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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.

Se on taas sydäntalvi, vaikka tuolla ulkona loskassa tarpoen sitä ei juu-
ri huomaakaan. Joka tapauksessa kevättä kohti mennään mielenkiintoi-
sessa maailmassa. Sota Ukrainassa on kestänyt vuoden, ja epäilemättä 
se ei ihan nopeasti päätykään. Inflaatio laukkaa, bensa on kallista, ja 
OL3 ei ole käynnissä vieläkään. Koronakin jäi pyörimään ympäri pal-
loa. Ministerien kännykät lähettelevät hupaisia meemejä itsestään, ja 
siitä sitten joku pahoittaa mielensä, ja taas saadaan kontenttia someen. 
Lakotkin uhkaavat meidän arkea. Joku voisi kuvailla, että maailma on se-
kaisin, mutta niin vaan mekin porskutamme eteenpäin parhaamme mu-
kaan sotkuista huolimatta. Olemme yllättävän sopeutuvaisia olentoja. 

Onneksi kohta on kevät, ja keväthän tuo mukanaan kaikkea mukavaa, 
esimerkiksi SVY:n opintopäivät. Koulutustoimikunta onkin taas tehnyt 
hyvää työtä, ja uskon vahvasti, että saamme nauttia laadukkaista esityk-
sistä ja hyvästä ruoasta, kun toukokuu koittaa. Siihen on kuitenkin vielä 
hetki aikaa. Talvilomat ovat tätä kirjoittaessa vielä edessäpäin, ja perin-
teisesti ne ovat kivasti katkaisseet talven tiukan työrutiinin.

Myös SVY:n toiminnassa on on ollut hyvä tekemisen meininki. Tommi 
Sappinen aloitti uutena asiamiehenä tämän vuoden alussa. Homma on 
lähtenyt käyntiin rivakasti, ja onkin ollut ilo seurata, millaisella energial-
la hän on astunut uusiin saappaisiinsa. Meillä on muutenkin ollut varsin 
mainio meininki hallituksen kokouksissa, ja yhteistyö sujuu erinomaises-
ti. Kokouksissa on keskusteltu ja ideoitu paljon. Mukava on puheenjoh-
tajan tässä porukassa olla. 

Toivotan kaikille lukijoille hyvää lopputalvea, ja nähdään sitten viimeis-
tään keväällä Tampereella!

Sampo  
Vauhkonen
Puheenjohtaja

Kansikuva: Kalle Jalava 
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Oletko
etsimämme
valimo-
osaaja? MECA-TRADE OY

MAIL :  JARI .PAULASUO@MECATRADE.F I
TEL :  +358 400 16  16  13

Haemme yr i tykseemme
tuotepääl l ikköä vastaamaan
seosaineiden hankinnasta  ja
myynnistä .  Edel lytämme
englanninkielen ta i toa ja
matkustusvalmiutta .
Val imokokemus katsotaan eduksi .
T iedustelut  ja  hakemukset  a l la
olevaan osoitteeseen.               
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Uusi vuosi, ja yhdistyksellä on uu-
si asiamies. Yhdistys sen sijaan on 
vielä vanha tuttu, eikä liian pelot-
tavia muutoksia ole tiedossa. Sen 
lupaan. Ensimmäisiä suuria projek-
tejani asiamiehenä on oleva lah-
ja koko jäsenistölle; lue tulevasta 
valokuvakilpailusta tässä lehdessä.
Asiamiehen työ on alkanut suhteel-
lisen kiireisesti, mutta sehän on ol-
lut ihan mukavaa, että työpäivissä 
on riittävästi täytettä. Säätöä ja 
vääntöä on osaltaan ollut, mutta 
tässä vaiheessa käytännön asiat 
tuntuvat olevan toiminnassa. Eikä 
edellistä asiamiestäkään ole enää 
tarvinnut (montaa kertaa) puhelin-
soitoilla vaivata. Kiitokset vielä Ja-
nille. Opintopäivien ja vuosikoko-
uksen suunnittelu, jäsenlehden toi-
mitus ja ilmoitusmyynti sekä halli-
tuksen vuoden ensimmäinen ko-
kous ovat onnistuneet suomalai-
sen vaatimattomasti ”ihan hyvin”. 
Palaute on aina tietysti tervetul-
lutta.

Hallitus kokoontui 2.2. kevyen lu-
misessa Uudessakaupungissa. Hal-
lituksen varapuheenjohtaja Mikko 
Räsänen toivotti osallistujat terve-
tulleiksi väistötiloihin valimon park-
kipaikalle. Ahdasta saattoi merikon-
tissa olla kokoustaa, mutta keuhkot 
kiittivät, kun ei tarvinnut ongelmal-
lista sisäilmaa hengittää. Tsemppiä 
URV:laisille remontin aikana.

Jäsenistöön liittyen hallitus käsit-
teli kaksi henkilöjäsenhakemusta ja 
yhden yritysjäsenhakemuksen. Hen-
kilöjäseniksi hyväksyttiin Ketonen 
Lauri, Luvata Oy ja Keränen Taina, 
Componenta Castings Oy. Yri-
tysjäseneksi hyväksyttiin Tampe-
reen aikuiskoulutuskeskus. Myös 
yksi jäsen jätti eropyyntönsä, eli yh-
distyksen jäsenmäärä on nyt 552 

jäsentä sekä 49 yritysjäsentä. Näil-
le jäsenille toimitetaan kevään ku-
luessa jäsenmaksut, mikä taas voi 
tuoda muutoksia lukuihin.

Perinteiset opintopäivät eivät 
tänäkään vuonna ole ”talviopin-
topäivät”, sillä ne järjestetään nyt 
toisen kerran kevätaikaan 4.–5.5. 
Tampereella. Tämän kevään aiheet 
liittyvät kaikkeen, mitä kappaleelle 
voi tehdä valamisen jälkeen. Ilmoit-
tautuminen, hinnat, aikataulut ja 
tarkemmat tiedot esitysten aiheis-
ta ovat tässä lehdessä.

Myös kesän GIFA-messumatkan 
toteutus on hyvässä vaiheessa. Il-
moittautumiset ovat päättyneet, ja 
lopullinen osallistujamäärä näyttäi-
si olevan 79 henkilöä. Osallistuja-
määrä on pienempi neljän vuoden 
takaiseen nähden, mutta ainakin 

yksi hyvä syy tämän määrän pie-
nentymiseen näyttäisi olevan joi-
denkin yritysten omat matkajär-
jestelyt. Messuilla on esillä siis 
myös suomalaisia yrityksiä.

Oheisessa kuvassa löysin yllät-
täen valutuotteen vieraillessani 
Espoon lelumuseossa perheeni 
kanssa. Pienoismalli legendaari-
sesta Högforsin valurautaliedes-
tä komeili museon lelupuotiesit-
telyssä. Tästä muistinkin, että 
olen luvannut viedä perheen ko-
tiseutumatkalle Karkkilaan ja vali-
momuseoon, mistä tosin itse tai-
dan olla kaikkein innostunein.

Hyvää kevättä toivottaen, 
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Uuni joka säästää sekä rahaa että t i laa tehtaal la.
LAC  PT Mk. I I  sarjan uuni on yksi  markkinoiden tehokkaimmista
ja energiatehokkaimmista uuneista. Pienet mitat,  alhaiset
käyttökustannukset,  helppo asennus ja ohjaus.

SULATUS- JA KUUMANAPITOUUNIT
KEVYTMETALLEILLE

Beijer Oy
www.beijers.fi    info@beijers.fi

*esimerkki: LAC PT 300/11 Mk.II energiankulutus
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TEKSTI:KALLE JALAVA

74th World 
Foundry Congress
CAST THE FUTURE

Seitsemäskymmenesneljäs 
"World Foundry Congress” jär-
jestettiin monen siirron jälkeen vii-
mein 16.-20.10.2022 Busanissa, Ko-
rean Tasavallassa teemalla ”Cast 
the future”. Alun perinhän valimo-
alan tutkimusta ja kehitystä käsit-
televä tapahtuma oli merkitty vuo-
den 2020 kalenteriin. Perinteisten 
aihepiirien, kuten materiaalien ja 
teknologioiden lisäksi, tapahtu-
man tärkeitä teemoja olivat mm. 
kotimaisillekin valimoille pinnal-
la olevia asioita, kuten ’Smart 

Foundry’ ja energia- ja ympäris-
tönäkökulmat. Suomalaista vali-
moalaa paikan päällä edustamas-
sa oli allekirjoittaneen lisäksi viral-
lisena delegaattina Juhani Orkas. 

Kongressin aikana julkaistiin 248 
tutkimusta 28:sta maasta. Niistä 
237 esitettiin nykyajalle ominaisin 
hybridimenetelmin, ja mukana 
oli 61 posteria. Yli kymmeneen 
esitykseen ylsivät määräjärjes-
tyksessä järjestäjämaa Korea, Ja-
pani, Kiina, Puola ja Saksa. Yllätyk-

senä tuskin kenellekään tulee, ett-
ä paikallinen tutkimus kattoi 46 % 
esityksistä. Vaikka kokonaismäärä 
on kaiken kaikkiaan vähäinen, sen-
tään pieni erävoitto saatiin myös 
Suomeen; Pohjoismaista suurin 
esitysten määrä kahdella tutki-
muspaperilla! Olisihan tässäkin 
hieman parantamisen varaa 
kohti tulevaisuutta.

Maailman valimoalan tilanteen 
raportoitiin olevan yleisesti haas-
tava. Koronapandemian jo siirty-

Avajaispäivän illallisen päätös.

KUVAT: KALLE JALAVA JA KOREA FOUNDRY SOCIETY
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essä osaltaan taka-alalle, sen ker-
rannaisvaikutukset inflaatioineen 
ja Euroopassa käynnissä olevat 
sotatoimet poliittisine lisävaiku-
tuksineen tulevat synkentämään 
alan näkymiä vielä pitkään. Yh-
teenvetona voi sanoa, että eri 
maiden edustajien puheenvuo-
roissa tuotiin esille valimoalan 
ajankohtaisimmat haasteet: ma-
teriaalien saatavuus ja logistiik-
ka, energiahaasteet ja niiden kus-
tannukset, sekä monessa paik-
kaa ennen ja nykyäänkin painok-
kaasti esiintyvä syvä huolenaihe; 
osaavan henkilöstön puute jokai-
sella koulutusasteella. Ei täällä 
pohjolan perukoilla olla tässä 
asiassa mitenkään maailmasta 
irrallaan.

KORONA JA 
MATKUSTAMISEN VAIKEUS

Kaikille jo varmasti hieman liiankin 
tutuksi muodostunut pandemia ja 
sen aiheuttamat rajoitukset vaikut-
tivat niin tapahtumien järjestämi-
seen kuin matkustamiseen. Loka-
kuussa 2022 Korean tasavaltakin 
oli jo avautumisen tiellä, joten 
fyysinen osallistuminen oli jo mu-
kavasti mahdollista, vaikka aasia-
lainen tiukkuus maskienkäytössä 
tuntuikin alkuun omanlaatuiselta 
suomalaiseen mielenmaisemaan. 
Lentoliikenteessä pääsi nautiskel-

emaan lähes neljäntoista tunnin 
mittaisista yhteysväleistä nykyis-
illä eteläisemmillä kiertoreiteillä. 
Suurnopeusjunat sentään tarjo-
sivat mukavan matkustustavan 
Soulista Busaniin! Lokakuisessa 
illassa ei suurkaupunkien välejä 
juuri ikkunasta nähnyt, mutta 
pääsipä kuitenkin maan pääs-
tä toiseen nopeammin kuin 
Helsingistä Tampereelle. 

