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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

Lehti ilmestyy 4 kertaa 
vuodessa.

Juhlalehti ilmestyy 
viikolla 50.

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.

Taas on yksi kesä takana. En tiedä johtuuko se ikääntymisestä vai mistä, 
mutta kauhean nopeasti tuo aika kuluu nykyään. Loma on enää kaukai-
nen muisto, ja arki on koittanut. Kaikki ne suunnitelmat, mitä lomalla pi-
tikään tehdä, eivät taaskaan toteutuneet. Pientä remppaa tuli toki teh-
tyä, ja tietysti harrastuksiin riitti onneksi aikaa. En tiedä olinko jotenkin 
turhan optimistinen kaikkien suunnitelmien kanssa. Tulevaisuuden en-
nustaminen on hirmu vaikeaa, koska aina tulee kaikkea muuta vastaan, 
mihin on varautunut. 

Sama ennustamisen vaikeus korostuu nyt valimoissakin. Maailman 
epävarmuudet näkyvät niin materiaalin kuin myös energian hinnoissa. 
Valimoteollisuus on erittäin riippuvainen noista molemmista, ja ennus-
tamattomuus vaikeuttaa selvästi kaupankäyntiä pitkän toimitusajan 
tuotteissa. Mihin hintaan myyt valun, jonka toimitus on ensi kesänä tai 
syksynä? Inflaatio luo lisäksi paineita työvoimakulujen nousulle. Ei ole 
myynti-insinöörin tai ostajan tehtävä helpottunut. Näinä hankalina ai-
koina sitä kaipaa tylsää vakautta.

SVY:n toiminnassa ei lepäillä laakereilla. Keväällä saimme tietää yh-
distyksemme pitkäaikaisen asiamiehen jättävän tehtävänsä, ja uuden 
henkilön rekrytointi oli edessä. Nyt valinnat on tehty, ja uusi asiamies 
aloittaa tehtävässään vuoden 2023 alussa. Asiamies Tommi Sappinen 
esittäytyy ensimäisen kerran virallisemmin tämän lehden sivuilla. Tule-
va Suomen Valimoteknisen yhdistyksen 75. vuosikokous Jyväskylässä 
lähestyy kovaa vauhtia. Vaikka kokousjärjestelyt aloitettiin hyvissä ajoin, 
monta yksityiskohtaa on vielä viimeisteltävänä. Puitteet pitäisi olla koh-
dallaan, ja odotankin runsasta osallistujajoukkoa raskaan korona-ajan 
jälkeen. 

Lopuksi toivotan vielä oikein hyvää syksynjatkoa kaikille jäsenillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme. Jyväskylässä nähdään!

Sampo  
Vauhkonen
Puheenjohtaja

Kansikuva ja viereinen 
kuva: SAMI LAMMIN-
PARRAS, Development 
Manager, Rolls, Valmet 
Technologies Oy 
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RAUTA, TERÄS JA KEVYTMETALLIVALIMOILLE
SUUNNITELLUT SINKOPUHDISTUSKONEET
Sinkoteknologian asiantuntijana suunnittelemme ja toteutamme 
aina asiakaslöhtöisesti sinkopuhdistuskoneet ja linjastot

Beijer Oy
Elannontie 5, Vantaa

info@beijers.fi
www.beijers.fi

Suunnittelu, asennus, koulutus, käytönaikainen tuki, varaosa- ja
elinkaaripalvelut, kaikki Beijersiltä

Ota yhteyttä niin autamme teitäkin tehostamaan valujen
sinkopuhdistusta ja loppukäsittelyprosessia
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Yhdistyksen toimikausi 2021-2022 
päättyi kesäkuun 30. päivä. Kysei-
sellä toimikaudella 74. vuosikoko-
us pidettiin pandemiarajoitusten 
vallitessa pienimuotoisena Tam-
pereella etäosallistuminen mah-
dollistettuna. Tällä tavoin 10 jä-
sentä osallistui fyysisesti, ja kaksi 
jäsentä etäyhteyksin vuosikokouk-
seen. Perinteiset talviopintopäivät 
saatiin vihdoin pidettyä toukokuus-
sa. Valimoviesti julkaistiin neljä ker-
taa, kuten aiemminkin. Minimaali-
sesti järjestetystä vuosikokoukses-
ta huolimatta hyvin onnistuneet 
opintopäivät yhdessä päivitetty-
jen jäsenmaksujen kanssa saivat 
yhdistyksen tilinpäätöksen muu-
taman vuoden tauon jälkeen noin 
5500 euroa  ylijämäiseksi. Siinäpä 
edellinen toimikausi pähkinänkuo-
ressa.   

Kuluvaa toimikautta yhdistyksen 
hallitus kokoontui pohtimaan 18.8 
syksyn ensimmäiseen kokoukseen-
sa Valmet Technologies Oy, Raut-
pohjan valimolle. Merkittävimmät 
tapahtumat tulevat olemaan 75-
vuotisjuhlavuosikokous Jyväskyläs-
sä sekä opintopäivät, jotka päätet-
tiin järjestää toukokuussa. Myös 
GIFA 2023-messut tuovat oman 
mausteensa kuluvalle toimikau-
delle. 

Yhdistyksen henkilöjäsenyyttä 
haki kuusi henkilöä: 

Karell Emmi, Stena Recycling Oy 
Löytynoja Henri, Suomivalimo Oy 

Karumo Atro, Meca-Trade Oy 
Kaipiainen Raimo, Componenta 
Castings Oy, Pori 
Rinne Petri, Uudenkaupingin 
Rautavalimo Oy 

sekä yritysjäsenyyttä yksi yritys: 
Stena Recycling Oy. 

Hallituksen päätöksellä hakijat 
hyväksyttiin yhdistyksen jäseneksi. 
Hallitus ja asiamies toivottavat uu-
det jäsenet tervetulleeksi mukaan 
yhdistyksen toimintaan.  

4 henkilöjäsentä pyysi eroa yh-
distyksestä. Lisäksi yhden jäsenen 
poismenosta tuli tieto. Kolme ker-
taa jäsenmaksunsa maksamatta 
jättäneet päätettiin poistaa edellis-
ten vuosien tapaan jäsenistöstä il-
man eri ilmoitusta, sekä lähettää 
muistutus muille maksamatta jät-
täneille. Näitä jäsenrekisteristä 
poistettavia jäseniä on 15 kpl. 
Näiden muutosten jälkeen yh-
distyksemme jäsenmäärä on 
548 henkilöjäsentä ja 48 yritys-
jäsentä.  

Tervetuloa kaikki lokakuussa 
Jyväskylään juhlistamaan yh-
distyksemme jo 75-vuotis-
taivalta! Luvassa on 
mukavaa yhdessä-
oloa erittäin maitta-
vine illallisineen komeissa, uu-
sissa puitteissa Sataman Viil-
ussa. Ilmoittautumisohjeet ja 
ohjelma löytyvät tästä Valimo-
viestin numerosta.

P.S. Koska vuoden viimeinen lehti 
on juhlalehti ilman tavanomaista Va-
limoviestin sisältöä, tämä jää osalta-
ni viimeiseksi kirjoitukseksi tällä pals-
talla. Kynäänsä teroittelee jo tuleva 
asiamies Tommi Sappinen. Kiitoksia 
kaikille näistä vuosista, väliaikaiseksi 
suunniteltu kahdeksan vuoden asia-
miehen pesti meni yhdessä hujauk-
sessa.  

   

 

ASIAMIEHELLÄ 
ON ASIAA

Jani 
Isokääntä
Asiamies

KOHTI VUOSIKOKOUSTA
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TULEVAISUUDEN RAAKA-AINEET.
Tulevaisuus rakentuu materiaaleista, jotka ovat jo käsissämme. 
Ne täytyy vain palauttaa takaisin kiertoon. 

Me jalostamme ja toimitamme tarpeiden mukaisia ja korkealaatuisia kierrätettyjä 
raaka-aineita muun muassa terästehtaisiin, valimoihin sekä muihin metallisulattoihin. 

Varmistamme jo materiaaliostojen yhteydessä kierrätykseen tulevien materiaalien 
laadun, jotta jalostamamme kierrätysraaka-aineet olisivat tasalaatuisia.  

Tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, voimme tarjota oikeanlaisia 
materiaaleja oikea-aikaisesti juuri sinne, missä niitä tarvitaan 
– varmistaen tuotannon optimaalisen toimivuuden.  

MATERIAALIEN ULOSMYYNTI
Puh. 010-7780 171

heikki.holopainen@stenarecycling.fi

MATERIAALIEN SISÄÄNOSTO
Puh. 010-7780 141

emmi.karell@stenarecycling.fi
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JOHDANTO 

Opiskelija, juuri sinä - joko ny-
kyinen, entinen tai jopa tuleva 
- oletko huomannut, että käyt 
monellakin kiinnostavalla kurs-
silla, muttet oikein vielä ymmär-
rä, että miten kaikki eri kursseilla 
opetetut asiat liittyvät toisiinsa? 
Vai liittyvätkö mitenkään? Kurssi-
en väliltä puuttuu viralliset yhdis-
tävät tekijät, ne asioita toisiinsa 
sitovat lausunnot, joiden perus-
teella voi syntyä kokonaiskäsitys 
asioista, niiden keskinäisistä syy-
seuraus-suhteista. Useimmiten 
opiskelijan velvollisuudeksi jää 
itse ne tajuta. Itselläni tuohon 
tajuamisprosessiin on kulunut 
melko pitkä aika, ja sitä on alka-
nut tapahtua vasta viime aikoina 
töissäni. Otaniemeläinen valmis-
tumistäytekakku ehti hapantua 
suussa jo 15 vuoden ajan, mutta 
uskoakseni tarinani voidaan tul-
kita käyttökelpoiseksi opetustar-
jonnan ilmeisestä edelleen ke-
hittymisestä huolimatta.  

Lyhyesti, kyse on siitä, että mitä 
tahansa teetkin, hyvät lopputulok-

set edellyttävät sitä, että osaat 
useampaa kuin yhtä asiaa – mie-
lellään hyvin. Lisäksi on tarpeen, 
että osaat yhdistellä erilaisia aja-
tuksia soveltaen aina kuhunkin 
kohteeseen osaamistasi. Yliver-
taisia taitoja joka asiassa ei edel-
lytetä huipputulokseen, sillä osaa-
misalueiden tehot kerrotaan toisil-
laan. Kahdella tai kolmella keskin-
kertaisella taidolla varustettu san-
kari pesee mennen tullen vain yh-
den erityisosa-alueen huipputaita-
jan. Nykyaikana ryhmätyö on pelin 
henki. Teams ja muut etäyhteysvä-
lineet antavat mainiot mahdolli-
suudet saada tukea puuttuvaan 
osa-alueeseen. Mutta sitä jämä-
kämmin homma pysyy paketissa, 
ja sitä syvemmälle eri eksperttien 
kanssa pääsee ongelmien ratkai-
semisessa, mitä enemmän eri alo-
jen perusteita on jo valmiiksi kes-
kitetysti hanskassa.  

Miten tämä kaikki liittyy valami-
seen ja otsikon aiheeseen? Siten, 
että valetun kappaleen suunnit-
telu on eräänlainen tarvittavien 
taitojen hedelmäsalaatti. Tiedot 
matematiikasta, fysiikasta, materi-

aalitekniikasta, lujuusopista, ko-
neenosien suunnittelusta, valami-
sesta, koneistamisesta, pintakäsit-
telyistä, CAD-tekniikoista, tuotan-
totaloudesta, psykologiasta jne. 
pääsevät harvinaisen hienoon yh-
teishyötykäyttöön. Kunkin osa-alu-
een keskinäinen painotus riippuu 
sovelluskohteesta. Seuraavien 
kahden esimerkin ja lyhyen ope-
tustuokion avulla annan pienen 
maistiaisen, mitä olen itse oppi-
nut koulusta päästyäni lisää vala-
misen ihmeellisessä maailmassa, 
ja mistä kuvittelen olevan hyödyl-
listä kimmoketta innostumaan 
haastavien kappaleiden suunnit-
teluun yhteistyössä valimoiden 
kanssa. Itsekkäästi myös ajattelen 
tällä tavoin järkeviksi osoittautu-
neita toimintatapoja paljastamal-
la saada ensinnäkin tarpeeton 
mystisyys valuja kohtaan kään-
nettyä ymmärryksen suuntaan,
ja toisekseen tietoisuus iloisista 
asioista leviämään sekä jatkojalos-
tumaan teollisuutemme kehityk-
sen kulmakertoimen edistämisek-
si. Uskon, että moni tämän artik-
kelin keskeisen sanoman sisäistä-
vä tajuaa, että huolella suunnitel-

VALUKAPPALEIDEN 
OMINAISUUKSIEN 
OPTIMOINTI TEKSTI: SAMI LAMMINPARRAS

”Menevätkö suunnittelutaitosi hukkaan? Oletko kyllästynyt pursottelemaan 
pelkkiä pädejä ja laittamaan nurkkaan filletin? Saatko toistuvasti haukut bud-
jetin ylittävistä toteutuneista kustannuksista, kun tilaat valukappaleet hitsa-
tulla geometrialla? Valukappaleet ovat tarkoituksenmukainen pääsylippu me-
nestykseen - vaikka pintamallintamisen avulla”
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tu ja toteutettu valukappale on 
oikea kultakimpale, kuten leh-
den kansikuvastakin näkyy.  

KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ 
KILPAILUKYKYISEN VALU-
KAPPALEEN SUUNNITTE-
LUUN, ERITYISESTI SELLAI-
SEN, JOSSA HUOMATTAVAN 
MONIOSAINEN MUOTTI 
- AKSELIVALUESIMERKKI 

Kiinnostaako tietää, miten noin 
10 m pitkän pallografiittivalurau-
ta-aihion massa muutetaan 29 
tonnista 18 tonniin samalla laa-
tua ja suorituskykyä edelleen 
parantaen ja kustannustasoa 
madaltaen? Mikäli vastaat ”kyl-
lä”, jatka lukemista. Mikäli vas-
taat ”ei”, vastasit väärin, joten 
jatka silti.  

Usein valimoiden tuotantoa mit-
taroidaan tuotetuilla tonneilla, 
koska se on helppoa. Tässä on 
kuitenkin ansa. Edellä kuvatun 
kaltaiset suorituskykyloikat saat-
tavat aiheuttaa notkauksen valu-
tonnikuvaajiin, vaikka tuotettu 
kappalemäärä olisi ennallaan ja 
jalostusarvo kasvaisi. Kerron hy-

tuskyvyn myötä saavutettuun 
loikkaan. 

Paperikonemaailmasta on vält-
tämätön kertoa se, että usein toi-
mitettavien telojen leveydet, akse-
lin pituudet, kokevat asiakastarve-
kohtaista räätälöintiä mm. asiak-
kaan käyttämien erilaisten loppu-
tuotteen rullaleveyksien johdosta. 
Tämä erityispiirre yhdessä käytän-
nöllisen kokoisten valukehien ja 
ennen kaikkea äärellisen kehäko-
kovalikoiman kanssa on ajanut sii-
hen tilanteeseen, että telan pää-
tymuodot pidetään telatyyppi/
koko -kohtaisesti vakioina. Kah-
den päätyosan välille jäävä vaih-
televan pituinen osa kaavataan 
kullekin telatyypille ominaisin 
muodoin kaavatusta useammas-
ta erimittaisesta valukehästä. 
 
SAMIN KIKKAPUSSI: 

1. Muotoilu 
Kokonaiskonseptia miettiessä on 
syytä pitää tavoitteena tarkoituk-
senmukaiset, luonnolliset, valuys-
tävälliset ja lujuusopillisesti luon-
tevat muodot sekä aihioon että 
koneistettuun kappaleeseen. Yk-
sinkertaistaen, äkillisesti muuttu-

vin avoimesti palapelin oleelliset 
osaset, miten valutuote yleisesti 
suunnitellaan suorituskykyiseksi 
mallivarusteiden ja valimon reu-
naehdot ja mahdollisuudet huo-
mioiden, ja edulliseksi valmistaa 
esimerkin avulla. Esitettyjen seik-
kojen tärkeys korostuu suurilla va-
lukappaleilla, mutta yhtä lailla sa-
mat ilmiöt ovat läsnä pienemmis-
säkin valuissa – ilmiöiden suuruus 
on vain maltillisempi. 

Kustannuskilpailukykyloikka ja 
laatutason vakiinnuttaminen, min-
kä seurauksena myös kustannus-
taso vakiintuu halutulle tasolle, 
olivat päätavoitteet paperikoneen 
taipumakompensoidun telan pää-
komponentin, akselin, kehittämi-
sessä. Painon aleneminen on yksi 
keino, joka usein auttaa kustan-
nuksiin. Niin tässäkin, kunhan sitä 
tavoitellessa ei aiheuteta kokonai-
suuden kannalta liiaksi kiusaa tar-
vittaviin työmenetelmiin ja järjes-
telyihin. Täytyy tuntea aika paljon 
asiaan liittyviä näkökulmia, jotta 
kokonaiskiusan ja kokonaisedun 
väliset suhteet selviävät. Lyhyesti, 
tavoitteena on saada tuotteesta 
edullisempi perustuen kasvate-
tun tarkkuuden, laadun ja suori-

Taipumakompensoi-
dun nippitelaparin 
periaate on toteut-
taa suuri puristusvoi-
ma telaparin välissä, 
nipissä, saman suu-
ruisen voiman ja vas-
tavoiman avulla, min-
kä seurauksena telo-
jen staattiset akselit 
taipuvat toisiaan kar-
kuun ja laakeripesien 
& laakeripukkien vä-
liset liitokset kanta-
vat koko resultantti-
voiman. Lopputulok-
sena on suora nippi 
ja tasalaatuinen lop-
putuote, paperi/kar-
tonki. 
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vat muodot korvataan jouhevam-
milla ja tarpeettoman suuren lo-
vivaikutuksen koneistukset, sekä 
isossa että pienessä mittakaavas-
sa, jätetään mieluiten kokonaan 
pois. Tässä esimerkissä valimo 
otettiin mukaan aivan alussa 
luonnosta arvioimaan – ”ota 
yhteyttä valimoon ajoissa” ei 
todellakaan ole pelkkä klisee. 

