
VALIMOVIESTI 3/2021 1

VALIMOVIESTIVALIMOVIESTI
SUOMEN VALIMOTEKNINEN YHDISTYS RYSUOMEN VALIMOTEKNINEN YHDISTYS RY

"MITÄ IHMETTÄ TÄÄLLÄ TAPAHTUU???""MITÄ IHMETTÄ TÄÄLLÄ TAPAHTUU???"
Heinäkuussa museoon valtava yleisöryntäysHeinäkuussa museoon valtava yleisöryntäys   s.6s.6

KAUTE-SÄÄTIÖN ERIKOISRAHASTON TILANNEKATSAUS KAUTE-SÄÄTIÖN ERIKOISRAHASTON TILANNEKATSAUS 
Erikoisrahaston tuotto noin 13 %Erikoisrahaston tuotto noin 13 %   s.10s.10

  33    20212021

  s.12s.12SVY:N ARKISTOMATERIAALIN SIIRTO SVY:N ARKISTOMATERIAALIN SIIRTO 
Kirjallinen materiaali ELKA:anKirjallinen materiaali ELKA:an

JÄSENLEHTIJÄSENLEHTI



VALIMOVIESTI 3/20212

TÄSSÄ NUMEROSSA:

"MITÄ IHMETTÄ 
TÄÄLLÄ TAPAHTUU???"
Valtava yleisöryntäys yllätti: Puhe-
limet alkoivat soida, ja museoon rynni 
asiakkaita ovista ja ikkunoista. s.6

ASIAMIEHELLÄ ON ASIAA s.5

Päivän Päästöt s.9 
SVY:n toimintakertomus
kaudelta 2020-2021 s.18
SVY:n toimintasuunnitelma
kaudelle 2020-2021 s.20
Tuomo Tiaisen
viisuja s.22

SVY:N ARKISTO-
MATERIAALIN SIIRTO s.12

KAUTE-SÄÄTIÖN ERIKOISRA-
HASTON TILANNEKATSAUS   
s.10

Raudasta syntynyt - Högfor-
sin historia 1820-2020 s.24 
Kuka kukin on s.26
Paavo Tennilän rahasto 
jakaa stipendejä s.27
Den Glider In – Ruotsi teki 
sen taas - van Suomessa 
tarkkaillaan… s.29

Rivi-ilmoitukset s.31
Suomen Valimoteknistä 
Yhdistystä tukevat
yritysjäsenet s.32
Tapahtumakalenteri s.33

Viereinen kuva 
Högforsin tehtaasta: 
Reino Vesander

MUISTA 
vuosikokous 
1.10.2021! 
sivut 16-17

Kansikuvan alumiinin sulatuk-
sesta on ottanut Pekka Varttila.



VALIMOVIESTI 3/2021 3

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 50/2021 
Aineistot viimeistään 10.11. 
mennessä.

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

Niin se vaan vierähti tämäkin kesä, ja syksyä kohti mennään sata lasissa. 
Olipahan hieno kesä. Jopa meikäläinen uskaltautui veteen jo ennen hei-
näkuuta. Tuli rentouduttua suppilaudan kanssa Päijänteellä, ja terassikin 
valmistui. Naapurien kanssa istuttiin iltaa rennon letkeissä merkeissä hy-
västä seurasta ja tarjoiluista nautiskellen, ja harrastamaankin kerkesi. Töi-
hin oli kuitenkin ihan mukava palata eikä ahdistanut yhtään. 

Yleinen työtilanne valimoissa on vähintään kohtuullinen, ja kun saa-
daan tuo kulkutauti vielä laantumaan, niin mikäs meillä ollessa. Vaik-
ka kevällä kuvittelimme, että syksyllä maailma aukeaa ja voimme taas 
kokoontua vapaasti, tilanne ei korjaantunut aivan odottamallamme ta-
valla. SVY:n hallitus päätti vuoden kolmannessa kokouksessaan järjes-
tää syksyn vuosikokouksen edellisvuoden tapaan etäyhteyksien avulla. 
Myös vuosikokouksen yhteyteen suunnitellut opintopäivät päätettiin 
siirtää alkukevääseen. Vaikka tilaisuudet olisi pystytty järjestämään ter-
veysturvallisesti mahdollisia viranomaismääräyksiä ja rajoituksia nou-
dattaen, useiden yritysten sisäiset koronaohjeistukset olisivat toden-
näköisesti rajoittaneet rajusti osallistujamääriä. Toivomme kuitenkin, 
että mahdollisimman moni jäsen osallistusi tulevaan vuosikokouk-
seen Teamsin välityksellä. Yritetään luoda mukava kokous niillä 
eväillä, mitä käytössämme on. 

Vuoden kolmannen hallituksen kokouksen pääpaino oli luonnollises-
ti vuosikokoukselle esittelevien asioiden valmistelussa, mutta saimme 
myös Kaute-säätiön asiamiehen valottamaan SVY:n erikoisrahaston ti-
lannetta. Lehdessämme onkin lyhyt juttu aiheesta. Hienoja uutisia kuu-
luu myös Valimomuseon kesästä.  

Toivotan kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme mukavaa 
ja työntäyteistä syksyä.

Terveisin

Sampo  
Vauhkonen
Puheenjohtaja
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HIPERCAST® teknologia – Hofmann Ceramic.

Erittäin lujat ja mittatarkat keraamiset suodattimet. Myös

suuri l le valukappalei l le. Hofmann Ceramic avustaa haastavien

valukappaleiden virtaus- ja syöttö- suunnittelussa.

Beijer Oy

www.beijers.fi    info@beijers.fi

KERAAMISET SUODATTIMET
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Yhdistyksen toimikausi 2020-2021 
päättyi kesäkuun 30. päivä. Päätty-
neellä toimikaudella 73. vuosikoko-
us pidettiin pienimuotoisena Tam-
pereella etäosallistuminen mah-
dollistaen. Tällä tavoin 10 jäsentä 
osallistui fyysisesti ja kaksi jäsentä 
etäyhteyksin vuosikokoukseen. Pe-
rinteiset talviopintopäivät siirrettiin 
seuraavalle toimikaudelle. Valimo-
viesti julkaistiin neljä kertaa kuten 
aiemminkin. Minimaalisesti järjes-
tetty vuosikokous sekä opintopäi-
vien siirtäminen näkyi yhdistyksen 
kassassa aiheuttaen noin 8500 eu-
ron tappion toimikaudelta. Siinäpä 
edellinen toimikausi pähkinänkuo-
ressa.   

Kuluvaa toimikautta Yhdistyksen 
hallitus kokoontui pohtimaan 18.8 
syksyn ensimmäiseen kokoukseen-
sa Teams-kokousympäristössä. Al-
kuperäinen suunnitelma oli kokoon-
tua fyysisesti ensimmäistä kertaa 
yli vuoteen, mutta kesän loppua 
kohden heikentynyt pandemia-
tilanne teki tämän suunnitelman 
tyhjäksi. Haasteellinen toiminta-
ympäristö vaikuttaa väistämättä 
myös yhdistyksemme toimintaan. 
Kuluvan toimikauden osalta halli-
tus päätti perua vuosikokouksen 
järjestämisen Porissa/Kokemäel-
lä, ja järjestää edellisen vuoden 
tapaan vuosikokous pienimuotoi-
sena Tampereella fyysisen osallis-
tumisen määrää rajoittaen. Halli-
tus teki myös päätöksen siirtää 
syyskuulle suunnitellut opinto-
päivät normaalille paikalleen 
helmikuulle Tampereella aikai-
semmin suunnitellulla sisällöllä. 

Kaute-säätiön asiamies Tuomas 
Olkku antoi katsauksen SVY:n eri-
koisrahaston tilanteesta. SVY:n 

erikoisrahaston pääomat ovat 
kasvaneet kahden vuoden aika-
na noin 13%. Kaute-säätiöstä ja 
SVY:n erikoisrahaston tilanteesta 
enemmän toisaalla tässä lehdessä. 