BEXCO, BUSAN

Kongressin pitopaikka oli Bu-
san Exhibition and Convention 
Center (BEXCO), Haeundaen 
alueella. Tapahtumakeskuksen 
läheisyydessä sijaitsee dystoop-
pisten megarakennusten ja os-
toskeskusten lisäksi paikallisten 
piirissä huippusuosittu, maan 
suurin hiekkaranta Haeundae 
Beach. Aluetta jakavan moot-
toritien toisella puolella kont-
rasti pilvenpiirtäjiin verrattuna 
on nopeasti katsottuna suuri. 
Busan on eteläisen Korean ta-
loudellinen, kulttuurillinen ja 
koulutuksellinen keskus maal-
le elintärkein satamayhteyksin. 

TUTKIMUS JA KEHITYS

Tapahtumassa esitettiin tut-
kimusta monella eri teemalla. 
Esitykset oli jaettu seuraaviin 

osa-alueisiin: Materials, Science, 
Technology, Foundry issues, Smart 
Foundry, Student/Company. Ylei-
senä valurautaintoilijana oli hie-
noa nähdä suuren osan esityksis-
tä kohdistuneen rautaisiin mate-
riaaliteemoihin. Yhdessä aloitus-
päivän yleisluennossa mm. keski-
tyttiin austemperoitujen valurau-
tojen hienouksiin. Toivottavasti
tämä kotimainen innovaatio ei 
kuivu osaamisessa myöskään tu-
levaisuudessa. Kuunneltavaa ta-
pahtumassa kyllä riitti. Itse kes-
kityin käymään läpi kotimaisen 
tutkimuksen ajankohtaisia tee-
moja, joita olivat epäorgaaniset 
sideaineet ja ympäristöteemat, 
muottien- ja keernojen tulostus, 
ainetta lisäävät tekniikat ja valu-
rautojen metallurgia. Muutamia 
yksityiskohtia otan varmasti tes-
tattavaksi myös omassa tutkimus-
työssäni. Aloituspuheenvuoros-
saan professori Sang Mok Lee, 
Korea Institute of Industrial Tech-
nology, otti kantaa valimoalan ke-
hitykseen vaikuttaviin yhteiskun-
nallisiin, teollisiin ja teknisiin osa-
alueisiin, ja maalasi kuvaa, jolla 
lähitulevaisuuden haasteita voi-
daan selättää seuraavien vuosi-
kymmenien aikana. Näistä tär-
keimpiä olivat valumateriaalien 
kilpailukyvyn varmistaminen, va-
lutuotteiden arvoketjujen vahvis-
taminen, valmistusprosessien 

Auringonlasku Busanissa. Taekwondo-esitys.
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joustava räätälöinti tilauksien 
mukaisesti, sekä laitteiden ja 
prosessien digitalisointi. Näis-
sä asioissa olen hänen kans-
saan samaa mieltä. 

”POTENTIAL AND CHALLEN-
GES OF FUSED GRANULAR 
FABRICATION IN PATTERN-
MAKING”

Aivan turistimatkalla en World 
Foundry Congressissa ollut, vaan 
matkan muiden mielenkiintois-
ten osa-alueiden lisäksi olin esit-
tämässä yhdessä Ris-pert Oy:n 
kanssa tekemäämme tutkimusta 
yhden ison mittakaavan tulostus-
tekniikan soveltuvuutta valumal-
lien valmistukseen ja prosessin 
vertailua perinteiseen. Tutkimus 
on osa Business Finlandin rahoit-
tamaa ’Hybridivalu’-nimellä kulke-
vaa Co-innovation hanketta. Esi-
tys käsitteli tuloksia ja kokemuksia 
granulaattipohjaisten tulosteiden 
vertailua perinteisten mallimate-
riaalien kanssa. Pääasiallisena yh-
teenvetona voisin sanoa: Ainetta 

lisääviä menetelmiä ja perinteisiä 
koneistusmenetelmiä yhdistele-
mällä olisi kenties mahdollista 
saavuttaa lisäarvoa mm. materi-
aalinkulutuksen ja muodontuo-
ton osa-alueilla. Tärkeää kuiten-
kin on, että valmistusprosessien 
tehokkuus ja prosessiajat eivät 
kärsi, kuten voitte vaikka tutki-
muksessa mukana olleen mallin-
valmistusyrityksen asiantuntijoil-
ta kuulla. Lisätietoja aiheesta saa 
allekirjoittaneelta (kalle.jalava@
aalto.fi), lukemalla samannimisen, 
laajennetun kaikille avoimen jul-
kaisun ’International Journal of 
Metalcasting’-lehdestä, tai ken-
ties jostain tulevasta Valimovies-
tin jutusta.

COVID FOUNDRY REPORT, 
ALAN TULEVAISUUDEN 
JA KOULUTUKSEN NÄKY-
MIÄ KANSAINVÄLISELLÄ 
SKAALALLA

Valimoalan näkymien ollessa 
jatkuvien muutosten ja eri puolil-
ta tulevien paineiden alaisia, kä-

vin mielenkiinnolla seuraamassa 
’COVID Foundry Report’-teemai-
sen kokonaisuuden. WFO:n uu-
deksi pääsihteeriksi noussut José 
Javier González kertoi tilanteesta 
maailmanlaajuisesti, Korean, Ja-
panin, Puolan ja Kiinan edustaji-
en kertoessa omien maidensa 
tilanteesta hieman tarkemmin. 
Kaikilla teemat pysyivät lähtö-
kohtaisesti samana: Materiaali-
en saatavuus ja hinta luovat kus-
tannuspaineita, kansainvälinen 
logistiikka ei hetkeen palaa ko-
ronaa edeltävään aikaan, ja ener-
gian saatavuus ja hinta ovat val-
tava haaste valimoteollisuudelle. 
Näiden lisäksi kriittinen näkökul-
ma alan tulevaisuudesta jokaises-
sa puheenvuorossa on osaavan 
työvoiman sekä alalle kouluttau-
tuvien nuorien puute. Jos maa-
ilman väkirikkaimpien maiden 
edustajat sanovat tämän ää-
neen, tosissaan on asia otettava. 
Toivottavasti kotimaiset aloitteet, 
kuten TAKK Valimoalan osaamis-
keskus, Tampereen yliopiston työ-
elämäprofessuuri ja muut vastaa-
vat koulutuspuolen uudet kuviot 

Kongressin näyttely.
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tuottavat tulosta suomalaiselle va-
limoteollisuudelle. Toivottavasti 
allekirjoittanutkin pääsee tätä 
omalta osaltaan tukemaan.

NÄYTTELY

Tapahtuman ohessa pidetty 
näyttely selkeästi kärsi matkustuk-
sen ja tapahtumanjärjestämisen 
hankaluuksista, kokonaisuuden 
ollessa kohtuullisen pieni, ja vain 
kahden esittelijän ollessa Korean 

ulkopuolisista maista. Esittelyssä 
oli hiekantulostusta ja muuta alal-
le ominaista. Tapahtuman siirrot 
ja senhetkinen maailmantilanne 
tuskin auttoivat järjestäjiä tässä 
suhteessa. 

VERKOSTOITUMINEN 
JA KULTTUURI

Kaikkien erikoisalojen tapahtu-
missa keskeisessä roolissa on 
myös esitysten ja luentojen li-

säksi sosiaaliset ohjelmat. Ai-
nakaan järjestelyjen puitteista 
ei järjestäjätahoa voi moittia! 
Avajaispäivän illallisella pääsin 
tapaamaan jälleen väitökseni vas-
taväittäjän, ja tulihan siellä kes-
kusteltua yhdessä prof. Orkaksen 
kanssa puolalaisten kollegoiden 
näkemyksistä tutkimusyhteistyötä 
kohtaan. Yhteisiä säveliä tuntui 
asiasta löytyvän. Puheiden ja pe-
rinteisten musiikkiesitysten lisäksi 
tilaisuuden yhtenä kohokohtana 
oli yhden paikallisen yliopiston 
Taekwondo-laitoksen(!) opiske-
lijoita esittelemässä taitojaan. 
Esityksessä ei vauhtia ja vaaral-
lisia tilanteita puuttunut, siitä 
kiitos aiheeseen vannoutuneille 
opiskelijoille. Tapahtumapäivien 
väliaikoina kävin itse tutustumas-
sa pienen kävelymatkan päässä 
olleisiin nähtävyyksiin. Kansiku-
vassakin olevasta patsaspuistos-
ta syntyi nopeasti mielikuva: pin-
taruosteisen valurautaihmisen toi-
veikas katse kohti valoisaa tulevai-
suutta. Toivon tämän mielikuvan 
toteutuvan myös täällä koti-Suo-
messa. Perinteisen viimeisen päi-
vän Foundrymen’s Night-iltatilai-
suuden puitteet ja tarjoilut olivat 

Found-
rymen's 
night. Ju-
hani Orkak-
sen ja Kal-
le Jalavan 
välissä 
hymyilee 
Busanin 
pormes-
tari, Park 
Heong-
joon.

Hybridivalumalli.
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soveliaat tapahtumalle. Tilaisuu-
den pitopaikka, Nurimaru APEC 
House, suomennettuna ”paikka, 
jossa maailman johtajat kokoon-
tuivat”, on Haeundae Beachin lä-
heisyydessä olevalla niemekkeel-
lä sijaitseva tapahtumanäyttämö. 
Lämmintä lokakuista iltaa vietet-
tiin mukavassa seurassa auringon-
laskuineen ja virvokkeineen. Pai-
kalle saapui myös Busanin por-
mestari, joka kertoi edistävänsä 
suoran lentoyhteyden saamista 
vuodelle 2023 Helsingin ja Busa-
nin välille. Onnistuneen tapahtu-
man päätökselle oli hienot puit-
teet. 

VIERAILU HYUNDAIN 
ULSANIN-TEHTAALLA 
JA HYUNDAI-SUNGWOO 
CASTINGS-VALIMOLLA

Kongressin pääasiallisten päi-
vien jälkeen järjestettiin mahdol-
lisuus tutustua paikallisiin valu-
tuotteita käyttäviin yrityksiin ja 
valimoihin. Itse osallistuin Hyun-
dain autotehdasvierailulle ja au-

tomaattikaavauslinjaisen valurau-
tavalimon vierailuihin.  

Ensimmäinen osuus yritysvierai-
luista kohdistui maailman suurim-
paan autotehtaaseen, Hyundai-
konglomeraatin Ulsanin tehtaa-
seen. Kontrasti siirtyessä lähes 
ahdistavan kapealta vuoristoisel-
ta moottoritieltä silmänkantamat-
tomiin avautuvaan satama-aluee-
seen on valtava. Korean autoteol-
lisuuden syntysijan mittakaava on 
valehtelematta suuri, yrityksen 
palveluksessa on pelkästään usei-
ta satoja autokuskeja, jotka ajavat 
työkseen linjalta valmistuvia auto-
ja satamaan, kohti tulevia käyttä-
jiään. Kuusi ajoneuvoa omistava-
na autoharrastajanakin kyllästyi-
sin varmasti tuollaiseen työhön. 
Huomioonotettava asia suuren 
ajoneuvovalmistajan tuotantolin-
jalla on se, että automaation aste 
yritysedustajankin esiintuomana 
on hyvin pieni! Linjalla liikkuu ko-
koonpantavaa ajoneuvoa ja pal-
jon työntekijöitä. Ei varmasti oli-
si kannattavaa Uudessakaupun-
gissa. Tehtaan esittelytiloissa oli 
Genesis-alamerkin ja Hyundain 

parempaa mallistoa. Kelpaisi kyl-
lä allekirjoittaneellekin, vaikka 
kansanautomerkin vakiintunut 
käyttäjä olenkin.

Yritysvierailun toinen kohde 
oli Hyundai-Sungwoo Pohang 
Plant, pääasiassa suomugrafiit-
tirautaa valava, pystysuoralla ja-
kotasolla olevaa automaattikaa-
vauslinjaa käyttävä tehdas. Pää-
asiallisina tuotteina ovat mm. jar-
rulevyt, laakeripukit, vauhtipyörät 
ja vaihteistokomponentit. Amiinin-
hajuista keernanvalmistusta teh-
dään robotisoituna, ja valumate-
riaalien kehityskohteista kiinnos-
tuksen alla ovat mm. ADI-raudat.  