2. Kokonaiskustannustaso 
Kokonaiskustannustason huomi-
oiminen sen sijasta, että osaopti-
moitaisiin kukin suunnittelu- ja val-
mistusprosessin vaihe erikseen, on 
tavoiteltavaa. Kannustus panostaa 
niihin työvaiheisiin, joista lähtee 
joko positiviinen tai negatiivinen 
lumipalloefekti liikkeelle. Usein 
huomio kohdistuu kaavaukseen, 
jopa mutkikkaammilla ja työlääm-
millä kaavausratkaisuilla, jotta 
päästään luontevampiin muotoi-
hin. Tällöin saadaan laadukkaam-
pi valu, ja puhdistukseen sekä ko-
neistukseen tarvittava työ ja koko-
naisuuden absoluuttiaika ja läpi-
menoaika minimoituu. Tässä esi-
merkissä yhden keernan sisältävä 
muotti muuntui yhdessä muiden 
muutosten kanssa 5-keernaiseksi, 
jotta työvarat saatiin tiputettua 
paikoin jopa vain noin 1/8 -osaan 
entisestä, ja samalla merkittävä 
massakeskittymä saatiin poistet-
tua, jolloin kappaleen jäähtymi-
nen on huomattavasti ripeämpää 
ja lopputulos laadukkaampi. Kaa-
vauksen tietoisesti investoidut li-
sätunnit näkyivät putsaamon tun-
tien ja koneistustuntien määrässä 
siten, että kokonaisuus oli edulli-
sempi. 

3. Suunnittelu yleisesti 
Suunnitteluvaiheeseen tietoinen 
panostaminen kannattaa, vaikka 
tiedetään, että suunnittelutunnit 
maksavat. Ääriesimerkkinä huo-
noa suunnitelmaa ei saada pelas-
tettua millään, jos aletaan pestä 
hampaita hiekkapuhaltamalla, 
tai lähdetään ralleihin pusku-
traktorilla. 

4. Muotoilunvapauden hyö-
dyntäminen ja tuotteen raja-
pintojen kyseenalaistaminen 
Mahdollisuudet integroida toi-
minnallisuuksia vain pienillä 
muotoiluilla ja yksinkertaisilla 
koneistuspiirteillä suoraan valu-
aihioon sen sijasta, että valuai-
hioon täytyisi kiinnittää jokin 
erikseen hankittava monimut-
kainen koneistettu, ja/tai hit-
sattu & taivutettu osa. Tai vä-
hintään niin, että kyseinen tar-
peellinen osa yksinkertaistuu 
huomattavasti. Usein paikalli-
nen tietyn osapinnan muuta-
man asteen kääntäminen ko-
neistajan näkökulmasta hel-
pompaan suuntaan valukap-
paleessa poistaa erillisen ko-
neistusasetuksen tarpeen. 
Huomioi erityisesti seuraa-
va kohta.
 
5. Ainetta lisäävien menetel-
mien hyödyntäminen muotin 
osien valmistamisessa 
Vastapäästöllisten muotojen tai 
liian mutkikkaasti tai jopa projek-
tikohtaisesti paikoittuvien muoto-
jen hallitsemiseen hiekkatuloste-
tut muotinosat perinteisten malli-
pohjaisten kaavausmenetelmien 
rinnalla, esimerkiksi totuttuun näh-
den omituisten yksityiskohtien to-
teutukseen, on syytä pitää mah-
dollisuutena.  

6. Irtopalojen ja vaihto-
palojen hyödyntäminen 
Yleisesti kannustetaan välttämään 
irtopaloja tai vaihtopaloja vaativia 
geometrioita. Tämä on sikäli tot-
ta, että ne lisäävät osaoptimoi-
dusti asiaa tuijottaen sekä inves-
tointi- että työkustannuksia. Ko-
konaisuuden kannalta irtopala 
ja/tai vaihtopala -tyyppinen lä-
hestymistapa jonkin vastapääs-
töllisen kohdan toteuttamiseksi 
voi kuitenkin poistaa esimerkik-
si keernalaatikon pilkkomisen 
tarpeen niin moneen suuntaan 
aukeavaksi, että se menettäisi 
käytännöllisen fyysisen jäykkyy-

tensä, ja sitä kautta saavutettavan 
mittatarkkuuden. Toisekseen vaih-
topalojen avulla saadaan aikaan 
erilaisia variaatioita edullisesti 
verrattuna siihen, että liki saman-
laisille valuille olisi kullekin yksi-
lölliset ”henkisesti ja fyysisesti 
jäykät” valumallivarusteet. Älkää 
siis tuomitko irtopaloja ja vaihto-
paloja automaattisesti, vaan järke-
vyys tulee tapauskohtaisesti arvi-
oida. 

7. Materiaalivalinta 
Pallografiittivaluraudat ovat 
kokemusperäisesti moneen 
kohteeseen mielekäs valinta, 
kun halutaan helppo koneistet-
tavuus, keveys ja verrattain suu-
ri lujuus asiallisella sitkeydellä. 

8. Simulointityökalujen 
hyödyntäminen 
Jo esimerkin konseptisuunnit-
teluvaiheessa suoritetuilla jäh-
mettymissimulaatioilla etsittiin 
pintavioille alttiiden muotojen 
väistämiskonsteja. 

Kirjoittaja ja erityisen kaunista teknistä muo-
via akseliaihion valumallivarusteiden yhden 
osan muodossa.
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9. Työvarat 
Hallitut (tiedetään varmasti, että 
missä työvarat ovat ja minkä suu-
ruisia – tähän ei koskaan päästä, 
jos tilataan valuaihio koneistus-
mallilla tai koneistuspiirustuksel-
la) ja harkitut (ei liian pieniä mut-
ta ei liioiteltujakaan) koneistustyö-
varat. Esimerkkinä 18000 mm pit-
kä valu, jossa on työvaraa pinnas-
sa pääsääntöisesti vain 20 mm, 
mutta monilta osin vain puolet-
kin siitä riittää. 

10. Kutistumat eri suuntiin 
Kutistumien hallinta kokemuspe-
räisesti muotin eri suuntiin on vah-
vasti yhteydessä työvarojen suu-
ruuden hallintaan. Tämän merki-
tys korostuu suurilla kappaleilla. 
Eri suuntiin on tarkoituksenmukai-
sta käyttää erilaisia työvaroja, mi-
käli kappale on mittasuhteiltaan
ja muodoiltaan sellainen, että ku-
tistumat tuntevat suunnat. Kaksi 
samoilla mittasuhteilla ja abso-
luuttisilla mitoilla olevaa, mutta 
eri muotoista kappaletta voivat 
käyttäytyä hyvin eri tavalla kutis-

tumissa, jos toinen on täysin su-
lava, ja siten muotti ei pääse vas-
tustamaan kutistumien toteutu-
mista, ja jos toinen sisältää lukit-
sevia muotoja. 

11. Muotinosien 
keskinäinen kohdistus 
Pitkänomaisen kappaleen suo-
ruus, muotin osien keskinäinen 
paikoittuminen riittävän tarkas-
ti, ja kunkin muotin osan teke-
miseen tarvittavien valumalliva-
rusteiden riittävä jäykkyys ja si-
ten mitoissaan pysyminen ovat 
myös vahvasti yhteydessä toi-
siinsa. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että täytyy löytää 
keinot, joilla muotin osat, ak-
selissa usein pitkälti yli 10 kpl 
erilaista muotin osaa, saadaan 
kohdistettua tarkasti toisiinsa.  

12. Valumallivarustemateriaalit 
Valumallivarusteiden mitoissaan 
pysyminen, sekä ulkoisten voimi-
en että ilmankosteuden vaikutuk-
sesta, on koettu tarkoituksenmu-
kaiseksi järjestää valmistamalla 

valumallivarusteet teknisistä kor-
kealaatuisista muoveista, vaikka 
ne ja niiden yhteenliittämiseen 
vaaditut liimat muodostavatkin 
huomattavan investointikustan-
nuksen. Edullisemmilla puupoh-
jaisilla valumallivarusteilla tulee 
ennemmin tai myöhemmin vas-
taan mittaepätarkkuudet akseli-
sovelluksessa. Tästä ilmiöstä huo-
limatta ne ovat moneen akseliva-
luesimerkkiä vähemmän vaati-
vaan tarkoitukseen käyttökel-
poisia hyvällä pintakäsittelyllä. 

13. Valumallivarusteiden jäykkyys 
Yleisohjeena on syytä tavoitella 
suurta jäykkyyttä, mikä tuo sekä 
tarkkuutta että elinikää. Valumal-
livarusteisiin tarvitaan erilaisia po-
teroita mm. paikoitukseen metal-
litupiohjauksia varten. Valimo ker-
too näistä tarkemmin, mutta 
oleellista on ottaa niiden vaatima 
tila huomioon, ja etenkin ohutsei-
nämäisissä valumallivarusteiden 
kohdissa näiden heikentävä vai-
kutus on huomattava, millä edel-
leen vaikutetaan valumallivarus-
teen muodoissaan pysymiseen, 
ja siten saavutettavaan mittatark-
kuuteen, ja siten edellytettäviin 
työvaroihin. Käytännössä tämä 
huomioidaan varmistamalla, et-
tä valumallivarusteen jostain ra-
japinnasta löytyy riittävän suuri 
paikka ohjaustupille, jolla valu-
mallivaruste saadaan kaavaus-
vaiheen ajaksi esimerkiksi lat-
tiaan kiinni tarkasti. 

14. Muottien rajapinnat, erityi-
sesti keernasijat, yksinkertaisin 
muodoin 
Keernasijojen muotojen, koon ja 
detaljien tärkeys korostuu, mitä 
suuremmista keernoista on kyse. 
Yleisohjeena on ihanteellista ta-
voitella symmetriaa – sellaista ti-
lannetta, että keernaa päästään 
tukemaan useammasta kuin yh-
destä suunnasta. Joskus keernan 
joutuu suunnittelemaan kaikesta 
huolimatta ulokepalkin kaltaisek-

Etuoikealta Jussi Juntunen, Ari Mourujärvi ja muita huippusuorituksen hämmästelijöitä.
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si mekaanisesti araksi rakenteek-
si. Tällöin keernan omasta painos-
ta aiheutuva taivutusmomentti tu-
lee erityisen vahvasti huomioida 
keernasijan muodon, riittävän 
koon lisäksi myös keernan sisäi-
sessä raudoituksessa, jotta keer-
na kestää käsittelyä. Suunnittele 
yksinkertaiset ja tarvittaessa hel-
posti hienosäädettävät muodot 
muotin osien rajapintoihin, erityi-
sesti keernasijoihin. Tämä siltä va-
ralta, että kaikesta tarkastamises-
ta ja huolellisesta tekemisestä 
huolimatta on päässyt käymään 
erhe välysten toteutuksessa - jo-
ko suunnittelupöydällä tai koneis-
tuksessa. Lisäksi käytettävien pei-
tosteiden paksuudet tuovat oman 
mausteensa välyksen hallintaan 
käytännössä. Suorasta keernasi-
jan muodosta on helppoa tarvit-
taessa ottaa jopa käsityökaluin 
puuttuva 1-2 mm pois, ja saada 
aikaan haluttu välys. Vastaavasti 
ääriesimerkkinä kaksoiskaarevas-
ta pallopinnasta on haasteellista 
saada täsmällistä tasaista aineen-
poistoa ilman työstökonetta. 

15. Keernasijojen välykset 
Keernasijoihin ei sovi jättää liiak-
si välystä kahdesta syystä: 

a) Liian suuri rako on riski sulan 
pääsemiselle väärälle puolelle 
muottia, mikä voi siirtää keer-
naa ja aiheuttaa paljon pelätyn 
susikappaleen, tai ainakin poik-
keavan tuotteen.  

b) Keernan liikkuminen / kiertymi-
nen sijassaan kasvattaa saumoihin 
syntyviä ”peltejä”, ja siten kasvat-
taa tarvittavia puhdistustyövaihei-
ta. 

16. Muotin osien käsittely ja 
paikoittuminen toisiinsa edel-
leen painovoima huomioiden – 
erityisesti keernan painopis-
teen hallinta 
Välyksien hallinta keernasijoissa 
huomioiden kaavausasento, ko-

koonpanoasento ja painovoima. 
Mikäli keernan pystyy laskemaan 
ylhäältä alaspäin kohteeseensa, 
on se aina tavoiteltava tilanne. 
Mikäli keernan ja kappaleen geo-
metria ei sellaisenaan muodosta 
luontevaa nostopaikkaa suoraan 
painopisteen yläpuolelta, kannus-
tan harkitsemaan, josko keernasi-
jan tai koko keernan kokoa hieno-
säätämällä on mahdollista siirtää 
painopisteen paikka edullisem-
maksi. Tässä tulee huomioida se-
kä keernan irroitusasento keerna-
laatikosta että asennusasento 
muottiin – ihannetapauksessa 
kyseiset asennot ovat samat.  

17. Puhdistustyön minimointi 
Syöttöjen ja sisäänmenojen si-
joittaminen pinnoille, joita ei 
tarvitse erikseen puhdistaa, 
vaan ne siistiytyvät koneistuk-
sen yhteydessä, ja leikkaus voi-
daan tehdä tehokkaasti poltta-
malla. Vastaavasti muotin sau-
mapellit kannattaa sijoittaa so-
veltuvan puhdistustyökalun luok-
sepäästäviin kohtiin kappaletta. 

18. Koneistuksen minimointi 
Kannustan miettimään, millä kei-
noin voi jättää enemmän pintoja 
valupinnoille koneistamisen si-

jasta. Usein kannattaa tehdä jopa 
muutaman tunnin lisätyö valimol-
la, mikäli sillä säästää yksikköhin-
naltaan korkeampia työstökoneen 
tunteja riittävästi. Mikäli kyseisillä 
toimilla voidaan välttää kokonaan 
erillisiä asetuksia työstökoneella, 
tai jopa välttää kokonaan jollain 
työstökoneella käyminen, sitä 
suurempi hyöty. 

19. Koneistuksen asetusajan 
minimointi 

a) Tärkeä ymmärtää mahdollisuus, 
kaavauksen asettamat kannusti-
met huomioiden, poiketa levy-
työlle tyypillisestä vakiosta poik-
kileikkauksesta, jolloin mm. eri-
laiset perusmuodosta poikkeavat 
paikalliset ulokkeet, tai kohdistus-
pinnat, jotka helpottavat kappa-
leen asettumista työstökoneen 
pöydälle tulevat liki ilmaiseksi. 
Tarvittaessa nämä valuun integ-
roidut jigit, ulkonemat, voidaan 
poistaa lopullisesta kappaleesta 
valitun työvaiheen jälkeen. 

b) Tuomalla geometriaan tarkko-
ja itsepaikoittavia muotoja, joiden 
avulla keskitysperusteet pysyvät 
hallinnassa mahdollisista jakopin-
tasiirtymistä huolimatta. 

Iloinen näky Rautpohjan valimon pihalla - usea onnistunut valuaihio odottamassa 
vuoroaan päästä putsaukseen.
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c) Rytmittämällä sisäänmenot 
eri vaihekulmaan kuin esimerkik-
si sorvin tai koneistuskeskuksen 
nelileukapakan, jolloin leukojen 
kiinnityspinnat pysyvät tarkkoina 
edellinen kohta huomioiden epä-
tarkoista poltetuista sisäänmeno-
muodoista huolimatta. 

Koen suurta velvollisuutta pai-
nottaa, että vain jokin yksittäinen 
mainituista ”kikkapussin” yksityis-
kohtaisista tempuista itsessään 
on vain pieni osatekijä, mutta 
koko kikkapussin yhteisvaikutus 
(käytät kaikkia kikkoja tai ainakin 
lähes kaikkia) on se, minkä avul-
la päästään todella tarkkoihin, 
laadukkaisiin ja kokonaisuuden 
kannalta edullisiin valukappalei-
siin. 

Edellä kertomani valitut yksityis-
kohdat ja varsin mainio Tapani 
Honkavaaran 2014 julkaisema 
valutuotteiden suunnitteluopas 
täydentävät toisiaan kilpailuky-
kyisen valukappaleen suunnit-
telussa. Alla www-linkki Tapio 
Honkavaaran mainioon suun-
nitteluoppaseen:  

   Valutuotteiden suunnittelu- 
            opas – ValuAtlas 

KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ KIL-
PAILUKYKYISEN VALUKAP-
PALEEN SUUNNITTELUUN 
- LAAKERIPUKKIESIMERKKI 

Edellistä akselivaluesimerkkiä 
pienempi valukappale, ontto laa-
keripukkiesimerkki, opetti, että yk-
sittäisten sulatettavien kilogram-
mojen mielipuolisen ja yksisilmäi-
sen optimoinnin sijasta vielä tär-
keämpää on tavoitella jouhevia 
muotoja aivan oppikirjoissa mai-
nitulla tavalla Mohrin ympyrämal-
lia mukaillen ja kuumia pisteitä 
vältellen. Tämä havainto koros-
tuu, mitä mutkikkaamman muo-
toinen kappale on kysymykses-
sä. Kuitenkin samat kikkapussin 
sisällöt ovat sellaisinaan myös 
tähän sovellettavissa.  

Esimerkin noin 3 tonnin painoi-
sen taipumakompensoidun telan 
suurilla voimilla kiusattu pallogra-
fiittivalurautainen laakeripukki ko-
ki telan rajapintojen tarkentuessa 
sukupolvipäivityksen. Pakollisten 
muutosten siivellä oli luontevaa 
tarttua kaikkiin koettuihin valmis-
tusteknisiin ja toiminnallisiin haas-
teisiin, jotta saadaan paras mah-
dollinen hyöty joka tapauksessa 
vaadittavasta kehityspanoksesta. 

Tavoitteena oli tasalaatuinen ja 
tarkka valu, jota ei juuri tarvitse 
koneistaa. Lähestyminen aihee-
seen jakautui kahtia: 

A) Kolmikantaneuvottelut yhdes-
sä valimon ja koneistajan kanssa 
aiemman sukupolven laakeripuk-
kien koetuista haasteista tarpei-
den selkiyttämiseksi ja niihin vas-
taamiseksi kokonaisuuden kan-
nalta järkevällä tavalla.  