Yhdistyksen henkilöjäsenyyttä ha-
ki kuusi henkilöä: Hyvärinen Pette-
ri, Uudenkaupungin Rautavalimo 
Oy, Katainen Jussi, LeinoCast Oy, 
Nieminen Juha, Metallivalimo Ar-
nie Oy, Nikkanen Timo, LeinoCast 
Oy, Pulliainen Petteri, Raahen Va-
limo Oy, Rajala Henri, Uudenkau-
pungin Rautavalimo Oy. Yritys-
jäsenyyttä haki yksi yritys: Timo 
Villman Oy. Hallituksen päätök-
sellä hakijat hyväksyttiin yhdistyk-
sen jäseneksi. Hallitus ja asiamies 
toivottavat uudet jäsenet tervetul-
leeksi mukaan yhdistyksen toimin-
taan.  

10 henkilöjäsentä sekä kaksi yri-
tysjäsentä pyysivät eroa yhdistyk-
sestä. Lisäksi kahden jäsenen pois-
menosta tuli tieto. Kolme kertaa 
jäsenmaksunsa maksamatta jättä-
neet päätettiin poistaa edellisten 
vuosien tapaan jäsenistöstä ilman 
eri ilmoitusta sekä lähettää muistu-
tus muille maksamatta jättäneille. 
Näitä jäsenrekisteristä poistettavia 
jäseniä on 10 kpl. Näiden muutos-
ten jälkeen yhdistyksemme jäsen-
määrä on 553 henkilöjäsentä ja 44 
yritysjäsentä. Lisäksi asiamiestä 
ohjesitettiin ottamaan vastai-
suudessa aktiivisempi ote 
maksamattomien jäsenien 
ja yritysten suhteen, ja 
huomauttaa asiasta yh-
den kuukauden jälkeen 
laskun lähettämisestä.  

Yhdistyksen kotisi-
vuille tehtävät päivit-
ykset etenevät. Nyt on 

nähtävillä uusi, yritysjäseniä koskeva 
sivusto. Asiamies suosittelee tutus-
tumaan kotisivujen uudistettuun osi-
oon, ja vinkkaamaan aiheesta poten-
tiaalisille yhteistyöyrityksille.  

Pandemiatilanteesta johtuen hal-
litus päätti järjestää Yhdistyksen 74. 
vuosikokouksen pienimuotoisena 
Tampereella Technopoliksen tiloissa. 
Fyysinen osallistujamäärä rajoitetaan 
20 henkilöön ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Muuta ohjelmaa ei vuosikoko-
uksen yhteydessä järjestetä. Jäsenis-
tölle mahdollistetaan osallistuminen 
kokoukseen etänä Microsoft Teams-
sovelluksen avulla. Ilmoittautuminen 
päättyy fyysisille osallistujille jo 22.9 
sekä etäosallistujille 30.9. Ilmoittautu-
minen tehdään kokoukseen ensisijai-
sesti kotisivuille avattavan ilmoittau-
tumislomakkeen kautta tai sähköpos-
tilla asiamiehelle. Tarkemmat ohjeet 
löytyvät tästä Valimoviestistä.   

ASIAMIEHELLÄ 
ON ASIAA

Jani 
Isokääntä
Asiamies

SYKSYN KUULUMISIA

HIPERCAST® teknologia – Hofmann Ceramic.

Erittäin lujat ja mittatarkat keraamiset suodattimet. Myös

suuri l le valukappalei l le. Hofmann Ceramic avustaa haastavien

valukappaleiden virtaus- ja syöttö- suunnittelussa.

Beijer Oy

www.beijers.fi    info@beijers.fi

KERAAMISET SUODATTIMET
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”MITÄ IHMETTÄ 
TÄÄLLÄ TAPAHTUU???”  

Helsingin Yliopiston opiskelijat 
olivat saaneet sopivasti valmiiksi 
Högforsin firabelituotteista kerto-
van näyttelyn ”Salaa valetut”, jo-
ten kaikki oli periaatteessa hyväl-
lä mallilla. Lisäksi osasimme odot-
taa kohtalaisen vilkasta kesää vii-
me vuoden tapaan, sillä edelleen 
synkkä koronatilanne ei sallinut 
laajamittaista ulkomaanmatkailua. 
Toivoimme myös, että viime vuon-
na valmiiksi saadusta ja kehutusta 
näyttelyn uudistamisesta olisi kii-
rinyt sana laajemmallekin, ja että 
sen kautta saisimme muutaman 
uuden museovieraan. 

Palapelin palaset olivat siis koh-
tuullisen hyvin kohdallaan, mutta 
kukaan ei voinut aavistaa, mitä 
seurauksia oli sillä, kun Helsingin 
Sanomien toimittaja Kira Gronow 
istahti Helsingin Yliopiston luen-
nolle, jota piti karkkilalainen folk-
loristiikan dosentti Kirsti Salmi-Nik-
lander. Samainen Salmi-Niklander-
han oli ollut taustavaikuttajana ja 
ohjaajana ”Salaa valetut” –näytte-
lyssä, ja muutenkin tutkinut Kark-
kilan historiaa työläisnäkökulmas-
ta. Gronow kiinnostui Karkkilan 
mielenkiintoisesta ruukin histori-
asta, tekeillä olleesta näyttelystä 

ja myös paikkakunnan nykyisyy-
destä. Salmi-Niklander puoles-
taan kutsui Gronowin paikkakun-
nalle tekemään juttua ruukkialu-
eesta. Ajankohta oli sopiva, sillä 
monet ruukkialueen rakennukset 
olivat innokkaan saneerauksen 
alaisina; esimerkiksi Ala-Emaliin, 
jossa ennen muinoin oli emaloitu 
Högforsin valurautatuotteita, oli 
nousemassa Aki Kaurismäen puu-
haama Laika-elokuvateatteri. 

Gronowin juttu julkaistiin Hel-
singin Sanomissa 14.7. otsikolla 
”Rento ja rouhea Karkkila”. Sama 
juttu julkaistiin myös Aamulehdes-
sä. Jutussa muun muassa todettiin 
Högforsin ruukkialueen olevan uu-
si Mathildedahl. Välittömästi tämän 
jälkeen oli kuin pato olisi murtunut 
– puhelimet alkoivat soida, ja mu-
seoon rynni asiakkaita ovista ja ik-
kunoista. Lehtijutusta vain hämä-
rästi tietoisena ollut, kesälomal-
laan uinunut museoamanuenssi-
kin valpastui pyöräillessään aurin-
koisena kesäpäivänä ruukkialueen 
ohi – Tehtaanpuisto oli täynnä au-
toja! Ensimmäinen ajatus oli: ”Mi-
tä ihmettä täällä tapahtuu?”. Pak-
ko oli visiteerata omalla työpaikal-
la, ja observoida rynnistystä omin 

silmin. Opastus Högforsin masuu-
nissa oli juuri alkamassa. Normaa-
likesänä on hyvin, kun opastuksel-
le saadaan kymmenkunta henki-
löä, ja kaikille tasatunnein lähte-
ville opastuksille ei ole ollut aina 
lainkaan tulijoita. Nyt oli pihamaal-
la odottelemassa jo ainakin 30-40 
henkilöä, ja lisää lappasi paikalle. 
Lipunmyyjä ei ehtinyt myydä kaikil-
le kierrokselle osallistujille edes lip-
pua ennen kierrosta (maksoivat to-
ki kierroksen jälkeen). Sama tahti 
oli jatkunut kuulemma jo pari päi-
vää. Ja jatkui koko kesäsesongin! 
Parhaimmillaan masuunikierroksil-
le oli yli sata lähtijää. 