LOPPUSANAT

Seuraavat ‘World Foundry 
Congress’-tapahtumat järjes-
tetään entiseen tapaan kahden 
vuoden välein, pitopaikkoina 
2024 Kiina ja 2026 Turkki. Vali-
moalalla tuotannon määrällä 
mitattuna ne ovat suuria mai-
ta, ja myös nykyisessä maail-
manpolitiikassa omalla taval-
laan hyvinkin keskiössä. 

Hyundai 
Motor 
Company 
-vierailu.
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Vastaus löytyy 
tämän kirjan sivuilta

264 sivua

Runsaasti
kuvitettu

Sivukoko 
200 x 200 mm

Hinta 75 € 
+ postikulut

Tilaukset:
Kari Pohjalainen

Puhelin 050 301 5433
karipohjalainen@hotmail.com
Tammulantie 12, 14610 Lepaa

Kirjan runko
koostuu 

Valimoviestin 
valumalli-

artikkeleista 
12 vuoden ajalta

Teoksessa 
esitellään kaikki 
Suomessa 
toimineet ja 
vielä toimivat 
malliveistämöt

Kattava selvitys
Suomen Valimo-
teknisen Yhdistyk-
sen mallijaoston 
historiasta ja 
toiminnasta

PÄÄSTÖ VAI HELLITYS?
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Verkkosivumme ovat

        uudistuneet!

    www.maprotec.fi

vala itsellesi ammatti 
Oppisopimuksella opit omalla työpaikallasi!

lisätietoja koulutuksesta
Jouni Lehto, puh. 0500 625 792, jouni.lehto@takk.fi

Prosessiteollisuuden ammattitutkinto antaa valajalle  
valmiudet työskennellä valimon erilaisissa tehtävissä.

Mitä opit?
• Turvallinen työskentely 
• Prosessin käynnissäpito 
• Tuotannon hallinta kertamuoteilla
• Valumateriaalien hallinta 

Koulutus käynnistyy keväällä 2023 ja sen kesto määräytyy opiskelijan oman 
osaamisen mukaan. Keskustele mahdollisuudesta oppisopimuskoulutukseen 
työnantajasi kanssa. 

             takk.fi/valimo
             valuatlas.fi

www.takk.fi   #osaajiatöihin    |    Tampereen Aikuiskoulutuskeskus             
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ENSIMMÄINEN PÄIVÄ

Tilaisuuden avasi puheenjohtaja 
Ilari Kinnunen toivottamalla osal-
listujat tervetulleeksi ja esittele-
mällä ohjelman ja puhujat.

Ensimmäisenä puhujana oli Aal-
to-yliopiston Professori Juhani Or-
kas, joka esitteli vuoden 2021 vali-
mojen tuotanto- ja taloustilastoja. 
Alan kehitys oli pääosin positiivi-
nen: Tuotannon yhteenlaskettu 
arvo nousi 7 %, noin 200 miljoo-
naan euroon. Valurautojen kehi-
tys oli erityisen vahvaa. Harmaan 
valuraudan tuotanto kasvoi 19 %, 
kun taas pallografiittiraudan tuo-

tanto nousi 10 %. Pallografiittirau-
dan tuotannon arvon kehitys oli 
vielä vahvempaa, 2021 tuotan-
non arvo kasvoi 21 %. Teräsvalu-
jen puolella tilanne oli heikompi, 
tuotanto laski 15 % ja henkilöstö-
määrä väheni 30 %. Valitettava 
kehitys selittyy toiminnan lopet-
taneella valimolla. Ei-rautametal-
livalujen osalta suuntaus oli vah-
vempi. Tuotanto tonneissa kas-
voi 4 %, kun taas arvon kasvu oli 
19 %. Viennin määrä tonneissa 
laski 30 %. 

Teknologiateollisuuden johtava 
ekonomisti Jukka Palokangas an-
toi seuraavaksi yleistason teolli-

suuden talouskatsauksen. Päävies-
ti oli, että eurooppalainen teolli-
suus on elpynyt koronakriisistä 
hyvin, ja että kasvu Suomessa on 
ollut erityisen vahva. Kotimaisen 
teollisuuden tuotantomäärät ovat 
indeksitasolla ottaneet kiinni eroa 
muihin EU-maihin. Myös teollisuu-
den henkilöstömäärät ovat olleet 
kasvussa, ja ovat nyt ennätysluke-
missa.

Mielenkiintoisimmat graafit 
olivat teollisuuden ostopäällik-
köindeksit, jotka viestivät kasva-
vaa huolta taloustilanteesta. In-
deksit ovat olleet laskussa var-
sinkin Ukrainan sodan sytyttyä, 

Valun käytön seminaari 
3.11.-4.11.2022

TEKSTI: ANTON LINDER

Seminaari, joka pidettiin Tampereella Hotelli Ilveksessä vuosien tauon jäl-
keen, oli valimoteollisuuden ammattilaisille pitkään odotettu mahdollisuus 
tavata suuri joukko alan edustajia muutenkin kuin etänä. Pääteemana oli 
“Kestävästi suunniteltu valukomponentti”, eli miten suunnitella valukom-
ponentti ympäristövaikutuksien minimoimiseksi samalla kun optimoidaan 
valmistettavuus ja kustannukset. Teema olikin varsin ajankohtainen otta-
en huomioon energiakriisin aiheuttamat haasteet.

Seminaarin suunnittelu alkoi jo syksyllä 2019, jolloin oli tarkoituksena järjes-
tää se keväällä 2020. Tapahtumaa lykättiin, ja keväällä 2021 kokeiltiin webi-
naaria korvikkeena. Se onnistui hyvin, mutta ei tietysti voinut korvata paikan 
päällä tapaamista. Nyt vihdoinkin seminaariin saapui n. 120 valualan ammat-
tilaista, edustaen käyttäjiä ja tuotantopuolta.  

KUVAT: TOMMI SAPPINEN
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mutta olivat jo heikkenemässä vuo-
den 2021 kesästä alkaen. Palokan-
gas huomautti tässä, kuinka kiin-
nostavaa on tämän subjektiivisen 
mittarin lasku samalla kun tuotan-
tomäärät ovat pysyneet vahvoina. 
Myös teknologiateollisuuden ti-
lauskannat ovat jatkaneet kasvu-
aan ostopäällikköindeksistä huoli-
matta. Sama ristiriita näkyy myös 
kuluttajapuolella, jossa luottamus-
indeksi on romahtanut jopa alem-
malle tasolle kuin vuonna 2019, 
vaikka talouskasvu on jatkunut, 
ja ennustetaan jatkuvan 2023.

Suurin haaste suomalaiselle val-
mistavalle teollisuudelle on vielä-
kin energian hinta. Sähkö- ja kaa-
sufutuurit ovat pudonneet hinta-
huipuista, mutta tämä johtuu osit-
tain kaasusäiliöiden täyttymises-
tä, eikä tarkoita että energiasaa-
tavuuden ongelmat olisivat rat-
kaistu. Myös muut hintapiikit näyt-
tävät olevan takapeilissä, ainakin 
toistaiseksi. Metallit, malmit ja rah-
tikuljetukset ovat myös kaikki las-
keneet tuntuvasti. Pidemmällä täh-
täimellä Palokangas totesi monen 
kehityksen tukevan suomalaista te-

Sama kahtiajako ostopäällikköin-
deksien ja tuotantolukujen välillä, 
joka näkyy suomalaisessa teollisuu-
dessa, näkyy myös muualla Euroo-
passa. Tilauskirjat ovat nyt esimer-
kiksi ennätyspitkiä verrattuna viime 
vuosiin, mikä toisaalta osittain se-
littyy tuotantoketjujen vaikeuksien 
kautta. Euroopan valimoille tärkeä 
autoteollisuus on hankalassa tilan-
teessa, pitkälti toimitusketjujen vai-
keuksien takia. Onneksi tämä vai-
kuttaa vähemmän suomalaisiin va-
limoihin, jotka eivät ole niin riippu-
vaisia autoteollisuuden kysynnästä.

Viimeiseksi Lohe antoi katsauk-
sen valimoalan tulevaisuuden tren-
deistä ja mahdollisuuksista. Hän 
näkee varsinkin hajautetun ener-
giatuotannon ja varastoinnin mah-
dollisina asiakkaina valuille, esimer-
kiksi tuulivoimaloissa, jotka ovat 
nopeasti lisääntymässä. Toisaalta 
uudet säännökset ja vaatimukset 
asiakkailta päästöjen suhteen luo-
vat  haasteita. Tässäkin CAEF:in 
rooli vaikuttamistyössä on tärkeä, 
jotta valimojen ääni kuulu päättä-
jillä, ja säännökset tehdään myös 
valimoalalle toimivalla tavalla.

ollisuutta. Vihreä siirtymä luo mah-
dollisuuksia kaikilla teollisuuden 
toimialoilla, ja myös raaka-ainei-
den korkeat hinnat suosivat suo-
malaista teollisuuden toimialara-
kennetta. Lisäksi suomalaisen ter-
veysteknologian kasvu ja telakka-
teollisuuden vahvistuminen nos-
tavat muitakin toimialoja.

Euroopan Valimoyhdistyksen 
(CAEF) tohtori Fynn-Willem Lohe 
kertoi omassa esityksessään yhdis-
tyksen työstä ja yleisestä valimo-
alan tilanteesta Euroopassa sekä 
globaalien trendien vaikutuksesta 
siihen. Aluksi Lohe esitelmöi yhdis-
tyksen vaikuttamis- ja verkostoitu-
mistyöstä, sekä painotti erityises-
ti alan näkyvyyden parantamisen 
tärkeyttä ja imagon kehittämistä. 
Hän muistutti myös yrityksiä lähet-
tämään omia kuviaan CAEF:lle tu-
kemaan tätä työtä. Lohe painotti 
tilannekatsauksessaan energia- ja 
raaka-ainekustannuksien sekä ylei-
sen inflaation nousun vaikutusta 
valimoihin. Eurooppalaisella ta-
solla Saksaan näiden tekijöiden 
ennustetaan vaikuttavan erityi-
sen negatiivisesti sen kaasuriip-
puvuuden takia. 

Osallistu-
jat valmii-
na ensim-
mäiseen 
esitykseen.
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Jarkko Laine luennoi valujen käy-
töstä ja tutkimuksesta Wärtsilän 
moottoreissa. Wärtsilä käyttää 
valuja kaikissa kokoluokan kom-
ponenteissa alkaen grammoista 
aina melkein 100 tonnia paina-
viin osiin. Komponenteissa hyö-
dynnetään laajaa kirjoa valuma-
teriaaleja, mutta pääosin pallo-
grafiittirautaa, jota käytetään esi-
merkiksi sylinterinkansiin. Laine 
on tutkinut syvällisesti pallogra-
fiittiraudan mikrorakenteen ja ai-
nekoostumuksen vaikutusta me-
kaanisiin ominaisuuksiin ja läm-
mönjohtavuuteen. Esimerkkinä 
hän esittelee piipitoisuuden op-
timointia. Materiaaliominaisuuk-
sien optimointi on erityisen tärke-
ää tehokkaampien moottorien ke-
hityksessä, kun haetaan korkeam-
pia ahtauspaineita ja sylinteriläm-
pötiloja. 