B) Perinteistä tilavuusmallinnus-
ta (solidimallinnusta) edistyneem-
pien menetelmien käyttäminen 
luonnonmukaisempien ja tarkoi-
tuksenmukaisempien muotojen 
aikaansaamiseksi. 

Käytännössä tämä on piilottele-
maton mainospuhe useampita-
hoiselle yhteistyölle ja pintamal-
lintamiselle, jossa saavutettiin 
konkreettisia etuja: 

1. Kappaleen kiinnittäminen 
ja keskittäminen suunnitellusti 
muuttui pienillä aihion geomet-
risilla toimilla yksiselitteisen hel-
poksi koneistajalle. 

2. Edellä mainitut keskitystarkkuut-
ta parantavat keinot hyödynnettiin 
pienentämällä työvaroja. 

3. Jähmettymissimulaatioiden 
avulla siirrettiin ennustetut vi-
kapaikat harmittomille ja hy-
väksyttäville alueille geomet-
riamuutoksin ja valusuunnitel-
maa päivittäen. 

4. Saavutettiin niin sulavasti 
muuttuvat ja tasaisesti jääh-
tyvät muodot, että kappaletta 
jäähdyttävien kokillien lukumää-
rä saatiin vähennettyä lähtökoh-
dan (138 kpl) täysin hurjasta ta-
sosta asiallisempaan (65 kpl), ja 
samalla kappaleen laatu maksi-
moitua. Lisäksi jäljelle jääneet 
kokillit saatiin sijoitettua lähes 
kokonaan koneistettaville pin-

Suurimmasta päästä oleva akselivalu onnistuneena putsaamossa, ja kysei-
sen akselin kehittäjistä Sampo Vauhkonen ja Tuuli Silomaa mannekiineina.
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noille, minkä seurauksena kap-
paleen vaatima puhdistustyö pie-
neni. Seurauksena useiden loppu-
asiakkaiden tärkeäksi kokema vi-
suaalinen ulkonäkö muuttui entis-
tä enemmän teollisesti valmiste-
tun näköiseksi ja yleistä laatumie-
likuvaa vastaavaksi. 

5. Sellaiset lujuusteknisesti edulli-
set liittyvien osien väistömuodot 
pystyttiin toteuttamaan ahtaissa 
paikoissa suoraan valugeometri-
alla, jotka olisivat olleet koneist-
usteknisesti hankalia ja kalliita - 
moneen suuntaan vinossa ole-
via tasoja ja kaarevia pintoja. 

SAMIN OPETUSTUOKIO 
- NÄIN MALLINNAT JOU-
HEVAN MUOTOISEN KAP-
PALEEN PINTAMALLINTA-
MALLA ”OIKEIN”  

Miten edellämainittuja haluttuja 
jouhevia muotoja pystytään käte-
västi synnyttämään ja hallitusti 

muokkaamaan? Seuraavat eväät 
siivittävät oikeille jäljille. Huomaa, 
että käyttämäni kieli on pyritty kir-
joittamaan ohjelmistotoimittajas-
ta riippumattomalle yleiskielelle 
toiminnallisuuksien nimet mukaan 
lukien, mutta jotkin Dassault Sys-
temes:n CATIA -työkalujen nimet 
silti esiintyvät:  

A. Istuudu tukevasti, hengitä sy-
vään ja, jotta saat ajatukset kulke-
maan vapautuneesti, nauti jotain 
virkistävää ja terveellistä, kuten 
esimerkiksi tyrnimehua. 

B. Jaa kokonaisuus itsenäisiin osa-
alueisiin, ja sijoittele ne omiin sel-
keästi nimettyihin ryhmiin, Geo-
metrical Setteihin, esim. sisämuo-
dot ja ulkomuodot erikseen, ja nii-
hin lisäjaottelua muotojen mukaan 
esim. jakopintaa mukaillen muotin 
ylä- ja alaosiin. Nimeä tekemäsi 
ryhmät ja piirteet lyhyesti mutta 
selvästi, jotta tiedät mistä muoka-
ta mitäkin, esimerkiksi: Top_Out-
er_Geometrical_Set/Top_Outer_
2nd_yz_cross_section.Sketch 

C. Mieti toistuvuutta – onko jär-
kevää pilkkoa valumallivarusteet 
moduuleihin, jotta moduuliosia 
kokoamalla eri tavoin saadaan 
erilaisiin tarpeisiin sopivia valu-
aihioita. 

D. Maksimoi symmetrian hyödyt 
työmäärän, muokkaamisen ja 3d-
mallin ylläpitotarpeen hillitsemi-
seksi, ja tee symmetriasta poikke-
avat osiot itsenäisinä ”lisävarus-
te-piirteinä” piirrepuun loppuun. 

E. Tavoittele ”ei-kerralla valmis-
ta”, vaan muoto kerrallaan, ja 
myöhemmin boolean-operaa-
tioilla muotokokonaisuuksien 
yhdisteleminen. 

F. Sketch- pohjaisesti muokat-
tavuus, jotta muokattavuus on 
luontevaa. Vain hyvin harvoin 
on perusteltua pingottaa spli-
ne-käyriä tasotapauksen sijas-
ta kolmen tai useamman ava-
ruuden pisteen kautta. 

G. Sketchien lähtökohtana kan-
nustan käyttämään avaruuden 
hallittuihin pisteisiin sidottuja 
koordinaatistoja, jolloin tarvit-
taessa sketchin paikkaa ja suun-
taa voi kätevästi siirtää ja kier-
tää mielivaltaisesti. 

H. Taitojen kehittyessä, ja tavoi-
teltaessa entistäkin luontevampia 
pintoja, on syytä välttää mutkien 
tekemistä tangentiaalisesti jatku-
valla säteellä. Parempi lopputulos 
tulee suoran ja tarkasti määritellyn 
splinekäyrän tai connect-käyrän 
kaarevuusjatkuvalla yhdistelmällä. 
Annan vahvan kannustuksen kaa-
revuudeltaan jatkuviin muotoihin. 
Mikäli epäilet äskeistä, koita etsiä 
ihmisestä tai eläimestä suoraa 
kohtaa. Muista toki, että joissain 
kohdin kappaleen kiinnittämisen 
helpottamiseksi on syytä tehdä 
kompromissi, ja tyytyä vähintään 
paikallisesti tason tuomaan yksin-
kertaisuuteen. 

Harmaalla esitetty pin-
tamallinnettu 2. suku-
polven laakeripukki 
eroaa pääpiirteissään
 erittäin vähän orans-
sista aiemmasta tila-
vuusmallinnetusta, 
mutta tarkasteltaes-
sa yksityiskohtia huo-
maa, että erityisesti 
kuumat pisteet, terä-
vät sisäkulmat, on väl-
tetty jouhevilla pidem-
mältä matkaa oikaise-
villa muodonmuutos-
vyöhykkeillä, minkä 
seurauksena valimo-
  ystävällisyydessä on 
   tuntuva ero.
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I. Pintojen ylettäminen ensin liian 
pitkälle tavoitekohdan yli, jottei 
tule pintojen yhteenliittämisvai-
heessa sietämättömiä rakoja, mi-
kä estäisi pintamallin täyttämisen 
lopulta solidimalliksi. 

J. Join-piirteen tehokas käyttä-
minen. Join toimii ikäänkuin ali-
ohjelman ankkurointipisteenä/
linkkinä, jonka sisältö voidaan 
helposti vaihtaa piirteestä toi-
seen, kun työn edetessä tulee 
yllättävä tarve lisätä jokin muo-
to/piirre ”väliin”. 

K. Ylimenevien ja toisiaan ris-
teävien pintojen keskinäiset 
trimmaukset kohdentaen edel-
lä mainittuihin Join-piirteisiin. 

L. Automaattisesti syntyvien tör-
mäyskäyrien/reunaviivojen, In-
tersect, hyödyntäminen parallel 
-ohjausviivojen synnyttämisessä. 

M. Blend-toiminnolla jouhevia 
”pitkältä matkalta oikaisevia” 
luonnollisia muotoja perintei-
sen EdgeFilletin sijasta. 

N. Valukappaleissa oleelliset hel-
litykset on mahdollista tehdä mo-
nella tavalla. Käyttökelpoisimmaksi 
olen kokenut sketch-pohjaisen 
lähestymistavan, jossa jakopinnal-
le projisoidaan haluttu kappaleen  
muotoa tai muodon osa-aluetta 
kuvaava vähintään tangentiaalises-
ti jatkuva, mielellään kaarevuudel-
taan jatkuva, sketch, joka vede-
tään Sweep-toiminnolla kappa-
leen läpi, jolloin on mahdollista 
hienosäätää Sweep:n kulmaa 
monipuolisesti ja muita asetuksia. 

Raadin hallinta - tiedetään miten sauma ja siten pelti/raati tulee. Keernasijan ympäri syntyvät pellit on keernasijojen välyksissä huomioitu-
na, kun ”pellit” on suunniteltu – sekä niiden paikka, että paksuus, jotta puhdistettavuus on linjassaan kappaleelle kohdistuvien ulkonäkö- 
ja toiminnallisten vaatimusten kanssa. Huomaa, että vaikka keernaa ympäröivä geometria on epäsymmetrinen, itse keerna ja keernasija 
on symmetrinen, jotta sama keerna käy sellaisenaan laakeripukin vastakkaisella nurkalla olevaan peilikuvapaikkaan, jolloin pieleenmeno-
mahdollisuus poistuu ja investointikustannus pienenee yhden keernalaatikon verran. Tarkkasilmäinen myös näkee, että keernasijan ylä-
pinnoilla on suuremmat välykset kuin keernan asentoa enemmän määrittävillä alapinnoilla.

Esimerkki keernasijan välysten 
hallinnasta siten, että raskas-
kin, tässä noin 40 kg keerna, 
asemoituu tarkasti keernasi-
jaansa, mutta siten, ettei muo-
tin yläosa murra muotin ala-
osaan laskettua keernaa muo-
tin sulkuvaiheessa. Kuvassa 
ala- ja ylämuotti halkaistu esi-
tysteknisistä syistä. Alamuotin 
pohjapinnoille 0 mm välystä, 
ohjaaville sivupinnoille 1 mm 
& 5 deg hellityksellä ja yläpin-
noille 2 mm. Huomionarvoista 
tässä on keernan painopisteen 
manipulointi keernasijan koh-
dalle syventämällä keernasi-
jaa, jotta keernan keikkumi-
nen omasta painostaan estyy.
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Tarkoituksenmukaisesti pinta-
mallintamista kaikkine monikaa-
revine mahdollisuuksineen käy-
tetään siellä, missä se on tar-
peen, ja ei missään tapaukses-
sa sinne, missä siitä on vain hait-
taa, kuten keernasijojen toimin-
nallisissa pinnoissa. Hybridimal-
lintaminen on siis täysin mah-
dollista. Esimerkiksi kappaleen 
keerna, keernasijaa lukuunotta-
matta, on tehty pintamallinta-
malla ja muut solidimallintamal-
la. Mutta kannustan päättäväi-
syyteen ja suunnitelmallisuuteen 
mallin muokkaamisen ja ylläpi-
don kannalta – pysy valitsemal-
lasi tiellä mallinnusstrategiassa. 

LOPPUPUHEENVUORO 

Kullakin valmistusmenetel-
mällä on omat vahvuutensa. On 
tärkeää osata tunnistaa riittävän 
aikaisessa vaiheessa vaihtoeh-
toisten valmistustekniikoiden 
tai niiden yhdistelmien tuomat 
mahdollisuudet koko tuottee-
seen, eikä vain osaoptimoidus-
ti yhteen osaan tuotteessa. Har-
millista on se, että jos ei itse tie-
dä eikä uskalla kysyä asiaa tun-
tevilta, jää herkullinen keskuste-
lu jopa täysin mielipuolisista ja 
siten kaikista maukkaimmista 
lähestymistavoista käymättä. 
Pahimmillaan yritetään tilata 
samalla geometrialla sekä hit-
sattua että valettua ratkaisua 
– mikä toivottovasti on tätäkin 
tarinaa lukevien silmissä vähin-
tään tässä vaiheessa kirjoitus-
ta mielipuoliselta tuntuvaa.  

Uskallan yli 15 vuoden ko-
kemuksella raskaan koneenra-

kennuksen tuotekehityksen nä-
kökulmasta antaa seuraavan ob-
jektiivisen lausunnon kannusta-
maan muitakin tarttumaan vale-
tun kappaleen suunnitteluun yh-
teistyössä valitun valimon kans-
sa: Valaminen on taloudellisesti 
erityisen kilpailukykyinen ja sa-
malla suorituskykyinen tapa val-
mistaa koneenosia/tuotteita 
yleisesti, kun vähintään yksi al-
la luetelluista vaateista täyttyy: 

1) Taistelu fysiikan armottomia 
lakeja vastaan on läsnä – kuten 
akseliesimerkissäni rajalliseen 
poikkipinta-alaan täytyy saada 
mahdollisimman taivutusjäyk-
kä 2-tukinen palkki mahdolli-
simman edullisesti jouhevin 
muotoa muuttavin aluein kohti 
akselin päihin sijoittuvia tukia. 

2) Keveys tulkitaan hyveeksi. 

3) Tarvittava muoto on jotain 
muuta kuin tasapaksua klimp-
piä. Jotkin rakenteet on kiistat-
ta edullista tehdä esimerkiksi 
valssatuista levyistä hitsaamalla. 

4) Kappaleelle vaaditaan lu-
juustekniset jouhevat muodot 
– varsinkin jos useampaan kuin 
yhteen suuntaan, mikä olisi hit-
saamalla & koneistamalla sietä-
mätöntä valmistaa erityisesti 
kappaleen koon kasvaessa. 

5) Kappale on ontto. 

6) Kappale on niin suuri, että 
ainakin toistaiseksi, Additive 
Manufacturing -menetelmät 
eivät pysty vastaamaan haas-
teeseen. 

Lienee paikallaan korostaa, 
että yllä esitetyt kokemusperäi-
set vinkit eivät ole ihan hetkes-
sä kypsyneet. Innostuksen ja 
perustukset oppimiselle sain 
Otaniemessä professori Juha-
ni Orkaksen Valaminen valmis-
tusmenetelmänä ja Valujen 
konstruktiosuunnittelu -kurs-
seilla. Ymmärrys on jalostunut, 
ja edelleen käytännönläheisty-
nyt erityisesti Jussi Juntusen, 
Jouko Koirasen, Sampo Vauh-
kosen, monien kaavaajien, put-
saajien ja muiden spesialistien 
mainiossa opissa lukuisten tela-
tuotekehitysprojektien yhtey-
dessä Rautpohjan valimolla 
– nöyrimmät kiitokseni heille 
sujuvasta yhteispelistä. Mitä 
tulee pintamallinnukseen, ha-
luan kiittää Lasse Purmaa ja 
Jesse Kivistä eväiden antami-
sesta kohti paremmin hallitta-
via haluttuja muotoja, joiden 
käytännön ilmentymiä tämänkin 
artikkelin tuotekuvitukset ovat. 

Arvoisa lukija, onnittelut tänne 
asti pääsemisestä. Uskoakseni, 
jos olet alan opiskelija, kiemur-
telet nyt joko täydellisen pelon 
sekaisen inhoreaktion kourissa 
aihetta kohtaan, tai on käynnis-
tynyt täysin päinvastainen ilmiö, 
ja innostus suunnittelemiasi fik-
suja opintojaksoja kohtaan on 
moninkertaistunut. Mikäli taas 
olet se otsikon pädin pursotta-
ja ja filletillä pyöristäjä, toivot-
tovasti kauhistuksen sijasta sait 
rohkeuden harkita pintamallin-
nustyökaluihin tarttumisen mie-
lekkyyttä seuraavassa valukap-
paleen suunnitteluprojektissasi. 
Kaikissa edellä mainituissa ske-
naarioissa, toivon jälkimmäistä 
– se ainakin oli tarkoitukseni.
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VUOSIKOKOUSKUTSU  

ÅRSMÖTESKALLELSE

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 75. vuosikokous pidetään 
perjantaina 7.10.2022 klo 13.00 Jyväskylässä  

Ravintola Sataman Viilussa,
Satamakatu 10, 40100 Jyväskylä 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat sekä päätetään 
sääntömuutoksesta, joka on esitelty alla.

Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 75. årsmöte arrangeras  
fredagen den 7.10. 2022 kl 13.00 i Jyväskylä,

 i Ravintola Sataman Viilu,
Satamakatu 10, 40100 Jyväskylä

Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9. §. Samt 
besluts om ändring av föreningens stadgar, på sätt beskrivs här nedan.

 MUUTOSEHDOTUS SVY:N SÄÄNTÖIHIN 

SVY:n hallitus päätti kokouksessaan 2.2.2022 ehdottaa yhdistyksen vuosikokoukselle, että yhdistyk-
sen sääntöjä muutetaan jäsenmaksujen muodostamisen osalta siten, että jäsenmaksujen väliset riip-
puvuudet poistetaan.   

Perustelut: 

Yhdistyksen säännöissä lukee yksiselitteisesti, että yritysjäsenen jäsenmaksu on kymmenen kertaa 
henkilöjäsenen maksu sekä veteraani- että opiskelijajäsenen jäsenmaksu on puolet henkilöjäsenen 
maksusta. Hallitus haluaa jatkossa määrittää jäsenmaksut ilman niiden välisiä riippuvuuksia. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että yhdistyksen henkilöjäsenmaksu, veteraanien jäsenmaksu, opiskeli-
joiden jäsenmaksu sekä yritysten jäsenmaksu määritellään vuosikokouksessa siten, että nämä eivät 
vaikuta toisiinsa.     

