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PUHEENJOHTAJAN
TERVEISET

SUOMEN VALIMOTEKNISEN
YHDISTYKSEN JÄSENLEHTI
Vastaava päätoimittaja
Aki Keskinen,
puh. 040 560 5891
Toimitussihteeri
Jani Isokääntä,
puh. 040 834 8088
Olavi Piha,
puh. 040 7211220
Juhani Orkas,
puh. 050 556 2288
Lehden ulkoasu ja taitto:
SFTec Oy ja Studio Spotnik
Aineistot:
jani.isokaanta@svy.info
Painopaikka: Erweko Oy, Oulu
Painosmäärä: 700
Lehti ilmestyy 4 kertaa
vuodessa.
Seuraavan lehden
ilmestymispäivä vko 38/2018
Aineistot viimeistään 20.08.
mennessä.

Suomen Valimotekninen
Yhdistys, SVY on perustettu
vuonna 1947. SVY:n tarkoituksena
on valimotekniikasta kiinnostuneiden yhdistäminen sekä valimotekniikan ja valunkäytön edistäminen
teknologia, ihminen ja ympäristö
huomioon ottaen.
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Maailma on murroksessa, ja siitä aiheutuviin ilmiöihin ja niiden ongelmiin viitataankin suuressa osassa tämän lehden jutuista. Ilmaston muutos on jatkuvasti meidän huulilla, ja ympäristön suojelemiseksi pyritään
tekemään valtavasti asioita. Saksassa puhuttaa dieselautojen päästöt
kaupungeissa, ja se hämmentää tällä hetkellä sekä kuluttajia että autotehtaita. EU aikoo jälleen kiristää raskaiden ajoneuvojen päästövaatimuk-sia, joka keventää näiden ajoneuvojen rakenteita. Hyvä uutinen
valamisen kannalta on, että varsinkin päästörajoitukset ajavat autoteollisuutta käyttämään enemmän alumiinivaluja, kuitenkaan syömättä
rautavalujen menekkiä. Lisää Saksan kuulumisia voit lukea lehtemme
sivuilta.
Suomalaiset viettivät ylikulutuspäivää 11.4., jolloin olimme kuluttaneet oman osamme tämän vuoden uusiutuvista luonnonvaroista. Kuluttamisessa olemme maailman kärkeä, ja kiertotaloudessamme on
varmasti parantamisen varaa. Koko maailman ylikulutuspäivä ajoittuu
elokuun tienoille. Valimohiekkojen elvytyksestä kerrotaan jälleen lisää
tässäkin numerossa, ja siihen pitää panostaa maailmanlaajuisestikin.
Nimittäin jo viime vuoden syksyllä uutisoitiin hiekan olevan veden jälkeen maailman toiseksi kysytyin luonnonvara ja se uhkaa loppua.
Suuret ikäluokat ovat jo jääneet tai vielä jäämässä pois työelämästä, ja
uusia tekijöitä ei ole tulossa tilalle. Väistämättä se ajaa meidät tilanteeseen, että työurat jatkuvat entistä pidempään. Toki ihmisen eliniänodotekin kasvaa koko ajan. Teknologinen kehitys on rajumpaa kuin ikinä ja
mm. kannettavien laitteiden määrä on valtava ja niiden virran tarve on
suuri. Akkujen kehitys ei meinaa pysyä laitteiden vaatimusten perässä.
Hieman ehkä varsinaisesta alastamme poiketen tämänkertainen ruotsinkielinen juttumme pureutuu nanoteknologian tuomiin mahdollisuuksiin ratkaistaessa yllä mainittuihin ilmiöihin liittyviä ongelmia. Jäämme
odottamaan, milloin nanoteknologia rantautuu valimoalalle.
Lehtemme perinteisemmissä osioissa kerrotaan mm. museon kuulumisia. Museo paneutuu varsinkin tänä vuonna paljon keskustelua herättäneeseen vuonna 1918 käytyyn Suomen sisällissotaan. Juttu kertoo
myös, miten Högforsin valimo liittyi sen ajan tapahtumiin. Lisäksi saamme jälleen lukea malliveistämöistä ja metallin urkkijan terveiset. Valunkäytön seminaarissa palkittiin vuoden valunkäyttäjä ja haluankin lopuksi
toivottaa onnea Moventas Gear Oyj:lle.

Aki Keskinen
Puheenjohtaja
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Rautaisannos osaamista!

