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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:
Bookcover, Seinäjoki
Painosmäärä: 700

Talvi tekee tuloaan, ja puheenjohtajakin on jo päässyt takkaa lämmittämään. Jos miettii kuluvaa vuotta, niin korona näkyi ainakin lehtiotsikoissa päivittäin. Se, kuinka paljon korona näkyi tai vaikutti valimoiden toimintaan, on itselleni hieman hämärää, ja luultavasti se näkyi jokaiselle hieman eri tavalla. Matkustusrajoitukset vaikeuttivat monia liiketoiminta-alueita, ja yritykset tekivät parhaansa sopeutuakseen äkillisesti muuttuneeseen tilanteeseen. Raaka-aineiden hinnat nousivat, ja
saatavuudessa oli ja on edelleen haastetta. Onneksi valulle tuntuu
olevan edelleen kysyntää, joten eteenpäin sanoi mummo lumessa...
Suomen Valimoteknisen yhdistyksen toimintaan korona vaikutti kohtuullisen paljon. Emme pystyneet järjestämään opintopäiviä ja vuosikokousta vierailuineen ja iltajuhlineen terveysturvallisesti. Alkuvuodesta
olimme vakuuttuneita, että kun flunssakausi on ohi ja rokotteet alkavat
purra, niin kyllähän me syksyllä päästään jo normaaliin. No ei päästy.
Näyttää että korona on tullut jäädääkseen, ja sen kanssa pitää vain elää.
Vuosikokous järjestettiin edellisvuoden tapaan pienimuotoisesti Tampereella, lisäksi hyödynnettiin jälleen myös etäyhteyksiä. Tästä lehdestä löytyykin asiamiehen reportaasi kokouksen kulusta ja päätöksistä.
Tuleva vuosi onkin sitten yhdistyksemme 75-vuotisjuhlavuosi. Samana
vuonna kun yhdistyksemme perustettiin, Suomi allekirjoitti pariisin rauhasopimuksen, Helsinki valikoitui olympialaisten isännäksi ja prinsessa
Elisabeth avioitui Phillipin kanssa. Melkoinen taival mille tahansa yhdistykselle.
Toivotan tässä vaiheessa oikein hyvää Joulun aikaa kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme,
terveisin

Lehti ilmestyy 4 kertaa
vuodessa.
Seuraavan lehden
ilmestymispäivä vko 11/2022
Aineistot viimeistään 10.02.
mennessä.

Suomen Valimotekninen Yhdistys,
SVY on perustettu vuonna 1947.
SVY:n tarkoituksena on valimotekniikasta kiinnostuneiden yhdistäminen sekä valimotekniikan ja valunkäytön edistäminen teknologia, ihminen ja ympäristö huomioon ottaen.
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Sampo Vauhkonen
Puheenjohtaja
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RAUTA-, TERÄS- JA KEVYTMETALLIVALIMOIDEN
VAATIMUKSET TÄYTTÄVÄT

LÄMPÖKÄSITTELYUUNIT

LAC lämpökäsittelyuunit.
Tutustu eri uunimalleihin nettisivuillamme.
Myös räätälöidyt uuniratkaisut.
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www.beijers.fi

info@beijers.fi

RAUHAISAA JOULUA
Yhdistyksemme 74. vuosikokous
pidettiin viime vuoden tapaan poikkeusolosuhteissa pienellä porukalla
Tampereen Technopoliksessa sekä
etäyhteydellä Microsoft Teamsin välityksellä. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.
Vuosikokous päätti tilinpäätöksen
hyväksymisestä ja vastuuvapauden
myöntämisestä vastuuvelvollisille.
Kattavampi reportaasi kokouksesta löytyy tästä lehdestä. Seuraava,
75. vuosikokous järjestetään 6.10.
2022 Jyväskylässä Valmet Technologies Oy Rautpohjan valimon isännöimänä. 75-vuotisjuhlien järjestelytoimikunta on jo aloittanut työnsä kyseistä spektaakkelia varten.
Vaalilautakunnan ehdotuksen mukaan yhdistyksen asioiden hoitoa
toimikaudella 2021-2022 hallituksessa jatkaa seuraava kokoonpano: Puheenjohtajana jatkaa Sampo Vauhkonen, Valmet Technologies Oy, Jyväskylä Foundry. Hallituksen jäseniksi valittiin: Tarja Jalkala, varalla Sami Heikkilä (Suomivalimo Oy). Mikko Räsänen, varalla Henri Rajala (Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy). Marko Lindberg,
varalla Ville Moilanen (Hetitec Oy).
Tuomas Himanka, varalla Matti
Niemi (Valmet Technologies Oy,
Valkeakosken Terätehdas). Tarja ja
Mikko aloittavat uusina jäseninä
hallituksessa, tervetuloa mukaan!
Ja lämpimät kiitokset samalla erovuorossa olleille hallituksen jäsenille Olli-Pekka Kopiloffille ja Pekka
Olkinuoralle aktiivisesta yhteisten
asioiden hoidosta.
Tilintarkastajaksi valittiin Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana Jari Nurkkala ja Joonas Jyrinki sekä varatilintarkastajina Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy:n
keskuudestaan valitsemat henkilöt.VALIMOVIESTI 4/2021

Jäsenmaksujen maltillisesta korotuksesta päätettiin kokouksessa: veteraani 15 €, varsinainen
jäsen 30 € ja yritysjäsen 250 €.
Varsinaista yhdistykseen liittymismaksua ei ole, ja opiskelijajäsenyys on ilmainen. Jäsenmaksut veloitetaan keväällä 2022.

ASIAMIEHELLÄ
ON ASIAA

kaa Alexander Strakh, muut mallijaoston jäsenet ovat Veli Vehmaa,
Janne Vartama, Mikko Ojanen sekä Aki Mämmi. Perinnetoimikunnan
jäsenet ovat Matti Johansson sekä
Raimo Koski.

Pariin otteeseen siirretyt perinteiset talviopintopäivät ovat jälleen täydessä valmiudessa pidettäväksi. KauHallitus valitsi kokouksessaan
27.10 yhdistyksen varapuheenjoh- heaa kaavausta nähdään ja kuullaan
tajaksi Mikko Räsäsen. Yhdistyksen Tampereella 3.-4.2.2022 Lapland Houusiksi jäseniksi hyväksyttiin seutellissa. Opintopäivien ohjelma ja ilraavat henkilöt: Hakala Mikko, Lei- moittautumislomake löytyvät tästä
noCast Oy. Karvonen Petri, Hetitec lehdestä. Voit ilmoittautua myös yhOy. Uudeksi yritysjäseneksi hyväk- distyksen nettisivujen, www.svy.info,
syttiin OnSteel Oy. Hallitus ja asia- kautta.
mies toivottavat uudet jäsenet tervetulleeksi Yhdistyksen toimintaan.
Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 567
henkilöjäsentä sekä 45 yritysjäsen- Asiamies
tä. Paavo Tennilän rahastoon tuli
yksi apurahahakemus, mutta hallitus päätti pyytää lisätietoja hakijalta ennen lopullisen päätöksen tekoa.

Jani Isokääntä

Lehtitoimikunnan kokoonpano alkaneella toimikaudella on seuraava: vastaavana päätoimittajana toimii hallituksen pj. Sampo Vauhkonen, toimitussihteerinä asiamies
Jani Isokääntä, toimituksessa Olavi
Piha sekä Juhani Orkas. Lehden ulkoasusta ja taitosta vastaavat Marjo Salmela, SFTec Oy sekä Studio
Spotnik. Edellisen lehden ja tämän
numeron painosta vastasi poikkeuksellisti Bookcover Oy. Yhdistyksen 75-vuotisjuhlalehden
valmistelutkin ovat jo alkaneet konkreettisesti.
Ulkomaantoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Marcus Nybergh.GIFA 2023 -messumatkan
järjestelyt ovat jo hyvässä vauhdissa. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Markku Eljaala.
Mallijaoston puheenjohtajana jat-
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HYVÄÄ JOULUA...