Vuosikokous
2022
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TORSTAI 6.10.2022 

HIISI Taproom and Bottleshop, Lutakonaukio 3, 40100 Jyväskylä    
   
19.00 Olut tasting ja ruokailu

PERJANTAI 7.10.2022 

08.30 Aamukahvit  
Solo Sokos Hotel Paviljongissa, Lutakonaukio 10, 40100 Jyväskylä 

09.00 Bussi lähtee tehdasvierailulle Rautpohjaan hotelli Paviljongin edustalta 

09.15-09.30 Valokuvaus vierailijoista  tehtaan portailla 1952 liittokokouksen hengessä 

09.30-11.45 Tehdasvierailu (valimo, konepaja) 

11.45 Bussi kohti Sataman Viilua, Satamakatu 10, 40100 Jyväksylä 

12.00 Lounas   

13.00-14.00 SVY:n vuosikokous 

14.00–14.30 Iltapäiväkahvit 

14.30–16.00 Esitelmätilaisuus 
– Valmet Technologies Oy, Rautpohjan Valimo, johtaja Hannu Nikula 
– Suomivalimo Oy, hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtonen 
– Päätössanat, Hannu Nikula 

 (Huom! Ohjelma tarkentuu mahdollisesti vielä myöhemmin)

13.00–16.00 Rinnakkaisohjelma 
– Vierailu Viherlandiassa 

16.15 Sauna Solo Sokos Hotel Paviljongissa
 
19.00 Iltajuhla, Sataman Viilu  
– juhlaillallinen 
– muuta ohjelmaa  

01.00 Tilaisuus päättyy  

Ohjelma 2022  

Vuosikokous
Jyväskylä
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SVY:N 75. VUOSIKOKOUS JYVÄSKYLÄSSÄ 7.10.2022 
 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
 

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

Valitse yö(t) yö 6.10. yö 7.10. €/vrk/hlö yht. € 
1-hengen huone (    ) hlöä (    ) hlöä 135 € / vrk / hlö  (    ) vrk € 
2-hengen huone (    ) hlöä (    ) hlöä 70 € / vrk / hlö  (    ) vrk  € 
   YHTEENSÄ € 

 
6.10.2022 OLUT TASTING JA ILLALLINEN, HIISI Taproom 
 

6.10. klo 19.00 Illallinen 50 € (    ) kpl yht.                                €     
    

  
7.10.2022 VIERAILU, VUOSIKOKOUS JA ILLALLINEN (Paketit sis. buffet-lounaan sekä iltapäiväkahvin) 
 

7.10. klo 9.00-11.45 Vierailu Rautpohjaan   (    ) hlöä                               
7.10. klo 12.00 Lounas, Sataman Viilu  (    ) hlöä                               
7.10. klo 13.00-16.00 Kokous- ja esitelmäpaketti 65 € (    ) kpl yht.                                € 
7.10. klo 13.00-16.00 Rinnakkaisohjelmapaketti 65 € (    ) kpl yht.                                € 
7.10. klo 19.00 Juhlaillallinen, alko 95 € (    ) kpl yht.                                € 
 Juhlaillallinen, vesi  70 € (    ) kpl yht.                                € 

   
YHTEENSÄ € 

 
 
VUOSIKOKOUS JA ESITELMÄTILAISUUS 7.10.2022 klo 13.00-16.00 
 
SEURALAISOHJELMA 7.10.2022 klo 13.00-16.00 Vierailu Viherlandiassa 
 
ERIKOISTOIVOMUKSET (huonetoveri, ruokarajoitukset yms.) 
 
 
 

 
 
Päiväys ____________       Allekirjoitus___________________________________       yht._________€ 
 
Palautathan tämän lomakkeen 23.9.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen jani.isokaanta@svy.info tai 
vaihtoehtoisesti postitse SVY / Jani Isokääntä, Paavo Havaksen tie 5 D, 90570 Oulu tai täytä ilmoittautumislomake 
yhdistyksen kotisivuilla www.svy.info. Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi peruuttaa ilman kuluja 30.9.2022 
mennessä. Jos peruminen tapahtuu tämän jälkeen, Yhdistys veloittaa perumisesta mahdollisesti Yhdistykselle 
aiheutuneet kulut osallistujalta.  
 
Yhdistys laskuttaa osallistumismaksut ilmoittautujan edustamalta yritykseltä, jos vuosikokoukseen osallistuja ei toisin 
ilmoita.  
 
Varauksesi on voimassa, kun ilmoittautumislomake on palautettu ohjeita noudattaen. Lisätietoa antavat yhdistyksen 
asiamies Jani Isokääntä, 040 834 8088 tai Sampo Vauhkonen, Valmet Technologies Oy, Rautpohjan Valimo, 040 825 
5810. 
 

Vuosikokous
Jyväskylä
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TEKSTI: PEKKA KEMPPAINEN, ILKKA HAKALA JA JYRKI LAITINEN

ARVOKKAAT METALLIT TALTEEN 
JÄTTEISTÄ JA METALLIEN SIVUVIR-
ROISTA TASAVIRTAVALOKAARIUU-
NILLA – DC EAF -TEKNOLOGIALLA

1. VALOKAARIUUNITEKNO-
LOGIAN SYNTYHISTORIA

Ensimmäisen tasavirtavalokaari-
uunin (DC EAF= Direct Current 
Electric Arc Furnace) rakensi Sir 
William Siemens v. 1878. Vaihto-
virtauunin ( AC EAF = Alterna-
ting Current Electric Arc Furna-
ce) patentoi Paul Heroult v. 1900, 
ja ensimmäinen asennettiin La 
Pratzissa Ranskassa. Siemensin 
tasavirtauunissa virta tuotiin yl-
häältä kannen läpi pystyssä ole-
valla grafiittielektrodilla, joka on 
katodina, ja sulan alla pohjassa 
oli vesijäähdytetty pohjaelektro-
di anodina. Vaihtovirtauunissa 
pohjaelektrodia ei ole, vaan su-
lattava valokaari synnytetään gra-
fiittielektrodien ja metalliromun 
väliin. Vaihtovirtauunit yleistyivät, 
kun Nikola Tesla ja George Wes-
tinghouse vuosina 1886 ja 1887 
kehittivät voimakkaat muuntajat. 
Tasasuuntaajan korkea hinta oli 
ilmeisesti pääsyy siihen, ettei ta-
savirtauuni menestynyt. Kuvassa 
1 on kuvattu DC ja AC -uunien 
periaatteellinen ero.

Etelä-Afrikan ollessa kauppaboi-
kotissa 1970–90 luvuilla sikäläisen 
tutkimuslaitoksen yhtiö Mintek ryh-
tyi kehittämään tasavirtauuneja fer-
rokromin metallurgiseen sulattami-
seen. Ilmeisenä syynä oli se, ettei 

kyetty ostamaan länsimaista tek-
nologiaa.  ASEA oli kehittänyt va-
lokaariuuniin tyristoritoimisen ta-
sasuuntaajan 1970-luvulla, ja Sven-
Einar Stenqvist muutti vaihtovirta-
valokaariuunin tasavirtaiseksi lä-
hinnä teräksen sulattamista var-
ten. Nic Bartza Mintekillä yhdisti 
ASEAN konseptin ja Tetronicsin 
plasmauunitekniikan DC EAF:ksi. 
Kromiittipölyn (alle 6mm) sulatus-
kokeet alkoivat 1976, ja ferrokro-
min valmistus 1979, ja ensimmäi-
nen teollinen tonnin uuni raken-
nettiin 1984. Tuon jälkeen otet-
tiin ferrokromin valmistukseen 
käyttöön nopealla tahdilla aina 
suurempia uuneja 12 MW:sta 
72 MW:iin. Vuodesta 1990 läh-
tien myös ilmeniittiä (titaanipi-
toista rautamalmia) alettiin su-
lattaa aina isommissa, jopa 
120 tonnin uuneissa.

Erittäin laajassa käytössä tasa-
virtauuni on alumiinin valmistuk-
sessa, missä bauksiittimalmista 
erotetaan rauta kemiallisesti pu-
naliejuksi, ja aluminaatti eli alu-
miinioksidi sulatetaan kaukalo-
maisessa uunissa. Se soveltuu 
em. ferrokromin ja ilmeniitin su-
latuksen lisäksi teräksen ja nik-
kelilateraatin sulatukseen, ko-
boltin erottamiseen kuparikuo-
nasta, sinkin ja magnesiumin 
valmistukseen, ruostumatto-

man teräksen pölyn jalostukseen, 
elektroniikkaromun sulatukseen 
sekä platinan ja kullan erottami-
seen. Etelä-Afrikan lisäksi vastaa-
valla tekniikalla uuneja valmiste-
taan ainakin Venäjällä ja Kiinassa. 
Siemensin ja Mitsubishin yhteis-
yritys Primetals valmisti uuneja 
ja huoltaa niitä edelleen, muttei
ilmeisesti tee ainakaan vielä uu-
sia. Outokumpu kehitti kymmen-
kunta vuotta sitten oman version-
sa, ja toimittikin muutaman ilme-
niitin sulatukseen, ja yritti saada 
sen käyntiin Lähi-Idässä, mutta 
koki isoja vaikeuksia.

Tasavirta- ja vaihtovirtatekniikan 
ero on siinä, että yksisuuntaisessa 
tasavirrassa valokaaren, johon muo-
dostuu plasmaolotila, lämpötila on 
10-30.000 °C,  ja vaihtovirrassa vain 
5.000 °C. Korkeammassa lämpöti-
lassa voidaan saada aikaan erilai-
sia termodynaamisia reaktioita kuin 
matalissa. AC-uunilla voidaan su-
lattaa vain yli 90 % metallia sisältä-
viä panoksia, kun DC-uunilla voi-
daan sulattaa - tai oikeastaan pel-
kistää - pölyjä ja kuonia, joissa on 
vain 35–45 % metallia. Niinpä se 
soveltuu suoraan monien kaivos-
ten ja metallurgisten laitosten si-
vuvirtojen ja myös elektroniikka-
romun sulatukseen. Kuonista ja 
pölyistä saadaan erotetuksi myös 
harvinaisia maametalleja. 
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2. TASAVIRTAVALO-
KAARIUUNIN TEKNIIKKA

Tasavirtavalokaariuunin (DC 
EAF) rakenne on esitetty kuvas-
sa 2. Oleellisin ero tasavirtavalo-
kaariuunin DC EAF) toiminnassa 
verrattuna vaihtovirtavalokaariu-
uniin (AC EAF) - on siis yksisuun-
tainen valokaari katodin ja anodin 
välillä synnyttäen erittäin kuuman 
lyhyen plasman. Voidaan puhua 
myös pelkistävästä sulattamises-
ta. Laitteisto muodostuu normaa-
liin vaihtovirtaverkkoon kytketys-
tä muuntajasta, sen jälkeisestä 
uunin muuntajasta, tasasuuntaa-
jasta ja erillisestä virran hallinta-
yksiköstä - induktorista tai kuris-
tajasta, jolla tasataan virrassa ja 
jännitteessä syntyviä vaihteluita. 
Valokaaren pituuden hallinta ja 
säätö vaatii tarkan sähköisen mit-
tauksen ja nopean hydrauliikan. 
Plasmaan syötetään raaka-ainet-
ta pölynä tai hienonnettuna mur-
skeena suoraan sulaan, ja niinpä 
syöttöalueelta pitää kuonan py-

syä poissa, tai ontolla elektro-
dilla suoraan valokaaren sisään. 
Jossakin vaiheessa onttoa elek-
trodia pidettiin välttämättömä-
nä, mutta annostelemalla rikas-
te suoraan valokaaren viereen 
päästään lähes yhtä hyviin tu-
loksiin; suodattimiin menevän 
pölyn määrä nousee tosin kak-
sinkertaiseksi eli 7-8 prosenttiin. 
Lisäksi elektrodin vaihto on no-
peampi ja kestoikä pidempi.

Sulatettavana materiaalina on 
tyypillisesti joko hapettuneessa 
tilassa olevaa metallia, kuten kuo-
naa, pölyä, malmia tai romua, jos-
sa voi olla muovia, keraamia, la-
sia jne. Pelkistys-sulatus-reakti-
oon tarvitaan sopiva pelkistin. 
Yleisintä on käyttää halpaa kivi-
hiiltä, antrasiittia, tai muuta hiil-
tä sisältävää materiaalia tai kok-
sia. Haittana on tietysti siitä syn-
tyvä häkä ja hiilidioksidi, joille 
on hyvä olla jatkokäyttö esim. 
lämmitykseen jälkipolton kaut-
ta. Pelkistäjiksi käyvät muutkin 
metallit, joiden aktiivisuus kor-

keissa 10-30.000 °C:n lämpötil-
oissa riittää ryöstämään hapen 
irti metallista. Jotkut metallit, ku-
ten nikkeli ja platina, ovat usein 
rikkiyhdisteenä, jolloin uuniin pi-
tää syöttää ensin happea tai il-
maa rikin polttamiseksi.

3. TASAVIRTAUUNIN TEOL-
LISIA SOVELLUSKOHTEITA

Useimmille jopa alan insinööreil-
le tasavirtavalokaari tuntuu olevan 
uusi asia: vahvasti epäillään, että 
toimiiko se, mitä riskejä siinä on, 
ja vaaditaan pitkiä testiajoja, jotta 
uskottaisi sen toimivan. Kuitenkin 
teknologiaa on sitten 1980-luvun 
testattu ja käytetty isossa teolli-
sessa mittakaavassa, tosin ei Suo-
messa. Julkaistua kirjallisuuttakin 
löytyy verraten paljon. Suomessa 
DC-uunin ohjauksesta on Tapio 
Niemi tehnyt Outokummun toi-
meksiannosta diplomityön Tam-
pereen Yliopistossa v. 2015: DC-
Furnace Control Philosophy in 
Ferroalloys. Paras käyttökokemus-

Kuva 1. DC ja AC -uunien periaatteellinen ero.
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ten referaatti on Rodney Trevor 
Jonesin v. 2015 Witwatersrandin 
yliopistolle Johannesburgissa te-
kemä väitöskirja: Fundamental 
Aspects of Alloy Smelting in AC 
Arc Furnace, jossa hän on käynyt 
läpi menestyneitä sovelluksia:

- Ferrokromin valmistus 
kromiittimalmista
Pienten 1979 rakennetun koeuu-
nien jälkeen ensimmäinen iso 12 
MW eli kuuden tonnin vaihtovir-
tauunista tasavirtauuniksi ASEAn 
konseptilla muutettu uuni otettiin 
käyttöön Krugersdorin (Palmiet 
Ferrochrome) Middelburg Steel 
& Alloysin tehtaalla 1983. Myö-
hemmin 1988 sen teho nostettiin 
33 MW:iin. Hyvien kokemusten 
jälkeen samalle tehtaalle raken-
nettiin v. 1998 uusi 44 MW:n uu-
ni, joka vielä korotettiin 60 MW:
iin v. 2009. Vuoden 2013-2014 ai-
kana SMS Siemag rakensi Minte-
kin tukemana neljä 72 MW:n uu-
nia Kazchromelle Aktobeen Ka-
zakstaniin. 

-Ilmeniitin sulattaminen titaani-
oksidikuonan valmistamiseksi 
valkoisen maalin pigmentiksi 
ja pallografiittiharkoksi
Ilmeniitti on titaanipitoinen rau-
tamalmi. Sulattamalla siitä saa-
daan titaanioksi kuonaan, ja rau-

dasta jalostetaan pallografiittirau-
dan harkkoa. Sulatukseen on ylei-
sesti käytössä kanadalaisen Que-
bec Iron & Titanium (QIT Fer et 
Titane), Sorelin kehittämä suun-
nikkaan muotoinen kaukalouuni 
kuudella rivissä olevalla elektro-
dilla. Samanlaista uunia käytetään 
aluminaatin sulatuksessa. Toinen 
vaihtoehto olisi soveltaa pyöreää 
yhdellä ontolla elektrodilla toimi-
vaa DC uunia. Ongelmana on kui-
tenkin kuonan suuri lämmönjohta-
vuus, eli miten saadaan kuonaker-
ros pysymään sulana, kun siinä ei 
ole vastusta. Mintek aloitti kehi-
tystyön 1990, ja 1995 mennessä 
ratkaisu löytyi umpielektrodista 
ja materiaalin syöttämisestä avoi-
meen sulaan. Niinpä yhä suurem-
pia uuneja pystyttiin rakentamaan 
ja asentamaan: 5 MW DC uuni 
Namakwa Sandsille v.1994, ja en-
simmäinen (25 MW) uuni aloitti ti-
taanioksidikuonan ja SG-harkon 
valmistuksen kesäkuussa 1995, ja 
seuraava (35 MW) tuli käyttöön 
helmikuussa 1999. Kaksi 36 MW 
DC uunia asennettiin Ticor SA:lle 
v. 2003, ja vastaavia uuneja meni 
myös Kiinaan.

- Koboltin talteenotto 
kuparisulaton kuonasta
Aiemmin koboltti oli epäpuhtaus 
kuparissa, eikä sitä otettu talteen. 

Maailmalla on valtavia määriä ku-
paripitoisen malmin sulattamises-
tä jääneitä hylättyjen kaivosten 
kuonakasoja, joissa on merkittä-
viä määriä nikkeliä, kobolttia ja 
platinaryhmän metalleja. Mm. 
Zimbabwessa ja Kongossa on 
kymmenien vuosien aikana syn-
tynyt miljoonien tonnien kuo
navuoria. Seulontaan, painoon 
tai magneettisuuteen perustuvil-
la menetelmillä saadaan talteen 
vain metalliroiskeet ja haulit. DC 
EAF-tekniikalla on kannattavaa 
palauttaa käyttöön oksideina ole-
vat metallit, kuten koboltti ja nik-
keli, vaikka ne olisivat kuonassa 
vain alle 1 % pitoisuuksina. Suu-
rimmat toimivat DC uunit tähän 
tarkoitukseen ovat myös 40 MW 
luokkaa, eli sulatilavuudeltaan 
40-50 tonnin uuneja. Tällöin ar-
vokkaat metallit sulatetaan jo-
honkin halvempaan metalliin, 
kuten rautaan, josta ne erote-
taan hydrometallurgisesti, eli 
käytännössä hapoilla ja sähköllä.