Mika Vartiainen esitteli Metalli-
teollisuuden Standardointiyhdis-
tyksen METSTA:n työtä osana eu-
rooppalaista standardisointiyhteis-

työtä. Vartiainen painotti standar-
dien vaikutusta valimoiden toimin-
taan, ja sitä, miten tärkeätä olisi 
henkilöiden, jotka esittävät kom-
mentteja ja ehdotuksia euroop-
palaisiin standardeihin, osallistua 
METSTA:n työryhmiin. Osallistu-
minen standardisointityöhön kan-
nattaa suhteuttaa standardin tär-
keyteen omaan bisnekseen: Kriit-
tisissä standardeissa kannatta ak-
tiivisesti osallistua työryhmiin, kun 
taas vähemmän kriittiset standar-
dit vaativat vain standardien laa-
dinnan seuraamista.

Kongsbergin Mikko Mäki ja Pei-
ronin Markku Eljaala esittelivät 
projektia, jossa hitsattu teräsle-
vyrakenne vaihdettiin valuksi. Ky-
seessä oleva komponentti oli Azi-
pull-potkurin vaihteistorunko, jon-
ka todettiin aiheuttavan huomat-
tavaa melua ympäristöön, mikä 
oli erityisen isoksi haitaksi Nor-
jan rauhallisissa vuonoissa kul-
kevissa risteilyaluksissa. Vaihta-
malla levyrakenne pallografiit-
tirautavaluun voitiin hyödyntää 

materiaalin erinomaisia värähtely-
vaimennusta ja koneistettavuutta. 
Projektin onnistumisen myötä 
jatkettiin suoraan toisenkin run-
komallin muuttamisella valuksi.

Hannu Kosonen Alteamsilta luen-
noi pitkäaikaisesta kehitysyhteis-
työstä, jossa suunniteltiin ABB:lle 
korkeajännitysmuuttajan runkoa 
alumiinista. ABB:n vaatimus oli 
erittäin kompakti rakenne, joka 
ei edellyttäisi ylimääräisiä suoja-
rakenteita, ja toimisi vaativissa 
toimintaympäristöissä. Haasteel-
lisen komponentin suunnittelus-
sa oli muun muassa huomioitava 
integroitu jäähdytys, sähkömag-
neettinen toimivuus ja oikosulku-
räjähdyksen kesto. Pitkä projekti, 
jossa oli runsaasti kumppaneita, 
osoitti tiedottamisen, johtamisen 
ja yksiselitteisen dokumentoinnin 
tärkeyttä. Hallitsemalla näitä teki-
jöitä teknisen osaamisen ohessa, 
Alteams pystyi toimittamaan asi-
akkaalleen erittäin suorituskykyi-
sen osan.

Ensimmäisen päivän puhujat vasemmalta oikealle: Markku Eljaala, Jarkko Laine, Mika Vartiainen, Ilari Kinnunen, Kalle 
Jalava, Fynn-Willem Lohe, Jukka Palokangas, Juhani Orkas, Eetu Autio ja Hannu Kosonen. (Kuvaan eivät ehtineet Mik-
ko Mäki ja Sami Sivuranta.)
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Componentan toimitusjohtaja 
Sami Sivuranta kertoi yrityksen 
kasvustrategiasta velkasanee-
rauksen jälkeen, ja miten se on 
saanut uuden alun sopeutumalla 
alan muutoksiin. Sivuranta nosti 
esiin muutaman päätekijän, jotka 
ohjaavat kehitystä: tuotantoketjut, 
vastuullisuus ja osaaminen, joista 
viimeinen muodostaa isoimman 
haasteen. Toimitusketjujen viime 
vuosien vaikeudet ovat selvästi 
näyttäneet hajautetun hankinnan 
edut ostajille samalla, kun yhteis-
kunta on herännyt huoltovarmuu-
den tärkeyteen, mikä on etu koko 
suomen valmistavalle teollisuudel-
le. Sivuranta näkee myös ostajien 
ja muiden osapuolien lisääntyvät 
vaatimukset vastuullisuudesta 
mahdollisuutena ja valttina vali-
moille. Suomalaisen sähköntuo-
tannon kasvaessa vihreä tuotanto 
ja valujen osa kiertotaloutta ovat 
meille myyntikortti. Suurimman 
haasteen muodostaa osaajien 
houkutteleminen alalle, aina 
suunnittelijoista tuotannon te-

kijöille, johon vaaditaan oman 
profiilin nostamista ja aktiivista 
lobbausta.

Aalto-yliopiston Kalle Jalava 
luennoi hybridivaluprosesseista 
eli tekniikoista, jotka hyödyntävät 
3D-tulostusmenetelmiä osana va-
lujen valmistusprosessia. Kyseiset 
tekniikat sijoittuvat klassisten valu-
prosessien ja metallien suoratulo-
stuksen väliin. Karkeasti nämä voi-
daan jakaa muutamaan luokkaan: 
keernojen ja hiekkamuottien tu-
lostus, mallivarusteiden tulostus, 
katoavien mallien tulostus sekä 
kestomuottinen tulostus. Teknii-
koissa hyödynnetään 3D-tulostuk-
sen etuja, esimerkiksi haasteelli-
sien muotojen tuottaminen ja 
pienten sarjojen kustannustehok-
kuus. Katoavien mallien tulostuk-
sessa voidaan esimerkiksi hyö-
dyntää topologisen optimoinnin 
tuottamia muotoja, jotka olisivat 
hyvin vaikeasti saavutettavissa 
muilla tekniikoilla.

Päivän viimeisen esityksen piti 
Caetekin Eetu Autio, joka esit-
teli Nadine Kåmarkin Altairille 
tekemää diplomityötä. Työssä 
tutkittiin topologisen optimoin-
nin ja valusimulaation yhdistä-
mistä uudella tavalla. Nykypro-
sessin ongelma on, että topolo-
gisesti optimoidun kappaleen 
valettavuutta ei huomioida kuin 
prosessin häntäpäässä, mikä te-
kee siitä hidasta ja työlästä. Työs-
sä valusimulaatio siirrettiin suo-
raan optimoinnin jälkeiseksi vai-
heeksi, ja samalla optimointiin 
lisättiin valettavuuteen liittyviä 
rajoitteita. Integroimalla valusi-
mulaatio tiiviisti optimoinnin 
kanssa voidaan prosessia te-
hostaa huomattavasti.

Esityksien jälkeen seurasi ilta-
tilaisuus, jossa palkittiin vuoden 
valukäyttäjänä Harri Erkkilä Ette-
planilta. Aiemmista vuosista poi-
keten palkintoa ei myönnetty va-
lunkäytön volyymia mittaamalla, 
vaan palkinnon sai erityisesti va-
lujen hankinnassa aktiivisen ja 
yhteistyötä kehittävän toiminta-
tavan tehtäväkseen ottanut va-
lunkäyttäjä. Kiitospuheessaan 
hän painotti, miten tärkeätä on 
ottaa valimoihin asiakkaiden 
suunnittelijoita tutustumaan 
tuotantoon. Varsinkin nuoret 
suunnittelijat tarvitsevat näkö-
kulmaa ja tuntumaa siihen, mi-
ten heidän suunnittelemansa 
kappaleet todellisuudessa syn-
tyvät.

TOINEN PÄIVÄ

Päivän avasi Helena Aatinen 
Attention Communicationilta. 
Hän piti luennon vastuullisuus-
johtamisesta, ja miten se sovel-
tuu valimoalalle. Ensinnäkin hän 
painotti jo monen muun puhu-
jan tavoin uusien direktiivien, si-
joittaja- ja asiakasvaatimuksien 
tuomia mahdollisuuksia. Hän ko-

Iltatilaisuudessa Ilari Kinnunen ja Juhani Orkas palkitsevat Harri Erkkilän 
vuoden valunkäyttäjänä. 
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rosti oman viestinnän tärkeyttä 
yrityksille, ja ehdotti että jos so-
siaalinen media tai muu ulkopuo-
lelle suunnattu viestintä tuntuu 
liian isolta harppaukselta, kannat-
taa aloittaa sisäisen viestinnän 
vahvistamisesta. Viestintä toisaal-
ta vaatii, että on saatu aikaiseksi 
asioita, joista on syytä kertoa. Tä-
hän vaaditaan prosessia, jossa en-
siksi identifioidaan tärkeimmät 
vastuullisuusasiat, joita voidaan 
parantaa, liittyen esimerkiksi ym-
päristövaikutuksiin, työterveyteen 
tai hallintoon. Sen jälkeen viesti-
tään aikomuksista, ja ryhdytään 
töihin. Kun muutokset on tehty, 
seurataan tuloksia ja julkaistaan 
ne, myös kun tavoitteisiin ei pääs-
tä. Tällaisen jatkuvan kehityksen 
kautta voidaan hiljalleen muodos-
taa vastuullisuudessa johtava or-
ganisaatio.

Aalto-yliopiston Tommi Sappinen 
kertoi valukomponentin hiilijalan-
jäljestä ja sen mittaamisesta, sekä 
esitteli myös lyhyesti tutkimusryh-
män työtä liittyen valimohiekan el-
vytykseen ja uusiokäyttöön. Hän 
esitteli valimoiden omaan käyt-
töön tarkoitettua valukomponen-
tin hiilijalanjälkilaskimen toiminta-
periaatetta ja ulkonäköä, sekä 
informoi tulevasta jatkokoulutuk-
sesta. Valukomponenttien hiili-
jalanjälkeen liittyen hän luennoi 
tutkimuksesta, jossa suomalaisia, 
eurooppalaisia ja kiinalaisia vali-
moita verrattiin. Tässä suomalai-
set valimot olivat pärjänneet var-
sin hyvin, etenkin puhtaan ener-
giatuotannon ja suurien kierrätys-
metallimäärien osa-alueilla.

Jouni Lehto esitteli Tampereen 
aikuiskoulutuskeskuksen hanket-

ta “Osaamista ja kestävää kas-
vua valutuoteteollisuudessa”. 
Koulutuksiin oli osallistunut jo 
150 henkilöä, ja ne toteutettiin 
yhteistyössä toisen asteen, am-
mattikorkeakoulujen ja yliopisto-
jen kanssa. Osana projektia myös 
uusittiin Valuatlas-sivusto, joka 
toimii tärkeänä valutekniikan ja 
suomalaisten valimojen tietojen 
keräämispaikkana. Projektin jat-
ko, joka keskittyy valutuotteen 
suunnitteluosaamisen kehittämi-
seen, on parhaillaan suunnittelu-
vaiheessa.

Seminaarin päätti Professori Ju-
hani Orkas, joka kertoi valimotek-
niikan professuurin tulevaisuudes-
ta. Aalto-yliopiston valimoteknii-
kan professuuri loppuu professo-
ri Orkaksen eläköitymisen myötä, 
jonka jälkeen yliopistotason vali-

motekniikan koulutus siirtyisi 
suunnitelmien mukaan Tampe-
reen yliopistoon. Siirtymäkauden 
aikana 2023-2025 perustetaan ja-
ettu professuuri yliopistoiden vä-
lille, jossa Professori Orkas toimii 
osa-aikaisesti työelämäprofessori-
na Tampereella. Siirtymäprosessin 
päätavoitteina ovat valimotekni-
sen tutkimuksen ja opetuksen 
käynnistäminen Tampereen yli-
opistossa, sekä vakinaisen profes-
suurin määritteleminen ja rahoit-
taminen. Tampereelle perustetta-
va tutkimus ja opetus tullaan to-
teuttamaan läheisessä yhteistyös-
sä Tampereen ammattikorkeakou-
lun ja TAKK:in kanssa, hyödyntäen 
esimerkiksi TAKK:in  valimoinfraa.

 

Iloinen näky Rautpohjan valimon pihalla - usea onnistunut valuaihio odottamassa 
vuoroaan päästä putsaukseen.

Toisen päivän puhujat vasemmalta oikealle: Juhani Orkas, Tommi Sappinen, Helena 
Aatinen ja Jouni Lehto.
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Subscribe to our newsletter at www.foseco.se now

www.foseco.se   infosweden@foseco.com

FOSECO. Think beyond. Shape the future.