Alteams Finland Oy

Karkkilan Malliapu Oy

Beijer Oy

Kiteen Malliveistämö

Bet-Ker Oy

Aki Mämmi Oy

Calderys Finland Oy

Line-Ma Oy

Oy Diaco Ab

Oy LUX Ab

Erikoisvalu Halmela Oy

Mallikolmio Oy

Vesuvius Finland Oy /

Mallivaruste Koski Oy

Foseco

Maprotec oy

Ins.tsto AX-LVI Oy

Meca-Trade Oy
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... JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA 2022!
Raahen Valimo Oy

Timo Villman Oy

Novacast Oy

Ulefos Oy

Peiron Oy

Uudenkaupungin

Ris-Pert Oy

Rautavalimo Oy

Sacotec Components Oy

Valmet Technologies Oy,

SFTec Oy

Jyväskylä Foundry

Sibelco Nordic Oy Ab

SVY:n hallitus ja asiamies

Teknologiateollisuus

Valimomuseo

Tevo Lokomo Oy

Valimoviestin toimitus
Studio Spotnik
Taustakuva: Jani Vaalimaa
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VUOSIKOKOUS
2021

SVY:N 74. VUOSIKOKOUS
TEKSTI: Jani Isokääntä

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 74. vuosikokous pidettiin perinteen
mukaisesti lokakuun ensimmäisenä perjantaina eli 1.10.2021. Edellisen vuoden tapaan vuosikokous järjestettiin koronapandemiasta johtuvista syistä
poikkeusjärjestelyin. Kokouspaikkana toimi niin ikään viime vuoden tapaan
Tampereen Technopolis. Poikkeusjärjestelyt tarkoittivat fyysisten osallistujien rajoittamista korkeintaan kahteenkymmeneen sekä mahdollisuutta osallistua kokoukseen etänä.
Tällä kertaa osallistumisrajoitus oli hiukan ylimitoitettu, fyysisesti kokoukseen
osallistui kahdeksan henkilöä. Kaksi henkilöä osallistui kokoukseen Microsoft
Teamsin välityksellä etänä. Normaalisti vuosikokoukseen kuuluvaa valimovierailua, luentotilaisuuksia eikä iltajuhlaa järjestetty.
VUOSIKOKOUS 2021
Aloituspuheenvuorossaan yhdistyksemme puheenjohtaja Sampo
Vauhkonen toivotti osallistujat tervetulleiksi jälleen kerran poikkeukselliseen kokoukseen. Puheenjohtaja Vauhkonen totesi puheessaan
yhdistyksen hallituksen kuluneen
toimikauden teemana olleen ”lisää rahaa, vähemmän kuluja”. Samaan hengenvetoon hän totesi,
ettei tervehdyksiä pohjoismaisilta
veljesjärjestöiltämme tällä kertaa
kokoukseen saapunut. Tämän jälkeen vietettiin neljän joukostamme poistuneen jäsenen kunniaksi
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hiljainen hetki. Ennen varsinaisen
vuosikokouksen aloittamista asiamies muistutti, että koska yhdistyksen säännöissä ei ole mainintaa
osallistumisesta kokoukseen etäyhteyksin, on kokouksen päätökset kolmen kuukauden ajan moitteenvaraisia.

kailijat oli valittu, puheenjohtajaksi
valittu Marko Telenius kiitti luottamuksesta ja aloitti varsinaisen vuosikokouksen.

TILINPÄÄTÖS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiamies esitteli yhVuosikokous valitsi kokouksen pu- distyksen tilinpäätöksen toimikauheenjohtajaksi Peiron Oy:n toimidelta 2020-2021. Päättyneelle toitusjohtaja Marko Teleniuksen sekä mikaudelle laadittu budjetti osui
kokouksen sihteeriksi yhdistyksen hämmästyttävän hyvin kohdilleen,
asiamiehen Jani Isokäännän. Pöy- vaikka yhdistyksen tulonlähteistä
täkirjan tarkastajiksi ja äänten lasopintopäivät peruttiin kokonaan
kijoiksi valittiin Veli Vehmaa ja Ale- ja vuosikokous 2020 pidettiin hyxander Strakh. Kun kokouksen vir- vin pienimuotoisena. Talousarvion
VALIMOVIESTI 4/2021

Kokous päätti yksimielisesti
tilinpäätöksen hyväksymisestä
sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Vuosi sitten vuosikokous esitti
hallituksen pohdittavaksi jäsenmaksujen korotusta yhdistyksen
talouden saattamiseksi tasapainoon. Nyt vuosikokoukselle esitettiin maltilliset korotukset jäsenmaksuihin: veteraanit 15 €,
varsinaiset jäsenet 30 € sekä yritysjäsenet 250 €. Vuosikokous
hyväksyi yksimielisesti jäsenmaksujen korotukset.

TOIMINTASUUNNITELMA,
TULO- JA MENOARVIO SEKÄ
JÄSENMAKSUN SUURUUS

HALLITUKSEN, TILINTARKASTAJIEN SEKÄ VAALILAUTAKUNNAN VALINTA

Myös Valimoviestissä julkaistu toimintasuunnitelma kaudelle 20212022 hyväksyttiin.

Vaalilautakunnan ehdotuksen
hallituksen kokoonpanoksi esitteli Jari Paulasuo: puheenjohtajana jatkaa Sampo Vauhkonen.
Uusiksi hallituksen jäseniksi esitettiin Tarja Jalkalaa sekä Mikko
Räsäsästä. Jatkokauden saivat
Tuomas Himanka sekä Marko
Lindberg. Vuosikokous hyväksyi
uuden hallituksen yksimielisesti.

paikkansa pitävyyteen vaikutti Valimoviestin pysyminen kannattavalla tasolla. Vaikka mainosmyynti laski edelliseen toimikauteen verrattuna, lehden tulos parani painokustannusten optimoinnin seurauksena. Toisin sanoen lehden painamiseen kului huomattavasti vähemmän paperia kuin edellisellä
toimikaudella. Toki myös painopaperilaatua viilattiin edullisempaan
vaihtoehtoon. Asiamies esitti jälleen vetoomuksen jäsenistölle aktiivisuudesta tuottaa artikkeleita
Valimoviestiin. Tähän lehteen saatiinkin uusi kirjoittaja, hieno homma! Vuosikokous 2020 pääsi lähelle 0-tulosta, päättyen 1,19 euron
tappiolliseen tulokseen.

esitämme, että tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia, ja että
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen
sovellettavien säännösten mukaisesti.”

Toimikauden kustannuksia alentavana tekijänä oli myös varsinaisen toiminnan kulujen vähentyminen, lähinnä johtuen siitä, että
kaikki yhdistyksen toiminta tapahtui virtuaaliympäristössä. Näin ollen toimikauden tulokseksi saatiin
-8 500 euroa, kun budjetoituna se
oli – 8 000 euroa. Tilinpäätöksen
käsittely päättyi asiamiehen lukemaan tilintarkastajan lausuntoon,
jonka mukaan ”Lausuntonamme

Hallituksen valmistelema budjetti toimikaudelle 2021-2022 päättyy
noin 2 500 euron tappiolliseen tulokseen. Budjetissa on varovainen
arvio tulevien opintopäivien positiivisesta tuloksesta, vuosikokouksen 0-tuloksesta sekä jäsenmaksutuottojen noususta muiden kulujen Edelleen Paulasuon ehdotuksesta tilintarkastajana jatkaa Pohjoispysyessä ennallaan. Vuosikokous
Suomen Tilintarkastus Oy.
hyväksyi yhdistyksen budjetin toimintakaudelle 2021–2022.

Hallituksen puheenjohtaja Sampo Vauhkonen toivotti
osallistujat tervetulleiksi
VALIMOVIESTI
4/2021 vuosikokoukseen. Kuva: Jani
Isokääntä.

Kokouksen puheenjohtaja Marko Telenius ja
asiamies Jani Isokääntä esittelevät yhdistyksen
9
tilinpäätöstä. Kuva: Sampo Vauhkonen.

75-VUOTISJUHLAKOKOUS
Kutsun vuoden 2022 vuosikokoukseen, joka sattuu olemaan yhdistyksen 75. vuosikokous, esitti Sampo Vauhkonen. Tämä tarkoittaa sitä, että ensi vuoden juhlakokousta vietetään Jyväskylässä Valmet
Technologies Oy, Rautpohjan valimon isännöimänä. Puheenjohtaja
Telenius kiitti sydämellisesti kutsusta, ja kokous antoi kahdeksan hengen voimin raikuvat aplodit.
Kokous vietiin läpi nykyisen asiamiehen uran nopeinta tahtia: 27
minuuttia, ja kaikki sääntömääräiset asiat oli käsitelty. Tämä jätti hyvin aikaa parin tunnin maailman
parantamiselle ennen kotimatkaa.

