vie tuotot Cayman-saarille, 
sen mikä venäläiseltä materiaalin-
toimittaja Norilsk Nikkeliltä jää, ja 
toisessa Hamina-Kotka-projektissa 
voitot imee kiinalainen taho raaka-
aineillaan. Suomi toimii loistavana 
alustana Kiinan Silkkitien matkalla 
Mersun kautta Keski-Euroopan säh-
köautoteollisuuden ytimeen Ukin 
Autotehtaan toimiessa Troijan 
puuhevosena.  

Van sitä ihmettelen, että missä suo-
malainen yksityinen ahne kapitalisti 
ja valtiokapitalisti luuraa, kun ei ko-
timaiseen suihkeena annettavaan 
joustavasti muunneltavaan korona- 
rokotteeseen investointi kiinnosta. 
Sanotaan, että kyllä investointirahaa 
ja tukea löytyy, kunhan on hyvä idea; 
tässä on, mutta kun ei kiinnosta!  

Aika veikeäksi on yritysten tukemi-
nen Suomessa mennyt: Konkurssiin 
koronan seurauksen hakeutuneen 
Karhulan Valimon yrittäjät kertoivat, 
että koronatuki on kääntynyt niin, et-
tä yrittäjä takaa Finnveran, jotta se 
takaa pankin! Tulee mieleen toinen 
tositarina, kun 1950-luvulla Wärtsilä 
myi Neuvostoliittoon laivoja, ja osta-
ja vaati pankkitakausta ennakkomak-
sulleen, niin Wärtsilän pomo Wille 
Wahlfors oli kysynyt, että ”Mikä 
pankki minun pitäisi taata?”. Se 
keskustelu oli loppunut siihen, 
mutta tuo Karhulan yrittäjien taka-
us vaan on kuulemma maksettava. 

Ps. Van nyt kun hurja patoutunut   
globaalikoneenrakennuksen kysyntä 
räjähtää päälle, niin valimoiden pitää 
hoksata nostaa hintoja reilusti, jotta 
köyhtyneelle alihankkijallekin jotakin 
tukipaketeista jäisi.

leikkiä mentiin aina siihen asti, kun-
nes kuviteltiin olevamme Pohjolan 
Japani. Van eipä oltukaan - tosiasi-
assa oli mennyt kusi päähän. Sitten 
sattui onnistumaan yksi pohjois-
mainen puhelinprojekti (Nordisk 
Mobil Telefon=NMT). Ja sekös sit-
ten lopulta tämän kansan sai sekai-
sin. Ylimielisyys ja vauhtisokeus se-
kä itsekritiikin puute jäi. 

Hetken 1990-luvun alussa konepa-
jateollisuuden hyvät tuotteet veti-
vät vientiä 42 %:n devalvaation jäl-
keen. Monialaviejiä olivat Valmet, 
Wärtsilä, KONE, Rauma-Repola se-
kä erikoistuneet Rautaruukki, Ou-
tokumpu, Vaisala, Strömberg, San-
tasalo, Raute, Ahlström jne. Nokia-
kin oli kulutuselektroniikka- ja verk-
koliiketoiminnassa onnistuja – aluk-
si. Van sitten jäikin devalvaatiovai-
he päälle kaikille Suomen talous-
viisaille. Euron aikana on sössitty 
hintakilpailukyky. Niinpä saavute-
tut, mutta ei ansaitut edut on aika 
kelata takaisin. Metsäteollisuus ja 
Teknologiateollisuus irtoavat TES-
systeemistä. Se vaan on myöhäistä 
– juna meni kymmenen vuotta sit-
ten! Hintakilpailukyky on menetet-
ty, teolliset investoinnit Suomen 
sisällä puhumattakaan ulkomailta 
tänne ovat ohi, teollisuus ja sen o-
mistus ovat menneet ulkomaille, 
kauppaketjut ovat ruotsalaisten 
ja norjalaisten, kaivokset omis-
taa Anglo American, sähköverkot 
australialaiset, jatkossa varmaan 
kunnat myyvät rahapulassa vesi-
varatkin ulkomaille. 

Nyt globaalissa viherhurmassa 
pannaan vastakkain teollisuus ja 
luontoarvot. Totta kai teollisuus 
häviää. Van tuleehan meille akku-

Suomesta puhutaan vientivetoise-
na avoimena taloutena, jonka me-
nestymiselle on tärkeintä, että eri-
tyisesti muut EU-maat kukoistavat, 
jotta voivat ostaa suomalaisia tuot-
teita. Van minä olen eri mieltä: 
Suomi on tuonnista riippuvainen 
maa, jonka pitäisi valtaosa tuon-
nistaan pystyä maksamaan omalla 
viennillään. Se on totta, että Suomi 
on avoin talous eli kaikkien muiden 
maiden ryöstön kohde. Suomi on 
aina ollut köyhä takamaa, jolla on 
ollut vain muutama luonnonvara eli 
metsä, riista, vesi ja malmit – ja sit-
keät ihmiset. Tuoda on pitänyt suo-
lat, mausteet ja metallit ja nykyisin 
melkein kaikki. 1700-luvulla Ruotsin 
takamaana ja varsinkin 1800-luvulla 
Venäjän autonomisena suuriruhti-
naskuntana Suomi oli vientitalous: 
ensin tervaa, puulaivoja, turkiksia 
ja erityisesti 1800-luvun loppupuo-
lella Venäjälle tekstiilejä, metalleja, 
koneita, laivoja, ruokaa ym. Tuota 
aikaa voidaan pitää vientivetoise-
na. Senkin rakensivat ulkomailta 
tulleet ahneet kapitalistit Finlayso-
nit, Gutzeitit jne. Vielä 1970-luvulla 
taistolaiset osasivat luetella kaikki 
nimeltä.  