- Ruostumattoman 
teräksen pölyn sulatus
Ruostumattoman teräksen sula-
ton ja hionnan pölyt ovat ongel-
mallisia, koska niissä on raskas-
metalleja, joiden pelätään liuke-
nevan, ja joutuvan pohjaveteen 
kaatopaikoille tai luontoon lop-

Kuva 2. 
Tasavir-
tavalo-
kaariuu-
nin (DC
EAF) ra-
kenne.
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pusijoitettaessa. Niinpä tässä on-
gelma voidaan kääntää mahdol-
lisuudeksi DC-uunilla. Hieno su-
laton pöly sisältää tyypillisesti 
12–16% kromia, 6-8 % nikkeliä ja 
1-2 % molybdeeniä, mutta kaikki 
palaneina hapettuneessa muo-
dossa, mikä ei sula normaalissa 
induktio- eikä valokaariuunissa.  
Kirjallisuudessa esitetyissä teol-
lisissa laitoksissa DC sulatuksella 
saadaan nikkelistä ja molybdee-
nista yli 95% metalliseksi. Kromin 
osalta saanti on 85-90%. Pölynä 
menee osa, ja hieman jää pelkis-
tymättömänä kuonaan. Kuona ja 
pöly ovat sitten käytännössä puh-
taita raskasmetalleista, ja voidaan 
loppusijoittaa maanrakennukseen. 
Vastaavat tulokset saatiin Karhu-
lassakin.

Mintekin tekemissä laskelmissa 
kaikkein edullisin toteutuskohde 
tasavirtavalokaariuunille on sel-
lainen kombinaatti, jossa on oma 
kromikaivos, kromisulatto ja jalo-
terästehdas. Siellä etäisyydet ovat 
lyhyet, ja talteen otetut seosaineet 
voidaan välittömästi hyödyntää. 
Outokummullekin tällaista ratkai-
sua on suositeltu, mutta sitä ei ole 
ilmeisesti edes vakavasti harkittu. 
Nykyisillä seosainehinnoilla jopa 
pienemmässä mittakaavassakin 
tällainen toiminta on kannattavaa.
Ensimmäiset kokeilut sulattopölyl-
le tehtiin samoilla uuneilla kuin 
kromiitin sulatus ferrokromiksi.

- Nikkelin sulattaminen 
nikkelilateraatista
Tällä hetkellä valtaosa maailman 
nikkelituotannosta käytetään ruos-
tumattoman teräksen valmistuk-
seen. Asiantuntija-arvion mukaan 
akut muodostavat reilun 10 pro-
sentin osuuden nikkelin kokonais-
kysynnästä. Jo 10 – 15 vuoden ku-
luttua akkujen osuus voi olla jo yli 
puolet nikkelin kulutuksesta. Nik-
kelituotannosta puolet on Kiinan 
ja Venäjän hallussa. Akkuihin vaa-
ditaan ”ykköslaatua”, eli nikkelin 

pitää olla vähintään 99,8% puh-
dasta. Mikään nikkeli ei ole näin 
puhdasta luonnostaan, vaan kaik-
ki nikkeli pitää jalostaa. Nikkeli-
sulfidia löytyy yleensä syvältä 
maanpinnan alta, ja sitä kaive-
taan maanalaisissa kaivoksissa. 
Tällä hetkellä esim. Yhdysvallat 
tuo valtaosan nikkelisulfideis-
taan Kanadasta, Norjasta, 
Australiasta ja Suomesta. 

Uusina nikkelin lähteinä voisivat 
toimia lateriitit. Ne ovat huono-
laatuisempaa nikkelin raaka-ai
netta, mutta vastaavasti niitä löy-
tyy laajasti maapallolta, ja niitä 
voidaan tuottaa avolouhoksissa. 
Indonesia ja Filippiinit tuottavat 
valtaosan lateriiteistä, mutta myös 
Australialla ja Brasilialla on suuret 
varannot. Heikkolaatuisen laterii-
tin jalostamisessa akkulaatuiseksi 
nikkeliksi haasteena ovat erittäin 
energiaintensiiviset prosessit, ku-
ten HPAL-prosessi (high pressure 
acid leaching), jossa lateriittimal-
mi kuumennetaan paineistettuna 
erittäin korkeisiin lämpötiloihin yh-
dessä rikkihapon kanssa. Huomat-
tavasti energiatehokkaamman tien
 tarjoaa tasavirtasulatus: ensin la-
teriitti on edullista kalsinoida ja 
kuivata, sitten syöttää pölynä DC-
uuniin. Lateriitissa on runsaasti 
rautaa, ja siksi siitä pitää edelleen 
erottaa hydrometallurgisesti nik-
keli, ja puhdistaa se vielä.

- Vanadiinioksidin erottaminen 
hiiliterästehtaan konvertteri-
kuonasta
Vanadiini on entistä tärkeämpi 
hiiliterästä lujittava seosaine. 
Mm. Kiina edellyttää teräsbeto-
nirakentamisessa käytettävän 
vanadiiniseostettua harjaterästä, 
jotta teräksen määrää saadaan 
vähennetyksi. Suomen ja Ruotsin 
rautamalmit ovat vanadiinipitoi-
sia. Terästehtaalla vanadiini jää 
konvertterikuonaan. Kuonassa on 
lisäksi metallista rautaa roiskeina. 
Esimerkiksi entisen Koverharin ja 

SSAB:n tehtaiden ympärillä odot-
tavat isot kasat jalostamista. Jär-
kevin tapa olisi murskata kuona, 
seuloa, ja magneetilla erottaa me-
tallinen rauta/teräs, ja sen jäl-
keen sulattaa se uudelleen DC 
uunissa, eli pelkistää hapettunut 
rauta ja vanadiini. Tämän jälkeen 
sula siirretään konvertteriin, jossa 
hapetetaan vanadiini uudelleen, 
ja kuoritaan kuonana pois. Lop-
putuloksena on vanadiinipitoinen 
kuona hydrometallurgiseen jalos-
tukseen ja puhdas rauta (Pure 
Iron) teräs- ja rautavalimoille.

- Kemiallisesti bauksiitista 
erotetun raudan eli punalie-
jun jalostaminen raakaraudaksi
Alumiinin valmistusprosessissa 
syntyy valtavasti rautaoksidia, kun 
bauksiitista erotetaan kemiallises-
ti rauta, jotta saadaan lopuksi DC-
uunissa sulatettavaa aluminaa eli 
alumiinioksidia. Rautaoksidia on 
noin puolet, ja yhdestä alumina-
tonnista saadaan puolet metalli-
sta alumiinia.

Tuottaessaan yhden tonnin alu-
miinimetallia, synnyttää tehdas 
kaksi tonnin rautaoksidia. Vuonna 
2020 Alumiinin maailmanlaajuisen 
kokonaiskulutuksen arvioidaan ol-
leen 65 miljoonaa tonnia. Niinpä 
hapanta rautaoksidiliejua (Red 
Mud) eli jätettä syntyy yli 100 mil-
joonaa tonnia vuodessa. Nyt se 
varastoidaan ruostejärviksi alu-
miinitehtaiden lähelle. Siitä saa-
taisi n. 30 miljoonaa tonnia raa-
karautaa vuodessa. 

Tasavirtauunilla voidaan valmis-
taa raakarautaa punaliejusta. Ma-
teriaalissa voi olla vettä jopa 25%. 
Nykyisillä metallien hinnoilla rau-
dan ja teräksen tekeminen on kan-
nattavaa, kun sulatusuunin koko 
on 3-6 tonnia ja 5-10 MW. Lisäksi 
on odotettavissa, että ympäristö-
paineet ruostejärviä kohtaan nou-
sevat, ja jätemaksu tulee käyttöön 
lähivuosina.
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- Harvinaisten maametallien (RE) 
erottaminen metallikuonista 
Harvinaiset maametallit ovat kriit-
tisiä uusiutuvan energian tuotan-
tolaitteille, kuten akuille, kesto-

magneeteille, aurinkopaneeleil-
le ja vetykennoille. Valtaosa tuo
tannosta ja varannoista ovat Kii-
nassa tai kiinalaisten yhtiöiden 
hallussa Afrikassa ja Australiassa. 

Euroopan vihersiirtymä on täysin 
riippuvainen Kiinasta. Tilanne on 
tiedostettu ja raportteja laadittu 
(Taulukko 1), mutta hyvin vähän 
kiinnostusta on hyödyntää esimer-
kiksi DC teknologiaa sivuvirtojen 
hyödyntämisessä. Kaikissa kuonis-
sa on vähäisiä määriä harvinaisia 
maametalleja. Ne voidaan tasavir-
tasulatuksella ottaa talteen hyd-
rometallurgisesti helposti erotet-
tavaan metalliin. Pitoisuuksien ei 
tarvitse olla suuria, koska hinnat 
ovat tuhansia euroja kilolta tai 
jopa unssilta eikä tonnilta! 

- Kullan ja muiden arvokkai-
den metallien ottaminen tal-
teen elektroniikkaromusta ja 
katalysaattoreista
Tietokoneen emolevyssä on 
kultaa 2 % eli tonnissa 20 gram-
maa. Kultakaivos perustetaan, jos 
malmissa on 3 grammaa tonnissa 
kultaa. Lisäksi emolevyssä kulta on 
jo metallisena erotettuna muista 
metalleista. Euroopan suurin kul-
takaivos Kittilässä tuottaa alle 
10.000 kiloa kultaa vuodessa. Tar-
vitsemme siis 5000 tonnia emole-
vyjä vuodessa samaan tuotantoon. 
Yksi 5 tonnin DC -uuni sulattaa pa-
noksen kahdessa tunnissa, joten 
huoltoaikoineen se on alle kah-
dessa vuorossa Euroopan suurin 
kultakaivos. Vastaavasti katalysaat-
toreiden pinnoitemetallit platina 
ja koboltti saadaan murskatuista 
jauheesta imeytetyksi muihin me-
talleihin, ja keraaminen aines nou-
see kuonaksi.

4. KARHULAN AC EAF
-UUNIN TESTIT JA SAA-
VUTETUT TULOKSET

Matti Hurtan yhtiö Masercata 
oli hankkinut teknologian Venä-
jältä, ja rakentanut Merikarvialla 
500 kg:n tasavirtapilottiuunin. Ku-
va 3. Teollisen hyödyntämisen ra-
hoittajaksi oli lupautunut saksa-
lainen Ecomet. Matti oli tehnyt 
useita koesulatuksia erilaisilla 
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Lokomon uudistettu teräsvalimo vuonna 1972. Valimon valmistamien teräsvalujen pääasialliset käyttökoh-
teet ovat kivenmurskaimet, öljynporauslautat, maansiirto- ja metsäkoneet, ajoneuvonosturit ja monet muut 
sovellukset kaivosmetallurgiassa, laivanrakennuksessa, paperi- ja selluteollisuudessa.

pöly- ja romumateriaaleilla; vali-
moiden ruostumattoman teräk-
sen pölyt, kuparikaapelit, alumii-
nipronssin kuona sekä alumiinin 
valmistuksessa syntyvä punalieju 
(Red Mud), joka on rautaoksidia 
kuten ruoste.

Uuden uuniteknologian testaa-
miseksi teollisessa mittakaavassa 
tarvittiin sellainen ympäristö, jos-
sa voitaisiin tehdä hallittuja teste-
jä, sekä onnistuneen pilotoinnin 
jälkeen rakentaa lisää kapasiteet-
tia tuotannon käynnistämiseksi. 
Karhulan Valimossa oli sopiva ti-
la, riittävästi pölynerotus- ym. ka-
pasiteettia sekä osaavaa henkilö-
kuntaa. Erillinen tila varustettiin 
siltanosturilla ja pölynpoistolla 
sekä muuntajat, tasasuuntaaja 
ja hydrauliikkayksikkö koteloitiin. 
Niinpä Masercatan uunilaitteisto 
siirrettiin Karhulaan vuoden 2019 
lopussa, ja viritysten jälkeen Kar-
hulan Valimo käynnisti DC EAF-
teknologian testaamisen v. 2020.
Koesulatuksia tehtiin v. 2020 ai-

kana yli 100. Pääasiallinen sula-
tusmateriaali oli Karhulan Vali-
mon sulaton ja puhdistamon 
pölyt. Panokseen lisättiin valu-
rautalastua, jotta saatiin sulatus-
tehoa paremmaksi, koska häkä-
kaasun polttoa ei ehditty pölyn-
poiston yhteyteen rakentamaan. 
Muuna pelkistävänä materiaali-
na testattiin piitä, alumiini jne. 
Lopputuloksena varmennettiin 
kirjallisuudesta saadut tehok-
kuudet ja muut tekniset yksi-
tyiskohdat. Päähavainnot olivat:

- seosaineet kromi, nikkeli ja mo-
lybdeeni saadaan keskimäärin yli 
90%:sesti pölystä metalliksi

- sulatusnopeus on n. puolet vaih- 
tovirtavalokaariuunin vastaavasta, 
eli samalla teholla sulatusaika on 
kaksi kertaa niin pitkä ja energi-
an kulutus myös kaksinkertainen

- elektrodin kulutus on vähemmän 
kuin kolmen elektrodin AC uunis-
sa

- hiilijalanjälki on murto-osa 
verrattuna kaivoksista otettu-
jen metallien jalostusketjuun

- ympäristövaikutukset on help-
po hallita seostettujen terästen 
sulatuksen laiteympäristössä. 

Ensimmäisen vaiheen jälkeen 
jatkosuunnitelma oli asentaa su-
lattoon 2-3 uunia, jolloin nykyiset 
sähköliitännät riittäisivät. Laajen-
nuksen suunnitelmat tehtiin jopa 
10 kpl kuuden tonnin uunien asen-
tamiseksi. Tällöin tuotantokapasi-
teetti olisi 150.000 tonnia per vuo-
si. Tämä vaatii jo oleellisesti lisää 
sähkötehoa, mutta tilat riittävät. 
Rahoitusjärjestelyt olivat kesken, 
kun koronan aiheuttama tilaus-
ten romahdus kaatoi Karhuan 
Valimon. 

5. KARHULAN HYÖDYN-
NETTÄVÄ POTENTIAALI 

Karhulan Valimon edellisten 
omistajien perustama Green 

Kuva 3. 
500 kg:n 
tasavir-
tapilot-
tiuuni. 
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ReMetals Oy - GRM on hakenut 
rahoitusta ja tukenut konkurssipe-
sää uuden kiinteistön omistajan ja 
tuotannon jatkajan hakemisessa. 
Karhulan valimossa on hyvä po-
tentiaali jatkaa sulatustoimintaa 
nykyisillä AC valokaariuunilla ja 
AOD-konvertterilla vahvistettuna 
DC-uunille parhaiten soveltuvien 
tuotteiden testaamisella. Aluksi 
tuotanto olisi haponkestävästä 
lastusta ja romusta sekä korkea-
hiilisestä ferrokromista ultramata-
lahiilisiä rautakrominikkelimolyb-
deeniseoksia harkkoina ja aihioi-
na teräsvalimoille. Tuote myy-
dään suoraan seosteräsvalimoil-
le CleanCharge-sulatusaihioina, 
nutikoina (Meehanite Worldwi-
den patentoima prosessi). Osa 
seosaineista voidaan jalostaa ja-
loteräsvalimoiden pölyistä paikal-
la olevalla 500 kg:n DC valokaari-
uunilla. Yhden vuoron tuotannol-
la päästään n. 4000 tonnin vuosi-
tuotantoon, ja runsaan 20 miljoo-
nan liikevaihtoon kannattavasti. 
Kahdessa vuorossa tuotanto ja 
liikevaihto tuplaantuvat, ja tu-
los paranee. Tilat ja nykyinen 
sähköliittymä ja pölynerotusase-
mat mahdollistavat tuotannon 
laajentamisen tiloihin sopivalla 
määrällä DC uuneja, esim. kaksi 
kappaletta 3-6 tonnin uuneja li-
sää tuotantoa 20-30.000 ton-
niin kolmessa vuorossa.
 
Kun Karhulasta saadaan teollisen 
mittakaavan koetuotannosta eu-

rooppalaisia kokemuksia, niin us-
komme, että ns. asiantuntijoiden 
kommentit ”Never heard, never 
seen, so it cannot work” eli koska 
”en ole kuullut enkä nähnyt niin 
teknologia ei voi toimia”, vaime-
nisivat, ja myös riskisijoittajat us-
kaltaisivat ryhtyä johonkin uuteen 
konkreettiseen teolliseen tulevaan 
menestystarinaan. Isoilla Suomes-
sa toimivilla metallurgisen alan yh-
tiöillä ei toistaiseksi ole ollut ha-
lua, rohkeutta tai ymmärrystä tart-
tua tilaisuuteen.

6.UUSIMPIA KEHITYS-
POTENTIAALEJA DC-
PELKISTYSSULATUKSELLE

Ympäri maailmaa on jonkin ver-
ran uutta kehitystoimintaa tasavir-
tapelkistyssulatuksen edelleen ke-
hittämiseksi. Motivoivina tekijöinä 
ovat kaivostoiminnan kustannus-
ten nousu ja rajoituspyrkimykset, 
väestönkasvun ja sähköistymisen 
luomat materiaalien tarpeen kas-
vut, uusien teknologioiden vaati-
mien harvinaisten maametallien 
saatavuuden riskit, jotka kaikki 
näkyvät Venäjän hyökkäyssodan 
aiheuttaman hinnannousun ja 
saatavuusongelmien pohjalla 
pitkäaikaisesti. 

Lupaavimpia DC tuloksia sula-
tusprosessien kehittämisessä on 
saatu testeistä, joissa yhdistetään 
vedyn tuonti pelkistäjäksi hiilen 
sijaan tai ohelle ja suojakaasun 

käyttäminen. Maakaasun ja argo-
nin tai heliumin käytöllä pystytään 
jo yllättävän matalissa lämpötilois-
sa pelkistämään useimpia metalle-
ja. Toinen tapa korvata hiiltä pel-
kistäjänä liittyy erilaisiin tahnoihin 
ja nesteisiin, joita voidaan sekoit-
taa pölyyn, ja ne reagoivat sopi-
vassa hetkessä tuottaen vetyä 
pelkistäjäksi. Henkilöautojen ve-
tyakkujen ratkaisuksikin esitetty 
magnesiumhydridi (MgH2), joka 
reagoidessaan veden kanssa va-
pauttaa vetyä; kosteuttahan meil-
lä voi olla panostettavassa pölys-
sä jopa 25 %. Toistaiseksi teolliset 
ratkaisut ovat tulossa, mutta tämä 
reitti tulee olemaan GRM:n kehi-
tyksen panostuskohteena.