Valtavaan yleisöryntäykseen ei 
osattu varautua etukäteen. Osan-
sa turistimassoista ja heidän mu-
kanaan tuomista tuloista saivat 
myös Karkkila-Högforsin Työläis-
museo sekä paikkakunnan yrittä-
jät. Esimerkiksi Valimomuseon 
vieressä toimiva Tehtaan hotelli 
buukattiin täyteen käytännössä 
yhdessä yössä koko loppukesän 
ajaksi. Henkilökuntaa ei ollut tar-
peeksi kenelläkään, ei myöskään 
siis museossa. Kesätyöntekijät 
joutuivat uurastamaan hiki ha-
tussa, käytännössä ilman tauko-

TEKSTI: JANNE VIITALA

Suomen valimomuseon kesä alkoi niin kuin kaikki muutkin kesät tätä ennen 
– hitaasti ja rauhallisesti! Museo oli saanut ovensa auki toukokuussa pitkäksi 
venyneen koronatauon jälkeen. Heinäkuussa alkoikin sitten tapahtua...
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Karkkila-hypetyksen alkutahdit lyötiin toukokuun alussa, kun paikkakuntaa esiteltiin laajasti televisiossa Alfa-kanavalla. 
Haastateltavana kaupunginjohtaja Tuija Telen. Janne Viitala/KRM 

Valimomuseon kesäsesongin päätti Karkkilan rautapäivät juuri ennen elokuun puolta väliä. Lapsille suunnattu Kadonneen 
työkalun metsästys –kierros meneillään. Janne Viitala/KRM
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ja, koko kuuman kesän. Tästä opi-
taan tulevina vuosina, vaikka tuskin 
yleisöryntäys ihan vastaavassa mit-
takaavassa tulee toistumaan. Ke-
sän aikana museokohteissa – Vali-
momuseo, masuuni ja työläismu-
seo – kävi yli 5000 vierasta, kun 
aiemmin ollaan parhaimmillaan 
jääty 3000 tuntumaan. Ennätys-
vuotena 2017 koko vuoden aika-
na kävi noin 7500 asiakasta (Mu-
seon toiminnan alkuvuosista ei 
ole vastaavaa tilastointia, joten 
siellä saattaa olla vielä kovem-

pia lukuja ainakin verrattuna vuo-
den 2017 tulokseen). Koronasu-
lusta seuraa se harmittava puoli, 
että koko vuoden kävijämäärissä 
tuskin tullaan tänä vuonna hätyyt-
telemään ennätyksiä. Heinäkuun 
kävijämäärät sen sijaan todennä-
köisesti jäävät Suomen valimo-
museon historiaan tilastollisesti 
kovimpina. On se median mahti 
vaan melkoinen! 

Lyhyesti vielä sanottakoon, et-
tä kaikenlaista pientä täällä mu-

hii kannen alla koko ajan. ”Salaa 
valetut” jatkaa tämän tekstin kir-
joitushetkellä vielä pienen tovin, 
mutta sitä seuraa erittäin ajan-
kohtainen näyttely korona-ajan 
puhdetöistä. Talvelle on tiedos-
sa Karkkila-aiheinen valokuva-
näyttely. Myös aika monta kir-
japrojektia on meneillään. 

Valokuvaaja 
Reino Vesan-
der kuvasi ah-
kerasti Hög-
forsin tehdasta 
vuosikymmen-
ten ajan uhka-
rohkeistakin 
paikoista siitä 
huolimatta, et-
tä oli onnetto-
muudessa me-
nettänyt kum-
mankinkin kä-
tensä alaosat. 
Kuva on otet-
tu ennen 1990-
luvun puolivä-
liä. Reino Ve-
sander/KRM

Rattoisaa syksyä Valimoviestin lukijoille!
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Rattoisaa syksyä Valimoviestin lukijoille!

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

Find out more at sibelco.eu/metallurgy

multiple minerals  
  from a single source

See us at 

METEC 
2015 
16-20 June

Hall 3 Stand C55

foundry advert 1.1 195x130 5mm bleed .indd   1 03/03/2015   17:07:11
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Kaute-säätiön SVY:n 
erikoisrahaston tilannekatsaus

Vuoden 2018 vuosikokouksessa 
SVY:n hallitus haki vuosikokouksel-
ta valtuutusta yhdistyksen sijoitus-
varallisuuden lahjoittamista Kaute-
säätiön alaisuuteen perustettavaan 
SVY:n erikoisrahastoon. Syitä tähän 
oli lukuisia, mm:  

- Sijoitusvarallisuuden hoidon ja 
hallinnoinnin helppous ja tehok-
kuus, kun kaikki hoidetaan am-
mattilaisten toimesta 

- Todennäköisesti paremmat ja 
riskittömämmät tuotto-odotuk-
set pitkällä aikavälillä kuin yh-
distyksen omalla pienimuotoi-
sella sijoitustoiminnalla 

- Läpinäkyvyys kustannuksissa: 
erikoisrahaston tuotosta 10% 
säätiön pääomaan, kattaa kaik-
ki säätiön hallinnon kulut 

- SVY:n hallituksen valitsema neu-
vottelukunta tuo joustavan toimin-
tatavan, jossa päästään itse vaikut-
tamaan siihen, mihin tukea kohdis-
tetaan 

- Säätiö tarjoaa vakaan hallinnolli-
sen alustan tulevaisuuden varain-
hankinnalle, vakaan säätiön alai-
seen erikoisrahastoon on hyvin 
turvallista kohdentaa lahjoituksia 

- Yhteisön Kaute-säätiölle teke-
mät vähintään 850€:n suuruiset 
lahjoitukset ovat tuloverolain 
57§ mukaan verovähennyskel-
poisia lahjoittajayhteisön vero-
tuksessa 50 000€ asti. Suomek-
si: Yrityksen SVY-erikoisrahastol-
le tekemä lahjoitus on verovä-
hennyskelpoinen 

- Mahdollisuus päästä mukaan 
Kauten verkostoihin ja esim. yh-
teistilaisuuksien ja -projektien 
järjestäminen 

SVY:n erikoisrahaston 
tavoitteena on kerryttää pit-
kässä juoksussa varallisuutta 

-  Suomalaisen valimoteknisen 
osaamisen edistämiseksi  

- Lahjakkaiden alalla toimivien 
nuorten tukemiseksi 

- Edellyttää pitkäjänteistä 
sijoitustoimintaa 

 Lahjoitus toteutettiin kesällä 
2019, ollen noin 77 600 euroa. 
Yhdistyksen sijoitusomaisuus 
jaettiin SVY-erikoisrahaston si-
sällä lahjoitettaessa peruspää-
omaan ja käyttöpääomaan. Pe-
ruspääomaan lahjoitettiin Nor-

dean suorat osakesijoitukset, 
käyttöpääomaan rahastot ja ob-
ligaatiot. Erikoisrahaston tuotto 
muodostuu peruspääoman sekä 
käyttöpääoman tuotosta. SVY:n 
hallituksen ja asiamiehen muo-
dostaman Neuvottelukunnan 
esityksestä apurahoja voidaan 
jakaa peruspääoman tuotosta, 
käyttöpääomasta tai käyttöpää-
oman tuotosta. Peruspääomaan 
ei kosketa.  

Perustamisen jälkeen SVY:n 
erikoisrahastosta on jaettu sti-
pendejä 1750 euroa ja SVY:n 
kassavaroista 2000 euroa.  

VALIMOTEKNISEN 
YHDISTYKSEN ERIKOIS-
RAHASTON TILANNE

Rahaston varat edellisessä tilin-
päätöksessä:

Peruspääoma 61 780€ 

Käyttöpääoma 25 880€ (+2254€ 
verrattuna 2019 tilinpäätökseen.) 

Eli käytännössä SVY:n erikoisra-
haston tuotto on ollut noin 13 %.  

TEKSTI: Jani Isokääntä
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Kaute-säätiö on perustettu vuonna 1956. Säätiö tukee kauppatieteellistä ja tekniikan tutkimusta, opetus-
ta ja oppimista. Perustajayhteisöt ovat Suomen Ekonomit ry ja Pyöreän tornin  kilta ry. Kaute-säätiö hallin-
noi tällä hetkellä noin 29,5 M€:n pääomia, ja jakaa tukea tutkimukselle noin 700 000 € vuodessa. Kaikkia 
säätiön varoja hoidetaan yhdessä. Sijoitustoiminnan tuotto tuloutetaan rahastoille pääomien suhteessa 
tilinpäätöksen yhteydessä. Vuonna 2020 säätiön salkun tuotto oli 7,6% (vertailuindeksi 6,2%). Sijoitusvuo-
si 2021 näyttää nyt hyvältä, tuotto vuoden alusta noin +15% (vertailuindeksi +11,2%). Kaute-säätiöön kuu-
luu päärahasto ja 17 erikoisrahastoa, joista uusin on SVY:n erikoisrahasto.