Sotaan joutuminen maksoi paljon, 
ja erityisesti sen jälkeinen sotakor-
vausaika oli kallis. Van siinä oli se 
katkera hyvä puoli, että Suomi jou-
tui rakentamaan erityisesti metalli-
teollisuuden uudelle tasolle – to-
sin ensimmäisen kymmenen vuo-
den tuotot vei veli Neuvostoliitto. 
Kansa pidettiin työhulluna, piti niil-
le antaa ja ammattiyhdistysliikkeen 
saada lakkojen jälkeisinä voittoina 
palkankorotuksia, jotka sitten de-
valvaatioilla otettiin takaisin kilpai-
lukyvyksi. Tätä viennin kilpailukyky-
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Kerran Mattilan Jouni pysähtyi va-
limon käytävällä Pörrin luo ja kysyi: 

”Onko sinulla teräksenharmaata kesä-
pukua?” Pörri ihmetteli ja hämmästeli 
moista kysymystä ja vastasi, ettei vali-
tettavasti omista sellaista. Jouni tuumi 
hetken ja totesi: 

”Ne sinun vanhempasi taitavat elää 
siellä maalla pienessä puutteessa”. 

Kaskuja Rautpohjan 
Valimosta, osa 19. 

Kaskut kerännyt 
Olavi Piha.

BET-KER OY

      
    TULENKESTÄVÄT TUOTTEET

 • Valumassat
 •  Senkkavuoraukset 
 •  Senkkapinnoitteet
 •  Rakenneosat

    Bet-Ker Oy
    Joutsentie 2 
    84100 Ylivieska
    Puh. 08-410 5600
	 			www.betker.fi	

Lisätietoja: 
reeta.luomanpaa@teknologiateollisuus.fi   
www.teknologiateollisuus.fi/fi/aluinno2021

Voita 2000 €!Voita 2000 €!

► Etsimme alumiinin etuja 
     hyödyntävää innovaatiota

 Uusi konsepti, kaksi eri sarjaa: ►
     yrityksille ja opinäytetöille!

 Osallistu viimeistään 1.10.2021►

Lisätietoja: 
reeta.luomanpaa@teknologiateollisuus.fi   
www.teknologiateollisuus.fi/fi/aluinno2021

Voita 2000 €!Voita 2000 €!

► Etsimme alumiinin etuja 
     hyödyntävää innovaatiota

 Uusi konsepti, kaksi eri sarjaa: ►
     yrityksille ja opinäytetöille!

 Osallistu viimeistään 1.10.2021►
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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
                              
  
                                                                 

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

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!                                             

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

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

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

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

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

Vko  38/2021 Valimoviesti nro 3

30.9.-1.10 2021 Opintopäivät

1.10.2021 74.Vuosikokous

2023 GIFA-messut, Dusseldorf, Saksa

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

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

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

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

Suomivalimo Oy
Parkatintie 31
72140 IISALMI
www.suomivalimo.fi
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry

PL 587, 40101 Jyväskylä

  puh. 010-672150
  fax. 010-6725335

Mäkeliini tunnettiin taitavana työnjohtajana erilaisten taakkojen nostoista. Työn onnistumisen edel-
lytyksenä oli, että miehet noudattivat pomonsa ohjeita ja merkkejä ja näin he myös tekivät. Kerran 
Mäkeliinin ryhmä oli valimon romupihalla suorittamassa tärkeiden koneenosien purkua junanvaunus-
ta. Trukin nostohaarukat olivat taakan alla, mutta trukki kävi tyhjäkäyntiä, koska oli tilipäivä, ja Mäke-
liini jakoi miehilleen tilipusseja. Samanaikaisesti ylityönjohtaja Oke Haapa (s. 24.8.1918) etsi trukkia. 
Kierrettyään valimossa hän meni ulos ja huomasi oitis Mäkeliinin porukalla vapaan trukin. Haapa 
juoksi paikalle ja komensi trukkimiestä nostamaan kollin alas vaunusta, ja sen jälkeen seuraamaan 
häntä. Mäkeliini jakoi tilipusseja ja sanoi Haavalle rauhallisesti: 

”Ei se nosta, ennen kuin MINÄ annan luvan”.

Kaskuja Rautpohjan 
Valimosta, osa 20. 

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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Luxin valimotiimin tikkakisa –
Kuka kukin on?

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

Kesän lähestyessä meiltä kysyttiin, ketä kannattaa heittää milläkin tikalla.
Yhteystietomme ja tuotevalikoimamme löydät osoitteesta www.lux.fi

Marjo

Iki-ihana Marjomme ottaa 
vastaan tilauksesi osoitteessa 

tilaukset@lux.fi tai 
puhelimitse 09 6220 5588

Hannu tuntee metallurgina ja entisenä sulaton 
päällikkönä kaikki sulaton salat kuin omat taskunsa. 
Lisäksi mm. syötöt, valukanaviston osat, 
suodattimet sekä furaani- ja coldbox sideaineet.
hannu.karjalainen@lux.fi, 045 7750 3019

Jaakko vastaa teräshiekasta, 
singoista, niiden varaosista ja 

kaikesta muusta puhdistukseen ja 
pintakäsittelyyn liittyvästä.

jaakko.helleranta@lux.fi,
040 850 6260

Juha on Alphaset-asiantuntijamme, joka myös 
taitaa peitosteet sekä kaiken induktiouuneihin 

liittyvän. Laitteen kuin laitteen varaosamoguuli.
juha.levander@lux.fi, 050 566 4353

Marcus auttaa asiassa kuin 
asiassa, mutta ennen kaikkea 
tuorehiekkaan, sekoittimiin ja 
hiekan elvytykseen liittyen.

marcus.nybergh@lux.fi,
050 556 7030