Beijer Oy - on keskittynyt metalliteollisuuden tuotteiden maahantuontiin.
Osana BeijerTechiä tarjoamme suuren konsernin edut kuten laajan tuotevalikoiman ja suuren ostovoiman
– Samalla pienen yrityksen läheisyyden, nopeuden ja huippuosaamisen.
Edustamme maailman johtavia valmistajia. Jos meiltä ei löydy sopivaa tuotetta, etsimme sen.
Elannontie 5, 2. krs., 01510 Vantaa, Puh. (09) 615 20 550
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GRILLIT KUUMIKSI!
Valun käytön seminaari huhtikuun alussa keräsi Tampereelle
pitkälti toistasataa valimoiden ja
valunkäyttäjien edustajaa kuuntelemaan asiantuntevia esityksiä
uusien teknologioiden tuomista
mahdollisuuksista valujen valmistukseen ja suunnitteluun. Karhulan Valimon toimitusjohtaja esitelmöi key note-puheenvuorossaan, kuinka valujen valmistus
saadaan halpamaista takaisin
uusia teknologioita käyttäen.
Kuultiinpa jopa tulevan laman
alkamisajankohta, se on 12.10.
2018 klo 14.00. Pistäkääpä ajankohta kalenteriin. Saimme myös
ennakkomaistiaisia syksyllä ilmestyvästä, Olavi Pihan kirjoittamasta
Suomen valimoteollisuus –kirjasta. Toista kertaa ohjelmanumerossa ollut paneelikeskustelu sai
aikaan mielenkiintoista vääntöä
valunsuunnittelun myymisestä
asiakkaalle ilman varmuutta itse
valujen teosta. Harmi, kun juuri
lämpötilan kohotessa ajanpuutteen vuoksi jouduttiin siirtymään
jo seuraavaan aiheeseen. Olisiko
siinä järjestäjille vinkkiä tulevia
seminaareja järjestettäessä: Jos
aihe herättää kunnon keskustelun, olisi sille ainakin asiamiehen
mielestä syytä antaa hiukan lisätilaa ja heittää mieluummin bensaa
liekkeihin kuin siirtyä aikataulun
mukaisesti seuraavaan aiheeseen. Kattava reportaasi seminaarista löytyy toisaalta
tästä lehdestä.

ASIAMIEHELLÄ
ON ASIAA

hitystä. Kuluvalla toimikaudella
talviopintopäivät sekä Valimoviesti ovat pysyneet edelleen
kannattavalla tasolla. Yhdistyksen hallitus pohtii varojen hoidolle pitkän tähtäimen
suunnitelmaa.

valimo Oy:n järjestelytoimikunta
ja yhdistyksen järjestyksessään 71.
vuosikokous pidetään luonnollisesti Uudessakaupungissa. Vuosikokousohjelma sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät tästä lehdestä.

Hallitus hyväksyi Valmet Technologies Oy Jyväskylä Foundryn
isännöimässä kokouksessaan
12.4. kaksi uutta henkilöjäsentä:
Forsman Magnus, Componenta
Finland Oy ja Soili Janne, Peiron
Oy. Hallitus ja asiamies toivottavat uudet jäsenet tervetulleiksi
mukaan yhdistyksen toimintaan.
Alkukevään aikana yhdistyksestä
erosi 2 henkilöjäsentä. Lisäksi tuli
tieto kahden jäsenen poismenosta. Yhdistyksen jäsenmäärä on
nyt 598 henkilöjäsentä ja 46 yritysjäsentä. Jäsenmaksut on kevään aikana postitettu sekä henkilö- että yritysjäsenille. Aikaisempien vuosien tapaan tämä aiheuttanee turbulenssia yhdistyksen
jäsenmäärässä.

Ulkomaantoimikunta on työstänyt hyvissä ajoin tulevaa GIFAmessumatkaa ja ennakkovaraukset
hotelleille on jo tehty. Matkat tulevat jäsenistölle varattaviksi myöhemmin syksyllä, kunhan lennot
messukohteeseen saadaan varmistettua.

Jani Isokääntä
Asiamies

Seuraavan vuosikokouksen organisoi Uudenkaupungin Rauta-

Yhdistyksen taloustilanne on
pysynyt varsin vakaalla tasolla,
vaikka jäsenmäärä on ollut vuosia alamäessä seuraten alan keVALIMOVIESTI 2/2018
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Just add Foseco
We’re dedicated to realising the power of partnership. Simply by working
closely with you, we can understand your needs today, instantly creating new
value, whilst driving development forward for tomorrow.
This collaborative philosophy permeates everything we do, building strong and
productive long-term relationships. And, as a result, the solutions we provide
bring fresh ideas to life, maintaining the most comprehensive portfolio available.
So, release your true potential: just add Foseco.