Missionsa mukaisesti KAUTE tukee kaupallisten ja teknillisten tieteiden tutkimusta ja tiedon levittämistä. 
Säätiön tavoite on edistää elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kestävää uudistumista.

Säätiön sijoitusten kehitys vuodesta 2011 viestii sijoitusten nousevasta trendistä sekä säätiösijoittamisen pitkäjänteisyydestä.
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SVY:N ARKISTO-
MATERIAALIN SIIRTO

Yhdistyksen pitkäaikainen suun-
nitelma arkistomateriaalin siirtä-
miseksi Elinkeinoelämän Keskus-
arkistoon Mikkeliin nytkähti kesä-
kuussa toden teolla liikkeelle.  

Yhdistyksellämme oli vuosikym-
menien käytäntö siirtää toiminnas-
ta kertynyt arkistomateriaali aina 
asiamiehen mukana kulloisenkin 
asiamiehen kotiin tai muuhun ar-
kistoon. Tämä tarkoitti, että asia-
miehen vaihtuessa myös arkisto-
jen paikka fyysisesti vaihtui. Vuo-
sikymmenten saatossa materiaa-
lia kertyi paljon, ja sitä oli mones-
sa paikassa. Edellisen asiamiehen 
Rauno Sippelin yllättävän poisme-
non jälkeen silloinen puheenjohta-
ja Niku Nurmi kävi noutamassa hä-
nen säilytyksessään olleen aineis-
ton Componenta Karkkilan tiloi-
hin väliaikaisvarastoon. Materiaa-
lia löytyi myös Suomen Valimo-
museon tiloista sekä Olavi Pihal-
ta, joka hyödynsi materiaalia Suo-
men Valimoteollisuus -kirjan läh-
deaineistona.  

YHDISTYKSEN 
ARKISTOMATERIAALI 

SVY:n keskeistä kirjallista ma-
teriaalia ovat yhdistyksen perus-
tamisasiakirjat vuodelta 1947, jä-
senrekisterit, hallituksen kokous-
pöytäkirjat aivan alusta saakka ai-
na tähän päivään, toimikuntien ai-
neisto, toimintakertomukset, tilin-

päätökset, vieraskirjat, yhdistystä 
koskevia lehtileikkeet, kirjeenvaih-
to, tutkimusraportit, valokuvat ja 
monet muut asiakirjat. Kaikki tuo 
alkuperäisenä ja täydellisenä. Jo-
pa alkuperäiset jäsenkortit ovat 
siistissä, kronologisessa aikajär-
jestyksessä. Ensimmäisen mus-
tekynällä tehdyn jäsenkortiston 

lisäksi on myöhemmin perustet-
tu toinen nykyaikaisempi kortti-
arkisto.  

SVY on poikkeuksellisen onnelli-
sessa asemassa, sillä aivan ensim-
mäisen vuoden asiakirjatkin ovat 
alkuperäisinä tallella. Näin hyvin 
asiat eivät todellakaan ole monel-

TEKSTI: Jani Isokääntä

Asiamies aineiston hakumatkalla Muuramessa. Yhdistyksen kirjallista materiaalia kertyi 
lopulta yksi iso peräkärry ja yksi farmariauto aivan täyteen. Tässä asiamies ja puheen-
johtaja ovat avanneet erään ensimmäisistä tilikirjoista 1940-luvun lopulta. 
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la 75-vuotiaalla aatteellisella yhdis-
tyksellä. Kesäkuussa asiamies kävi 
noutamassa tämän kaiken Karkki-
la-Muurame-Oulu -turneella. Ma-
teriaalia kertyi kaiken kaikkiaan 
yksi iso peräkärry ja farmariauto 
täyteen. Kaikki materiaali on täl-
lä hetkellä väliaikaissijoitettuna 
Ouluun ennen lopullista toimit-
tamista ELKAn arkistojen suojiin. 
Sitä ennen aineistosta perataan 
ylimääräiset dokumentit pois.  

ELINKEINOELÄMÄN 
KESKUSARKISTO ELKA 

Elinkeinoelämän Keskusarkisto 
kertoo kotisivuillaan: ”Elinkeino-
elämän Keskusarkiston toiminnan 
tarkoituksena on turvata suoma-
laista elinkeinoelämää koskevan 
ja sivuavan historiatiedon ja -pe-

rinteen säilyminen. Materiaali on 
tarkoitettu nykyisten ja tulevien 
eri tieteenalojen tutkijoiden se-
kä muiden tiedon tarvitsijoiden 
hyödynnettäväksi”.  

Yhdistyksemme kirjallisen mate-
riaalin kannalta ELKA on huippu-
hyvä loppusijoituspaikka. Siellä 
materiaali arkistoammattilaisten 
toimesta ensin jaotellaan ja kir-
jataan, ja pääotsikot näkyvät ar-
kiston kotisivuilla www.elka.fi. 
Tämän jälkeen aineisto arkistoi-
daan turvallisesti ja lopullisesti.  

JÄSENREKISTERIN 
KEHITTYMINEN 

Yhdistyksen toiminnan alussa 
1940-luvulla tietysti kaikki tapah-
tui kirjallisesti. Ensimmäinen jä-

senkorttiaineisto rakentui näin, 
mustekynällä hartaasti ja harkiten 
käsin kirjoittamalla. Pahviseen kort-
tiin kirjoitettiin jäsenen nimen lisäk-
si postiosoite, työnantaja ja kaikki 
muut tarpeelliset tiedot. Jäsenkor-
tin kääntöpuolelle vaadittiin kah-
den jo yhdistyksessä olevan jäse-
nen puoltolause ja omakätinen al-
lekirjoitus. Jäsenkorttien taustoja 
tarkastellessa huomaa, että tästä 
käytännöstä myös huolellisesti pi-
dettiin kiinni. Jokaisella uudella jä-
senellä oli siis omat ”kummit” val-
miina yhdistyksessä häntä opasta-
massa ja tutustuttamassa yhdistyk-
sen muihin jäseniin. Tällä konseptil-
la yhdistyksessä edettiin ensimmäi-
set 35 vuotta. 

Vuonna 1982 kuitenkin tapahtui 
kummia! Kokonaan uuden jäsen-
rekisterin rakentajaksi lupautui e-
räs yhdistyksen jäsen. Ja insinööri 
kun oli, hän myös itse rakensi tar-
peellisen tietokoneen – elettiinhän 
1980-luvun alkua, eikä tällaisia tie-
tokoneita ollut saatavana. Kysees-
sä oli siis todella raju muutos: kort-
tiaineistosta ensimmäisen kerran 
elektroniseen muotoon.  

Risto Niskanen kertoo Valimovies-
tissä 4/2005: ”Eräässä valimoyhdis-
tyksen kokouksessa vuonna 1982 
valiteltiin rekisterin puutetta. Minä 
siinä yhteydessä ilmoitin, että mi-
nulla olisi mahdollisuus sitä pitää 
yllä. Kokousväkihän siitä kovasti 
ilahtui, ja niinpä siinä sitten kävi, 
että ennen kuin pääsin tietoja ko-
neeseen syöttämään, minun käy-
tännöllisesti katsoen täytyi raken-
taa se tietokone itse alusta saakka. 
Olin kyllä harrastanut koko elämä-
ni elektroniikkaa, mutta tämä hom-
ma lähti suurin piirtein siitä liikkeel-
le, että kun suomalaista kirjallisuut-
ta ei ollut, hain alan kirjallisuutta 
Akateemisesta Kirjakaupasta Hel-
singistä. Kirjan antamien oppien 
mukaan sitten matkustin uudes-
taan Helsinkiin komponentteja 
ostamaan, ja ei muuta kuin tie-

Asiamies ja Olavi tarkastelevat yhdistyksen ensimmäisiä jäsenkortteja, 
jotka kirjoitettiin käsin mustekynällä. Jäsenkortin kääntöpuolelle vaadit-
tiin kahden jo yhdistyksessä olevan jäsenen puoltolause ja omakätinen 
allekirjoitus.  
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tokonetta rakentamaan. Enpä 
osaa sanoa, kumpi otti kovem-
malle, tietokoneen rakentami-
nen vai tietojen syöttäminen ja 
ylläpito. Kyllä se työllistävä, mut-
ta myös opettava homma oli. Pi-
dinkin SVY:n jäsenrekisteriä täl-
lä koneella ajan tasalla reilut 11 
vuotta, jonka jälkeen maltoin an-
taa tehtävän Seppälän Karille, jo-
ka silloin toimi yhdistyksen asia-
miehenä”. Ristolle myönnettiin-
kin yhdistyksen 50-vuotisjuhlas-
sa jäsenrekisteriasiaan liittyen 
SVY:n ansiomerkki. 