Kokouksen työvälineet: SVY.n viiri sekä kymmenien vuosikokousten päätökset vahvistanut puheenjohtajan nuija.
Kuva: Sampo Vauhkonen.

Hallituksen puheenjohtaja Sampo Vauhkonen ja kokouksen
puheenjohtaja Marko Telenius. Kuva:
Jani Isokääntä.
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Kuvassa
kokoukseen
paikan päälle saapuneet:
Alexander
Strakh, Mikko
Räsänen, Jari
Paulasuo, Marko Telenius,
Veli Vehmaa,
Sampo Vauhkonen, Jani
Isokääntä ja
Pekka Kemppainen. Jotta
kaikki saatiin
kuvaan mukaan, kuvaajaksi pyydettiin paikalla
ollut tarjoilija.

DRYING NEW VALUE
VALIMOVIESTI 4/2021

www.sftec.fi
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UUNILUUKKUJA
JA TAIDETTA
TEKSTI: JANNE VIITALA

MUSEON VARASTOT TÄYTTYMÄSSÄ JA SÄÄNNÖN
VAHVISTAVA POIKKEUS
Suomen valimomuseon esinevarastot ovat käytännössä täynnä.
Museomme perusnäyttelyssä ihmiset pääsevät näkemään, mitä
kokoelmamme sisältävät, mutta
se on vain jäävuoren huippu. Varastotilannetta on hankaloittanut
parina viime vuotena poikkeuksellisen isot lahjoituserät (muun
muassa Alteams ja Valimoinstituutti) sekä perusnäyttelymme
uudistus, jolloin suuri joukko yli
30 vuotta näyttelyssä olleita esineitä siirrettiin varastoon. Tilanne on silti normaali ja yleinen
Suomen museoissa. Varastot
täyttyvät joka puolella.
Samalla sivulliset ihmettelevät ja
voivottelevat, kun museon kaikkia
esineitä ei pääse näkemään. Vielä
pahempaa on, kun joku lahjoittaa
museolle esineen ja tulee vähän
ajan kuluttua toivorikkaana katsomaan museoon, mihin esine onkaan päätynyt. Kun selviää, että
se ei olekaan näyttelyssä, on pettymys melkoinen. Silloin kannattaa muistaa, mikä on museon tarkoitus. Esittämisen ohella se on
tutkiminen ja säilyttäminen. Mu-
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seon kokoelmiin otettu esine säilyy jälkipolville, ja sen museaalinen
arvo kohoaa, kun sitä tutkitaan ja
sen käyttöhistoria on tallessa. Ja
varsin usein esine pääsee viimein
esillekin, jos ei ihan perusnäyttelyyn, niin ainakin johonkin vaihtuvaan näyttelyyn.
Miten toimia tällaisessa tilanteessa, kun varastot ovat täpötäynnä?
Meillä Suomen valimomuseossa
on nyt yksinkertaisesti päätetty
vältellä isompia lahjoituseriä ja
hankintoja niin kauan, kunnes jotain saadaan varaston kannalta
tehdyksi. Se jotain on tietenkin
siivous ja uudelleen järjestely.
Ei siihen kovin kauan mene, kun
jostain järjestyy viikko tai kaksi
rauhallista työaikaa. Ei siis kenenkään kannata huolestua.
Pitkän johdannon loogisena
huipentumana kerrottakoon, että Suomen valimomuseon kokoelmiin ollaan hankkimassa isoa
valurautaisten luukkujen kokoelmaa. Kyseessä on hämeenlinnalaisen Paavo Orren luukkukokoelma, joka jo on osittain siirretty valimon museon ’riittoisaan’ esinevarastoon mallimestari Kari Pohjalaisen suosiollisella avustuksella. Kyseessä on poikkeuksellisen arvo-

kas esine-erä, joten meidän täällä
museossa oli nyt pakko tehdä poikkeus yllä mainitusta linjauksestamme. Uuniluukkuja on suunnilleen sata kappaletta, ja ne on valmistettu
eri puolella maatamme useissa eri
valimoissa ja eri aikoina. Ne edustavat suomalaista käyttötaidetta
parhaimmillaan, ja tarjoavat läpileikkauksen valimoalan osaamisesta ja kehittymisestä eri valimoissa.
Luukut ovat myös poikkeuksellisen
hyvässä kunnossa, sillä Paavo Orre
on valikoinut kokoelmiinsa pääsääntöisesti ehjiä luukkuja, joita hän on
omakätisesti kunnostanut. Luukut
lunastetaan museon omistukseen
vaiheittain, ja niitä varten haetaan
rahoitusta ainakin Paavo Tennilän
stipendirahastosta.

TULEVAT NÄYTTELYT
JA MUUT PROJEKTIT
Suomen valimomuseon näyttelykalenteri ensi vuodeksi on vasta
täydentymässä. Vuoden loppuun
saakkahan museossa on meneillään korona-ajan puhdetöitä esittelevä näyttely. Seuraavaksi esille
tulee valokuvaaja Reino Vesanderin valokuvanäyttelytrilogian toinen osa. Tällä kertaa esille tulee
diakuvia 1970-90 –luvuilta ja tietenkin myös Högforsin tehdas
VALIMOVIESTI 4/2021

Tunnelmapala valimomuseon varastosta. Janne Viitala/KRM

VALIMOVIESTI
4/2021
Paavo
Orren uuniluukkuja.
Janne Viitala/KRM

Kari Pohjalainen ja Paavo Orre luukkutalkoissa. 13
Janne Viitala/KRM

Sotavangit nostivat turvetta Högforsin uunien
tarpeisiin.
Oskar Kristiansen/
KRM

vilahtaa kuvissa. Kesällä on tiedossa todennäköisesti taidenäyttely, mutta koska neuvottelut ovat kesken, niin nimiä
ei voi vielä julkaista.
Pitkän aikavälin kirjaprojekteja
ovat suomalaisista, valurautaisista

silitysraudoista kertova tietoteos,
Karkkilassa toimineesta sotavankileiristä kertova tietoteos sekä kolmen eri valokuvaajan otoksista
koostetut Högfors-aiheiset valokuvakirjat. Ensimmäisenä on vuorossa ”Eino Sarkin Högfors”. Tätä
valokuvakirjasarjaa olisi mukava jat-

kaa myös muita valimoita esittelevillä teoksilla, mutta ainakaan toistaiseksi valimomuseon hallussa ei
ole riittävästi valokuvia moisiin projekteihin. Vinkki: Museo ottaa mielellään vastaan myös kuvalahjoituksia, ja niille on kyllä tilaa arkistossa.

Museoamanuenssi kaipaa muistitietoa tällaisen isohkon, valurautaisen
Coca-Cola -kilven valmistajasta. Voisi luulla, että valmistus on tapahtunut Suomen rajojen ulkopuolella. Mutta kun siinä lukee ihan suomeksi "juo", niin ehkä valmistusmaa sittenkin on Suomi. Kilpi on kohtalaisen yleinen, sillä sellainen tulee aina toisinaan vastaan. Vastaava, vihreäpohjainen Sprite-kilpi on myös olemassa.

Hauskaa Joulua
Valimoviestin lukijoille!
14
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VALURIN AMMATTITAIDON PUNNITUS:
Valutaidon oppiminen on vaikea asia, joka vaatii pitkän oppiajan ja oikeat aineet. Hyvistä opettajista ja oikeista aineista huolimatta joskus parhaankin valurin susi yllättää. Taistelu susia vastaan onkin
valurien päätehtävä.
Susien pääsyitä on 61 kappaletta jakaantuen 358 alasyyhyn, joista yksikin pystyy tekemään kappaleesta suden. Nämä ovat tieteellisesti tutkittuja ja asiakirjoihin perustuvia syitä. Näiden lisäksi on
henkimaailman asiat, kuten kuun asento, paha silmä, erilaiset loitsut tai niiden puuttuminen. Onko
sitten ihme, että valurille sattuu joskus?
Otetaan nyt esimerkiksi sorvari. Kun sorvari sorvaa, hänen hallittavanaan on vain kaksi asiaa: ettei
terä mene liian syvälle tai liian pitkälle. Jos tässä valossa verrataan valurin ja sorvarin ammattitaitoa,
suhtautuvat ne toisiinsa suhteessa 358:2. Onko sitten liikaa, jos valuri tuntee olevansa joskus arvokkaampi kuin sorvari?
Kaskuja Rautpohjan Valimosta, osa 22. Kaskut kerännyt Olavi Piha.