Ympäristöpaineet ovat saaneet 
edistyksellisimmät hiiliteräksen 
tuottajat, kuten ruotsalaisen 
SSAB:n, käynnistämään siirtymän 
vetypelkistykseen. Seuraava askel 
lienee punaliejun ja terässulatto-
jen ja valimoiden pölyn jalostami-
seen painostaminen jätemaksuil-
la. Ympäristöpaineiden ohella 
voisi kuvitella, että into energian 
vihersiirtymään innostaisi panos-
tamaan tässäkin kirjoituksessa 
mainittuihin kierrätysratkaisuihin 
mm. harvinaisten maametallien 
saatavuuden turvaamiseksi ja 
vihersiirtymän mahdollistamiseksi. 
Niitä ei kuitenkaan saada aikaan 
lakipakotteilla vaan innovatiivisel-
la rohkealla kaukokatseisuudella 
niin yrityksissä kuin valtion ja EU:n 
hallinnossakin.
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SVY:n Toimintakertomus 
kaudelta 2021-2022

YLEISTÄ   

Toimintakaudella tilanne valimoteollisuudessa on pysynyt vakaana edelliskauteen verraten. Yhdistyksemme 
jäsenmäärässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhdistyksen merkittävimmät  tapahtumat olivat vuo-
sikokous Tampereella, joka koronasta johtuen järjestettiin osin etänä, sekä pitkästä aikaa Tampereella järjes-
tetyt opintopäivät. Toimintakausi päättyi noin 5500 euron positiiviseen taloudelliseen tulokseen.  

VUOSIKOKOUS JA HALLITUKSEN TOIMINTA 

Vuosikokous järjestettiin yksipäiväisenä Tampereella 1.10.2021, ja kokoustapahtumassa paikanpäällä osallistujia 
oli 10 henkilöä, ja lisäksi jäsenille tarjottiin mahdollisuus osallistua kokoukseen etänä. Tätä mahdollisuutta hyö-
dynsikin kaksi henkilöä. Puheenjohtajana kokouksessa toimi toimitusjohtaja Marko Telenius. Kokouksen sihtee-
rinä toimi asiamies Jani Isokääntä. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Veli Vehmaa ja Alexan-
der Strakh. Vuosikokouksen järjestelyt sujui edellisvuoden tapaan mainiosti. 

Hallituksen 2021 – 2022 jäseniksi valittiin vaalilautakunnan ehdottama kokoonpano: puheenjohtajaksi Sam-
po Vauhkonen (Valmet Technologies Oy, Jyväskylä Foundry), Jäseniksi valittiin Tarja Jalkala (Suomivalimo Oy), 
Tuomas Himanka (Valmet Technologies Oy, Valkeakosken Terätehdas), Marko Lindberg (Hetitec Oy) sekä Mik-
ko Räsänen (Uudenkaupungin Rautavalimo Oy). Varajäseniksi hallituksen jäsenille valittiin (yritykset samassa 
järjestyksessä kuin edellä) Sami Heikkilä, Matti Niemi, Ville Moilanen sekä Henri Rajala. Hallituksen jäsenet 
valitsivat keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Mikko Räsäsen. 

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen vaalilautakunnan ehdottamat Jari Nurkkala ja Joonas Jyrinki Pohjois-Suo-
men Tilintarkastus Oy:stä ja sekä varalle Pohjois-Suomen Tilintarkastus 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 jouduttiin 
järjestämään etänä. Yhdistyksen asiamiehenä toimi Jani Isokääntä. Kaikkiin hallituksen kokouksiin kutsuttiin hal-
lituksen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat koulutustoimikunnasta, ulkomaan toimikunnasta ja lehtitoi-
mikunnasta sekä mallijaoston edustaja ja SVYn edustaja Suomen valimomuseosäätiön hallituksesta. 

JÄSENISTÖ 

Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli toimintakauden päättyessä 561 henkilöjäsentä ja 47 yritysjäsentä. 
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TOIMIKUNTIEN TOIMINTA 

Koulutustoimikunta 
Edelliselle vuodelle suuunnitellut opintopäivät saatiin lopulta järjestettyä toukokuussa 2022. Teemana”Kau-
heaa kaavausta”. Tampereelle kokoontuikin oikein mukava määrä, 42 henkilöä, valimoalan raudanlujia am-
mattilaisia ja esitelmöitsijöitä.  Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimi Markku Eljaala. 

Ulkomaan toimikunta 
Ulkomaan toimikunta ei järjestänyt toimikaudellaan ulkomaanmatkaa, vaan keskittyi GIFA 2023-messumat-
kan järjestelyyn.. Ulkomaan toimikunnan puheenjohtajana 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 1777,50 euroa. 

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitus ehdottaa vuosikokoukselle tilikauden voiton kirjaamista 
voitto/tappiotilille oman pääoman lisäykseksi. 

 

Jyväskylässä 18.8.2022 

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 2023 aikana toteutettavat talviopintopäivät sekä kesällä 2023 järjestettävä GIFA-messu-
matka antanevat positiivisen vaikutuksen yhdistyksemme talouteen. Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan se-
kä henkilö- että yrityspuolella aktiivisesti, vaikka näinä haastavina aikoina se on todella hankalaa. Yhdistyksen 
uusi asiamies aloittaa tehtävässään vuoden 2023 alussa. 

OPINTOMATKAT  

Ulkomaantoimikunta järjestää toimikauden aikana GIFA2023- messumatkan. 

 KOULUTUSTOIMINTA 

Koulutustoimikunta kokoontuu syksyn aikana tekemään suunnitelmia talviopintopäivistä 2023. Alustavien suun-
nitelmien mukaan opintopäivät tullaan järjestämään edelleen Tampereella kokouspaikan saaman hyvän palaut-
teen ja keskeisen sijaintinsa ansiosta. 

JULKAISUTOIMINTA  

Valimoviesti ilmestyy totuttuun tapaan neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Ilmoitushan-
kinta sekä laadukkaat artikkelit ovat edelleenkin lehden tärkeimmät painopistealueet. Artikkeleiden tason säi-
lyttämiseksi meidän tulee jatkossakin aktivoida jäsenistöämme julkaisemaan kirjallisia tuotoksia jäsenlehdessä. 
Toimintakauden 2022-2023 lehden toimituksesta ja ulkoasusta huolehtii SFTec Oy ja Studio Spotnik ja paino-
töistä BookCover Oy. Vuoden 2023 alusta SFTec Oy luovuttaa toimitusvastuun uudelle asiamielle. Valimovies-
tin 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 kokouksis-
saan 4 kertaa vuodessa. Stipendien saajat ilmoitetaan Valimoviestin sivuilla. Seuraava vuosikokouspaikkakun-
ta ratkeaa 75. vuosikokouksessa.  

SVY:n toimintasuunnitelma 
kaudelle 2022-2023

SVY:n hallitus
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Tervetuloa tapaamaan 

meitä Alihankintames-

suille osastolle E402!

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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Karhuvalu Oy: "Uskomme valimo-
teollisuuteen ja investoimme siihen 
pitkälle tulevaisuuteen"

Karhuvalu Oy on Suomen johtava yksittäis- ja piensarjatuotantoon erikois-
tunut valimo, jolla on pitkä historia. Karhuvalulla pitää kiirettä siitäkin huo-
limatta, että ajat ovat valimotoimintaa ajatellen varsin haastavat niin ma-
teriaalien saatavuushaasteiden kuin hinnankorotuksien vuoksi. Pitkäaikai-
set asiakkaat luottavat perheyrityksen laatuun ja arvostavat tuotannon 
joustavuutta. 

TEKSTI: EMMA KAUTTO

KUVA: SIMO AHTEE 

Karhuvalu Oy:n toiminta alkoi 
vuonna 1947 Porissa kupari- ja 
alumiiniseoksien valmistamisella. 
Tuolloin yhtiön nimi oli vielä Me-
tallivalimo Lahtinen. 1980-luvulla 
tuotanto laajeni kattamaan ruos-
tumattomat ja haponkestävät te-
räkset ja valuraudat. Vuonna 2003 
Lahtisen liiketoiminnan ostivat Ju-
hani ja Mika Koivuniemi, pitkään 
valimoalalla toimineet isä ja poika. 
Samalla yhtiön nimi vaihtui Karhu-
valuksi. Porista Raumalle muutet-
tiin vuonna 2004. Muuton myötä 
toiminta päästiin siirtämään uu-
siin ja asianmukaisiin toimitiloihin.  

– Olen ollut aikanaan töissä Orak-
sen valimossa, ja toiminut myös 
heidän alihankkijanaan. Vuonna 
1972 tai 1973 aloitin yksin auto-
tallissa, ja siitä siirryin valamaan 
hanoja ja venttiilirunkoja mes-
singistä. Valu tehtiin käsin. Mika 
tuli mukaan vuonna 1991, muiste-
lee tällä hetkellä Karhuvalun hal-
lituksen puheenjohtajana toimiva 
Juhani Koivuniemi.  

PERHEYRITYS JO 
KOLMANNESSA POLVESSA 

Virallisesti Juhani on eläkkeellä, 
mutta vierailee silti valimolla edel-
leen melkein päivittäin. Tällä het-
kellä perheyrityksen toimitusjohta-
jana toimi Mika. Mukaan on tullut 
myös kolmas sukupolvi, kun Mikan 
poika Kalle Koivuniemi aloitti työt 
Karhuvalulla muutama vuosi sitten.  

– Minä olen ollut mukana nyt pari 
vuotta. Tulin tähän armeijan jäl-
keen. Teen kaikenlaista niin tuo-
tannossa kuin toimistossa, ja yri-
tän ymmärtää mitä tapahtuu, 
Kalle virnistää.  

Toimitusjohtajana Mikan vastuul-
la on pitää huolta siitä, että valimo 
pyörii järkevästi ja tehokkaasti. Sen 
lisäksi hän on tiiviisti mukana vali-
mon päivittäisissä töissä.  

– Minä sulattelen myös itse, ja kat-
son, että touhu on tehokasta. Jaan 
työtehtävät ja suunnittelen sen, ku-
ka mitäkin tekee. Arki rullaa hyvin, 

ja jokainen osasto tietää mitä te-
kee, mutta pientä hienosäätöä 
vaaditaan aina. Näen kokonaisti-
lanteen ja huolehdin, ettei pul-
lonkauloja pääse syntymään, ja 
että kaikki sujuu joustavasti, 
Mika kuvailee.  

PAREMPAA LAATUA JA 
LISÄÄ TEHOA UUDELLA 
TEKNOLOGIALLA 

Karhuvalun asiakkaita ovat niin 
pienemmät konepajat kuin suu-
ret, globaalit pörssiyhtiöt. Erilai-
sia komponentteja toimitetaan 
hyvin laajalla skaalalla eri toimi-
aloille, muun muassa meriteol-
lisuuteen, kaivosteollisuuteen ja 
pumpputeollisuuteen. Karhuvalun 
valmistamia komponentteja löytyy 
myös monien saunojen kiukaista.  

– Meillä on tällä hetkellä noin 20 
aktiivista asiakasta. Vuosituotan-
tomme on noin 200 tonnia valm-
ista valua. Työntekijöitä on tällä 
hetkellä 12, ja parhaillaan rekry-
toimme yhtä lisää, Mika summaa.  
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Karhuvalun toimintaa on kehitet-
ty aktiivisesti koko yhtiön historian 
ajan. Viimeisen vuoden aikana on 
hankittu niin uusi uuniyksikkö, hiek-
kamikseri kuin sinko ja analysaatto-
rikin. Uudella kalustolla on tavoitel-
tu ennen kaikkea parempaa sulaa 
ja parempia valuja. Teknologian ta-
soa on kehitetty vuosi vuodelta pa-
remmaksi. Yksi viimeisimmistä in-
vestoinneista on Beijersiltä hankit-
tu uusi sinkolaitos. 

– Meillä on tällainen riippurata-sin-
kolaitos. Uusi sinkolaitos on paljon 
suurempi ja tehokkaampi kuin van-
ha. Tehokkuus syntyy siitä, että lä-
pimenoaika puhdistuksen osalta 
on lyhyempi, ja tähän sinkoon me-
nee enemmän tavaraa sisään ker-
ralla, Mika ja Kalle kertovat.  

– Myös laatu on huomattavasti pa-
rempi. Putsaavuus säästää laikko-
jakin, kun hiekka on saatu parem-
min puhdistettua, Mika toteaa.  

– Tämä on myös työntekijän näkö-
kulmasta paljon mukavampi laitos, 
koska se toimii pitkälti automaatti-
sesti, ja vaatii aika vähän itse työn-
tekijältä, jos vain asetukset ovat 
kohdillaan. Työnteko on siis vai-
vattomampaa, Kalle jatkaa.  

"TÄYTYY NOSTAA 
LIPPALAKKIA" 

Uuden sinkolaitoksen käyttöön-
otto suoritettiin yhdessä Beijer-
sin kanssa. Beijersin Janne Huh-
ta oli tiiviisti mukana koko pro-
sessin ajan. Vaikka sisäänajoon 
liittyy aina pieniä haasteita ja 
hienosäätöä, saatiin kokonai-
suus onnistuneesti maaliin.  

– Singon asennuksesta täytyy 
antaa kehuja. Janne asui täällä 
Raumalla sen ajan ja otti asen-
nuksen asiakseen. Beijersin 
kanssa täytyy nostaa lippalak-
kia sen suhteen, miten hyvin 
tämä meni, Mika kiittelee.  

ASIAKKAAT ARVOSTAVAT 
LAATUA JA JOUSTAVUUTTA 

Vaikka ajat ovat valimoteollisuu-
delle monella tavalla hieman haas-
tavat esimerkiksi materiaalien saa-
tavuushaasteiden vuoksi, niin Kar-
huvalulla pitää siitä huolimatta kii- 
rettä. Globaali koronapandemia ja 
Ukrainan sotatilanne ovat saaneet 
monet yritykset tuomaan omaa 
tuotantoaan takaisin Eurooppaan. 
Tulevaisuudessa tuotannossa tulee 
näkymään varmasti yhä enemmän 
myös kiertotalous-ajattelu. 

– Kiertotalous on valimotoiminnas-
sa tärkeä aspekti. Käytännössä ro-
musta tehdään laadukasta tavaraa, 
ja materiaalit kiertävät meille takai-
sin aina uudelleen. Valimoteollis-
uuden tulisi tuoda tätä vielä 
enemmän julki, Mika sanoo.  

– Uskomme valimoteollisuuteen, 
ja investoimme siihen pitkälle tu-
levaisuuteen, Kalle painottaa.  

Karhuvalu on onnistunut raken-
tamaan itselleen vakiintuneen ase-
man omien asiakkaidensa luotto-
kumppanina. Samalla on osattu 
rakentaa sellainen palvelu- ja kom-
ponenttikokonaisuus, mitä ei ko-
vinkaan moni muu esimerkiksi 
Suomessa pysty tarjoamaan.  

– Olemme asemoituneet sinne 
pienempään päähän ja yksittäi-
siin komponentteihin. Harvat 
näistä isommista valimoista täl-
laisia pieniä teräksisiä osia teke-
vät, tai ainakaan haluavat tehdä. 
Suomessa ei siis ole meille kau-
heasti vaihtoehtoja, Mika toteaa.  

– Toimitamme tavaran silloin kun 
on sovittu, ja joustavasti asiakkaan 
tarpeiden mukaan. Lisäksi tuottei-
demme laatu on hyvä. Se on hyvin 
vähän, mitä meillä tulee sutta. Nä-
mä kaksi asiaa ovat mielestäni sel-
laisia, miksi asiakkaat meidän asi-
akkainamme pysyvät, Juhani hy-
myilee. 
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Valmistaudu ilmoittau-
tumaan vuoden 2023 
GIFA-messumatkalle

Valimokansa kokoontuu ensi kesäkuussa Düsseldorfiin tutustumaan alan uusimpiin tuulahduksiin. Samanai-
kaisesti valimoalan johtavien GIFA-messujen kanssa järjestetään myös Metec-, Thermo-process- ja Newcast-
messut. Lisätietoja messuista löytyy osoitteesta www.gifa.de. 

Vuoden 2023 messut järjestetään kesäkuun puolessavälissä 12.-16.6.2023, eli aiemmista vuosista poiketen 
maanantaista perjantaihin. SVY järjestää tälläkin kertaa yhteismatkan messuille yhteistyössä Vuorimiesyh-
distyksen Metallurgijaoston kanssa. Majoitukset ja lentoliput ovat jo varattuina, ja seuraavaksi on aika il-
moittautua tälle sangen antoisalle matkalle. 

Paikkoja on varattu yhteensä 120 hengelle, jotka ennakkoilmoittautumisvaiheessa on jyvitetty siten, että 
SVY:lle on varattu 90 paikkaa ja Metallurgijaostolle 30 paikkaa. Mikäli kaikkia kiintiöitä ei varata ennakko-
ilmoittautumisvaiheessa, siirtyvät jäljellä olevat paikat kaikkien varattaviksi. On kuitenkin varsin todennä-
köistä, että kaikki paikat varataan jo ennakkoilmoittautumisvaiheessa, joten liikkeellä kannattaa olla hyvis-
sä ajoin!

KOLME MATKAPAKETTIA 

Matkapaketteja on kolme, ja ne on optimoitu siten, että messuilla voi viettää mahdollisimman paljon aikaa. 
Lentoyhtiönä on Finnair. 

Menolento* Paluulento Paikkoja 

Matka 1 Maanantaiaamu-keskiviikkoilta     12.6.2023 07.40 - 09.10  14.6.2023 18.45 - 22.10  50 
Matka 2 Keskiviikkoaamu - perjantai-ilta    14.6.2023 07.40 - 09.10  16.6.2023 18.45 - 22.10  50
Matka 3 Maanantaiaamu - perjantai-ilta     12.6.2023 07.40 - 09.10  16.6.2023 18.45 - 22.10  20 

 *) Lähtö on mahdollista myös illalla klo 16.30 lähtevällä koneella, tälle vaihtoehdolle tulee lisähinta, joka vahvistuu myöhemmin. 

KOLME HOTELLIVAIHTOEHTOA 

Hotellit on valittu siten, että niistä pääsee helposti U-Bahnilla messuille (lippuna kelpaa GIFA-messulippu), sekä 
Düsseldorfin hekumalliseen Altstadtiin.  

1. Ibis Düsseldorf City, Ludwig-Erhard-Allee 2 
Hotelli sijaitsee Düsseldorfin päärautatieaseman välittömässä läheisyydessä ja siten U-Bahnin varrella. Altstadtiin 
on reilun 2 km matka, joka sekin taittuu kätevästi U-Bahnilla. Huoneita on varattu 30 kpl. 