Lapualla toimivan Veljekset Nis-
kanen valimon Risto ja veljensä 
Reino muistetaan yhdistyksessä 
erityisesti siksi, että he osallistui-
vat vuodesta 1968 alkaen ihan jo-
kaiseen yhdistyksen järjestämään 
ulkomaan opintomatkaan.   

1990-luvulla Microsoft Office ja 
Excel-ohjelma valloittivat tieto-
jenkäsittelyn aivan uudella ja dra-
maattisella tavalla. Ja niin myös 
Suomen Valimoteknisen Yhdistyk-
sen jäsenet päätyivät Asiamiehen 
Exceliin. Ja sielläpä ne ovat edel-
leenkin. Tavattoman kauas on siis 
tultu alun manuaalisesti ylläpidet-
tävästä jäsenkortistosta, mutta 
onpa aikaakin kulunut 75 vuotta.   

PIENIMUOTOISET 
SYNTYMÄPÄIVÄT 

Lehtemme pitkäaikaiselle report-
terille, yhdistysaktiiville ja yhdistyk-
sen entiselle asiamiehelle Olaville 
tuli 70 vuotta täyteen kesäkuussa. 
Koska pandemian vallitessa isom-
pien ryhmien kokoontuminen ei 
ole toivottavaa, asiamies ja pu-
heenjohtaja Sampo Vauhkonen 
yhdistivät pienimuotoiset yllätys-
juhlat yhdistyksen aineistonhaku-
reissuun. Pienen ennakkovaroituk-

sen asiamies antoi matkalta, jot-
ta ihan nurmikonleikkuusta Ola-
via ei yllätetty. Hiostavan kuuma-
na ja kauniina kesäpäivänä oli hy-
vä muistella menneitä ja miettiä 
tulevia kylmän kuohuvan kera.  

Olavi on urallaan kirjoittanut 
Valimoviestiin yli 500 artikkeli-
sivua, mikä on kunnioitettava 
saavutus. Ilman Olavin artikke-

leita lehtemme olisi ollut usein 
ohut mainoslehtinen. Hänen ky-
nästään on syntynyt myös kirja 
”Suomen Valimoteollisuus”, jo-
ka on yli 500 sivun kattava teos 
suomalaisesta valimoteollisuu-
desta. Tämän teoksen lähdeai-
neistona Olavi käytti myös 
SVY:n arkistomateriaalia, jo-
ka nyt poimittiin kyytiin mat-
kalle kohti Elkaa ja Mikkeliä.

Yllätysvierailulla Olavin luona. Puheenjohtaja Sampo, hieno kukka-
laite Säynätsalosta ja päivänsankarin kädessä Hilkka Isokäännän 
luonnonkivestä tehty taideteos. Tällä kertaa ei päivänsankari saa-
nut valettua muistoesinettä, mutta Kalajoella 40 vuotta toimineen 
taitelijan tekemä mukava muistoesine on kyllä löytänyt paikkansa 
terassilla. 

SVY Toivottaa Lämpimät Onnittelut Olaville 
70-vuotispäivän johdosta!
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Valutuotteiden koneistusta yli 35 vuoden kokemuksella

DRYING NEW VALUE
www.sftec.fi
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VUOSIKOKOUSKUTSU  

ÅRSMÖTESKALLELSE

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 74. vuosikokous pidetään 
perjantaina 1.10.2021 klo 13.00 Tampereen Technopolis Yliopistonrinteessä, 

osoitteessa Kalevantie 2, 33100 Tampere 
sekä etäyhteydellä Microsoft Teams -sovelluksen kautta.
 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.

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

Kalevantie 2, 33100 Tampere 
och via Microsoft Teams- applikation. 

Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9. §.

Osallistujamäärä fyysiseen kokoukseen rajataan ilmoittautumisjärjestyksessä 20 henkilöön. 
Kaikille halukkaille on mahdollisuus etäosallistumiseen Microsoftin Teams-sovelluksen kautta.   

Jäsenistöä kannustetaan etäosallistumiseen. Etänä osallistuvilta edellytetään valmiuksia kuvayhteyteen, 
mikä mahdollistaa osallistujien tunnistamisen mahdollisessa äänestystilanteessa.  

THL:n sen hetkiset suositukset huomioidaan. Sairaana tai oireellisena ei missään nimessä saa oallistua 
fyysiseen kokoukseen.   

Virallista iltajuhlaa tai tehdasvierailuja ei tänä vuonna vuosikokouksen yhteydessä järjestetä.  

Koska yhdistyksen säännöissä ei mainita mahdollisuutta osallistua yhdistyksen kokoukseen etänä, 
kokous on kolmen kuukauden ajan moitteen varainen.

Vuosikokous
2021
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SVY:N 74. VUOSIKOKOUS TAMPEREELLA/TEAMS-SOVELLUKSESSA 
1.10.2021 

 
ILMOITTAUTUMISLOMAKE 

 
Osanottaja: ___________________________ Yritys: _________________________________ 
 
 
 
  
1.10.2021 LOUNAS ja VUOSIKOKOUS (lounas sisältyy fyysisen kokouksen hintaan) 
 

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

   
YHTEENSÄ € 

 
 
VUOSIKOKOUS 1.10.2021 klo 13.00-15.00 
 
LISÄTIETOJA (Etäosallistujan sähköpostiosoite, mahdolliset ruokarajoitukset)   
 
 
 

 
 
Päiväys ____________       Allekirjoitus___________________________________       yht._________€ 
 
Fyysiseen kokoukseen osallistuvien viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.9.2021. Etäkokoukseen osallistuvien 
viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.9.2021. Ilmoittautumisia toivotaan ensisijaisesti yhdistyksen kotisivuille 
osoitteeseen www.svy.info tai sähköpostilla osoitteeseen jani.isokaanta@svy.info.  
 
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 tai puheenjohtaja Sampo Vauhkonen, 040 825 5810. 
 

Vuosikokoukseen
ilmoittautuminen
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SVY:n toimintakertomus
kaudelta 2020-2021

YLEISTÄ   

Toimintakaudella tilanne valimoteollisuudessa on parantunut edelliskauteen verraten. Yhdistyksemme jä-
senmäärässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhdistyksen merkittävin tapahtuma oli vuosikokous 
Tampereella, joka koronasta johtuen järjestettiin pienimuotoisena etäosallistuminen mahdollistaen. Toi-
mintakausi päättyi negatiiviseen taloudelliseen tulokseen.  

  
VUOSIKOKOUS JA HALLITUKSEN TOIMINTA 

Vuosikokous järjestettiin yksipäiväisenä Tampereella 2.10.2020, ja kokoustapahtumassa paikanpäällä osal-
listujia oli 10 henkilöä, ja lisäksi jäsenille tarjottiin mahdollisuus osallistua kokoukseen etänä. Tätä mah-
dollisuutta hyödynsi 2 henkilöä. Puheenjohtajana kokouksessa toimi Karhulan Valimo Oy:n edustaja, toi-
mitusjohtaja Pekka Kemppainen. Kokouksen sihteerinä toimi asiamies Jani Isokääntä. Pöytäkirjan tarkas-
tajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Eljaala ja Marko Telenius. Vuosikokouksen järjestelyt uudessa 
tilanteessa sujuivat hienosti.  