VALIMOVIESTI 4/2021
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Opintopäivät,
ohjelma
Vuoden 2022 opintopäivät järjestetään 3 - 4.2.2022. Tervetuloa
Lapland Hotelsiin, osoitteeseen Yliopistonkatu 44, 33100 TAMPERE!

KAUHEAA KAAVAUSTA
Kaavaus on todennäköisesti kaikkein kriittisin valimoprosessin vaihe, mitä tulee onnistuneen valutuotteen valmistuksen suhteen. Hyvien muottien valmistaminen vaatii todellista prosessin ymmärtämistä ja rautaista ammattitaitoa.
TORSTAI 3.2.2022
09:30 – 10:45 Yritysvierailu: Hetitec Oy, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere
11: 30 – 12:00 Ilmoittautuminen hotellilla
12:00 – 13:00 LOUNAS

Avaus Markku Eljaala
13:00 – 13:20 Valimoteollisuuden Euroopan tilannearvio vuodelle 2021. Juhani Orkas, Aalto-yliopisto
13:20 – 13:40 Valimotutkimustilanteen katsaus. Juhani Orkas, Aalto Yliopisto
13:40 – 14:30 Hiekkaprosessin oikea toteutus (hiekan siirto, siilomuotoilu, pölynpoisto) sekä prosessin seuranta
ja valvonta, (mitä kannattaa mitata ja kuinka huonoa järjestelmää voi parantaa) Marcus Nybergh, Lux Oy
14:30 – 15:00 KAHVI
15:00 – 15:45 Onko uusi mikseri parempi kuin 30 vuotta vanha. Michele Ingegnoli, Foundry and Metallurgy
Engineering
15:45 – 16:30 Mikään ei ole muka muuttunut, mutta sutta tulee – Prosessin laadun hallinta ja ongelmien
todellisten juurisyiden selvittäminen. Markku Eljaala, Peiron Oy
16:30 – 17:00 Paneelikeskustelua edellisistä aiheista
19:30 ILLALLINEN

PERJANTAI 4.2.2022
09:00 – 09:45 Kehien käsittelylaitteet - kääntölaitteet, ketjukääntimet, siirtolaitteet ja – vaunut.
Marcus Nybergh, Lux Oy
09:45 – 10:30 Oikea peitoste oikeaan paikkaan – Peitosteiden valinta, valmistus, käyttö ja varastointi, sekä
laadunvarmistus. Kari Koskinen, Foseco
10:30 – 10:50 TAUKO
10:50 – 11:50 Muottihiekan elvyttämisen kaikki eri vaihtoehdot - hyödyt vs. haitat.
Tommi Sappinen, Aalto-yliopisto.

Päätössanat Markku Eljaala
12:00 LOUNAS
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE: TALVIOPINTOPÄIVÄT
KAUHEAA KAAVAUSTA, TAMPERE 3.–4.2.2022.
Vuoden 2022 opintopäivät järjestetään 3 - 4.2.2022, Tampereella Lapland
Hotel Tampereen tiloissa osoitteessa Yliopistonkatu 44, 33100 Tampere.
Opintopäivien aiheena on kaavaus ja hiekanvalmistus.

Nimi: ____________________________________
Yritys/maksaja (jos joku muu kuin yritys):____________________________________________
Vierailukohde: Hetitec Oy, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere, kello 9.30, 3.2.2022.
Opintopäiväpaketti, jäsen 280 eur (__) ___________eur
Opintopäiväpaketti, ei jäsen 320 eur (__) ___________eur
Illallinen, alko 80 eur (__) ___________eur
Illallinen, vesi 55 eur (__) ___________eur
Yöpyminen
1 -hengen huone 120 eur/hlö (__)
2 -hengen huone 70 eur/hlö (__)
Yhteensä ___________eur
Opintopäiväpaketti sisältää vierailun, luennot, luentomonisteet, aamupäiväkahvin, iltapäiväkahvin, 2 kertaa lounaan sekä saunan.
ERIKOISTOIVOMUKSET:
Huonetoveri:____________________________________________________________
Ruokarajoitukset jne______________________________________________________
Päiväys ____. _____. 201___ Allekirjoitus ____________________________________
Ilmoittautumislomakkeen on oltava viimeistään perjantaina 14.01.2022 perillä. Asiamies toivoo,
että lähetät lomakkeen joko sähköpostin liitteenä osoitteeseen jani.isokaanta@svy.info tai SVY:n nettisivuilla
osoitteessa www.svy.info. Kirjeitsekin voit ilmoittautua osoitteeseen SVY, Paavo Havaksen tie 5 D, 90570 OULU.
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi peruuttaa ilman kuluja 21.01.2022 mennessä. Jos peruminen tapahtuu tämän jälkeen, Yhdistys veloittaa perumisesta mahdollisesti Yhdistykselle aiheutuneet kulut osallistujalta.
Yhdistys laskuttaa osallistumismaksut ilmoittautujan edustamalta yritykseltä, jos opintopäiville osallistuja ei toisin
ilmoita.
Varauksesi on voimassa, kun ilmoittautumislomake on palautettu ohjeita noudattaen. Lisätietoa antavat asiamies
Jani Isokääntä, 040 834 8088 tai koulutustoimikunnan puheenjohtaja Markku Eljaala, 050 317 4267.
VALIMOVIESTI 4/2021
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ALUINNO 2021alumiinikilpailun voittajat
TEKSTI: Reeta Luomanpää

Teknologiateollisuus ry:n Alumiinituotteet-toimialaryhmä palkitsi 4.11.21
Alumiinipäivien seminaarissa AluInno 2021-alumiinituotekilpailun voittajat
kahdessa sarjassa.
Kilpailun tarkoituksena on edistää alumiinin käyttöä Suomessa
ja tuoda alumiinia tunnetummaksi sopivana materiaalina erilaisiin
tarkoituksiin. Molemmat voittotyöt sopivat myös hyvin seminaarin tämänvuotiseen teemaan:
“Energiatehokas liikenne - alumiini keskiössä”. Toimialaryhmän
jäsenistä koostunut raati oli hyvin
vaikuttunut voittajatöiden tasosta.
Opinnäytetyösarjan voittajana
palkittiin Karim Abdelwahed Metropolia ammattikorkeakoulusta
työllään “Ottomoottorin imusarjan suunnittelu ja valmistus”, jossa koko imusarja on valmistettu
alumiinista ruuveja ja polttoainesuuttimia lukuunottamatta. Työn
tekijän mukaan työ syntyi seuraavalla tavalla:

“Alkuperäinen tarve tuotteelle
syntyi, kun erilaiset vetotapa,
voimansiirto ja kohdemoottorin luonne sekä kuormitusvaatimukset tuli täyttää. Suunnittelulähtökohdat alkuperäisellä imusarjalla eivät siis täyttyneet kohdemoottorin muuttuneen asemoinnin sekä erilais-

18

ten käyttötarpeiden vuoksi. Työn
tarkoituksena oli siis valmistaa
tuote, jota voidaan myös jatkossa mukauttaa kohdemoottorin
kuormituksen, olosuhteiden sekä käyttötarpeiden mukaan sopivaksi. Työssä päädyttiin valmistamaan AW-6082-T6 - alumiiniseoksesta vain lastuavaa työstöä
käyttäen kokoonpano. Työstämäl-

lä vain yhtenäisiä aihioita saatiin lujuuslaskennat myös vastaamaan paremmin todellisuutta. Lastuavaan
työstöön päädyttiin resurssien, riittävän materiaalilujuuden ja valmistusmenetelmän kokemuksen takia.
Metalliseos soveltui työhön hyvin
sen rakenteellisten ominaisuuksien, lastuttavuuden sekä anodisoimismahdollisuuksien vuoksi.”

Opinnäytetyösarjan voittajana palkittiin Karim
Abdelwahed
Metropolia
ammattikorkeakoulusta
työllään “Ottomoottorin
imusarjan
suunnittelu
ja valmistus”.