FEEDEX FEF a fl uoride emission 
free, highly exothermic and high 
pressure-
resistant
feeder sleeve

Product
new

FLUORIDE 
EMISSION FREE

FIND 
OUT 
MORE:

Castings are indispensable in the building of wind turbines, that not only generate large volumes of 

energy, but are also able to withstand the strongest of storms. 

Foundries have relied on having a strong partner at their side for more than 100 years, with innovative

solutions, e�  cient technologies and products of the highest quality. Together with the expertise of 

experienced foundry engineers - worldwide and also directly on your doorstep.

By assisting with the construction of reliable wind turbines - 

with the help of our products and experts.

WE HELP TO SAVE 
TONNES OF CO2 EVERY DAY.
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EUn LIFE -ohjelman osarahoitta-
ma Green Casting LIFE -projekti 
(LIFE21-ENV-FI-GREEN CASTING 
LIFE) on jatkoa kesällä 2022 päät-
tyneelle Green Foundry LIFE pro-
jektille (www.greenfoundry-life.
com). Hanke on alkanut syys-
kuussa 2022, ja kestää 3,5 vuot-
ta. Hankkeen budjetti on 7,2 M€, 
johon saadaan EU-tukea 4,3 M€.

Projektihakemus on laadittu laa-
jan yhteistyöverkoston kanssa, ja 
se sai tiukan evaluoinnin jälkeen 
positiivisen rahoituspäätöksen 
kesällä 2022. LIFE -hankkeessa 
on mukana 16 partneria, mm. 
6 eurooppalaista rauta- ja teräs-
valimoa Puolasta, Espanjasta, 
Virosta ja Suomesta sekä side-
aineiden toimittajia, valimoalan 
tutkimuslaitoksia, yliopistoja se-
kä valimoalan asiantuntijoita yh-
teensä seitsemästä EU -maasta. 
Meehanite Technology Oy toi-
mii projektin koordinaattorina.

Green Casting LIFE -hankkeen 
tavoitteena on edistää Euroopan 
rauta- ja teräs valimoiden muutos-
ta kohti puhtaampia ja vihreämpiä 
tuotantomenetelmiä. Tällä hetkellä 
laajasti käytetyt orgaaniset sideai-

nejärjestelmät hiekkamuottien ja 
-keernojen valmistuksessa saavat 
aikaan haitallisia päästöjä valupro-
sessin aikana, ja aiheuttavat ter-
veysriskejä valimon työntekijöille 
ja ympäristölle. Näissä prosesseis-
sa syntyvä jätehiekka sisältää hai-
tallisia orgaanisia yhdisteitä, jotka 
tekevät sen uudelleenkäytöstä ja 
hävittämisestä usein erittäin vai-
keaa ja kallista.

Green Foundry LIFE -projektissa 
testattiin uuden sukupolven epäor-
gaanisia sideaineita kolmessa te-
räs- ja rautavalimossa. Saadut tu-
lokset osoittivat, että epäorgaanis-
ten sideainejärjestelmien käyttö or-
gaanisten sideainejärjestelmien si-
jaan on toimiva menetelmä, jolla 
voidaan vähentää haitallisia pääs-
töjä, parantaa sisäilman laatua ja 
vähentää haitallisia yhdisteitä 
jätehiekassa:

- Esim. PAH-, BTEX ja VOC -pääs-
töjä saatiin vähennetyksi yli 90 % 
käytettäessä uusia epäorgaanisia 
sideainejärjestelmiä orgaanisten 
sideainejärjestelmien sijaan.

- Sisäilman laadun osoitettiin pa-
ranevan yli 80 %, kun käytetään 

epäorgaanisia sideainejärjestel-
miä.

- Epäorgaaninen sideainejäte-
hiekka sisälsi vähemmän haital-
lisia orgaanisia epäpuhtauksia 
(mm. DOC, BTEX, fenoli), mikä 
helpottaa niiden uudelleenkäyt-
töä moniin eri sovelluksiin.

Saadut tulokset kannustivat 
hakemaan jatkohanketta, jossa 
epäorgaanisia sideaineita testa-
taan laajasti useissa erilaisissa 
rauta- ja teräsvalimoissa sekä 
saavutetaan valmius siirtyä täy-
simääräiseen tuotantoon niitä 
käyttäen.

Green Casting LIFE -hankkeen 
kuusi “lippulaiva” -valimoa ovat 
sitoutuneet tekemään tarvittavat 
investoinnit, ja aloittamaan tuotan-
tomittaisen epäorgaanisten side-
aineiden käytön projektin aikana. 
Tarvittaviin investointeihin valimot 
saavat 60 % EU -tukea.

Sen lisäksi hankkeessa on tarkoi-
tus houkutella mukaan vähintään 
15 ”seuraaja” -valimoa, jotka saa-
vat käyttöönsä kaikki projektin tu-
lokset ja kokemukset. Projektin si-

Green Casting LIFE -hanke 
alkanut rauta- ja teräsvali-
moiden ympäristövaikutus-
ten vähentämiseksi TEKSTI: SARA TAPOLA
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deainevalmistajat ovat sitoutuneet 
toimittamaan näille 15 valimolle si-
deaineiden koe-eriä, ja hankkeen 
asiantuntijat ovat mukana suunnit-
telemassa ja toteuttamassa tarvit-
tavia koevaluja. Lisäksi osallistuvil-
le koevalimoille laaditaan toteutus-
suunnitelmat kustannusarvioineen, 
liittyen epäorgaanisten sideainei-
den mahdolliseen käyttöön otta-
miseen. 

Seuraajavalimot valitaan otta-
malla ensin yhteyttä vähintään 200 
rauta- ja teräsvalimoon Euroopas-
sa. Näistä tullaan haastattelemaan 
100 valimoa heidän nykyisistä pro-
sesseistaan, tuotteistaan   sekä en-
nen kaikkea tarpeestaan, haluk-

kuudestaan ja mahdollisuuksis-
taan siirtyä puhtaampiin valmis-
tusmenetelmiin.

Suomesta hankkeeseen osallistuu 
yksi rauta- ja teräsvalimo projekti-
partnerina. Tämän lisäksi tavoittee-
na on saada mukaan vähintään 1-2 
koevalimoa. Hankkeessa otetaan 
yhteyttä kevään 2023 aikana suo-
malaisiin rauta- ja teräsvalimoihin, 
ja tarjotaan mahdollisuutta osallis-
tua haastatteluihin ja koevaluihin. 
Mukaan lähtevät valimot voivat 
testata epäorgaanisia sideaineita 
tuotannossa, ja saada omakohtai-
sia kokemuksia. Hankkeen asian-
tuntijat ja laaja yhteistyöverkos-
to ovat valimoiden käytettävissä 

TEKSTI: SARA TAPOLA

suunniteltaessa siirtymistä epäor-
gaanisten sideaineiden käyttöön-
ottoon. 

Yhteystiedot projektiin liittyen:
Sara Tapola
Meehanite Technology Oy
sara.tapola@ains.fi

“Funded by the European Union. Views and 
opinions expressed are however those of the 
author(s) only and do not necessarily reflect 
those of the European Union or CINEA. 
Neither the European Union nor the granting 
authority can be held responsible for them.”

Projektin partnerit.
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OSALLISTU KUVAKILPAILUUN 

Kansikuvakilpailu

Arvoisat lukijat, yhdistyksemme jäsenlehti kaipaa laadukkaita kansikuvia 
tuleviin numeroihin. Paras tapa saada laadukasta kuvamateriaalia on tie-
tysti se, kun saamme Teiltä kuvankauniissa ympäristössä työskenteleväl-
tä lukijakunnalta valokuvia. Olet sitten valimolla tai muulla teollisuuden 
alalla töissä, tai muuten vain innostunut maisemakuvauksesta, on tämä 
hyvä mahdollisuus päästä näytille ja tulla palkituksi. Yhdistyksen halli-
tus päättää voittajan, ja se kuva tulee lehden 3/23 kanteen.

Palkinto
• Saat ottamasi kuvan lehden 
  3/23 kanteen

• Täysi vuosikokouspaketti 
  maksuttomana

       – Sisältää kaikki kokoustarjoilut 
          ja majoituksen, matkustamista 
          kokouspaikalle ei hyvitetä. Mi-
          käli voittaja on estynyt osallis-
          tumaan kokoukseen, saa hän 
          myös siirtää voiton kollegalleen

Pääset maksutta vuosikokoukseen!
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Kuva
• Ota kuva valimoaiheisesta tai mistä tahansa muusta jäsenlehtemme kanteen 
 sopivasta asiasta

• Kerro lyhyesti kuvasta, eli mistä paikasta, kohteesta, tapahtumasta tms. se on 
  otettu

• Varmista että kuvalla on täysi julkaisulupa, se ei siis sisällä esim. 
  työnantajasi liikesalaisuuksia tai henkilöitä, jotka eivät ole kuvauslupaa antaneet

• Kuvaajan nimi tullaan mainitsemaan kannen kääntöpuolella, lähetä kilpailuun 
  siis vain itse ottamiasi kuvia 

Osallistuminen
• Lähetä ottamasi kuva(t) sähköpostilla asiamiehelle tommi.sappinen@svy.info

• Laita viestin otsikoksi ”Valimoviesti kuvakilpailu”

• Useamman kuvan voi jakaa myös pilvipalvelun linkillä

• Viestistä tulee selvitä nimesi ja ajantasainen sähköpostiosoitteesi, sillä 
  voittajalle ilmoitetaan sähköpostilla

Muut ehdot
• Yhteystietojasi ei käytetä markkinointiin, ja ne käsitellään 
  GDPR-asetuksen mukaisesti

• Yhdistys pidättää oikeuden käyttää kaikkia kilpailuun lähetettyjä kuvia tulevissa 
  numeroissa, kuvaajan nimen tietysti mainiten

• Osallistumisaikaa hallituksen kolmanteen kokoukseen viikkoon 32 asti

• Lisätietoja kilpailuun liittyen asiamieheltä

Palkinto
• Saat ottamasi kuvan lehden 
  3/23 kanteen

• Täysi vuosikokouspaketti 
  maksuttomana

       – Sisältää kaikki kokoustarjoilut 
          ja majoituksen, matkustamista 
          kokouspaikalle ei hyvitetä. Mi-
          käli voittaja on estynyt osallis-
          tumaan kokoukseen, saa hän 
          myös siirtää voiton kollegalleen
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HOTELLI 3
Valujen jälkikäsittely on kriittinen valmistusvaihe, jossa varmistetaan valujen 
laatuvaatimusten ja ominaisuuksien täyttyminen. Vaiheen tehokas toteutta-
minen mahdollistaa kannattavan valimotoiminnan harjoittamisen.