Hallituksen 2020 – 2021 jäseniksi valittiin vaalilautakunnan ehdottama kokoonpano: puheenjohtajaksi 
Sampo Vauhkonen (Valmet Technologies Oy, Jyväskylä Foundry). Jäseniksi valittiin Olli-Pekka Kopiloff 
(Oitin Valu Oy), Tuomas Himanka (Valmet Technologies Oy, Valkeakosken Terätehdas), Marko Lindberg 
(Hetitec Oy) sekä Pekka Olkinuora (Karhulan Valimo Oy). Varajäseniksi hallituksen jäsenille valittiin (yri-
tykset samassa järjestyksessä kuin edellä) Joa Pulkkinen, Matti Niemi sekä Ville Moilanen. Pekka Olki-
nuoran varajäsen ilmoitetaan myöhemmin. Hallituksen jäsenet valitsivat keskuudestaan varapuheen-
johtajaksi Pekka Olkinuoran. 

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

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

Hallitus kokoontui neljä kertaa, ollen jokaisessa kokouksessa päätösvaltainen. Myös nämä kokoukset joudut-
tiin järjestämään etänä. Yhdistyksen asiamiehenä toimi Jani Isokääntä. Kaikkiin hallituksen kokouksiin kutsut-
tiin hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat koulutustoimikunnasta, ulkomaan toimikunnasta 
ja lehtitoimikunnasta sekä mallijaoston edustaja ja SVYn edustaja Suomen valimomuseosäätiön hallituksesta. 

JÄSENISTÖ 

Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli toimintakauden päättyessä 563 henkilöjäsentä ja 43 yritysjäsentä. 
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TOIMIKUNTIEN TOIMINTA 

Koulutustoimikunta 
Opintopäivät 2021 teemaksi valittiin ”Kauheaa kaavausta”. Covid-19 tilanteesta johtuen kevääksi suun-
nitellut opintopäivät siirtyivät seuraavalle toimikaudelle. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimii 
Markku Eljaala. 

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

Mallijaosto 
Mallijaoston toimintakausi oli pandemiatilanteesta johtuen hiljainen kokouksien ja yritysvierailuiden suhteen. 
Mallijaoston puheenjohtajana toimi Alexander Strakh. 

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

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

 
PAAVO TENNILÄ -RAHASTO, SVY:N APURAHAT 

Paavo Tennilä -rahaston stipendejä myönnettiin 750 euroa. 

  

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

Jyväskylässä 18.8.2021 

SVY:n hallitus
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YLEISTÄ   

Tulevalla toimintakaudella jatketaan edellisen toimintakauden suuntaviivoja tapahtumien ja yhdistyksemme 
jäsenlehden, Valimoviestin, osalta. Yhdistys tarjoaa jäsenistölleen muun muassa opintomatkoja ja koulutusti-
laisuuksia. Taloudessa pyritään saavuttamaan nollatulos. Tavoite on haastava yleinen epävarma taloustilanne 
huomioiden. Kevään 2022 aikana toteutettavat talviopintopäivät antanevat positiivisen vaikutuksen yhdistyk-
semme talouteen. Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan sekä henkilö- että yrityspuolella aktiivisesti, vaikka 
näinä haastavina aikoina se on todella hankalaa. 

OPINTOMATKAT  

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

KOULUTUSTOIMINTA 

Koulutustoimikunta järjestää edelliseltä toimikaudelta peruuntuneet opintopäivät suunnitellulla sisällöllä 
pandemiatilanteen salliessa helmikuussa 2022. Alustavien suunnitelmien mukaan opintopäivät tullaan jär-
jestämään edelleen Tampereella kokouspaikan saaman hyvän palautteen ja keskeisen sijaintinsa ansiosta. 

JULKAISUTOIMINTA  

Valimoviesti ilmestyy totuttuun tapaan neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Ilmoitus-
hankinta sekä laadukkaat artikkelit ovat edelleenkin lehden tärkeimmät painopistealueet. Artikkeleiden ta-
son säilyttämiseksi meidän tulee jatkossakin aktivoida jäsenistöämme julkaisemaan kirjallisia tuotoksia jä-
senlehdessä. Toimintakauden 2021-2022 lehden toimituksesta ja ulkoasusta huolehtivat SFTec Oy ja Stu-
dio Spotnik ja painotöistä PunaMusta Oy Oulusta. Valimoviestin nettiversiota julkaistaan SVY:n kotisivuilla.  

MALLIJAOSTO  

Mallijaoston toiminta jatkuu aktiivisena vanhaan malliin. 

PERINNETOIMINTA 

Valimomuseosäätiön hallituksessa yhdistyksen edustajina jatkavat Matti Johansson ja Raimo Koski. 

MUUTA 

Paavo Tennilän -rahastosta jaetaan stipendejä ympäri vuoden ja hallitus päättää stipendien saajat ko-
kouksissaan 4 kertaa vuodessa. Stipendihakemuksien palautusajankohdista ilmoitetaan Valimoviestin 
sivuilla. Seuraava vuosikokouspaikkakunta ratkeaa 74. vuosikokouksessa.  

SVY:n toimintasuunnitelma
kaudelle 2020-2021

SVY:n hallitus
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Tuomo Tiaisen
viisuja

PEIRON OY 
(sävel: Ranskalaiset korot)

Taas täyttyy muotti Peironin,
ja uusi valu valmis taas on.
Se täyttää speksit tietenkin
ja kilpailussa on voittoisin.

Kas Kokemäellä Peiron Oy valaa
se teräkset ja palloraudatkin,
ja Kangasalla harmaan raudan palaa
sulattaa kuumuus kupolin.

Taas täyttyy muotti Peironin,
ja uusi valu valmis taas on.
On kilpailussa voittoisin,
sen ylivoima niin kirkas on.

Kun juuret juontaa Starcke Oy:n taitoon,
ja Oittivalu taustalla myös on,
ja Rautavalu Tampereen käy raitoon
taito valun niin taattu on.

Taas täyttyy muotti Peironin,
ja uusi valu valmis taas on.
On kilpailussa voittoisin,
sen ylivoima niin kirkas on.

TUOMO TIAISEN VIISUT, osa 3.

Taustakuva: Roosa Salmela
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KONEPAJA

WWW.TEVO.FI

LEVITYSTELATEHDAS

ON-SITE-PALVELUT

TERÄSVALIMO
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08 265 8800  | tevo@tevo.fi

KONEISTUSTYÖT 
PAIKAN PÄÄLLÄ

— KONEISTUKSET
— PINNOITUKSET
— KORJAUKSET
— KUNNOSSAPITOTYÖT

Taustakuva: Roosa Salmela
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RAUDASTA SYNTYNYT
Högforsin historia 1820-2020
TEKSTI: Jani Isokääntä

Valimoalan
kirjallisuus

Karkkilan ruukkimuseo Senkan 
johtaja Tommi Kuutsa ja museo-
amanuenssi Janne Viitala ovat vuo-
sien 2015 ja 2020 välissä tehneet 
ison urakan koostamalla Högfor-
sin ruukin historian yksiin kansiin, 
alkaen ruukin perustamiseen joh-
taneista tapahtumista 1800-luvun 
alussa päättyen osaksi pörssiyhtiö 
Componenta Oyj:tä. Läpileikkaus 
200 vuotiaan yrityksen historiasta 
antaa samalla hyvän kuvan yhteis-
kunnan murroksesta ja kipuilusta  
talonpoikaisrengeistä kohti nykyai-
kaista tehdastyöläisyyttä. Kirjassa 
kuvataan paikoitellen hyvinkin yk-
sityiskohtaisesti elämää ja henki-
lötarinoita kulloiseltakin ajan het-
keltä. Kirjan kirjoittajat ovat käyt-

täneet lähdeaineistona mahdolli-
suuksien mukaan alkuperäislähtei-
tä, kuten tehtaan omaa arkistoma-
teriaalia ja aikalaisraportteja. Run-
sas kuvitus keventää paikoin hyvin-
kin yksityiskohtaista tekstiä. 