+ Partnership
+ Global Technology - Locally Delivered
+ Creative, Innovative Solutions
+ Expert Advice
+ Reliability
+ Knowledge Leadership
kari.koskinen@foseco.com
phone: +358 405 726 109
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Valun käytön
seminaari

TEKSTI JA KUVAT: OLAVI PIHA

VALUN KÄYTÖN SEMINAARI 2018
Yhteinen suunnittelu osana
valutuotteen elinkaarta
Valun Käytön Seminaari 2018 pidettiin 5.– 6.4. 2018 Tampereella Hotelli Rosendahlissa, jonne huhtikuun alun kauniina aamuna saapui 120 henkilöä.
”Yhteinen suunnittelu osana valutuotteen elinkaarta” oli suunnittelutoimikunnan valitsema teema, joka
on aina ajankohtainen juuri tuon elinkaariajattelunsakin vuoksi. Erityisen hyvin teema sopii seminaariin,
joka on suunnattu valutuotteiden suunnittelijoille valun käyttäjiä ja yhteistä ponnistelua unohtamatta.
Luennoitsijoiksi suunnittelutoimikunta oli saanut omien alojensa parhaat asiantuntijat. Illan kontaktitilaisuudessa oli mahdollista vielä tehdä luennoitsijalle tarkentavia kysymyksiä, sopia tapaamisista tai
muuten vain verkottua. Sehän se on tämän päivän trendi, ei nuo digitaalihärpäkkeet ja muut whatsapit
toimi kunnolla silloin, kun valutuotteen suunnitteluun tai materiaalinvalintaan tarvitaan pätevää tietoa.
Pienen Suomen vahvuustekijä on ja voisi jatkossa olla vielä paljon enemmän konepaja- ja valimoteollisuuden henkilöiden suhdeverkosto, jolla ketterästi vastataan globaaliin kilpailuun. Tämä olisi valtava
etulyöntiasema esimerkiksi Saksaan verrattuna, jossa hierarkkisuus organisaatioissa ja organisaatioiden välillä on aivan toisella tasolla kuin Suomessa.
Puolentoista päivän mittaisessa seminaarissa tunnelma oli hyvä, johtuen varmaankin erinomaisesta
seminaarista mutta myös pitkästä aikaa alamme selkeästä kasvusta. Seminaarissa esiintyi reilusti yli
kymmenen luennoitsijaa. Yleisö oli aktiivisesti mukana, niin viestiseinän kuin perinteisen kommentoinnin kautta. Viestiseinä vahvistaa rooliaan seminaarista toiseen, joka varmaan on hyvä sikälikin,
että kysymykset jäävät ohjelmatoimikunnan käyttöön kirjallisina.
Valimoteollisuus ry palkitsee vuosittain ansiokkaasti suomalaisia valuja käyttäneitä yrityksiä Vuoden
valunkäyttäjä -todistuksella ja mainesanalla. Tänä vuotta palkinnon vastaanotti Moventas Gears Oy.
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Vuoden 2018 Valun käytön seminaari pidettiin maaliskuun viimeisestä viikosta poiketen nyt
huhtikuun ensimmäisellä viikolla,
pääsiäinen kun sattui tänä vuonna
juuri maalis/huhtikuun taitteeseen.
Seminaarin suosio pysyy korkealla, nyt seminaariin osallistui 120
henkilöä, joka on 4 vähemmän
kuin edellisenä vuonna. Syynä tähän lienee se, että konepajat ja
valimot toimivat nyt täysillä, ehkä
jopa ylikierroksilla, ja se luonnollisesti rajoittaa avainhenkilöiden
osallistumista kaksipäiväiseen seminaariin. Mutta edelleen seminaari on Teknologiateollisuus ry:n
suosituin seminaari.
Yleisö oli aktiivisesti mukana,
sillä esitelmien jälkeen viestiseinälle ilmestyi vähintään kolme kiperää jatkokysymystä. Luentojen
jälkeen myös yleisö teki tarkentavia kysymyksiä, ja varmaan illan
kontaktitilaisuudessa viimeistään
selvitettiin avoimet asiat perusteellisemmin. Viestiseinä on selvästi ottanut paikkansa aktiivisena keskustelufoorumina luennoitsijan ja yleisön välillä.

TERVETULOA SEMINAARIIN

Valun käytön seminaariin saapuneet 120 osallistujaa seurasivat ahkerasti ja tarkkaavaisesti luentoja. Useiden luentojen jälkeen saatiin asiantuntevia kysymyksiä keskusteluun.

man jalostusarvon valutuotteisiin.
Hyvin suuriin muutoksiin tuossa
tarkastelussa johtaa varsin pienetkin jatkojalostamisen, useimmin
koneistuksen, muutokset. Joten
vaikka noiden lukujen arvioinnissa mentäisiin ihan vaikka valulajikohtaiseen tarkasteluun, on tavattoman vaikea sanoa, mikä on
laskutuksen suhteellisen osuuden
pienemisen juurisyy.

masti käymään jokaisen matalasuhdanteen jälkeen. Menestyjät tässä
suhdannevaiheessa löytyvät niistä
konepajoista, joilla on pitkäaikaiseen avoimuuteen ja luottamukseen perustuvat liikesuhteet valutoimittajiensa kanssa.