TORSTAI 4.5.2023
Klo 09:30 – 10:45 Yritysvierailu: Metlab Oy, osoite Nuutisarankatu 17, 33900 Tampere
Klo 11:30 – Ilmoittautuminen hotellilla
Klo 12:00 – 13:00 Lounas

Avaus Markku Eljaala 

Klo 13:00 – 13:30 Valimoteollisuuden tilanne ja ajankohtaiset asiat. Juhani Orkas, Aalto-yliopisto 
Klo 13:30 – 14:10 Automaattiset hiekkapuhallusrobotit tehokkaaseen valun puhdistukseen. Viktor 
Poutiainen, Blastman Robotics Oy

Klo 14:10 – 14:40 Kahvi 

Klo 14:40 – 15:30 VOC-päästöt pintakäsittelyn haasteena ja suodatus ratkaisuna ympäristöluvan 
raja-arvoissa pysymiseen. Harri Muurimäki, Desotec Oy
Klo 15:30 – 16:20 Energian kulutus valimossa – säästöpotentiaali lämpökäsittelyssä ja senkkojen 
lämmityksessä. Sami Vapalahti, Rodbay Oy
Klo 16:20 – 16:50 Valettujen merkintöjen käyttäminen valukappaleiden tuotannon ohjauksessa, 
laadunvarmistuksessa ja jäljitettävyydessä (in english). Tekin Uyan, Aalto Yliopisto

Päätössanat Markku Eljaala 

Klo 17:00 Sauna
Klo 19:30 Illallinen

PERJANTAI 5.5.2023 
Klo 09:00 – 09:45 Materiaalitestauksen uudet tuulet ja mahdollisuudet. Jouni Ahlstedt, Metlab Oy
Klo 09:45 – 10:30 Valimon vaarallisten jätteiden käsittely nyt ja tulevaisuudessa. Jari Saarinen, Lassila & 
Tikanoja Oyj
Klo 10:30 – 10:50 Tauko ja kahvi
Klo 10:50 – 11:50 Lämpökäsittely on viimeinen mahdollisuus pilata muuten hyvä valu: Tarpeelliset läm-
pökäsittelyt ja niiden mahdolliset ongelmat. Markku Eljaala, Peiron Oy

Klo 12:00 Lounas

VALUJEN PUHDISTUSTA 
LIKAAMATTA MAAILMAA

Vuoden 2023 opintopäivät järjestetään 4.-5.5.2023 
Tampereella Lapland Hotels, Yliopistonkatu 44. 
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Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislomake
OPINTOPÄIVÄT 2023

OSANOTTAJA:

YRITYS:

SÄHKÖPOSTI:

Jäsenstatus:
Jäsen
Veteraani
Opiskelijajäsen
Ei jäsen

4.5.2023 Yritysvierailu Metlab Oy
klo 9:30-10:45 Vierailu
En osallistu

Opintopäiväpaketit
Jäsen, 280 €
Ei jäsen, 320 €

Erikoistoivomukset (huonetoveri, ruokarajoitukset, 
ylimääräinen majoitusvuorokausi yms.)

Majoitus:
1 hengen huone, 130 €
Jaettu 2 hengen huone, 75 €
Ei majoitusta

Illallinen
Illallinen, alko 95 €
Illallinen, vesi 80 €
En osallistu

Ilmoittautumislomakkeen on oltava viimeistään 14.04.2023 perillä. Asiamies toivoo, että lähetät lomakkeen joko 
sähköpostin liitteenä osoitteeseen tommi.sappinen@svy.info tai SVY:n nettisivuilla osoitteessa www.svy.info. Kir-
jeitsekin voit ilmoittautua osoitteeseen SVY, Mustarousku 11, 02730 Espoo. Ilmoittautuminen on sitova. Osallis-
tumisen voi peruuttaa ilman kuluja 21.04.2023 mennessä. Jos peruminen tapahtuu tämän jälkeen, Yhdistys ve-
loittaa perumisesta mahdollisesti Yhdistykselle aiheutuneet kulut osallistujalta.  

Yhdistys laskuttaa osallistumismaksut ilmoittautujan edustamalta yritykseltä, jos opintopäiville osallistuja ei toisin 
ilmoita. Varauksesi on voimassa, kun ilmoittautumislomake on palautettu ohjeita noudattaen. Lisätietoa antavat 
asiamies Tommi Sappinen 040 776 8470 tai koulutustoimikunnan puheenjohtaja Markku Eljaala, 050 317 4267.
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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
Mustarousku 11
02730 Espoo

tai sähköpostilla: 

tommi.sappinen@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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VALIMOMUSEON 
MENESTYS SAI JATKOA  

Vuonna 2021 paukkuivat kaikki 
Suomen valimomuseon kävijäen-
nätykset. Se asetti hieman painei-
ta viime vuodelle. Vaan mikäs oli 
ollessa, kun jo keväällä havaittiin, 
että hyvä tästä tulee. Sen verran 
paljon, valehtelematta ennätys-
mäisesti, ryhmät rynnivät muse-
ovierailulle.

Kesänäyttelyn piti olla niin sa-
notusti varma nakki, kun museon 
vaihtuvien näyttelyiden tilassa, 
Galleria Bremerissä, avautui An-
gela Nicoletti-McCoyn taidenäyt-
tely, joka oli auki koko kesän. Pa-
remmin erään rokkarin vaimona 
tunnetun taiteilijan persoona he-
rätti mielenkiintoa valtakunnan 
medioissa, mutta näyttely ei hä-
nestä kertovissa lehtijutuissa saa-
nut suurta sijaa. Niinhän siinä sit-
ten kävi, että kesäkauden kävijä-
määrät olivat selvästi vähäisem-
mät vuoteen 2021 verrattuna. 
Vertailukohta on toki epäreilu, 
sillä kesän 2021 kävijämääriä ei 
tulla todennäköisesti koskaan 
rikkomaan. Erittäin hyvä kesä 
siis, mutta ei erinomainen.

Onneksi muina aikoina kävijä-
määrät olivat tasaisemmat. Myös 
syksyn näyttely Fingerpori vs. Tex 
Willer herätti positiivista mielenki-
intoa eri puolilla Suomea. Loppu-
vuodesta avattu Fagerkulla-näyt-
tely kiinnosti lähinnä paikkakunta-
laisia.

Jos koko Karkkilan museon kävijä-
määriä vertaa edellisvuoteen, niin 
kaikissa kohteissa, valimomuseon 
lisäksi siis myös Högforsin masuu-
nissa ja Karkkila-Högforsin työläis-
museossa kävi 7528 vierasta. Se 
on yli 200 vähemmän kuin edellis-
vuonna, joka oli siis kaikkien aiko-
jen ennätysvuosi, kuten on tullut 
jo miljoonaan kertaan mainostet-
tua. Kovin paljoa ei siis ennätyk-
sestä jääty. Mutta kun tutkitaan 
pelkästään Suomen valimomuse-
on kävijämääriä, niin havaitaan 
jotain jännää: Vuonna 2022 mu-
seossa oli 4598 kävijää. Se on 
suunnilleen 700 enemmän kuin 
vuonna 2021. Ennätys! Samoin 
noin 11 000 euron arvoiset 
pääsylipputulot ovat ennätys.

Moinen ennätystehtailu aiheut-
taa tietenkin sen, että nyt on taas 
tälle vuodelle melkoiset onnistu-
mispaineet. Haasteeseen on jo 
varauduttu, sillä kesän sesonkiai-
kana museossa on esillä Miina 
Äkkijyrkän näyttely. Tämä näkyy 
talossa ja puutarhassa. Kirjaimel-
lisesti! Nimittäin varsinaisen näyt-
telytilan ulkopuolelle, valimomu-
seota ympäröivään Tehtaanpuis-
toon, tulee laiduntaman useampi 
kuin yksi peltilehmä. Lisäksi kesä-
kuussa on tarkoitus suorittaa per-
formanssi, jonka aikana valmistuu 
Högforsin kuuluisista kylpyam-
meista koostettu vasikkalaidun.

Jos siis hyvin käy, niin valimomu-
seon kesässä ammeetkin ammuvat. 
Siinä on kuitenkin yksi pieni mutta. 
Nimittäin Högforsin valurauta-am-
meita on edelleen pilvin pimein 
saatavana. Mutta huonompi tilan-
ne on Högforsin peltiammeiden 
kohdalla, sillä niitä valmistettiin 
aikoinaan huomattavasti vähem-
män, ja vuosien saatossa ne on 
ehkä paljon köykäisemmin pe-
rustein pistetty kiertoon kuin va-
lurautaiset esikuvansa. Miina Äk-
kijyrkkä haluaa nimenomaan pel-
tiammeita. Ja ymmärrämmehän 
me sen: Kevyitä peltiammeita on 
huomattavasti helpompi käsitellä, 
ja ennen kaikkea niiden hitsaami-
nen onnistuu valurauta-ammeita 
helpommin.

Niinpä siis juuri sinä, joka nyt luet 
tätä lähteä. Mikäli sinun tai tuttavi-
esi tai sukulaistesi nurkissa lojuu 
hylätty peltiamme, lahjoita se meil-
le museoon hyvään tarkoitukseen. 
Ainakin viisi ammetta tarvitaan, ja 
tähän saakka olemme saaneet vas-
ta yhden.

Ennen kesän ammeiden ammumis-
ta tapahtuu toki muutakin. Maalis-
kuun alussa on avautunut valokuva-
näyttely nimeltä Rafael Roosin Hög-
fors. Asia ei todennäköisesti tällä ta-
valla yhteen lauseeseen tiivistettynä 
aiheuta riittäviä väristyksiä, jotta 
syntyisi pakonomainen tarve suun-
nata saman tien valimomuseoon. 
Mutta kun kerron, että Rafael Roos 

TEKSTI: JANNE VIITALA
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oli teollisuuden kuvaamisen le-
genda massamme viime vuosi-
sadan puolivälissä, ja että kaikki 
hänen valokuvansa ovat kerras-
saan upeita, niin tarvittavat lisä-
väristykset siitä ehkä kehkeytyvät. 
Näyttelyssä on esillä 85 Roosin 
ottamaa valokuvaa Högforsin
tehtaalta vuosilta 1939-49.

kevätnäyttelyä. Ja tuo koko per-
heesi mukanasi. On tunne, että 
tänä vuonna Suomen valimomu-
seon ennätykset jälleen paukkuvat!

Högforsin 
valimo vuon-
na 1948 Ra-
fael Roosin 
kuvaamana. 
Tätä herkkua 
on runsaasti 
esillä Suomen 
valimomuse-
ossa. KRM

Hyvää Kevättä Valimo-
viestin lukijoille!

Miina Äkkijyrkkä ja valimomuseon vuokraisän-
tä Pertti Toikka lyömässä alkutahteja kesänäyt-
telylle 2023. Janne Viitala/KRM

Nyt sinulla, hyvä lukija, on mah-
dollisuus helpottaa museoamanu-
enssiparan paineita monella tapaa: 
lahjoita museolle amme, tule kat-
somaan Rafael Roosin näyttelyä 
keväällä, Miina Äkkijyrkän näytte-
lyä kesällä, ja miksei siinä välissä 
myös Karkkilan työväenopiston 

Silittämällä siisti on museon uusi kirjajulkaisu. Siinä kerrotaan kaikki,
 mitä ihmisen pitää tietää silitysraudoista. Janne Viitala/KRM
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COMPONENTA OYJ

Jos suurta sarjaa rautavaluja sä tarvitset,

niin ota silloin yhteys Componentaan!

Se konsernina alan suurin meidän maassa on,

maan joka kolkkaan taikonut on tehtaan. 

Turkinmaa tuttu on 

jo sija tuotannon 

ja Hollannissa myöskin firma valaa.

On Karkkila ja Pietarsaari, Pori, Iisalmi

ne Componentan sijat kotimaiset.

Kun Disamatic kaavaa muottipullan poikineen, 

on sarjakoolla rajat taivahaiset.

Myös aineet kovat on,

kun ADI- tuotannon 

ja lujat GJS:ät firma hanskaa.

Tuomo Tiaisen 
viisuja, osa 6

(sävel: Suopursu kukkii)

Componenta, Componenta,

Componenta, Componenta!

Hollanti koti Componentan kolmen valimon,

myös kupolissa siellä rauta sulaa.

Kun furaani ja tuorehiekka muottiaineet on, 

ei valikoimastakaan ole pulaa. 

Nyt logistiikka on

se valtti ehdoton,

kun tuotanto ja toimitukset skulaa.

Ja Turkinmaalla siirron teki tosi rohkean,

kun osti Döktas- valimon niin suuren.