Kirja alkaa rautamalmiesiintymän 
löydöstä Karkkilasta. Tämä löytö 
johti lopulta ruukin perustamiseen 
ja takkiraudan valmistamiseen. Ke-
hityssuunta takkiraudan valmista-
misesta meni aika pian ruukin pe-
rustamisen jälkeen oman valutuo-
tannon kasvattamiseen ja mekaani-
sen verstaan eli konepajan kehittä-
miseen tuotteiden jalostusarvon 
kasvattamiseksi. Tämä johti vuosi-
satojen kuluessa mitä moninaisem-
paan tuoteportfolioon typistyäk-
seen jälleen 2000-luvulla valurau-
tatuotteiden valmistamiseen.  

Viimeistään 70-luvun suuret suh-
dannevaihtelut ja öljykriisi johtivat 
voimakkaaseen omien tuotteiden 
rationalisointiin, isoihin irtisanomi-
siin ja valimon osalta panostami-
sen suhdanneherkkiin tilausvalui-
hin.  Kirjoittajat heittävät aiheelli-
sesti ilmoille, oliko järkevää luo-
pua omista tuotteista tilausvalu-
jen kustannuksella. Vaikka omien 
tuotteiden taloudellinen merkitys 
oli melko vähäinen, toivat ne silti 
töitä erityisesti laskusuhdanteiden 
aikana.

Lukijalle ainakin tuli yllätyksenä se, 
kuinka monialainen yritys Högfor-
sin ruukki oli, ja kuinka laajat yh-
teiskunnalliset vaikutukset sillä on 
historiansa aikana ollut. Ajankuva 

oli tietysti aivan toinen 1800-luvul-
la, mutta jo tuolloin osaavan henki-
löstön löytäminen oli hankalaa, ei-
kä ollut tavatonta, että ruukin hen-
kilökuntaan kuuluva toi jälkikasvun-
sa alle 10-vuotiaana tehtaalle op-
piin. Töissäolo ruukilla toimi jopa 
aikansa statussymbolina. Vaikeina-
kin aikoina ruukki piti henkilöstös-
tään huolta. Pula-ajoista ruukin 
henkilöstö selvisi keskimääräistä 
kansalaista paremmin ruukin mit-
tavien metsä- ja maatalous- sekä 
henkilöstölle vuokrattujen asun-
to-omistusten avulla. Tämä toimi 
myös sitouttamisena ruukkiin, kun 
osa palkasta maksettiin rahana ja 
osa markkinahintaa korkeampina 
kulutushyödykkeinä, jolloin työn-
tekijä jäi ruukille velkasuhteeseen.  

Yksityiskohtaiset ja tarkat kuvauk-
set menneiden aikojen henkilöistä 
ja heidän elämäntyyleistään ovat 
mielenkiintoista luettavaa. Paikoi-
tellen lukijan nautintoa häiritsevät 
kielenhuollosta läpi päässeet kirjoi-
tusvirheet. Tätä päivää kohti men-
nessä henkilökuvauksien laajuus  
hiipuu, liekö sitten niin, ettei  ny-
kyajan ihmisistä löydy niin paljon 
ajatuksia herättävää asiaa. Koro-
nankin vaikutus on ehditty käsi-
tellä, joten historiallisesti poik-
keuksellinen ajanjakso on saa-
tu mukaan teokseen.

Teos on kattava historiikki, ei pel-
kästään raudan valmistuksesta ja 
valmistusteknolgioiden kehityk-
sestä, vaan laajemminkin kuvaus 
elämästä Suomessa. Suosittelen 
sitä lämpimästi joka kirjahyllyyn. 

 

Tommi Kuutsa ja Janne Viita-
la (2020): Raudasta syntynyt - 
Högforsin historia 1820-2020. 
Suomen Valimomuseosäätiö, 
Karkkilan ruukkimuseo Sen-
kan julkaisuja 8.  
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VALIMOALAN
HENKILÖITÄ

KUKA KUKIN ON 

Nimesi ja työnantajasi / 
Kerro hiukan itsestäsi? 
Ossi Karlström, Teknologia- ja 
tuotekehityspäällikkö, Kalevala 
Koru Oy. Olen opiskellut TKK:ssa 
pääaineenani valmistustekniikka ja 
sivuaineenani valimotekniikka. Pää-
tin tehdä diplomityöni sivuainees-
tani, ja päädyin sitä kautta Kaleva-
la Korulle töihin vuonna 2008. Val-
mistumiseni jälkeen olin pari vuot-
ta muualla hommissa, ja vuonna 
2010 sain paikan Kalevala Korulta 
valimon työnjohtajana. Nykyään 
vastaan koruaihiotuotannosta si-
sältäen valimon sekä prässiosas-
ton, tämän lisäksi vastaan tuote-
kehityksestä.  

Perheeseeni kuuluu avovaimo ja 
kaksi lasta. Harrastuksiani ovat 
purjehdus ja siihen liittyvä muu 
toiminta, kaluston ylläpito sekä 
yhdistystoiminta. 

Miten päädyit valimoalalle? 
Opiskeluaikana suoritin opintoihin 
liittyvän haalariharjoittelun Special-
valimo J. Pap Oy:ssä. Tuon harjoit-
telun ja opintojen myötä kiinnos-
tukseni alaa kohtaan alkoi. Kahte-
na kesänä olin harjoittelussa Com-
ponentan Karkkilan valimossa. Näi-
den jälkeen tuntui luontevalta jat-
kaa valamisen parissa myös diplo-
mityön osalta, jossa tuli tutustut-
tua jalometallien valamiseen.

Kuvaile tyypillinen työpäiväsi /
mitä olet tänään tehnyt? 
Yleisesti työpäiväni sisältää aihio-
tuotannon suunnittelua ja seuran-
taa sekä projekteja ja palavereita 
laatuun ja tehokkuuteen liittyen. 
Tuotekehityksen osalta osallistun 
mallistotyöhön sekä yhdessä tuo-
tekehityksen tiimin kanssa vas-
taamme uusien tuotteiden saat-
tamisesta tuotantoon. Tähän si-
sältyy muotoilijatapaamisia, toi-
mittajayhteistyötä hankinnan 
kanssa, sekä yhteistyötä koko 
tuotannon kanssa tuotannollis-
tamiseen liittyen.

Miksi valimoalalle / 
mikä alassa kiehtoo? 
Lukematon määrä eri muuttujia 
luo tietyllä tavalla kiehtovan ym-
päristön. Tuntui jo aikanaan mie-
lenkiintoiselta, kuinka prosesseis-
ta pitää saada hallittua eri tavoil-
la erilaisia muuttujia.

Mikä on suhteesi SVY:hyn?  
Rivijäsenenä seuraan alaa.

Kerro jotain, mitä työtoverisi 
eivät sinusta tiedä? 
Kun on ollut reilut kymmenen vuot-
ta samassa työyhteisössä, niin lähes 
tulkoon kaikki tärkeimmät asiat on 
jo käyty läpi.

Millaisia erityispiirteitä ko-
ruvalujen valamiseen liittyy?
Yleisin korukomponenttien vala-
miseen käytetty menetelmä on 
vakuumiavusteinen valu. Mene-
telmässä valetaan vakuumikam-
miossa olevaan kipsimuottiin niin, 
että sulatus tapahtuu muotin ylä-
puolella olevassa grafiittiupokkaas-
sa induktion avulla, ja samalla sula 
suojataan suojakaasulla. Tällä me-
netelmällä saadaan aikaiseksi ohut-
seinämäisiä kappaleita ja tarkkoja 
yksityiskohtia, sekä sulan suojauk-
sella estetään sulan hapettuminen. 
Hapettumisen estämisellä mahdol-
listetaan valukappaleiden käsinkiil-
lotukset. 

3D-tulostusta hyödynnetään koru-
valujen tuotannossa koko ajan ene-
nevissä määrin.  3D-tulostus mah-
dollistaa aikaisempaa monimuotoi-
sempien kappaleiden valamisen, 
jotka muutoin olisivat mahdotto-
mia tai liian kalliita toteuttaa. 

Kuka on seuraava haastateltava 
ja mikä on kysymyksesi hänelle? 
Seuraava haastateltava on Pekka 
Olkinuora, Juhani Haavisto Oy. 
Kerro lyhyesti, millä tavalla vali-
motaustasta on ollut hyötyä va-
lukomponenttien ostajana?

