
Finlands Gjuteritekniska förenings 69:e årsmöte i Idensalmi 

 

Finlands Gjuteritekniska Förening, SVY, hade i år förlagt sitt årsmöte till Runni vid Idensalmi. 

Mötet öppnades på torsdagskvällen den 6 oktober, med kom-som-du-är middag. 

 

Företagsbesök 

 

Fredag morgon samlades alla för avfärd med buss till skogsmaskintillverkaren Ponsse OY. Fa-

briken har ca 500 anställda samt ca 200 underleverantörer inom fabriksområdet. Här tillverkas ca 

1000 kundanpassade enheter per år. Kunder finns över hela världen! Komponenter som ingår i 

maskinerna är gjutgods, smide, plåt m m. Allt görs i huset, konstruktion, bearbetning, ytbehand-

ling, montering och test. 

 

Nästa besök var på Suomivalimo Oy. Detta är ett järngjuteri som formar med furanhartsbunden 

formmassa. Man har för närvarande ca 90 anställda. Gjuteriet köptes ut av chefer från Compo-

nenta sista juni 2016. Utvecklingen är positiv och all friställd personal är åter på plats. Kunder 

återfinns främst inom Finland, 90 %. Man smälter med två induktionsugnar. Formning sker i tre 

skepp, uppdelat efter godsstorlek, litet, mellan och stort gods. Max formvikt är ca 20 ton. Efter-

behandling består av renseri, blästring, målning och testning. 

 

Årsmöte 

 

52 medlemmar samlades efter lunch för att hålla årsmöte. Sedvanligt hölls det ihop med modell-

tillverkarnas förening. 

 

Årsmötet inleddes med SGFs tack till SVY för inbjudan, följt av tyst minut för avlidna medlem-

mar och sedan möte efter lagd agenda! Till ny ordförande valdes Aki Keskinen, Peiron OY. 

70:e årsmötet kommer att hållas i Tammerfors, där även utbildningsdagarna kommer att hållas i 

februari 2017. Styrelsen hoppas på högt deltagande vid detta jubileumsårsmöte. 

 

Föredrag 

 

Efter kaffet började föredragen. Information gavs om gjuteriet Suomivalimos historia och upp-

köpsfasen. Gjuteriet flyttades från Helsingfors till Idensalmi 1975. Gjuteriet invigdes av dåva-

rande president UKK. Sedan sista juni ägs gjuteriet av f d Componentachefer. Produktionen fort-

sätter som tidigare, och utvecklas. Stadsförvaltningen har spelat stor roll vid uppköpet och har 

underlättat och hjälpt till i processen. Kapacitet är ca 13 000 ton seg- och gråjärn. Kunder är 

Ponsse, ABB, Outotec, Vestas m. fl. 

 

Därefter tog ekonomichefen på Ponsse över och berättade om tillverkningen av skogsmaskiner. 



Första maskinen tillverkades 1969. Företaget är fortfarande familjeägt till 60%. Idag finns 9 500 

aktiva enheter i världen! Företaget konstruerar, tillverkar och utför service. Man exporterar 80% 

av enheterna. Ryssland är största marknaden. Ponsse har 25% av världsmarknaden. Omsättning-

en 2016 var 166 MEUR. 90% komponenter tas från Finland, 10 % från Tyskland! Bland annat 

tas motorn från Mercedes Benz . 

 

Efter sedvanlig bastu, var det dags för kongressmiddag. Menyn var Carl Mannerheims favorit-

meny och finsk underhållning. Kvällen avslutades med mingel och diskussioner! 

 

Marko Nuikka 

 

 

Besök hos skogsmaskintillverkaren Ponsse Oy 

 