VALIMOVIESTI 4/2021

Yrityssarjan voittajina palkittiin
Petteri Jokinen ja Ari Nurminen
Kempower Oy:sta työllään “Alumiinista ekstruusiolla valmistettu sähköajoneuvojen pikalatauslaitteen runko”, jossa on hyödynnetty erittäin innovatiivisella tavalla pursotettuja alumiiniprofiileja ajankohtaiseen sähköisen
liikenteen sovellukseen. Työn
tekijät kertovat työstään näin:

“Runko muodostuu kolmesta eri
ekstruusiosta, joista kaikissa on
hyödynnetty alumiiniekstruusion
mahdollistamia erityispiirteitä.
Ekstruusioprofiileissa käytetään
teknistä anodisointia. Valmis ekstruusio jatkojalostetaan CNCkoneistamalla sekä pulverimaalaamalla asiakkaiden brändiväreihin.”
Yrityssarjan voittajina palkittiin Petteri Jokinen ja Ari Nurminen Kempower
Oy:sta työllään “Alumiinista ekstruusiolla valmistettu sähköajoneuvojen
pikalatauslaitteen runko”.

Valutuotteiden
koneistusta yli 35 vuoden kokemuksella
VALIMOVIESTI 4/2021
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Jäsenten
merkkipäivät

ONNEA JUHLAPÄIVÄN
JOHDOSTA!
Tällä sivulla mainitut yhdistyksemme jäsenet juhlivat pyöreitä vuosia
kuluneen vuoden 2021 aikana. Suomen Valimotekninen Yhdistys esittää lämpimät onnentoivotukset heille kaikille!

50 VUOTTA

70 VUOTTA

Kivelä Hannu
Moilanen Vesa
Mähönen Sami
Mämmi Aki
Nuikka Marko
Petelius Jaakko
Pulkkinen Joa
Turunen Niko
Törnblom Tommi

Helander Kari
Jylhä Hannu
Karlström Esa
Kirjanen Jouko
Koivisto Kaarlo
Leino Heimo
Mattfolk Nils G.
Piha Olavi
Säilä Jukka
Tommila Pertti

60 VUOTTA
Forsblom Michael
Jalonen Viktor
Järvelt Mauri
Kemppinen Galina
Kuntonen Jukka
Lehtonen Jarmo
Mäkeläinen Hannu
Nikula Hannu
Nurminen Vesa
Pynninen Jyrki
Pölönen Leo
Savolainen Jussi
Turtiainen Timo
Viberg Leena

75 VUOTTA
Härkki Jouko
Kohonen Juhani
Kopiloff Aleksander
Luotinen Esko
Mikkola Osmo
Mäkinen Ismo
Mäkinen Pekka
Ojala Pertti
Pap-Dévényi Kati
Pettersson Hans
Rautiainen Rauno
Silvonen Reijo

Snellman Sten-Erik
Tiusanen Jaakko
Tonttila Seppo
Ylikoski Tapio
Yrjölä Olavi

80 VUOTTA
Frilander Esko
Keski-Kuru Esa
Kivinen Pauli
Kleemola Heikki
Lahtinen Reino
Linna Raimo
Orre Paavo

Taustakuva: Tero Isokääntä
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Paavo Tennilän rahasto
jakaa stipendejä
Paavo Tennilän stipendirahaston stipendit haetaan jatkuvana hakuna.
Hakemukset osoitetaan Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitukselle vapaamuotoisesti.

Hallitus kokoontuu neljä kertaa
vuodessa tehden kokouksissaan
päätökset stipendien jakamisesta saatujen hakemusten perusteella rahaston säännöt huomioiden.
Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa kaksi viikkoa ennen hallituksen
kokousta SVY:lle osoitteeseen:
Suomen Valimotekninen Yhdistys
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu
tai sähköpostilla:
jani.isokaanta@svy.info
Hakemukset osoitetaan Suomen
Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitukselle. Hakemus voi olla vapaamuotoinen, mutta siitä tulee ilmetä selkeästi olennaisimmat tiedot
hakijasta, ja selvitys siitä, miksi tai
mihin tarkoitukseen stipendiä
anotaan.

Otteita säännöistä:
3 §. Rahaston tarkoituksena
on stipendien, matka-avustusten
ja tunnustuspalkintojen avulla tukea Suomen valimoteollisuuden
teknistä, taloudellista, ympäristöllistä ja henkilöstöpoliittista
kehitystä sekä edistää SVY:n
säännöissä mainittuja tarkoitusperiä.
5 §. Rahastosta jaetaan varoja
SVY:n hallituksen päätöksien perusteella siten, että sekä pääoman
tuottoa että pääomaa käytetään,
kuitenkin enintään 1/10 rahaston
alkuperäisestä peruspääomasta
vuodessa.
6 §. Rahastosta jaetaan varoja
seuraaviin tarkoituksiin: tunnustuspalkintoja ensisijaisesti valimoalan opiskelijoille sekä valimoteollisuutta ja/tai SVY:n toimintaa edistäneille nuorille, al-

le 30-vuotiaille valimoalan henkilöille, stipendejä opintomatkoihin, tutkimuksiin ja julkaisutoimintaan, stipendejä ammatilliseen pätevöitymiseen, muihin kohteisiin,
joiden SVY:n hallitus katsoo täyttävän kohdan 3. vaatimukset, ei
hallinnointiin.
8 §. Stipendien ja tunnustuspalkintojen jakotilaisuuksia voivat olla mm. SVY:n, lahjoittajien tai oppilaitosten järjestämät tilaisuudet.
10 §. Stipendit on nostettava
ja käytettävä vuoden kuluessa
niiden myöntämisestä. Mahdolliset lykkäyspyynnöt on esitettävä SVY:n hallitukselle.
11 §. Muiden kuin tunnustuspalkintojen saajilta edellytetään raportointia SVY:n jäsenlehdessä tai muulla
tavoin.

Mikäli stipendinhakijalla on kysyttävää, asiamies vastaa kysymyksiin,
ja lähettää
pyydettäessä stipendirahaston säännöt kokonaisuudessaan.
VALIMOVIESTI
4/2021
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SUOMEN VALIMOTEOLLISUUDEN TILA
TEKSTI: Asko Salminen

Vuodesta 2010 on kulunut pitkä aika. Silloin olin valun käytön
seminaarin puheenjohtajana, jo
valimoteollisuudesta irtisanoutuneena. Muistan sen päivän kuin
eilisen, ja niitä kaikkia aikoja on
kaipuu.
Hairahdin muovin maailmaan,
mutta aika pian palasin takaisin
yksityisenä yrittäjänä valimoteollisuuden pariin. Kankaanpään Timon kanssa rakennettiin uusi alumiinivalimo, Valaja Works, Suomen kartalle. Hän on esimerkki
siitä, kun veren perintö vie ja mitään ei voi. Kuka on niin hullu, että perustaa valimon suomenniemelle? No Timo oli ja hyvin on
käynyt.
Nyt olen tj, koneistamossa, jossa
saan taas touhuta valujen kanssa.
On valurautaa, terästä, alumiinia,
tankoa ja muuta. Maailma täynnä
erilaisia materiaaleja, mutta kaikista rakkain, se sulan metallin haju
puuttuu.
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MISSÄ ON PÄÄMIESTEN YMMÄRRYS, JALOSTUSKETJUT
KATOAVAT SUOMESTA
Suomessa on varsin korkeatasoinen valimo-osaaminen, alan tuotteiden jatkojalostaminen sekä toimituskyky ja laatu. Nykyisin ei siitä olla moksiskaan. Se on, ja kuvitellaan että pysyy. Näinhän asia ei
ole.
Koulutus valimo-osaajille on aivan mitätön, valun koneistamisen opettaminen on nykyopettajille aivan mahdotonta. Me
olemme tuhon tiellä, kun puhutaan valmiista valusta asiakkaalle.
Suomalainen valimoteollisuus
kuolee. Valajien koulutus ja arvostus on aivan niin kuin sairaanhoitajien, ”onhan niitä”.
Nyt on aika pysähtyä keskustelemaan, miten valimoiden ammattitaitoisen osaajien joukkoa voidaan kasvattaa koulutuksen avul-

la. Samalla on syytä panostaa valujen koneistamisen koulutukseen,
sillä se ei ole sama kuin tankovärkistä kikaleen värkkääminen.
Suomalainen työ maksaa sen mitä se maksaa, se on vain hyväksyttävä. Se, että kiinasta tulee valua,
jossa pääskyn lentävä aukko on
jotenkin sallittua, ei ole rinnastettavissa siihen laatuun ja toimituskykyyn, mitä suomalainen valimoteollisuus jatkojalostuksineen pystyy tuottamaan.
Me koneistajat ja valimot olemme
ylpeitä siitä, miten voimme asiakkaitamme palvella kestävästi tuotetulla, verot ja kaikki muut kustannukset maksetulla toiminnallamme.
Älkää siis koskaan ajako suomalaista valimoteollisuutta nurkkaan.
Siitä on metalliteollisuuden osaaminen ja toimituskyky kiinni. Suomalaisen valun ja sen jatkojalostuksen hankinta on panostus tulevaisuuteen.