HIPPUNEN VKS-HISTORIAA

Riippumatta siitä, kuka seminaarin avaa, aina tilaisuuden alussa
Toimitusjohtaja Asko Nevala toiToimitusjohtaja
Nevala,
suuren
pohditaan, että kuinkahan tämä
mi seminaarin ensimmäisen päivän
Alteams
Oy:n
toimitusjohtaja
kun
VKS-seminaari oikein alkoi. Tässäpuheenjohtajana ja avasi seminaaon,
valitsi
sanansa
hyvin
huolellipä pieni historiapaketti: Seminaarin toivottamalla kaikki tervetulleeksesti.
Nevala
totesi,
että
trendi
on
riperinne syntyi toukokuussa 1978,
si ja toteamalla, että monien vuosisuomalaisessa
valimoteollisuudeskun juuri perustetun Valimoiden
en jälkeen Suomen valimoteollisa
nyt
positiivinen.
Itse
kun
olen
toimialaryhmän VALTAR ilmeisesti
suudessa vuosi 2017 oli kasvun
tässä
kevään
aikana
vieraillut
vaensimmäistä vuosikokousta pidetvuosi. Valimoiden tuotantomäärä
limoissa,
siellä
näyttää
olevan
tatiin Palacessa. Vuosikokoukseen
kasvoi noin 20 %, kun mittarina
vattoman
paljon
ongelmia
toimiValtarin hallitus oli kutsunut luenkäytetään yksinomaan painoa, ja
tusten
saamisessa
liikkeelle
äkkiä
noitsijaksi Ruotsin silloin ehkä tunsamaan aikaan laskutus kasvoi
virkistyneen
konepajateollisuuden
netuimman ja arvostetun yli-insinoin 12 %. Tämä ei sitten tarkoita
tarpeiden
tyydyttämiseksi.
Ja
konööri Lars Villnerin. Tästä eteensitä, että Suomen valimoteollisuus
nepajakuoro
laulaa
nyt
laulua,
jospäin, kolmen vuoden ajan Valtaolisi vuonna 2017 laskenut hintosa
sanat
menevät
näin:
”kyllä
me
rin vuosikokouksen yhteydessä
jaan, mutta ainakin teoriassa se
tehtäisiin,
mutta
kun
valimoista
ei
oli arvostettujen valimomiesten
voi tarkoittaa sitäkin. Ikävä kyllä.
saa
valuja.”.
Eräissä
valimoissa
valiesitelmiä. Tilaisuus oli jonkinlaiOn kuitenkin oletettavaa, että
mon
tirehtööri
on
kertonut
minulle,
nen hybridikokous, jossa kaikki
suurimmat selittävät tekijät löytyettä
ei
kerta
kaikkiaan
voi
edes
tarosallistuivat niin Valtarin vuosivät tuotemiksin muutoksista, joka
jota
uusia
töitä.
Mutta
eihän
tämä
kokoukseen kuin myös esiteltietysti sekin olisi hyvin huolestutmitään
uutta
ole,
näinhän
käy
ja
mätilaisuuteen.
tavaa, olisi siirrytty selvästi alemtulee tulevaisuudessakin aivan varVALIMOVIESTI 2/2018
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Vuosina 1978–1980 kauppat.
maist. Lars Collin oli se toimihenkilö, joka laittoi käytännön
asiat Valtarin puolelta liikkeelle.
Lars Collinia ei saa sekoittaa dipl.
ins. Jorma ”Jussi” Collin -nimiseen henkilöön, joka toimi mm.
Konepajamieslehden päätoimittajana huomattavan kauan ja samaan aikaan. Jussi Collin oli Suomen valimoalalle tärkeän Hyvä Valu -kilpailun idean luoja ja ponteva
toteuttaja. Sitten on vielä dipl.ins.
Krister Collan, Wärtsilä Taalintehtaan valtavan mittavia teräsvaluja
valmistaneen teräsvalimon johtaja.
Kun Wärtsilä päätti lakkauttaa Taalintehtaan valimonsa vuoden 1982
loppuun mennessä (viimeinen työpäivä oli 15.1.1983), dipl.ins. Krister
Collan toimi ensimmäisenä vt. valimoalan professorina Otaniemessä
ja sittemmin mm. Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen puheenjohtajana ja asiamiehenä.
Siis: oli kolme eri henkilöä, Lars
Collin, Jussi Collin ja Krister Collan, jotka kaikki istuivat samassa
valimoalan kokouksessa ja kaikki
toimivat samaan aikaan hyvin aktiivisesti valimoalan toimissa. Aikamoinen sattuma noin harvinaisen sukunimen kanssa.
Ensimmäinen tilaisuus, jossa Valtarin vuosikokous oli selkeästi erillinen tilaisuus ja sitten toinen tilaisuus koulutuksellinen seminaari
(Valun käytön seminaari), se pidettiin marraskuussa 1981 yksipäiväisenä Jyväskylässä. Se oli se päivä, jolloin Suomen valimomiehet
saivat julkisesti nähdä ja tutustua
valtaisaan Valmetin uusinvestointiin (ns. joukkotuotantovalimo).