Sen myötä alumiini myöskin kuvaan tullut on.
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COMPONENTA OYJ

Toni Wesin
COO
+358 40 960 6281
toni.wesin@finnrecycling.fi

Pruukinraitti 8-12 
31160 Urjala 
Finland
finnrecycling.fi

Antti Vestin oli idearikas valuri. Hänellä tuppasi kuitenkin usein muotin yläosa möksimään. Mietittyään ja 
ideoituaan asiaa, hän keksi oivan ratkaisun: tuetaan yläosa vaneerilla, kunnes se lepää alaosan päällä. Teh-
tiin niin, mutta tuli pulma, kuinka saadaan vaneeri pois välistä. Antilla oli tähänkin ratkaisu: pari kaveria
apuun, ja kun Antti kohottaa kehää, nykäisevät nämä vaneerin välistä niin äkkiä, ettei kehä ehdi möksiä. 

Kaavajana työskennellyt Antti Vestin oli taas kerran saanut muotin valmiiksi ja keernat sisään. Jätettyään 
muotin kuivumaan niin, että yläosa lepäsi poolien päällä, jäi ylä- ja alaosan väliin parin tuuman rako. Kun 
sula rauta sitten tuli paikalle, ei Antti muistanutkaan sulkea kehää. Tietäähän sen, miten siinä sitten kävi ja 
mitkä sanat sanottiin.

Valmetin valimon lähtiessä käyntiin, olivat vaikeudet kaikessa suhteessa valtavat. Suuria vaikeuksia esiintyi 
raaka-aineiden ja tarvikkeiden laadun ja saatavuuden suhteen. Olihan pula-aika pahimmillaan, ja Sotevan 
työt käynnissä. Valimo esimerkiksi perustettiin seudulle, jossa ennestään oli vain pari aivan pientä nyrkkiva-
limoa. Toisen, nimittäin Keljon valimon, omisti Sundqvist, lähtöisin Högforssista, toinen oli Väinölän kone-
pajan yhteydessä. Ensinnä piti kouluttaa väki valimo varten. Tähän tarkoitukseen palkattiin opettajaksi tek-
nikko Harry Kuulas, joka oli vanhan valumestari Kalle Kuulaksen poika. Käytännön harjoitukset suoritettiin 
Keljon valimolla. Ammattimiehiä kerättiin ympäri maan. Myös Linnavuoren valimon lopetettua toimintansa, 
sieltä siirtyi yli kymmenen ammattimiehen joukko valimon työntekijöihin. 

Kaskuja Rautpohjan Valimosta, osa 28. 
Kaskut kerännyt Olavi Piha.

Finn Recyclingin hiekan elvytyslaite Raahen valimolla.
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Valimoalan
henkilöitä

Nimesi ja työnantajasi/
kerro hiukan itsestäsi?
Olen pitkänlinjan metalli- ja kone-
pajateollisuuden osaaja Pohjan-
maalta. Valmistuin Oulun yliopis-
tosta prosessimetallurgian diplo-
mi-insinööriksi vuonna 1999. Me-
talliteollisuuden työurani alkoi 
Outokummun ja Rautaruukin ke-
sätöissä haalariharjoittelijana. En-
simmäinen kesätyöpaikkani oli 
Tornion terästehtaan hehkutus-
peittauslinja 1. Seuraavana kesä-
nä siirryin Rautaruukille, ja toimin 
mm. vuorotyönjohtajana opiske-
luitteni aikana. Lopputyöni tein 

jatkuvavalulaitokselle vuonna 1998. 
Lopputyössäni tutkin Rautaruukin 
jatkuvavalukoneen dynaamisen 
soft-reduktiotekniikan vaikutusta 
aihion sisäiseen laatuun ja suo-
taumiin. Soft-reduktio eli valuai-
hion kevyt muokkaus oli tuolloin 
uutta valuteknologiaa. Valmistu-
miseni jälkeen toimin kehitysteh-
tävissä jonkin aikaa Raahen teräs-
sulatolla, ja Rautaruukki Steel En-
gineeringin projekteissa sekä Ve-
näjällä että Kiinassa. Projektien
 jälkeen olin käyttöönottamassa 
uutta valuteknologiaa Raahen 
jatkuvavalulaitoksella tuotanto-

päällikkönä. Tämän jälkeen tein ly-
hyen pyrähdyksen meriteollisuuden 
myyntiin, josta jatkoin levyvalssaa-
mon tuotantopäälliköksi. Levyvals-
saamon tuotantopäällikön tehtävä 
oli mielenkiintoinen Ruukki Metal-
sin erikoistuotestrategian takia. Le-
vyvalssaamolle tehtiin tuolloin noin 
100 m€:n investoinnit, asennettiin 
maailman ensimmäinen kvarttole-
vyjen suorakarkaisulaitteisto, ostet-
tiin järeä kylmäoikaisukone, virta-
viivaistettiin tuotantoa ja investoi-
tiin kvarttolevyjen leikkauslaitteis-
toihin sekä aihioiden ja lopputuot-
teiden kuumennusuuneihin. Levy-
valssaamolta matkani jatkui Ou-
laisten ja Pulkkilan putkitehtaiden 
johtajaksi. Vuonna 2016 minut pyy-
dettiin vetämään Flinkenbergin te-
räsliiketoimintaa. Lyhykäisyydessään 
terästeollisuus on tullut tutuksi aina 
materiaalin sulatuksesta lopputuot-
teen prosessointiin ja myyntiin saak-
ka.

Miten päädyit valimoalalle? 
Irtisanouduttuani Flinkenbergiltä 
2018, aloin miettiä, että mitä seu-
raavaksi. Perheeni oli muuttanut 
minun töideni perässä Kempelees-
tä Pirkanmaalle. Ajattelin, että laa-
kereille on turha jäädä lepäilemään, 
ja että eiköhän sitä jotain hommaa 
aina tekevälle järjesty. Otin puheli-
men kouraan ja lähdin aktiivisesti 
markkinoimaan osaamistani. Tästä 
ei tainnut mennä kuin pari kuukaut-
ta, ja tapasin ensimmäisen kerran 

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

Kuka on 
Marko?

Valimoalan hen-
kilöistä kertovall-
a palstallamme  
Timo Kronqvist 
kyselee Marko 
Haapalalta vali-
moteollisuuden 
lähitulevaisuu-
den haasteista.



VALIMOVIESTI 1/2023 35

Keskipakovalun pääomistajan Ti-
mo Rytövuoren, jonka kanssa kes-
kustelimme yrityksen tilanteesta ja 
mahdollisuuksista. Tein erinäisiä 
business-malleja. Omistajat olivat 
ilmeisen tyytyväisiä, ja aloitin Kes-
kipakovalussa heinäkuussa 2018.                                     

Kuvaile tyypillinen työpäiväsi /
mitä olet tänään tehnyt? 
Käytän yhden päivän viikossa ope-
ratiivisien asioiden selvittämiseen. 
Mitä on tehty, miten on mennyt, ja 
mitä tullaan tekemään seuraavan 
kahden viikon aikana. Toimintani 
ytimessä on aina asiakas, asiakas-
tyytyväisyys sekä kustannustehok-
kuus. 

Tämän päivän aloitin uutisten lu-
kemisella, minua kiinnostaa poli-
tiikka ja talous. Minusta on valta-
van mielenkiintoista tietää, missä 
asennossa maailma on klo 07:30. 
Tämän jälkeen, kun olin saanut aja-
tukseni hahmotettua ja päivitettyä 
mm. rintamatilanteen Ukrainassa 
itselleni, katsoin kaikki sähköpostit. 
Sähköpostien jälkeen kilautin asi-
akkaalle Norjaan, että onko kaik-
ki hyvin, ja että toimitus olisi nyt 
lähdössä. Kyseinen asiakas on uu-
si, joten alkuvaiheessa pyrin teke-
mään tavallista enemmän asiakas-
yhteistyötä. Asiakas-casen jälkeen 
tapasin toimittajan, jonka jälkeen 
asiakastyöt jatkuivat, ja avustin 
myyjiä heidän omassa työssään. 
Iltapäivällä parit TEAMsit. Tämän 
jälkeen päivä alkoi olla taputeltu, 
ja oli aika lähteä kotiin perheen 
pariin. Ystävänpäivän kunniaksi 
yllätin perheeni kukilla, suklaalla 
ja Arnoldsin munkeilla. Työpäivät 
ovat aika joustavia, lopettelen nor-
maalisti joskus neljän ja viiden vä-
lissä. 

Työn vastapainoksi liikun aika pal-
jon. Pelailen tennistä, käyn kunto-

salilla, hiihtelen, laskettelen ja ke-
sällä yritän kehittyä golfissa yh-
dessä poikani kanssa. Golfia olen 
pelannut 25 vuotta. Odotan myös 
kevättä innolla. Tarjosin Keskipa-
kovalun henkilöstölle työsuhde-
pyöriä, jollaisen hankin sitten it-
sekin. Kesällä lopetan henkilöau-
toilun, ja siirryn työsähköpyöräi-
lyyn. Sähköpyöräily on hienoa, 
ylämäet muuttuvat alamäeksi ja 
vastatuulet myötäisiksi. Suosit-
telen kaikille!

Miksi valimoalalle / 
mikä alassa kiehtoo? 
Valimoala on teollisuusalana Suo-
messa pieni, mutta koostaan huo-
limatta erittäin merkittävä. Mitkään 
koneet eivät käy tai kulje ilman va-
lukomponentteja. Meillä Keskipa-
kovalussa on todella hyvä yhteis-
henki ja osaavaa porukkaa. Valimo-
alan ihmisten kanssa on mukava 
tehdä töitä. Keskipakovalussa tuot-
teiden jalostusarvon kasvattami-
nen on erityisen mielenkiintoista. 
Olemme kierrätystalouden hui-
pulla, käytämme tuotteissamme 
95 %:a kierrätysraaka-ainetta. Raa-
ka-aineet jalostetaan valutuotteik-
si. Valutuotteet koneistetaan lop-
pukoneistetuiksi laadukkaiksi kom-
ponenteiksi. Ja asiakas on tyytyväi-
nen.

Mikä on suhteesi SVY:hyn?  
SVY:n kautta saan tarkempaa tie-
toa valimoteollisuuden tilanteesta 
sekä Suomessa että Euroopassa. 
Koska olen aika uusi kasvo valimo-
teollisuudessa, SVY:n kautta pää-
sen kontaktoitumaan teollisuuden 
sisälle.

Mitä odotat yhdistyksen 
toiminnalta?
Yhdistyksen toiminnalta odotan 
aktiivista edunvalvontaa, ja koti-
maisen valimoteollisuuden valmis-

tusmahdollisuuksia konepajateol-
lisuudelle. On tärkeää pitää vali-
moteollisuutta Suomessa. Ilman 
valimoteollisuutta kone- ja laite-
valmistus tuskin olisi niin merkit-
tävä kuin se tänään on.

Kerro jotain, mitä työtoverisi 
eivät sinusta tiedä? 
Työkaverini ovat nähneet minun 
olleen myös sekä Alteamsilla et-
tä Componentalla töissä. Valimo-
päivillä useat tulevat kyselemään, 
että mitä kuuluu. Hyväähän sitä 
identtiselle kaksoisveljelleni kuu-
luu, ja osaan myös kertoa hänen 
terveisensä joko Mikana tai Mar-
kona. Ihan miten vaan.

Millaisia haasteita valimo-
alalla näet lähitulevaisuudessa?
(Timo Kronqvistin kysymys) 
Valimoteollisuuden suurimmat 
haasteet ovat kustannustehok-
kuuden nousu ja niiden vaikutus 
asiakashintoihin. Yhteiskunnan 
sähköistymisen myötä tietyistä 
raaka-aineista, kuten kuparista, 
koboltista ja litiumista, saattaa 
tulla pulaa. Ilman em. metalleja 
tuulivoimaloita on mahdoton ra-
kentaa, tai valmistaa sähkömoot-
toreita, käämejä ja akkuja. Erityi-
sen tärkeää on huolehtia arvok-
kaiden raaka-aineiden kierrättä-
misestä ja jalostamisesta.