VALIMOVIESTI 4/2021

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

— KONEISTUKSET
— PINNOITUKSET
— KORJAUKSET
— KUNNOSSAPITOTYÖT

VALIMOVIESTI 4/2021

WWW.TEVO.FI
08 265 8800 | tevo@tevo.fi
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WE HELP WITH THE MINING OF
RAW MATERIALS EVERY DAY.
By assisting with the construction of large, high performance machines with the help of our products and experts.

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

Subscribe to our newsletter at www.foseco.se now
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www.foseco.se

infosweden@foseco.com
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Valimoalan
henkilöitä

KUKA KUKIN ON?
Juttusarjamme tutustuttaa lukijat valimoalalla työskenteleviin henkilöihin
Nyt itsestään kertoo Pekka Olkinuora, jolle haasteen heitti Ossi Karlström.
Nimesi ja työnantajasi?
Pekka Olkinuora, valuasiantuntija,
konepaja Juhani Haavisto Oy Kotkassa.

monstraatio. Laboratorioinsinööri
kaatoi sulaa valurautaa huonosti
esilämmitettyyn kosteaan harkkokokilliin. Seurasi pieni, mutta mieleenpainuva räjähdys. Tuosta se
aikanaan lähti – en kai säikähtäMiten päädyit valimoalalle?
Rakensin nuorempana lennokkeja nyt tarpeeksi. Yksi tärkeä vaikuja rassasin polkupyöriä. Teini-iässä tin oli professori Orkaksen luennoilla vallinnut hyvä ilmapiiri –
viritin mopoja ja haisin bensalta.
Nykyään ymmärrän, miksi tytöt ei- kiitokseni tässä kohtaa hänelle!
vät arvostaneet... Ajokortin saatua- Opintojen loppupuolella järkeilin,
että työstökoneita saan hankittua
ni asensin autoihini turboahtimia.
Osien valmistaminen näihin tarpei- kotiinkin, mutta etenkään teräsvasiin oli jatkuva ongelma. Jo yläas- luja en saa tehtyä kotioloissa. Tuo
vaikutti siihen, että päädyin teketeella oli selvää, että haluan opiskelemaan tuotanto-/valmistustek- mään diplomityötäni Karhulan Valimolle. Ehdin työskennellä Karhuniikkaa. Jos uudenvuoden tinat
unohdetaan, ensikosketukseni va- lassa 14 vuotta, pääosin menetelmäsuunnittelijana ennen valimon
lamiseen ajoittuu opiskelujeni alkonkurssia. Teimme jo tuolloin yhkupuolelle TKK:n Konetekniikan
osastolle, professori Juhani Orkak- teistyötä nykyisen työnantajani
sen kurssille ”Valimotekniikan pe- kanssa, ja kun valimo kaatui, jatkoin nykyisessä tehtävässäni valurusteet”. Kurssin ohessa, silloiseljen hankinnan parissa.
la valimotekniikan laboratoriolla,
pidettiin pieni sulatus- ja valudeKuvaile tyypillinen työpäiväsi /
mitä olet tänään tehnyt?
Toiminnan kehittämisen sijaan harmillisen suuri osa työajastani kuluu
tällä hetkellä myöhässä olevista valutoimituksista seuraavien projektien aikataulujen paimentamiseen.
Ymmärrän nyt toki paremmin Karhulan Valimon aikaisten asiakkaidemme tuskaa, kun valumme olivat ajoittain myöhässä. Aamulla kävin läpi asiakkaan tarjouskyselyä
koneistetuista teräsvaluista. Ehdotin asiakkaalle muutamaa geometriamuutosta keernojen vähentämiseksi. Pyysin valuista tarjoukset
olettaen, että muutosehdotukseKuka on Pekka? Haastateltavana on
Pekka Olkinuora, Juhani Haavisto Oy.

26

ni hyväksytään loppuasiakkaalla.
Keskustelin syvemmän koneistuskokemuksen omaavien kollegoiden
kanssa näiden valujen koneistusvaihtoehdoista. Havaitsin eräässä
valmiissa teräskappaleessa valimon
puhdistamolla tehdyn pienen huolimattomuusvirheen. Puin suojaimet
päälle ja korjasin virheen – on joskus nopeampaa tehdä pieni työ itse, kuin ohjeistaa se toiselle. Metallityöharrastusta työajalla... Iltapäivällä logistiikkaosasto ilmoitti vastaanottaneensa kuorman valuja. Tarkastin valut silmämääräisesti, tulostin niille työkortit, ja välitin tiedon
tuotannon työnjohdolle. Teräsvalujen kyseessäollessa ei ole tavatonta sekään, että koneistajat löytävät
pinnanalaisia valuvirheitä, ja pyytävät niihin toimintaohjeita. Pyrin välittämään näistä virhehavainnoista
yksityiskohtaiset tiedot valimoille.
Toisinaan onnistutaan yhteistyössä
löytämään toimenpiteet, joilla virhe
estetään tulevaisuudessa.
Miksi valimoalalle /
mikä alassa kiehtoo?
Alkuperäinen tarve viraabelivaluille
motivaationlähteenä väistyi jo aikoja sitten, ja tilalle kasvoi rakkaus lajiin itseensä. Tämä siitäkin huolimatta, että toisinaan ”valaminen ei ole
tiedettä eikä taidetta, se on yhtä
helvettiä”, kuten eräs eläköitynyt
mallinsuunnittelija asian muinoin
tuskastuneena kiteytti. Valamisessa kovin monen osatekijän – sulatuksen, kaavauksen, kaadon ja kanaviston, jähmettymisen ja syöttöjen, lämpökäsittelyjen, hitsauskorVALIMOVIESTI 4/2021

jausten, ja niin edelleen – täytyy olla kohdallaan, tai tuloksena on sutta ja sekundaa. Muuttujia on paljon, ja valtaosan täytyy vieläpä olla kunnossa juuri samanaikaisesti,
siinä hetkessä, kun sula kaadetaan
muottiin.
Ainakin menetelmäsuunnittelijana koin palkitsevana sen huikean
kontrastin, minkä onnistuneella
valujärjestelmällä saattoi saada
aikaiseksi valukappaleen laatuun,
verrattuna huonoon valujärjestelmään. Parasta se oli silloin, kun
vaikkapa valunpuhdistaja oli
osoittanut tuotteesta toistuvan
valuvirheen, ja tekemälläni menetelmämuutoksella onnistuin
virheen poistamaan. Parantunut
valunlaatu oli mitä konkreettisin
kiitos myös laatuvirheen esiinnostaneelle putsarille. Toki läheskään
joka yrittämällä ei onnistuttu.
Myös vanhojen kokeneiden, ammattiinsa vakavasti suhtautuvien
valimomiesten osaaminen ja työskentely oli aina ihailtavaa ja motivoivaa. Nykyisessä työtehtävässäni
olen päässyt näkemään monia entuudestaan tuttuja valuja pintaa syvemmältä. Esiin on tullut useampikin koneistajalle kiusallinen laatuvirhe, jotka olisi ollut helppo korjata valimolla, kun tieto olisi vain
välittynyt sinne saakka.
Valimoihmiset, puhukaa koneistajienne kanssa! Käykää kylässä puolin ja toisin. Ottakaa pullapitko tuliaisiksi ja tutustukaa ihmisiin. Jättäkää myyjät ja ostajat sivuun, ja
hankkiutukaa työstökoneen äärelle. Sieltä saatte paljon arvokasta
tietoa! Ihan sama pätee omassa
organisaatiossanne. Älkää istuko
norsunluutornissa. Puhukaa tuotannon ihmisten kanssa. He eivät
ehkä näe kokonaiskuvaa, mutta
oman pienen ruutunsa he tuntevat kaikista parhaiten.
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Mikä on suhteesi SVY:hyn?
Muistelen liittyneeni jäseneksi
opiskeluaikoina, kaiketi 15 vuotta sitten. Olen ollut myös kolme
vuotta SVY:n hallituksen jäsen.
Mitä odotat yhdistyksen
toiminnalta?
Työskennellessäni vielä valimolla
parasta antia olivat SVY:n opintopäivät, ja kakkosena tulivat GIFAreissut. Hyötyä ja hauskaa samassa paketissa.
Tekniset artikkelit Valimoviestissä
ovat aina olleet mieluisia, ja niitä
lukisi mielellään lisää. Paavo Tennilä teki aikanaan ansiokkaita käännöksiä Giesserei-lehdestä. Myös
Markku Eljaala on ansainnut kiitokset teknisten artikkelien saralla. Toki tällainen toivomus toteutuu varmimmin, kun kantaa itsekin
kortensa kekoon = lähdeaineisto
pöydälle ja kynä käteen – aihe on
vapaa! Sillähän sitä tekstiä saisi,
ei toki niin tasokasta kuin edellä
mainituilta.
Koneistajan näkökulmasta hyvän
valimon löytäminen kumppaniksi
on aina tapetilla. Yhtä lailla valimo
tarvitsee hyvää koneistajaa. SVY:llä
voisi olla tässä roolia. Askeleita tähän suuntaan on jo otettukin esimerkiksi SVY:n nettisivujen uudistuksen myötä.
Kerro jotain, mitä työtoverisi
eivät sinusta tiedä?
He taitavat tietää minusta jo kaiken. Työyhteisö on tärkeä, ja hyvin paljon muustakin puhutaan,
kuin vain töistä.
Millä tavalla valimotaustasta on
ollut hyötyä valukomponenttien
ostajana
Pystyn tiettyyn rajaan asti itsekin ehdottamaan asiakkaillemme muutoksia heidän tuotteisiinsa valettavuuden parantamiseksi.
Esimerkiksi valunsimulointiohjelmaa ei käytössäni ole, joten pi-