Ja saatiinhan samaan valokuvaan myös seminaaria jämäkästi pyörittäneet ja johtaneet
virkamiehet. Vasemmalta Valimoteollisuus ry:n asiantuntija, professori Juhani Orkas;
Valimoteollisuus ry:n 1. varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Marko Telenius, Peiron
Oy; pääekonomisti Jukka Palokangas, Teknologiateollisuus ry ja President and CEO
Asko Nevala, Alteams Oy.

mus vastaansanomattomasti osoitti, että valimoteollisuutemme oli
tappiollista myös teollisuuden kaikkein parhaimpina suhdannevuosina eikä tilanne parantunut yhtään
1980-luvulla. SITRA:n valimoselvitysten sekä toimialan omien tilastojen pohjalta oli mahdollista arvioida valimoteollisuuden kapasiteetti, tuotantomäärät ja kapasiteetin käyttöaste. Ylikapasiteetti
oli hyvän kysynnän – siis huomatkaa hyvän kysynnän - vallitessa
vuonna 1980 rautavalimoiden
osalta 50 000 tonnia vuodessa ja
teräsvalimoiden osalta 5 000 tonnia vuodessa. Kapasiteetin käyttöasteen alin lukema 57 % osui
kummankin ryhmän kohdalla
vuoteen 1977.

tä, että ”kapasiteettia lisäävistä
investoinneista on luonnollisesti
pidättäydyttävä.” Edellisen lisäksi
olisi ollut aivan välttämätöntä leikata kapasiteettia eli sulkea vanhoja, tuottamattomia ja tehottomia
valimoita. No, mitä sitten tapahtui?
Valmetin johtokunta päätti kokouksessaan 12. kesäkuuta 1979 aivan
valtavasta kapasiteetin lisäysinvestoinnista Rautpohjan valimoon!

On sitten makuasia, ajoittaako
ensimmäisen Valun käytön seminaarin vuoteen 1978 vai vuoteen
1981, jolloin myös seminaari oli
oma tilaisuutensa ja vuosikokous
omansa. Tämän kirjoittaja osallistui
ensimmäisen kerran näihin rientoihin vuonna 1979, joten jos olisin
osallistunut jokaiseen seminaaTuotannon vähenemisen ja erityi- riin, tämän vuoden seminaari oliKyllähän siinä moni vierailija
sesti myös tuottavuuden nousun
si ollut 40. seminaari minulle.
ihmetteli kovasti ja mietti, että
vuoksi vuonna 1980 valimoteolliSuomen kieli on kuitenkin niin
mites tässä nyt näin kävi. Vuonna
suudessamme oli 3 000 työpaikkaa hauskaa, että vasta vuonna
1977 oli ilmestynyt professori Jaak- vähemmän kuin 1970-luvun alussa! 2019 voin lausua, että osalliskolan johtama synkkääkin synkem- SITRAn selvitysten pohjalta ja tatuin 40 vuotta sitten ensimmäipi tutkimus ”Suomen rauta- ja me- vattoman vaikean työ- ja kannatta- sen kerran seminaariin. Sellaistallivalimoiden nykytilanne ja tule- vuustilanteen vuoksi olikin maasta on järjestyslukujen kanssa –
vaisuuden näkymät”. SITRAn tutki- samme hyvin vahva konsensus sii- tarkkana pitää olla.
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Vuoden 2018 seminaarissa oli taas muutaman vuoden tauon jälkeen paneeli, jossa aiheena oli aina ajankohtainen rinnakkaissuunnittelu, joka onnistuakseen vaatii lujaa luottamusta toiseen osapuoleen. Joskus jopa ristiriitaisia tuntemuksia aiheuttava rinnakkaissuunnittelua pohtimassa (vasemmalta) Chief Engine Expert Castings Jarkko Laine, Wärtsilä Oyj; laatupäällikkö
Markku Eljaala, Peiron Oy; Sales Engineer Sami Oksanen, Alteams Finland Oy ja ryhmäpäällikkö Jouko Polojärvi, Elomatic Oy.
Paneelin moderaattorina toimi Sales and Quality Manager Ilari Kinnunen, Oy Johnson Metall Ab.