2. Ibis Hotel Hauptbahnhof, Konrad-Adenauer Platz 8-10 
Düsseldorfin päärautatieaseman länsipuolella sijaitsevalta hotellilta on n. 1,5 km matka Altstadtiin, ja lähin 
U-Bahn pysäkki näkyy ovelta. Huoneita on varattu 30 kpl. 

3. Leonardo Royal Hotel Königsallee, Graf-Adolf-Platz 8-10 
Tämä kolmesta hotellistamme tasokkain sijaitsee U-Bahnpysäkin vieressä ja kilometrin kävelymatkan päässä 
vanhasta kaupungista. Huoneita on varattu 15 kpl.
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HINNAT JA ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittautuminen tapahtuu matkan järjestäjä FCM:n järjestelmässä 16.11.2022 alkaen. Linkki järjestelmään 
tulee löytymään SVY:n sivuilta osoitteessa www.svy.info. 

 Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetun osallistujan nimen voi muuttaa huhtikuun loppuun saakka. 

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN AUKEAA 16.11.2022 JA PÄÄTTYY 16.12.2022 
JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN AUKEAA 18.12.2022 JA PÄÄTTYY 22.1.2023 

ENNAKKO-ILMOITTAUTUMISET LASKUTETAAN 3.1.2023 JA NIIDEN ERÄPÄIVÄ ON 17.1.2023 
JÄLKI-ILMOITTAUTUMISET LASKUTETAAN 30.1.2023 JA NIIDEN ERÄPÄIVÄ ON 13.2.2023 

HOTELLIT 1 JA 2 HOTELLI 3

 Matkat 1-2 (2 yötä)  Ennakko   1 440 €    1 520 €   
   Jälki     1 540 €    1 620 €

 Matka 3 (4 yötä) Ennakko   2 190 €    2 420 €
   Jälki    2 290 €    2 520 €

HUOM! Hinnat ovat per henkilö ja sisältävät kaikki verot ja maksut. Illalla tapahtuvasta menolennosta tu-
lee myöhemmin määritettävä lisähinta. Pidätämme kuitenkin oikeuden lisähinnan perimiseen, jos matkoihin 
myöhemmin kohdistuu uusia maksuja (esim. energiaan liittyviä). 

Edellä mainitut hinnat sisältävät edestakaiset lennot kera yhden ruumaan menevän matkatavaran (max. 23 kg), 
bussikuljetuksen lentokentältä messuille ja matkatavaroiden kuljetuksen hotellille, majoituksen aamiaisineen 
sekä paluupäivänä matkatavaroiden kuljetuksen hotellilta lentokentälle ja matkailijoiden bussikuljetuksen mes-
sualueelta lentokentälle. Pakettihinnat eivät sisällä messulippuja, jotka kannattaa ostaa etukäteen messujen 
verkkokaupan kautta. 

Paluupäivänä voit jättää matkatavarasi hotellin vastaanottoon, josta bussi ottaa ne kyytiin matkalla messualueel-
le, josta matkustajat poimitaan mukaan. Vastaavasti aamulennoilla saapuvien ryhmien matkatavarat toimitetaan 
lentokentältä suoraan hotellille. Näin sinun ei tarvitse raahata matkatavaroita pitkin messualuetta. 

Peruutus- ja muutosehdot 
Niin ennakko- kuin jälki-ilmoittautumiset ovat sitovia. Osallistumismaksu palautetaan ainoastaan, jos tilalle löytyy 
toinen lähtijä. Ilmoittauduttaessa annetun osallistujan nimen voi tarvittaessa muuttaa huhtikuun loppuun saakka.  

Matkan järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa varattua hotellia, mikäli paikkakiintiöiden täyttäminen tätä edellyt-
tää. Mahdollisesta muutoksesta ilmoitetaan erikseen. 

ERIKOISTOIVEITA? KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT HOITAA FCM TRAVEL SOLUTIONS 

Messumatkan käytännön järjestelyt hoitaa FCM Travel Solutions, yhteyshenkilönä Jaana Harakka. Hänelle voi 
ilmoittaa mahdollisista muutoksista (esim. nimien muuttaminen). Hän järjestää mielellään esimerkiksi liitäntä-
lentojen varaukset ja täyttää muut erikoistoiveesi. Jaanaan voi myös olla yhteydessä yrityksen isompien ryh-
mävarauksien suhteen. 

Jaanan yhteystiedot ovat Jaana Harakka jaana.harakka@fcmtravel.fi , 075 326 3850. 

SVY:n osalta lisätietoja antaa Marcus Nybergh, marcus.nybergh@lux.fi, 050 556 7030. 
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TULEVAN ASIA-
MIEHEN TERVEISET: 
TOMMI SAPPINEN 

TEKSTI: TOMMI SAPPINEN   
 

Tervehdys valimoyhdistyksen 
jäsenet! Voin ilokseni todeta, 
että otan vastaan asiamiehen 
toimen tammikuusta 2023 alka-
en. Osoitin kiinnostukseni pes-
tiä kohtaan jo keväällä, ja nykyi-
sen asiamiehen sekä puheen-
johtajan kanssa keskustelimme 
ja järjestelimme asiat niin, että 
aloitus onnistuu jouhevasti ny-
kyisen työsopimukseni päätyt-
tyä Aalto-yliopistolla vuoden 
lopussa. 

Moni varmasti minut jo nimeltä 
tunteekin, etenkin jos on käynyt 
alan tapahtumissa, joissa melko 
usein olen päässyt tutkimustani 
esittelemään. Harva kuitenkaan 
tuntee erityisen tarkasti, joten 
esittely onkin paikallaan. Kerron 
aluksi tarinani sille, miten tänne 
valimoalan ytimeen olen itseni 
löytänyt, ja lopuksi myös vähän 
itsestäni työajan ulkopuolella. 

Aloitin opiskeluni Aallossa vuon-
na 2013 mielenkiintoiseen aikaan, 

sillä kandidaattiohjelmat aloittivat 
silloin täysin uudistuneina. Monien 
kummastukseksi useita pääaineita 
yhdistettiin laajemmiksi kokonai-
suuksiksi. Oma pääaineeni oli Ko-
ne- ja rakennustekniikka, enkä sii-
nä vaiheessa oikein vielä tiennyt 
kumpi ala kiinnostaa enemmän. 
Sivuaineeksi valitsin Energia- ja 
ympäristötekniikan, joka itseasi-
assa lopulta ratkaisi kiinnostuk-
seni valimoalaan. 

Ensimmäisen vuoden varhaisis-
sa alan opinnoissa taisi herätä 
3D-mallinnuksen kautta kiinnos-
tus enemmän kone- kuin raken-
nustekniikkaa kohtaan, joten lo-
put kurssit tulikin valittua koneen 
puolelta. Näihin kursseihin kuu-
luu Aallon konetekniikan opinto-
jen klassikko Koneenrakennustek-
niikka A, jossa on mallinnusharjoi-
tusten lisäksi demoja koneteknii-
kan labroissa. Sivuaineeni myötä 
oli tosiaan ehtinyt tapahtua jon-
kunlainen herääminen ympäristö-
asioihin, joten tuossa valimolab-

ran demossa jäi mieleen jätteek-
si joutuvan muottihiekan määrä. 
Tämä ajatus kantoi kandityöhön, 
jonka kirjoitin muottihiekkojen 
uusiokäytöstä. 

Kiinnostus valimoalaa ja sen si-
vutuotteiden kierrätystä kohtaan 
jatkui maisterivaiheen opintoja 
suunnitellessa, ja sattumalta 
eräällä Urjalassa toimivalla me-
tallin kierrätysyrityksellä oli sa-
moja ideoita valimoalan seu-
raavaksi kehitysaskeleeksi. Dip-
lomityö valimohiekan termisen 
elvytyksen projektissa kehittyi 
tohtorikoulutukseen hakemis-
een, ja valimohiekkojen hyöty-
käytön Business Finland -hank-
keeseen. Nyt väitös on loppu-
suoralla, ja on aika katsoa 
eteenpäin uralla. Sitä en vielä 
voi tietää, mitä kaikkea se tuo 
tullessaan. 

Varmaan pitää aloittaa yksityis-
elämästäni sanomalla, että olen 
vielä alle kolmekymppinen. Syn-

Tommi Sappinen aloittaa Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen uutena 
asiamiehenä tammikuussa 2023. Nykyinen asiamies Jani Isokääntä kes-
kittyy jatkossa enemmän omiin yrityskuvioihinsa, ja luovuttaa toimen 
luottavaisin mielin osaaviin käsiin kahdeksan vuoden jälkeen. Onnitte-
lut Tommille tulevasta asiamiehen virasta! 
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nyin Karkkilassa vuonna 1993, 
ja isäni maarakennusyritys piti 
varikkoaan valimon alueella. 
Jonkinlainen johdattelu alalle 
on siis voinut alkaa jo ensim-
mäisinä lapsuusvuosina. Kark-
kilasta jatkui matka kuitenkin 
Vihdin Nummelaan, jossa tuli 
käytyä koulut neljänneltä luo-
kalta aina lukion loppuun asti. 
Opiskelupaikka Espoon Ota-
niemessä, ja yhteen muuton 
harkitseminen silloisen naisys-
tävän (nykyisen vaimon) kanssa 
johdattivat etsimään asuinpaik-
kaa Espoosta. Täällä sitä nyt on 
vuodesta 2014 asti asuttu eri 
osoitteissa, kunnes vuonna 2018 
ostimme oman asuntomme hil-
jaiselta pientaloalueelta Juppe-
rista. Perheeseemme kuuluvat 
vaimo Emma sekä tyttäret; eka-
luokkalainen Henni ja 4-vuotias 
Noomi. 

Vapaa-ajalla tulee tehtyä oike-
astaan mitä ehtii. Työtä kun te-
kee tietokoneella, niin jotenkin 

siihen saattaa joskus jäädä ju-
miin työpäivän jälkeenkin, mut-
ta onneksi perheen kanssa tu-
lee myös ulkoiltua paljon, ja 
50-vuotiaan talon ylläpitämi-
nen vaatii yhä enemmän käsil-
lä tekemistä. Jos vaan aikatau-
lut saadaan kaverien kanssa so-
pimaan, niin frisbeegolfradalla 
käyn mielelläni heittelemässä. 
Äskettäin sain uuden harrastuk-
sen, kun lapset pyysivät ratkai-
semaan leikeissä sekoittunut-
ta Rubikin kuutiota. Nyt aikaa 
meneekin uusien algoritmien 
opettelussa ratkaisun nopeut-
tamiseksi. Musiikki on myös ol-
lut aina sydäntäni lähellä, mut-
ta sen pariin on ollut vaikea an-
taa kunnolla aikaani. Jos joku 
valimoväen bändi tarvitseekin 
treenikämpälleen multi-instru-
mentalistia, joka on huono kai-
kissa soittimissa, niin ottakaa 
ilman muuta yhteyttä. 

SVY:n asiamiehenä pyrin jatka-
maan työtä jäsenistölle tuttuun 

tapaan. Yhdistyksen tärkeim-
pien tapahtumien, opintopäi-
vien ja vuosikokouksen, toivon 
järjestyvän jatkossakin jäsenen 
näkökulmasta yhtä hyvin kuin 
ennen, vaikka olen varma siitä, 
että aluksi kulissien takana päh-
käilenkin asioita turhan moni-
mutkaisesti. Mahdollista on, et-
tä asiamiehen vaihdon myötä 
joitain muutoksia yhdistyksen 
toiminnassa tapahtuu, mutta 
muutoshan voi olla myös hy-
vään suuntaan? 

Lopuksi kiitän Sampoa ja Ja-
nia tehtävän luottamisesta mi-
nulle. Kiitos kuuluu myös Jou-
nille ja Juhanille, jotka viatto-
man keskustelunavauksen myö-
tä kannustivat ottamaan yhteyt-
tä asiamiehen paikasta. Mikäli 
yhdistyksen jäsenillä on jo aja-
tuksia, joita tahtovat tulevalle 
asiamiehelle jakaa, niin minut 
tavoittaa sähköpostilla tommi.
sappinen@aalto.fi.

DRYING NEW VALUE
www.sftec.fi
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FI-23500 Uusikaupunki, Finland

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

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

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. 

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-

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.
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SUOMEN 
VALIMOMUSEON 
KUULUMISIA  

Uutisista olemme saaneet lu-
kea, että kulunut kesä on ollut 
Suomen museoissa ennätyksel-
lisen vilkas. Tämä siitä huolimat-
ta, että koronatauon jälkeen mat-
kailu ulkomaillekin on alkanut ve-
tää, ja sähkö sekä bensiini ovat 
nyt niin arvokasta, että ihmiset 
eivät juuri turhia matkustele. Syy 
innokkuuteen juontaa pääsään-
töisesti siihen, että museokortti 
on jo joka kymmenennellä suo-
malaisella; kortti tekee museo-
vierailusta helppoa ja halpaa. 
Ilmeisesti on niin, että näinä 
niukkuuden aikoina halvat hu-
vit ovat juuri niitä maittavimpia! 
Toisaalta koronan aikana ihmiset 
ovat ehkä oivaltaneet senkin, et-
tä aina ei tarvitse mennä merta 
edemmäs kalaan. Kotimaassa 
on uskomattoman hienoja koh-
teita, kuten vaikkapa Högforsin 
ruukkialue valimomuseoineen, 
joka onkin nyt ollut todella po-
sitiivisesti esillä monessa me-
diassa. 

Kesä 2022 ei ollut kuitenkaan
Suomen Valimomuseon kaikki-
en aikojen vilkkain. Viime vuo-
den heinäkuussa museokaupas-
sa lyötiin kassaan ennätysmäiset 
7437 euroa, kun tämän vuoden 
heinäkuussa jäätiin 4470 euroon. 
Oih ja voih, pitääkö meidän nyt 
siis museossa raastaa hiuksiam-
me ja ripotella tuhkaa päällem-

me? Ei pidä. Tämän vuoden heinä-
kuu oli museon historian toiseksi 
vilkkain kuukausi. Kassaan lyödyis-
sä rahasummissa eivät näy museo-
korttikävijät, joten tämä hiukan ta-
soittaa tilastoa, sillä museokortti-
laisten suhteellinen määrä on 
edelleen lisääntynyt museossam-
me (tätä kirjoitettaessa raporttia 
museokorttivierailijoista ei ole vie-
lä tullut, joten tämä tarkemmaksi 
tilastot eivät tällä erää tule). Sitä 
paitsi viime vuoden heinäkuun 
mahtitulosta avitti yllättäen ja 
pyytämättä sekä Hesarissa että 
Aamulehdessä julkaistu ruukki-
aluetta käsittelevä artikkeli. Ja 
vielä enemmän sitä paitsi: Suo-
men valimomuseon kevät run-
saine ryhmineen oli museon his-
torian ylivoimaisesti vilkkain ke-
vät. Erinomaisesti menee siis 
edelleen! 

Annamme siis palaa edelleen, ja 
ammumme kulttuurin ilosanoman 
täysilaidallisia kohti museoon pis-
täytyvä asiakkaita. Ja tällä kertaa 
piipussa ovatkin sen verran kovat 
panokset, että museossa itse Tex 
Willer kohtaa Heimo Vesan. Luvas-
sa on siis näyttely TEX WILLER & 
FINGERPORI YHTEISNÄYTTELY, 
joka on auki museossamme Galle-
ria Bremerissä 6.11.2022 asti. Tex 
Willer tarjoaa jonkinlaisen nostal-
gisen muiston takuulla jokaiselle 
1940-80 –luvuilla syntyneelle, eh-

kä vähän nuoremmillekin, ja Fin-
gerpori saanee suupielen nyppäi-
semään kerran tai kaksi vähän va-
kavammassakin naamassa. Suuria 
tunteita on siis luvassa. 

Sarjakuvaneuvos Vesa Kataisto 
on haastatellut Fingerporin luojaa 
Pertti Jarlaa näyttelyn teemoilta, ja 
ohessa on häneltä muutama huo-
mio: 

”Kun ryhdyin tekemään Fingerpo-
ria, Willer ja muut kumpusivat aika 
luonnostaan alitajunnasta. Willerin 
seuraamisessa tuli pitkä tauko, mut-
ta sitä on tullut luettua niin herkäs-
sä iässä, että jutut palaavat mieleen. 
Laittaessani Tex Willerin Fingerpo-
riin mietin sitäkin, mitkä jutut hah-
mosta tulevat kaikkien mieleen. 
Sama pätee muihinkin Fingerpo-
rin cameorooleihin, kuten Musta-
naamioon.” 

”Yhtenäiskulttuurista on ollut se 
hyvä puoli, että kaikki ovat luke-
neet samoja sarjakuvia. Voi luot-
taa siihen, että lukijat ymmärtä-
vät, jos mieleeni tulee tehdä jo-
kin Tex Willeriin liittyvä vitsi. Ja 
yleensä, jos strippi on viitannut 
johonkin populaarikulttuuriseen 
hahmoon, lukijat innostuvat ja al-
kavat tarjota omia, samantyylisiä 
vitsejään. Esimerkiksi suosituim-
mat Mustanaamio-Fingerporit 
on tehty enimmäkseen lukijoi-
den jutuista”. 

TEKSTI: JANNE VIITALA
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Sarjakuvanäyttelyn jälkeen ve-
detään hiukan totisempi maski 
kasvoille, sillä loppuvuonna avau-
tuu valokuvanäyttely, joka kertoo 
Högforsin tehtaan Fagerkulla-ni-
misestä työväenasuntoalueesta. 

Högforsin valureista ja muista 
työläisistä on viettänyt koko elä-
mänsä Fagerkullan rakennuksis-
sa, joten näyttely sivuaa enem-
män kuin hyvin museomme 
yleistä teemaa. 

Högforsin vali-
mon työläisiä 
vuonna 1936. 
Heistä valta-
osa asui Fager-
kullassa. KRM

Kuulasta syksyä 
Valimoviestin 

lukijoille!

Pertti Jarlan näkemys siitä, kuinka 
Tex Willer kohtaa Heimo Vesan. 