demmälle menevä suunnittelu
ja hienosäätö tehdään toki yhteistyössä valimon kanssa. Pystyn
myös tunnistamaan koneistuksissa paljastuvia valuvirheitä, ja ehkä jopa päättelemään niiden syitä tarkemmin kuin mitä pystyisin
ilman valimotaustaa. Tietenkään
koneistamiemme valuaihioiden
valujärjestelmiä en pääse arvioimaan, mutta osaan puhua samaa kieltä valimoiden kanssa.
En tiedä, miten yhteistyö kanssamme on näyttäytynyt valimoiden näkökulmasta, mutta ainakin toivon
pystyväni toimimaan valimon silminä täällä koneistusmaailmassa, ja
auttamaan heitä tekemään asiat
kerralla oikein. Siinä voittavat kaikki – valimo, työnantajani, loppuasiakkaat, kansantalous, ympäristö, ja
myös minä itse työni helpottuessa.
Kuka on seuraava haastateltava
ja mikä on kysymyksesi hänelle?
Haastan Karhulan Valimon aikaisen
menetelmäsuunnittelijakollegani
ja ystäväni, Jesse Hyytiäisen. Jesse aloitti Karhulassa mallipuuseppänä, siirtyi sitten valumallien
CAD-CAM-suunnittelun pariin,
ja siitä luonnikkaasti myös menetelmäsuunnitelijaksi. Jesse oppi
asiat nopeasti, ja varsinkin CADmallinnuksessa hän tuli takavasemmalta, ja pesi minut hetkessä mennen tullen. Hän työskentelee nykyään Raahen Valimolla.
Kysymykseni Jesselle:
Olet työskennellyt valimolla niin
työntekijänä, toimihenkilönä, kuin
toimihenkilöiden luottamusmiehenäkin. Mitä hyötyä, haasteita,
tai ahaa-elämyksiä siirtyminen
työntekijästä toimihenkilöksi on
tuonut mukanaan? Olisiko sinulla esimerkiksi jotakin vinkkiä esimiesasemassa toimiville SVY:n
jäsenille työntekijöiden viihtymisen ja motivaation ylläpitämiseksi? Hyviä miehiä ei ole varaa alalta menettää.
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Valimon luotettava yhteistyökumppani
Edustamme varteenotettavia toimittajia ja laadimme asiakkaillemme
räätälöytyjä ratkaisumalleja jo yli 55 vuotta.

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

LämmitysjäähdytysLämmitys- jajajäähdytysseula,
seula,
panosajo
panosajo (Neuhof)DeAnTek

AGTOS GmbH

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

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

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778
e-mail: diaco@diaco.fi
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Sellua, jyviä, tervaa…
mutta myös WOLT
Sattui silmääni juttu suuresti kehutusta kaurateollisuudesta eli pieruttomasta leivästä (Talouselämästä
40/2021). Rehuviljakaura on päässyt ihmisten ruuaksi. Kymmenessä vuodessa tuotanto on kaksinkertaistunut 400.000 tonnin vuodessa,
josta kolmannes viedään. Viennin
arvo on n. 100 milj.euroa. Vientihinnaksi tulee n. 750 €/t. Kaura viedään raaka-aineeksi Saksaan ja Britanniaan; Suomi on maailman toiseksi suurin viejä tonneissa ja jopa
saksalaisessa kauratuotteessa mainitaan ”valmistettu suomalaisesta
kaurasta”. Ruotsalainen kaurajuomafirma Oatly kaksinkertaisti viime
vuonna myyntinsä 421milj.dollariin
ja nosti markkina-arvonsa 7,7 miljardiin dollariin. Suomessa on kauran jalostamiseen tehty tehdasinvestointeja n. 100 milj.euroa, eli
eri sarjassa painitaan.
Sama kaava toistuu kaikilla teollisuuden aloilla: Suomi vie raaka-ainetta ja muut jalostavat ja keräävät
tuotot: sellua pakkauksiin, lankkua
huonekaluihin, akkumateriaaleja
akkuihin. Aikoinaan terva oli hightechiä; se oli laivojen lahoamisen
estoon lopputuote! Valut vasta koneistettuina ovatkin pitkälle jalostettuja: kierrätysmateriaaleista ja
kaavaushiekasta lähtien työkalujen
ja mallien kautta tarkkuuskoneistukseen ja pintakäsittelyyn unohtamatta vaativia laaduntarkastuksia!
Mutta ei kelpaa, kun joku median
ja päättäjien aikaisemman sukupolven edustaja on joutunut kesätöihin valimoon joskus 1960-luvulla
ja kertonut kauhutarinat savusta ja
melusta. Ne elävät sukupolvelta
toiselle eivätkä muuksi muutu.
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Turhan itkun sijaan on lausuttava
juurisyyt: 1) Suomi on liian epävarma kohde investoinneille hallitusten poukkoilevan ja kustannuskilpailukykyä rapauttavan talouspolitiikan vuoksi, 2) verotuksen vuoksi
suomalaisen on parempi sijoittaa
ulkomaille ja ulkomaalaisen ostaa
hyvien tuotteiden valmistuksen ja
tuoteoikeudet Suomesta sekä 3)
me suomalaiset emme ole patriootteja kuten monet muut kansat
ja lisäksi 4) lepsut työnantajat ja
kansanedustajat sekä ahne ammattiyhdistys ovat rapauttaneet hintakilpailukykymme. Oikealla yli vaalien menevällä teollisuuspolitiikalla
olisi mahdollista tilanne kääntää.
Kuka sen tekisi, kun ei itse asetetuissa raameissakaan pysytä?

TEKSTI: Nimimerkki Van

den kärjessä pysytään muutama
vuosi - nautitaan se aika. Van nytpä lykästi, kun nuoret veijarit loivat ruokalähettipalvelu Woltin. On
ylistetty hienon alustakonseptin softaa, mutta todellinen syy kovaan arvostukseen on Woltin keräämä asiakastieto. Amazonkin on aina tehnyt
tappiota verkkomyynnillä, mutta siitä
kertyvää asiakastietoa myymällä syntyy valtavasti tulosta! Toiseksi ravintolassa myynnistä menee 24% alvina, mutta ulosmyynnistä vain 10%.
Niinpä yrittäjätyövoiman maksamattomat sotumaksut ja valtiolta uupuvat alvit muodostavat Woltin katteen. Muuten tappio olisi vielä
isompi. Loistobusiness vai kupla??