vin vähän oli huomioitu valutuotteiden hinnassa. Näin siis avoimesti Euroopan valimot tiedottavat. Kysyä sopii, milloin valimoiden asiakkaat eli konepajateollisuus kertoisi omista raaka-aineistaan ja katteistaan yhtä
suurella avoimuudella.

joukosta, että valutuotteiden tuonti
on 30 000 tonnia vuodessa. Mikäli
tähän olisi luottaminen, niin ei tilanne mahdottoman huono olisi Suomen valimoteollisuuden kannalta.
Professori Juhani Orkas valotti
Mutta saahan sitä ihmetellä, tuopuheenvuorossaan Euroopan ja
daan Suomeen suurin piirtein saSuomen valimoteollisuuden tilanman verran samoja valutuotteita
netta. Suomen valimoteollisuuden
kuin viedään (25 000 tonnia) ulkoanalyysin kirjoitan Valimoviestiin
Esitelmän
yhteydessä
tuli
kiinmaille. Tuotteet ovat pääosin sa3/2018, kun verrokkimaiden kehittoisa
kysymys
yleisön
joukosta:
moja, niiden kuljettamisesta vaan
tymisluvut ovat tiedossa. EsitelPaljonko
on
valutuotteiden
tuonti
halutaan maksaa 20–25 % rahti,mässään Orkas näytti Euroopan
vuodessa
Suomeen?
Tämän
selvitvarastointi yms. kuluja. Selkokievalimoliiton CAEF:in uudistettuja
täminen
on
hyvin
vaikeaa,
lähes
lellä tämä tarkoittaa, että suomaverkkosivuja, jotka ovat todella
mahdotonta.
Ainakaan
tullitilaslaisen valimoteollisuuden 25 000
näyttävät. Mutta näitä näyttäviä
toista
ei
ole
suuremmin
apua.
tonnia valutuotteita kelpaa vientisivuja nyt lähes kaikilla on ja webMyös
valuja
käyttävien
tehtaiden
markkinoille oikein hyvin lisättynä
binörtit niitä tekee. Paljon tärkesuhtautuminen
oman
valunkäytön
kuljetus-, käsittely-, ja varastointiämpää on sisältö. CAEF:in julkaiilmoittamiseen
on
usein
lievästi
ilkustannuksilla. Samaan aikaan suosema tieto on kiitettävää ja avoinmaistuna
torjuvaa.
Ja
erityisen
vaimalainen konepajateollisuus hankkii
ta aina tarkkoja teräspalaromun
keaa
valunkäyttäjien
on
saada
sapaljolti samat valutuotteet ulkomailhintakehityslukuja myöten, jonka
notuksi,
kuinka
paljon
valutuotteita
ta lisättynä merkittävillä kuljetus-,
mittakaava yltää taaksepäin aina
tulee
ulkomailta.
Osa
konepajojen
käsittely-, varastointi-, ja pian myös
vuoteen 2003 asti, siis 15 vuoden
osto-organisaatioista
ei
edes
tiedä
tullimaksuilla, ja samalla luopuu pittaakse. Luvut osoittavat, että terästonnimääriä,
sieltä
saa
vastauksen,
kään menestyksellisesti harjoittamapalaromun hinta melkein nelinkerettä
me
täällä
ostossa
tunnemme
staan JOT-ajattelusta. Miksi näin?
taistui 2003-2007. Voi vain miettiä,
vain
käytetyn
rahamäärän.
Hyvä kysymys, vastaisi varmaan pomitä tämä merkitsi esimerkiksi harliitikko. Oltuani asian kanssa tekemimaata rautaa toimittaville valimoilEräs
asioista
tarkasti
perillä
olesissä reilut neljä vuosikymmentä ja
le, jos ja kun tuota raaka-aineen
va
”syväkurkku”
huudahti
yleisön
tutkittuani asiaa myös Suomen Akahinnan nousua ei juurikaan tai hy-