Kuka on seuraava haastateltava 
ja mikä on kysymyksesi hänelle? 
Haastan Componentan Business 
Unit Managerin Janne Lähteen-
mäen. Kysyn häneltä, miten hän 
näkee raskaan ajoneuvoteollisuu-
den sähköistämisen mahdollisuu-
det.
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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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Positiivista van 
on niin vaikeaa löytää… 

TEKSTI: Nimimerkki Van

ei ole suunnitteilla todellisia toimen-
piteitä teollisen rakenteen ja jalos-
tusasteen nostamiseksi. Vedyn teke-
minen tuetulla tuulivoimalla voisi ol-
la osaratkaisu, van vedystä ollaan 
valmistamassa vain raaka-aineita 
(apulannat, metaani jne.). Nyt pitää 
ruveta rakentamaan teknologiaoh-
jelmia tavoitteena alan standardien 
luominen: vetytalouden laitteistot, 
kriittisten metallien talteenottopro-
sessit sekä pienydinvoimalakonsep-
tit edustaisivat Suomen huippuosaa-
mista.

Missä ovat hallituksen onnistumiset? 
On rehellisyyden nimissä tunnustet-
tava, että päättymässä oleva hallitus-
taival tullaan näkemään yhtenä sur-
keimmista Suomen sodan jälkeises-
sä historiassa. Keskityttiin liian nope-
aan vihersiirtymään ajattelematta 
kansantaloudellisia rahkeita, raken-
nettiin tehoton sote-uudistus, koro-
natuet jaettiin läpi sormien, ja sää-
dettiin n. 10 miljardin lisämenot tie-
tenkin velaksi. Mitään hallittua tilan-
teen uudelleen arviointia tai varau-
tumista sodan ja energiakriisin jäl-
keiseen aikaan ei ole tehty. Vuoden 
2008 kriisin virhe on siis toistettu.

Merkittävin juurisyy hallituksen 
huteihin on, että pääministeri ei 
esikuntineen johtanut hallitusta. 
Presidentin koronanyrkki ei kelvan-
nut. Esimerkkikin oli olemassa: Pre-
sidentti Kallio kutsui talvisodan al-
kaessa marsalkka Mannerheimin 
hoitamaan sotahommat, jotta hal-
litus voi keskittyä muihin tarpeelli-
siin asioihin. Seuraavalle hallituk-
selle kysymys: Kun Venäjä lähettää 
miehistöä kansainvälisen sopimuk-
sen mukaisesti Ahvenanmaalle var-
mistamaan, ettei Naton aseita si-
joiteta demilitarisoidulle alueelle, 
mitä teet?

niikka &Talous kirjoitti 27.1.2023, 
miten Suomen vientiä hallitsivat 
80- ja 90-luvuilla päällystetty pape-
ri ja kartonki, 2000–2010 kärkituot-
teina olivat langattomat sähköiset 
viestintävälineet ja puhelimet. Vuo-
desta 2012 lähtien kärjessä ovat 
olleet jalostetut polttonesteet! 
Vuoden 2021 suurimmat vientituot-
teet olivat jalostetut polttonesteet, 
päällystetty paperi ja kartonki, hen-
kilöautot, sahattu puutavara, ruos-
tumaton teräs ja kemiallinen sellu. 
Vasta sitten tulee lääketieteellinen 
tekniikka. Italiaan toimitettu matk-
ustajalaivakin pääsee kärkikymme-
nikköön, ja vasta sen jälkeen säh-
kömuuntajat ja taajuusmuuttajat. 
Kun viennistä vähennetään ko. 
tuotteiden valmistukseen tarvittu 
tuonti, niin tilanne menee vielä kar-
seammaksi: raakaöljyä tuodaan lä-
hinnä Venäjältä, ja jalostettua öljyä-
kin lähinnä Ruotsista. Auton osia, 
sähköenergiaa, terästä, rautaa, pu-
helimia, lääkkeitä ja tietokoneita 
kutakin tuoteryhmää tuotiin miljar-
dien arvosta.

Tähän tilanteeseen on siis päädyt-
ty 2008 pörssiromahduksen jälkei-
senä 15 vuoden nollakasvun aika-
na. Suomen talous ei ole noussut 
edes kriisiä edeltävälle tasolle, ja 
samalla teollisuus on yllä kuvatulla 
tavalla jalostusarvoltaan taantunut. 
Suomessa tehtiin juuri ennen vuot-
ta 2008 katastrofaalisen kalliita työ-
elämän ratkaisuja. Muut maat teki-
vät korjausliikkeitä, ja peruivat jo 
tehtyjä menopäätöksiään. Suo-
messa yritettiin Sipilän hallituksen
 aikana pientä KiKyä, mutta ei mi-
tään oikeaa kulukarsintaa eikä pa-
nostusta. Tämä viimeinenkin halli-
tus suorastaan iloitsi, kun paperi-
tehtaita suljettiin Suomessa tai 
siirrettiin muualle. Edelleenkään 

Uhrataanko Ukraina Venäjän pe-
lottelun alttarille? Jo vuoden on 
Ukrainan kansa sisukkaasti puolus-
tautunut miehittäjäterroristin pom-
mitusta vastaan. Sotakalusto ja 
miehistö heikentyy, kun EU:n kes-
keiset maat Saksa, Ranska, Italia ja 
Espanja tuskaisen hitaasti käänty-
vät kunnon aseistuksen toimittami-
seen. Van tuleeko sekin liian myö-
hään? Saksa varsinkin jarruttelee 
aseapuaan peläten ”eskalaatiota”. 
Ukrainassa Venäjä on voittamassa 
jo kolmatta kertaa Natoa ydinpe-
lotteella: Neuvostoliitto uhkasi 
ydinaseella, ja USA painosti Britit 
ja Ranskan vetäytymään Suezin 
kanavalta. Seuraava onnistunut 
kiristys oli Kuuban kriisi, joka on 
myyty meille J.F. Kennedyn voitto-
na; hän painosti Nikita Hruštšovin 
vetämään ohjukset Kuubasta. Van 
oikeasti Neuvostoliitto pakotti Na-
ton vetämään Turkkiin sijoittaman-
sa ohjukset pois ennekuin vetäytyy 
Kuubasta. Sama tapahtuu Ukrai-
nassa: Länsi pelkää Venäjän ydin-
asetta, joten sen annetaan rauni-
oittaa koko Ukraina. Voihan Putin 
yhden ydinkärjenkin ”vahingossa” 
pudottaa – aivan kuten hollantilai-
sen matkustajakoneen. Venäjä on 
asettanut punaisia viivoja, van mis-
sä ovat Lännen punaiset viivat? Ei 
missään. Venäjä voi ennen lännen 
panssareita saavuttaa massiivisilla 
ihmisuhreilla liittämiensä maakun-
tien länsirajan. Sitten tehdään väli-
rauha Naton ja Venäjän kesken Uk-
rainan pään yli,  ja niin Putin pelas-
taa kasvonsa. Mikä on sitten seu-
raava ydinaseella onnistunut kiris-
tys – ehkä Kiinan Taiwanin miehi-
tys.

Suomen vienti on taantunut 
raaka-aineiksi – missä high-tech 
ja laitevienti ja kilpailukyky? Tek-

Kolumni
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Kolumni

     CNC-KONEISTETUT ISOT JA PIENET 
     VALUMALLIT PUUSTA JA MUOVISTA
  

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

Malliverstaan mestarina oli alkuun 
Pitkänen, jonka vakaumus oli, ettei 
mallissa voinut olla vikaa, jos kappa-
le ei ollut piirustuksen mukainen. Kun 
konepajalta soitettiin, että työvarat 
puuttuu, oli Pitkäsellä heti vastaus 
valmiina; 

”se on rympännyt”. 

Tästä tuli Rymppi-Pitkäsen nimi.

Kaskuja Rautpohjan Valimosta, osa 29. 
Kaskut kerännyt Olavi Piha.

Laihia, HQ & factory
Loppi, Factory
Jönköping, Sales
Lebork, Factory
Suzhou, Factory
Chennai, Factory

www.alteams.com

R&D, protos, tools, AI-casting, machining,  
friction stir welding, assembly

Your Nordic & Global Partner  
for ready made  

aluminium casting solutions

e-mobility | industry | networks
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A-INSINÖÖRIT TEOLLISUUS 
JA TALOTEKNIIKKA OY
Puutarhakatu 10
33210 TAMPERE
Puhelin 0207 911 888
www.ains.fi

KESKIPAKOVALU OY
Lastikankatu 21
33730  TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.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    
                                                                  

RIVI-ILMOITUKSET

TAPAHTUMA-
KALENTERI 2023

4.-5.5.2023 Opintopäivät, Tampere

12.-16.6.2023 GIFA-messut, Düsseldorf, Saksa

Lokakuu 2023 Vuosikokous

Marraskuu 2023 Valun käytön seminaari

WWW.SVY.INFO

                                                                                 
SUOMEN VALIMOMUSEO
Tehtaanpuisto, 03601 KARKKILA 
Puhelin (09) 4258 3674 
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi
Muista museokauppa!                                             

SUOMIVALIMO OY
Parkatintie 31
72140 IISALMI
Puhelin 044 700 4698
www.suomivalimo.fi

TIMO VILLMAN OY
Viasvedentie 128 
28660 PORI 
Puhelin 040 741 7639 
www.valimohiekka.fi
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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
Vantaankoskentie 14
01670 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

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

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 

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

A-Insinöörit Teollisuus 
ja talotekniikka Oy
Puutarhakatu 10
33210 TAMPERE
0207 911 888
www.ains.fi

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

YRITYS / OSOITE / PUHELINNUMERO / WWW.SIVUT TAI SÄHKÖPOSTIOSOITE
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Tampereen 
aikuiskoulutuskeskus
Kurssikeskuksenkatu 11
33820 TAMPERE
www.takk.fi

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

Tevo Lokomo Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE 
08 265 8800 
www.tevo.fi

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

Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2
27430  PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.fi

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

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

Meca-Trade Oy
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

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 
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry

PL 587, 40101 Jyväskylä

  puh. 010-672150
  fax. 010-6725335

Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Betorantie 30
FI-23500 Uusikaupunki, Finland

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

TERVETULOA GIFA-MESSUILLE  
12.-16.6.2023

 DÜSSELDORFIIN!
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Valimoviesti

MEDIAKORTTIMEDIAKORTTI

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry
Finlands Gjuteritekniska Förening rf

LEHDEN VERKKOSIVUT
http://svy.info/valimoviesti

OSOITE
Mustarousku 11
02730 Espoo

PUHELIN
+358 40 776 8470

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
Tommi Sappinen p. 040 776 8470, tommi.sappinen@svy.info

HINNASTO:
Sivua  Hinta, €  Koko, lev x kork. mm

1  570  175 x 225
1/2  350  175 x 110
1/4  220  85 x 110
Rivi  75  85 x 30

Huom! Koko sivun ilmoitukseen on tehtävä 2 mm:n leikkuuvarat. 
Mikäli haluat useamman sivun, ota yhteyttä ilmoitusmyyntiin.
Mediakortissa esitetyt hinnat ovat alv 0 %.
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Huoltotiimimme huolehtii siitä, että valimosi 
prosessit toimivat niin kuin pitää

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

Kun vastaisuudessa näet tällaisen auton liikenteessä tai valimon pihassa, tiedät,
että Luxin huoltoporukka on työn tohinassa!

Huoltotiimimme erikoisosaamista on sinkojen huoltaminen ja käyttöparametrien
optimoiminen. Samalla huolehdimme muiden toimittamiemme laitteiden
asennuksesta, huollosta ja kalibroinnista.

Keskitymme nimenomaan sellaisiin kokonaisuuksiin, joissa Luxin vahva
prosessiosaaminen yhdistettynä oikeaoppiseen huoltoon ja henkilöstön
henkilöstön koulutukseen tuo valimolle eniten lisäarvoa.

Jaakko Helleranta
jaakko.helleranta@lux.fi, 

040 850 6260