On nähtävissä, että valujen kysyntä
on yllättänyt osan valimoista. Olisiko
valimoiden syytä palata edellisen koOlipa samassa lehdessä myös
lumnini loppulauseeseen, ja purkaa
alaamme koskeva juttu; CompoVauramon Pekan mainitsema toimitnentan hallituksen puheenjohtaja
Harri Suutarin haastattelu ”Sanee- tajaketjuun patoutunut inflaatio varauksen pitkä oppimäärä”. Harri
lun käyttäjän suuntaan, kun se siellä
toi hyvin esille eron: Ruotsissa teh- oli jo hintoihin siirretty… Tuli mieleen
dään nopea konkurssi tai saneera- juttu, kun lantalainen meni ostamaan
us ja useimmiten homma jatkuu
poronmaitoa ja poromies kysyi, kumomistajien rahoittamana, mutta
masta noista elukoista haluat ottaa,
Suomessa yritys ja henkilöstö on
niin lantainen valitsi sen isompisarvilöysässä hirressä vuosikymmenen. sen, joka piti kovempaa ääntä. No,
Suutari oli turhan kiltti aiempaa
Lapin mies antoi sitten siitä elukasta.
omistajaa kohtaan: Hollanti ja Turk- Naama meni etelän miehellä vituralki olivat juuri niin surkeita liikkeitä
leen, kun kotona huomasi kovin kelkuin kuvataan. Molemmat olisi pi- taiseksi ja rautatieaseman vessalta
tänyt ottaa haltuun saneeraten, ei- tuoksuvaksi saamansa ”maidon”. Vakä kehua saaneensa loistavan koh- lituksiin hän sai vastauksen, että sitä
teen.
saa, mitä tilaa. Sama tilanne on valun
ostajalla, joka ei tiedä, mitä laitteita
Van onneksi on Supercell ja Wolt ja prosesseja hänen haluamansa tuoluomassa uskoa suomalaiseen yrit- te edellyttää valimolla olevan, jotta
täjyyteen. Supercellistä ei olisi pal- laatu toteutuisi. Jokainen myy tietysjoa iloa, elleivät nuoret perustajati sitä, mitä on tarjolla, ja lienee ostaomistajat olisi vaatineet, että osta- jan tehtävä arvioida, mitä mistäkin
va yhtiö on Suomessa. Peliyhtiöi”elukasta” kuvittelee saavansa.

29

BET-KER OY
		
TULENKESTÄVÄT TUOTTEET
• Valumassat
• Senkkavuoraukset
• Senkkapinnoitteet
• Rakenneosat
Bet-Ker Oy
Joutsentie 2
84100 Ylivieska
Puh. 08-410 5600
   www.betker.fi

EUROPE – CHINA – INDIA – JAPAN – US

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

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

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

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

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

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
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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
UUDENKAUPUNGIN
RAUTAVALIMO OY
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
Puhelin (02) 842 9000
www.urv.fi
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SVY:TÄ TUKEVAT YRITYSJÄSENET
YRITYS / OSOITE / PUHELINNUMERO / WWW.SIVUT TAI SÄHKÖPOSTIOSOITE

Alteams Finland Oy
PL 91 (Yritystie 1)
40351 Jyväskylä
0201 339 500, www.alteams.com
ASK Chemicals Scandinavia Ab
Box 22, SE-125 21 Älvsjö
+46 70 563 0326
www.ask-chemicals.com
Beijer Oy
Elannontie 5
01510 VANTAA
(09) 6152 0550, www.beijers.fi
Bet-Ker Oy
PL 13, Puuhkalantie 3
84100 YLIVIESKA
(08) 410 5600, www.betker.fi

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

Kiteen Malliveistämö
Aki Mämmi Oy
Ruukkitie 1
86200 Tohmajärvi
0500 685884
www.kiteenmalliveistamo.fi

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

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

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

Calderys Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
0207 680 600, www.calderys.fi

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

Componenta Castings Oy
Bremerintie 6
03600 KARKKILA
010 403 00
www.componenta.com

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

Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 28 D
00211 HELSINKI
(09) 682 1544, www.diaco.fi

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

Erikoisvalu Oy
Kartanonlenkki 51
04680 HIRVIHAARA
019 - 689 3311
www.erikoisvalu.fi

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

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

32

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

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

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

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

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

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

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

OnSteel Oy
Onnelantie 1
43500 Karstula
+358 400 809 995
www.onsteel.fi

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

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

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

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

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 Hiekkaja Kuljetusliike Oy
Vanha Raumantie 811
28660 PORI
(02) 6471 230
www.viasvesihiekka.fi

Valmet Technologies Oy,
Valkeakoski terätehdas
PL 125, Niementie
37601 VALKEAKOSKI
010 6720000
www.valmet.com
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Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.fi

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

TAPAHTUMA2
KALENTERI 202

2023 GIFA-messu

Suomivalimo Oy
Parkatintie 31
72140 IISALMI
www.suomivalimo.fi

Wärtsilä Finland Oy
PL 244
65101 VAASA
010 709 0000
www.wartsila.com
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Antti Vesin niminen valuri valoi laakerinkansia.
Niissä tahtoi olla rotanpesiä, jos jonkinlaisia. Kerran Antti näki työnjohtaja Aarne Puhakan (s. 1915)
kittaavan joitakin huokosta. Antti kysäisi, mistä sellaista kittiä saa. ”Ruisjauhoistahan minä”, sanoi
työnjohtaja Aarne Puhakka. Niin Anttikin teki
vahvan taikinan ja paikkaili reikäiset valunsa.
Niin ei kuitenkaan olisi pitänyt tehdä. Konepajan
puolelta saapui paikalle Oseniuksen Kalle. Kovasti
tulistuneena laakerinkansi kourassaan virkkoi:
”Nimittäin leipomostako, nimittäin, nykyään laakerinkannet tuodaan, nimittäin”. Sanoi Osenius paljon muutakin.
Kaskuja Rautpohjan Valimosta, osa 23.
Kaskut kerännyt Olavi Piha.

Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 Jyväskylä
puh. 010-672150
fax. 010-6725335
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MEDIAKORTTI
Valimoviesti

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti
JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry
Finlands Gjuteritekniska Förening rf

OSOITE
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

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

PUHELIN
040 – 834 8088

LEVIKKI JA PAINOS
Valimoviesti tavoittaa pääosan valimoiden toimihenkilöistä,
malliveistämöistä, valimoiden laite-ja raaka-ainetoimittajista
sekä osan valun käyttäjistä. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Painosmäärä n. 700 kpl/lehti.
AINEISTOT JA AIKATAULUT
Numero

Aineiston jättöpäivä

Lehti ilmestyy viikolla

2

10.5.

23

3

20.8.

38

4

10.11.

50

1

10.2.

11

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 210 x 270 mm
Värillinen
AINEISTOT JA ILMOITUSMYYNTI
Jani Isokääntä p. 040 834 8088, jani.isokaanta(at)svy.info
HINNASTO:
Sivua
Hinta,€

Koko, lev x kork, mm

1
½
¼
Rivi

175 x 225
175 x 110
85 x 110
85 x 30

570
350
220
75

Huom! Koko sivun ilmoitukseen on tehtävä 2mm leikkuuvarat.
Mikäli haluat useamman sivun, ota yhteyttä ilmoitusmyyntiin.
Mediakortissa esitetyt hinnat ovat alv 0 %.
VALIMOVIESTI 4/2021
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Parasta hiekkaa rattaisiin
Olemme syksyn aikana tehneet omassa hiekkalabrassamme testejä useiden
valimoiden hiekoilla ja todentaneet eri sideaineilla saavutettavia lujuuksia sekä
paljastaneet kovettumisilmiöiden juurisyitä. Testien myötä olemme antaneet
ko. valimoille erinomaiset lähtökohdat prosessiensa kehittämiseen.
Haluatko sinäkin saada kaiken irti hiekastasi?
Meiltä saat apua, koulutusta ja tukea hiekkajärjestelmäsi
kehittämiseen. Vuokraamme tarvittaessa omia laboratoriolaitteitamme, ja jos haluat modernit laitteet itsellesi, saat
kauttamme Morek Multiserwin hyväksi havaitut kilkkeet.
Tunnemme ko. laitteet juurta jaksaen, koska käytämme niitä
omassa hiekkalabrassamme. Tämän takia pystymme myös
antamaan niihin suomenkielistä käyttäjätukea sekä tarjoamaan
laitteille kaikenkattavan huolto- ja kalibrointipalvelun Suomesta
käsin. Nice!

Toimisto
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh 09 622 0550
info@lux.fi, tilaukset@lux.fi
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Varasto
Kuusimäentie 2
01900 Nurmijärvi
Puh 09 854 3401
varasto@lux.fi

www.lux.fi
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