SUOMEN JA EUROOPAN
VALIMOTEOLLISUUS
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vuoroa. Luennoitsijan puheesta jäi
erityisesti mieleen eräs uusi tai ainakin uudehko käsite, eli Valimon
Uusi Tarjoama. Tämä koostuu neljästä pilarista, joita ovat: valusuunnittelu, pikavalmistus, parempaa
palvelua ja laatu kuntoon. Kun luTEKNOLOGIATEOLLISUUDEN
ennoitsija avasi näitä alakäsitteitä,
TILANNE JA NÄKYMÄT
ja kuinka siellä toimitaan ja mihin
panostetaan, huomio kiintyi erityiTeknologiateollisuus ry:n pääsesti siihen, että painotukset olivat
Konepajaja
valimoteollisuudelle
ekonomisti Jukka Palokangas
hyvin konkreettisia, ei sitä tavanonämä
”käyrät
ja
pylväät”
realisoituesitteli tuttuun ja havainnolliseen
maista ja yliarvostettua digiloikkaa
vat
jo
lähitulevaisuudessa
tilauksitapaansa Suomen ja koko maailja virheet nollatason jargonia.
na
tai
pahassa
tapauksessa
lomauman taloustilannetta. Edellisen
tuksina.
Suomen
konepajaklusterin
vuoden maailmantalouden kasvu
Hyvin kiintoisa, mutta ilmeisesti
oli 10 %, josta kasvusta puolet vo- pääasiakkaathan ovat rajojemme
vain hyvin vähän Suomessa käytösulkopuolella.
Onkin
erinomainen
lyymikasvua ja toiset puolet hintasä oleva idea/asia oli CleanCharge
asia,
että
ajankohtaista
tietoa
ja
tason muutosta. Nyt puhutaan käMelting & Pouring, jota rautamemahdollisimman
oikeaa
tietoa
on
sitteestä liikevaihdon arvo. Tilanne
tallipuolella olisi toivottavaa, että
jaossa
esimerkiksi
Valun
käytön
on ollut erinomaisen hyvä ja poiksitä edes kokeiltaisiin.
seminaarissa.
keuksellisesti maailmankaupan
vahva kasvu on ollut laaja-alaista
Reilun tunnin luento päättyi Peniin maantieteellisesti maapallolla MAKE CASTINGS
kan visioihin tulevaisuudesta. UseiGREAT AGAIN
kuin myös eri elinkeinoissa (teolden joukosta muistan erityisesti yhlisuus, kauppa, jne.).
Hörpättiin sitten kahvit ja tultiin den: Pekan visiossa Suomen valiPalokangas myös kosketteli Yh- kuuntelemaan toimitusjohtaja Pek- moiden uusi aika on pienempi,
dysvaltojen ja presidentti Trumpin ka Kemppaisen keynote –puheen- mutta parempi.
uhkaamia tulleja ja Kiinan vastatulleja kiintoisalla tavalla. Mutta koska luennoitsija kertoi näistä aivan
huhtikuun alussa ja Valimoviesti tulee SVY:n jäsenille Juhannusviikolla, niin Mr. Trump saattaa tuon ajan
kuluessa saada monenmoista aikaiseksi,ja sen vuoksi tyydyn toistamaan Palokankaan näkemyksen,
että nyt nähty kärhämöinti on vasta
alkua tuleville yllättävillekin tapahtumille. Perusongelma Yhdysvaltain kannalta on valtava alijäämä
erityisesti Kiinan kaupassa, ja nämä tulevat tapahtumat on oikeasti otettava vakavasti Euroopassa,
jotta säästyisimme Euroopassa
mahdollisimman pienin vaurioin
mahdollisen kauppasodan melskeissä. Tärkeä ja usein hyvinkin
tarkka ennustemittari eli Euroopan ostopäällikköindeksi on edelleen kasvun puolella, mutta lähtenyt heikkenemään.
temian tutkijana neljän vuoden
ajan, uskon löytäneeni kysymykseen vastauksen. Sattuneesta
syystä en vastausta tässä yhteydessä avaa.

Suomen takamatka (BKT) on todella hurja, noin 8 % Euroopan
muihin maihin verrattuna. Ja mie-
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lenkiintoista oli kuulla Palokankaan
kertomana, että poliitikkojen puheissa vilahdellut viesti, että Suomi olisi kuromassa tätä takamatkaa kiinni, se ei pidä paikkansa
ollenkaan. Ja totta tosiaan, kun
katsoimme uusimpia käyrästöjä,
Suomen kulmakerroin ei poikennut
millään tavalla muista verrokeista.

Keynote –puheenvuoron piti toimitusjohtaja Pekka Kemppainen,
Karhulan Valimo Oy. Luennoitsija toi useita kertoja esille valujen
aivan keskeisen roolin koneissa ja laitteissa, sekä digitalisaation
VALIMOVIESTI 2/2018
ja uusien teknologien mahdollisuudet.

VUODEN
VALUNKÄYTTÄJÄPALKINTO

osaavilta, luotettavilta ja joustavilta suomalaisilta valimoilta.