Miina Äkki-
jyrkkä jutut-
taa Suomen 
Valimomuse-
on vuokra-
isäntää Pert-
ti Toikkaa An-
gela Nicoletti-
McCoyn näyt-
telyn avajai-
sissa. Janne 
Viitala/KRM

Meillähän täällä Karkkilassa on ni-
menomaan Fagerkullaan sijoittuv-
a työläismuseo. Valokuvanäyttely 
tuo alueeseen kuitenkin ihan eri-
laisen perspektiivin, sillä mukana 
on uusiakin kuvia. Valtavan iso osa 
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Valimoalan
henkilöitä

KUKA KUKIN ON? 

Nimesi ja työnantajasi/
kerro hiukan itsestäsi?
Olen Oulun yliopistosta valmis-
tunut konetekniikan diplomi-insi-
nööri. Aloitin urani Rautaruukilla 
putkitehtaalla laatu- ja kehitysteh-
tävissä, josta erilaisten vaiheiden 
jälkeen päädyin lopuksi tehtaan 
johtajaksi, ja myöhemmin vielä 
konsernin ostojohtajaksi.  

Sieltä minut kaapattiin valimoalal-
le vuonna 2008 vetämään Keycas-
tin Raahen valimoa, jossa olin vuo-
teen 2012 saakka. Sen jälkeen olin 
Siemensillä myymässä terästeh-

dasprojekteja ympäri maailmaa, 
useimmat saaduista projekteista 
sijaitsivat Intiassa. Yksikölläni oli 
vastuu hoitaa projektit alusta lop-
puun, joten Intiassa tuli vietettyä 
aika paljon aikaa, ja muutoksen 
halu alkoi itää tämän pohjalta. 

Vuonna 2016 päädyinkin sitten 
yrittäjäksi toimien eri valimoiden 
ulkoistetussa myynnissä ja uusi-
en yritysten sparraajana. Vuon-
na 2020 perustettiin Raahen Va-
limo Oy, joka on tällä hetkellä 
varsinainen työnantajani.

Miten päädyit valimoalalle? 
Valimoalalle päädyin sattumalta 
headhunterin toimeksiannon pe-
rusteella, ja sitä kautta myös it-
selläni kiinnostus heräsi teräksen 
valamiseen.                                           

Kuvaile tyypillinen työpäiväsi /
mitä olet tänään tehnyt? 
Aloitin päivän ensimmäisen kokouk-
sen ennen kello kahdeksaa aamu-
palalla, jossa tapasin kiintoisia uu-
sia henkilöitä, ja mietimme yhteis-
työkuvioita. Sen jälkeen olen ollut 
neljässä eri Teams-meetingissä asi-
akkaiden, rahoittajien, oman henki-
löstön ja sidosryhmien kanssa. Tä-
nään perjantaina kello 15.00 pa-
laverit ovat ohi, ja voin kirjoitella 
vastauksia sähköposteihin, ja teh-
dä rästiin jääneitä töitä. Työpäivä 
loppuu normaalisti klo 16:30, jon-
ka jälkeen harrastan erilaista liikun-
taa, esimerkiksi tennistä, golfia tai 
pyöräilyä.

Miksi valimoalalle / 
mikä alassa kiehtoo? 
Valimoala viehättää minua, kos-
ka täällä on aitoja ihmisiä ja hyvä 
yhteishenki. 

Mikä on suhteesi SVY:hyn?  
SVY on tärkeä lenkki valimoiden 
ja valimoiden henkilöstön välillä. 
Arvostan suuresti SVY:n tekemää 
työtä, vaikka itse en ole ollutkaan 
aktiivisesti mukana. 

Juttusarjamme tutustuttaa lukijat valimoalalla työskenteleviin henkilöihin. 
Tällä kertaa vuorossa on Timo Kronqvist, jonka haastoi Harri Autio.  

Kuka on 
Timo?

Valimoalan 
henkilöitä 
-juttusar-
jassamme 
Harri Autio 
kyselee tu-
levaisuuden-
näkymiä Raa-
hen Valimo 
Oy:n osto-
johtajalta 
Timo Kron-
qvistilta.  
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Mitä odotat yhdistyksen 
toiminnalta?
SVY:ltä odotan aktiivista otetta tie-
dottamisessa, erikoisesti innovaa-
tioiden, ympäristöasioiden ja eri-
laisten muutosten osalta. Sen li-
säksi me tarvitsemme yhteisen 
foorumin, jossa voidaan keskus-
tella alan muutoksista niin ihmis-
ten  kuin teknologian osalta.  

Kerro jotain, mitä työtoverisi 
eivät sinusta tiedä? 
Olen hyvän ruuan ystävä. Olen 
kiinnostunut itse laittamaan, ja 
myös nautin siitä muiden seuras-

sa. Olemme kaveriporukassa ko-
koontuneet pari kertaa vuodessa 
ns. kokkikerhoon, jossa nautitaan 
aterioista hyvässä seurassa. 

Millaisena sinä näet valimoalan 
tulevaisuuden niin kotimaassa 
kuin Euroopan tasolla? (Harri 
Aution kysymys) 
Valimoala elää nyt uutta kevättä, 
jossa pitkän ja kylmän talven jäl-
keen käynnistellään koneita, ja 
palkataan jätkiä töihin. Toivotta-
vasti kesästä tulee pitkä ja läm-
min, jotta töitä riittäisi pitkäksi 
aikaa.  

Maailmanpolitiikan käänteet, 
pandemia ja ihmisten ajattelu-
tavan muutokset siirtävät vali-
motuotannon painopistettä lä-
hemmäs loppuasiakasta. Pitkäl-
lä tähtäimellä tämä mahdollistai-
si investoinnit, ja palauttaisi vali-
moalan kasvun ja kehityksen Eu-
roopassa.

Kuka on seuraava haastateltava 
ja mikä on kysymyksesi hänelle? 
Marko Haapala/ Keskipakovalu Oy.
Millaisia haasteita valimoalalla näet 
lähitulevaisuudessa? 

KONEPAJA

WWW.TEVO.FI

LEVITYSTELATEHDAS

ON-SITE-PALVELUT

TERÄSVALIMO

PRONSSIVALIMO

08 265 8800  | tevo@tevo.fi

KONEISTUSTYÖT 
PAIKAN PÄÄLLÄ

— KONEISTUKSET
— PINNOITUKSET
— KORJAUKSET
— KUNNOSSAPITOTYÖT
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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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Politiikkaa ja päätöksiä... 
TEKSTI: Nimimerkki Van

tavien lisäpääomien niin myös kal-
liin sähkön, ja sen aiheuttaman inf-
laation kautta. 

Suomen valimoiden kannalta oli-
si oleellista, että omavaraisuuteen 
ja huoltovarmuuteen kuuluisi myös 
valujen hankinta kotimaasta, vaikka 
niin, että ainakin valuille on mallit ja 
työkalut Suomessa, ja osa kompo-
nenteista hankitaan kotimaasta. Sa-
dan suurimman kotimaassa työllis-
tävän yrityksen joukossa on vain 12 
metallialan yritystä työllistäen 36.000 
henkeä, metsäteollisuuden isot työl-
listävät 18.000. Neste ja Fortum yh-
teensä 6000 henkeä.  Nämä alat 
edustavat pääosaa viennistä. Muis-
ta kulupuolella olevista aloista mm. 
hoiva-alan isot yksityisetkin työllis-
tävät yli 40.000 henkeä. (Talouselä-
mä 28/2022). 

Jotta jatkuvasta valtiontalouden 
velanotosta ja tulevista kuntien vel-
kaantumisista päästäisi eroon, Suo-
meen pitäisi luoda nimenomaan 
tuotannolliseen vientiteollisuuteen 
uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Hyvä 
mahdollisuus olisi kaivosten parem-
pi hyödyntäminen esim. harvinaisten 
maametallien talteenoton ja kierrä-
tyksen kautta. Puustakin pystytään 
saamaan monenlaista tuotetta. On-
han se myös ihme, ettei turpeen kor-
jauksen ja käytön ympäristöhaittoja 
saataisi kuriin, kunhan poliittinen yli-
vouhotus pantaisi syrjään. Suomen 
turpeessa on enemmän energiaa 
kuin Norjan öljy- ja kaasuvaroissa! 
Hanhikiven ydinvoimalan alueelle 
ja vanhoihin kaivoksiin tulisi myös 
rakentaa standardoituja pienydin-
voimaloita sähkön, kaukolämmön 
ja vedyn tuotantoon. Kaikki on teh-
tävissä, van se vaatii isänmaallisuut-
ta ja yksityisiä ja valtionyhtiöiden 
pääomia ja sitä ennen soveltavaa 
tutkimusta.

olisiko Sari Niiranen purrut yhtä 
hyvin kuin erottuaankin Baldauf-ni-
men pitänyt Sari. Kukahan tuo Kim 
Ignatiuskin lienee, joka sai pappa-
Rauramon Sanoman hukkaamaan 
pari miljardia Hollannin TV-oikeuk-
siin, ja nyt Markus-pojan valmiste-
lemaan ja toteuttamaan 20 miljar-
din siirrot Keski-Eurooppaan? 

Uskon, että Uniper ei vahingossa 
kaatunut suomalaisen Fortumin sy-
liin, vaan Venäjän KGB/FSB-johto 
suunnitteli ja toteutti sen ovelasti; 
oli tärkeää, että Gaspromin suurin 
eurooppalainen asiakas on ohjail-
tavan tyhmän liittolaisen käsissä, 
kun Itä-Eurooppaa aletaan valloit-
taa, ja sotakassaan tarvitaan rahaa. 
Ketkä olivat ne omistajat, jotka va-
litsivat etujaan ajamaan saksalais-
keskieurooppalaiset hallituksen jä-
senet? Kenen lauluja Fortumin hal-
lituksen jäsenet oikeasti laulavat?! 

Samoin ei Saksan Schröderin ja 
Merkelin aikana vihreiden avustuk-
sella rakentama onneton Venäjän 
kaasusta riippuvainen energiapo-
litiikkakaan sattumaa ole. On syy-
tä selvittää, paljonko KGB/FSB on 
tukenut Saksan vihreitä, ja oliko 
Merkelkin alun perinkin helposti 
manipuloitavissa, olihan hän DDR:
n pioneereissa oppinsa saanut. Pi-
tää muistaa, että Venäjää hallitse-
valla KGB/FSB-organisaatiolla on 
pitkät perinteet erilaisten koti- ja 
ulkomaisten vaikutushankkeiden 
toteuttamisessa, ja se on ainut or-
ganisaatio ortodoksikirkon lisäksi,
joka jatkaa entistä toimintaansa 
Neuvostoliiton hajoamisesta 
huolimatta. 

Saksalaisten väärän energiapo-
litiikan ja keski-eurooppalaisten 
kaasulaskun maksamiseen osal-
listumme ensi talvena, ja vielä 
pitkään paitsi Fortumiin kaadet-

Suomen itsemääräämisoikeudesta 
katoaa taas osa, sikäli kun NATO:
on kiinnittyminen etenee, ja Turkin 
saatua vaatimuksensa täytetyiksi 
myös jäsenyys toteutuu. Onnek-
si Suomen armeijan johto on 
muistanut maantieteen, eikä ole 
päästänyt puolustuskykyä täysin 
rappiolle. Poliitikot ovat yrittäneet 
heikentää sitä mm. Tarja Halosen 
ajamalla miinakiellolla, Itä-Suomen 
varuskuntien lakkauttamisella ja 
edelleen jättämällä naisten maan-
puolustuspanoksen käyttämättä.  

Hirveä huuto oli hävittäjähankin-
noista, mutta Fortumin kaksin-kol-
minkertaista mokaa vain katseltiin 
sivusta. Fortumin omistajaohjaus 
on ihmeellistä: Ensin valtiolla ei 
kuulemma ole mitään mahdolli-
suutta vaikuttaa yritykseen, vaikka 
on enemmistöomistaja, mutta sit-
ten kun valtion siunaama hallitus ja 
johto tekee miljardimokan, niin val-
tio on heti työntämässä tukirahaa. 
Miksi ei puhuta muiden osakkeen-
omistajien osallistumisesta talkoi-
siin? Se ei tosin auttaisi meitä kan-
salaisia, koska suurimman osan toi-
sesta puolesta omistavat suomalai-
set eläkeyhtiöt. Ilmeisesti siellä on 
samalaista omistajaohjausta kuin 
valtiollakin. 

On se kumma, kun Sampo oli 
”Björn Wahlroosin yhtiö”, vaikka 
hän omisti muutaman prosentin 
osakkeista. Van enpä kyllä anna 
kaksista arvosanaa Suomen teolli-
suusyritysten huippujohdollekaan: 
2011-2018 Fortumin hallitusta on 
johtanut Nokia-taustainen Euroo-
pan huippu-naisjohtajaksi nimetty 
Sari Baldauf (os. Kotkan Niirasia), 
ja talouspäällikkönä samaan aikaan 
Uniper-kauppaa valmistellut nykyi-
nen toimitusjohtaja Markus Raura-
mo. Onkohan kumpikin päässyt 
asemiinsa vähääkään nimellään – 

Kolumni
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     CNC-KONEISTETUT ISOT JA PIENET 
     VALUMALLIT PUUSTA JA MUOVISTA
  

        Kiteen Malliveistämö
           Aki Mämmi Oy
                      Ruukkitie 1
                  82600 Tohmajärvi
    
                    Puh. 0500 685884
    www.kiteenmalliveistamo.fi

EUROPE – CHINA – INDIA – JAPAN – US

Mallinikkari Turunen oli kursseilla. 
Runsaan henkisen annin lisäksi Tu-
runen ravitsi itseään runsaanlaisesti 
varsinkin nestepitoisilla ravintola-ar-
tikkeleilla. Kurssin lopussa vetäjä teki 
galluppia, kuinka kurssin sanoma oli 
omaksuttu. Vuorollaan Turunen vas-
tasi: 

”Kyllähän minä tämän kaiken olen jo-
tenkin käsittänyt, mutta kuinka saisin 
akan kotona ymmärtämään”.

Kaskuja Rautpohjan Valimosta, osa 26. 
Kaskut kerännyt Olavi Piha.
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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

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

RIVI-ILMOITUKSET
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SVY:TÄ TUKEVAT YRITYSJÄSENET

Alteams Finland Oy
PL 91 (Yritystie 1)
40351 Jyväskylä
0201 339 500, www.alteams.com

ASK Chemicals Scandinavia Ab
Box 22, SE-125 21 Älvsjö
+46 70 563 0326
www.ask-chemicals.com 

Beijer Oy
Elannontie 5 
01510  VANTAA
(09) 6152 0550, www.beijers.fi

Bet-Ker Oy
PL 13, Puuhkalantie 3
84100  YLIVIESKA
(08) 410 5600, www.betker.fi

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

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

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

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

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

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

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

LeinoCast Oy
Leinonkatu 5
24100  SALO
(02) 77500, www.leinocast.com

Lux Oy Ab
Lars Sonkin kaari 16 
02600  ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi

Mallikas Oy
Kirveskuja 6 
23500 UUSIKAUPUNKI
www.mallikas.net 

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

Heat Masters Oy
Televisiotie 2 
15860 HOLLOLA
www.heatmasters.net

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
Polunmäenkatu 31 
33720 TAMPERE 
(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 2022

 7.10.2022 Juhlavuosikokous

3-4.11.2022 Valunkäytön seminaari

Vko 50/2022 Valimoviestin juhlanumero

2023 GIFA-messut, Düsseldorf, Saksa

Stena Recycling Oy 
Äyritie 8 c 
01510 Vantaa 
www.stenarecycling.fi 

Suomivalimo Oy
Parkatintie 31
72140 IISALMI
www.suomivalimo.fi

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

Teknos Oy
PL 107, Takkatie 3
00371  HELSINKI
(09) 506 091
 www.teknos.fi

Tevo Lokomo Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE

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

Meca-Trade Oy
Mikkolantie 32
28130 PORI
+358 40 483 6402
www.mecatrade.fi

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

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

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

OnSteel Oy 
Onnelantie 1 
43500 Karstula 
+358 400 809 995 
www.onsteel.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
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry

PL 587, 40101 Jyväskylä

  puh. 010-672150
  fax. 010-6725335

Valimoinsinööri Veijo Kaskela oli selväsanainen ja tem-
peramenttinen mies. Oli palaveri, ja joku mainitsi asian 
yhteydessä Himmasen nimen. Kaskelan katse kääntyi si-
säänpäin hetkeksi, pyörähti hän äkkiä tuoliltaan ja sanoi: 

”Perkele! Minä en ole muistanut sitä viikkoon haukkua-
kaan”. Ja lähti niiltä jalansijoilta. Hetken kuluttua palasi 
naureskellen ja palaveri jatkui. 

Insinööri Veijo Kaskela (s. 1918) oli Valmet Rautpohjan va-
limoinsinöörinä 1948 - 1952, jonka jälkeen hän toimi Wärt-
silän valimopäällikkönä, sekä myöhemmin Valmet do Bra-
silin johtajana. 

Kaskuja Rautpohjan Valimosta, osa 27. 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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Toimitusvalmiutta korotettu!

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

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

www.lux.fi

Hirvittääkö tuotantotarvikkeiden ja materiaalien saatavuus tulevana talvena?

Luxin asiakkaana voit tuntea olosi varsin turvalliseksi, sillä olemme täydentäneet
varastojamme siltä varalta, että materiaalien saatavuus heikkenee, jos
energian- ja etenkin kaasun saatavuus romahtavat Euroopassa. Ellet usko, olet
tervetullut varastollemme todentamaan runsaat varastomäärät itse, ja vaikka
laittamaan kätesi niiden tuotteiden päälle, jotka olemme varanneet juuri teidän
valimoanne varten!

Hannu Karjalainen 
Vastanimetty toimitusvalmiuspäällikkö
hannu.karjalainen@lux.fi, 045 7750 3019

Ellette vielä ole ryhtyneet toimenpiteisiin varmistaaksenne
keskeisten tuotantotarpeiden saatavuutta, suosittelemme
pikimmiten ottamaan yhteyttä Hannuun, joka vastaa
toimitusvalmiudestamme, ja sopimaan, kuinka paljon mitäkin
otetaan sisään niin sanotusti hyvän sään aikaan.

Malja valimoillemme ja malja Ukrainalle!