Juttusarjamme tutustuttaa lukijat valimoalalla työskenteleviin henkilöi-
hin. Vuorossa on Ossi Karlström Ari Mourujärven haastattelemana. 

Kuka on Ossi? Haastateltavana on Ossi 
Karlström, Teknologia- ja tuotekehitys-
päällikkö, Kalevala Koru Oy. 
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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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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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Den Glider In – Ruotsi teki sen 
taas - van Suomessa tarkkaillaan…  

KOLUMNI

TEKSTI: Nimimerkki Van

”merkittävässä” roolissa, mutta fyrk-
kaa menee muualle, vain nikkeli- ja 
kobolttisulfaattia Terrafamesta. Mis-
sä ovat TESI (TeollisuusSijoitus) ja 
Sipilän hallituksen perustama VAKE 
eli Valtion Kehitysyhtiö. VAKE on 
ajan hengen mukaisesti muuttanut
nimensäkin Ilmastorahastoksi? Yh-
tä vähän näkyy niitä Suomeen si-
joittajina kuin EU:ta Afganistanin 
evakuoinnissa – sanoisi Niinistö. 

Van olisiko Suomi voinut toisen ker-
ran varastaa mestaruuden SWE:n 
nenän edestä, ja laulaa heidän voit-
tolauluaan? Ei, koska eväät on syöty 
jo viimeisen 20 vuoden aikana: Kai-
kista onnellisuus- ja paras sijoitusil-
mapiiri- ja vanhentuneista Pisa-tutki-
mus-voitoista huolimatta Suomeen 
ei kannata sijoittaa eikä maassa kan-
nata yrittää. Tämän todistavat eläke-
yhtiöt ja pankit sekä mm. Ahlströmi-
en ja Hartwallien jälkeläisten sijoitus-
yhtiöt. Onko Suomi valinnut tietoi-
sesti juoksijoittemme Ruotsi-ottelus-
sa käyttämän taktiikan: jäädään hän-
nille tarkkailemaan tilannetta … ja 
tarkkaillaan...tarkkaillaan…ZZZ 

Metso Outotecin toimitusjohtaja 
Pekka Vauramo totesi yhtiön paran-
tuneesta tilanteesta (Talouselämä 
29/2021 s.49): ”Olemme olleet myös 
hyvin aktiivisia hinnoittelussamme. 
Sanoisin, että suurin osa inflaatiosta 
on edelleen toimitusketjussa, mutta 
suurin osa hinnankorotuksista on si-
sällä saamissamme tilauksissa”. Van 
tämähän on suomeksi: Valun ostaja 
on nostanut omia hintojaan, mutta 
torjunut valujen ja muiden kompo-
nenttien ja palveluiden hinnankoro-
tukset. Ts. toinen syö toisen leipää…

gas – sama kuin Northvolissa ja 
Spotifyssa, SMS Group – Siemen-
sin uunit, Bilstein – autonosien 
kauppias, IMAS -Ingmar Kamp-
radin perikunnan sijoitusyhtiö, 
Scania, Volvo, BMW, M-B, Altor, 
EGHAC – Euroopan unionin vety-
teollisuuden kiihdytyskeskus, jota 
tukee Bill Gates sekä merkittäväs-
sä määrin Ruotsin eläkeyhtiöt. 

Kaikissa on kolme seikkaa: ne 
ovat erittäin ajankohtaisiin ym-
päristöteemoihin liittyviä edistyk-
sellisiä hyppyjä tulevaisuuteen, ne 
on pantu kasaan nopeasti ja isosti 
sekä niissä on merkittävä kansalli-
sen teollisuusstrategian leima mu-
kaan lukien valtion yhtiöiden ja elä-
kelaitoksen osallistuminen. Ne ta-
kaavat, että Ruotsi luo uutta, mut-
ta myös pysyy vanhoilla teräs- ja 
kaivosteollisuuden aloilla maail-
man laajuisesti edelläkävijänä ja 
kilpailukykyisenä, ja työllistää muu-
takin kuin korkeakoulutettua väes-
tönosaa, ja vielä Pohjois-Ruotsissa. 
Northvolt aikoo työllistää 10.000 
henkeä Ruotsin tehtaallaan. Tulee 
projektista murusia Suomeenkin: 
Kokkolalainen yritys Fineweld on 
saanut putkistourakan tehtaalle 
– yhtiön liikevaihto on ollut n. 15 
M€/a – ja ABB on saanut tehtaan 
sähköistämisen. 

Suomessa Vaasan tai Hamina-Kot-
ka-alueelle suunnitellaan akkuma-
teriaalitehdasta; Vaasan tehtaan 
tekisi brittiläinen sijoittaja, raaka-
aineen toimittaisi Norilsk Nikkel, 
ja viereen voisi tulla norjalaisten 
patteritehdas, ja Hamina-Kotkas-
sa teknologian ja materiaalin toisi 
kiinalainen osapuoli. Molemmis-
sa Suomen Malmijalostus Oy on 

Olemme saaneet lukea positiivi-
sia ja eteenpäin suuntautuvia te-
ollisuusuutisia Ruotsista: SSAB 
käynnisti rautapelletin vetypelkis-
tyksen - n. 100 tonnia rautaa on 
vuodessa tuotettu. Hybrit- hank-
keessa ovat mukana SSAB, LKAB
ja Vattenfall. LKAB:lla on tavoite 
v. 2045 siirtyä kokonaan rautamal-
min myyjästä vetypelkistyksellä 
valmistetun raaka-raudan tuotta-
jaksi Jällivaarassa. LKAB tuottaa 
80% EU:n rautamalmista. Raudas-
ta SSAB valmistaa sähköllä teräs-
tä. Vattenfall toimittaa tuuli-, vesi- 
ja aurinkovoimaloistaan vihreän 
sähkön vedyn valmistukseen. Sa-
malla se luo merkittävää osaamis-
ta vetypolttoaineen valmistukseen, 
varastointiin, siirtoon ja käyttöön. 

Skellefteån Northvoltin akkuteh-
taasta tulee Euroopan suurin. Yh-
tiön perusti kaksi Teslan ex-johta-
jaa vasta 2015, jo 2017 se ilmoitti 
rakentavansa tehtaan Pohjolaan. 
Vaasan ja Hamina-Kotka-seudut 
olivat kisassa mukana, mutta se 
meni Ruotsiin. 2019 ja 2020 Euroo-
pan Investointipakilta tuli 350M€:n 
lainat, ja päälle 1,6 Miljardin pank-
kilainat yksityiseltä sektorilta. Ti-
lauksia yhtiöllä on seuraavalle 10 
vuodelle jo 27 miljardilla eurolla. 
Seuraava tehdas on päätetty ra-
kentaa Volkswagenille Saksaan, ja 
vasta myös ostivat lentokoneisiin 
akkuja tekevän amerikkalaisyhtiön.  

H2 Green Steel, suoralla vety-
pelkistyksellä terästä, on vielä nop-
sempi loikka: perustettu 2016, sijoi-
tuspaikka Boden-Luulaja. Tuotanto 
käynnistyy 2024, ja v. 2030 tuotanto 
on 5 milj. tonnia terästä. Omistus-
pohjat ovat mielenkiintoisia: Var-
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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!                                             

TIMO VILLMAN OY
Viasvedentie 128 
28660 PORI 
Puhelin 040 741 7639 
www.valimohiekka.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

1.10.2021 74.Vuosikokous

Vko  50/2021 Valimoviesti nro 4

2.-3.2.2022 Opintopäivät

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

Timo Villman Oy
Viasvedentie 128 
28660 PORI 
040 741 7639 
www.valimohiekka.fi 

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

Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Betorantie 30
FI-23500 Uusikaupunki, Finland

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

- Siinä on kaveri kasvanut 
ensimmäisen puolimetriä 
maata pitkin,

sanoi Laakson Aapo, kun 
saunan lauteilla kaverin 
isoja jalkoja katseli.

Kaskuja Rautpohjan 
Valimosta, osa 21. 

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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