Valun Käytön Seminaarin perinteisiin kuuluu Valimoteollisuus ry:n
huomionosoitus vuoden valunkäyttäjälle tai vaihtoehtoisesti nuoren
valimoalan jatko-opiskelijan kannustaminen opintostipendillä.
Tämän vuoden seminaarissa valunkäyttäjäpalkinnon vastaanotti
Moventas Gears Oy. Valimoteollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Marko Telenius perusteli
valintaa toteamalla, että yrityksen
toiminnassa valukomponenteilla
on iso rooli, ja nyt palkinnon saava yritys on jatkuvasti parantanut
valutuoteintensiivisiä tuuliturbiinivaihteitaan. Valimoiden kanssa yritys on tutkinut jo pitkään ja tutkii
edelleen käytössä olevia valumateriaaleja ja -konstruktioita. Telenius
totesi Valimoteollisuus Ry:llä olevan vakaa uskomus, että Moventas
Gears Oy hankkii jatkossakin suuren osan valukomponenteistaan

Moventas Gears Oy:n puolelta
palkintoa oli vastaanottamassa
päämetallurgi Kaisu Soivio, joka
vastauspuheenvuorossaan kiitti
Valimoteollisuus ry:tä huomionosoituksesta. Soivio mainitsi, että
Moventas Gears Oy on vientiyritys,
joka suunnittelee, valmistaa, kehittää ja markkinoi tuuliturbiinivaihteita. Vaihteen toimituspaino on tyypillisesti 20–35 tonnia. Yrityksen
toiminnan painopiste juuri nyt 3–5
MW:n onshore-tuotteissa. Yrityksen koko tuotanto viedään ulkomaille. Maailmanlaajuisilla markkinoilla kilpailu on toiminnan kaikilla alueilla äärettömän kovaa. Moventaksen valunkäyttö vuodessa on
noin 4 500 tonnia valurautaa, josta
2 000 tonnia tulee kotimaisilta valimoilta. Tämän vuoksi kotimainen
valimoteollisuus on menestyksen
avain.

Soivion valimosydäntä lämmittää
aina tehtaalla kiertäessä nähdä, että Moventaksen valut todella näyttävät valukappaleilta. Niissä on jouheita muotoja, pyöristyksiä ja selvät
jakotasot. Tuuliturbiinin osien suunnittelussa yrityksellä on käytössä
mm. tietokoneavusteinen topologiaoptimointi. Pikavalmistusmenetelmät odotuttavat vielä itseään,
koska Moventaksen tuotteet ovat
hyvinkin kookkaita. Ulkopuolelta
tulevat suunnittelusäännöt rajoittavat materiaalivalintoja tällä hetkellä
pallografiittilaatuihin. Moventaksen
keskeiseksi kilpailutekijäksi on valittu maailmanluokan teknologia, jonka
avulla yritys haastaa konservatiivisia
alan toimintamalleja. Valutuotteiden
kehittäminen yhdessä suomalaisten
valimoiden kanssa on tässä työssä
keskeisessä roolissa.
Tärkeimmät lähteet: Valun käytön seminaarin 2018 luennot, Valimoteollisuus ry
VALTY, Teknologiateollisuus ry sekä lukuisat
keskustelut. Artikkeliin liittyvän palautteen
lukija voi antaa sähköpostilla:
olavi.piha@aalto.fi

Valimoteollisuus ry palkitsi vuoden valunkäyttäjänä Moventas Gears Oy:n. Valimoteollisuus ry:n asiantuntija Juhani Orkas luovuttaa ”Sammon taonta” reliefiä päämetallurgi Kaisu Soiviolle. Hallituksen 1. varapuheenjohtaja,
toimitusjohtaja
Marko Telenius seuraa keskellä reliefin luovutusta.
VALIMOVIESTI
2/2018
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VUOSIKOKOUSKUTSU −
ÅRSMÖTESKALLELSE
Suomen Valimotekninen
Yhdistys ry:n 71. vuosikokous
pidetään perjantaina
5.10.2018 klo 13.00
Hotelli Aquarius
Kullervontie 11, 23500 Uusikaupunki
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.

Finlands Gjuteritekniska
förening rf:s 71. årsmöte
arrangeras fredagen den 5.10. 2018 kl 13.00
Hotel Aquarius
Kullervontie 11, 23500 Nystad
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9. §.

14

VALIMOVIESTI 2/2018

OHJELMA
TORSTAI 4.10.2018
SAAPUMINEN HOTELLIIN, HOTELLI AQUARIUS
		
KULLERVONTIE 11, 23500 UUSIKAUPUNKI
						
18.00		
VALIMOALAN PERINTEISEN KEILAMESTARUUSKISAN
		
UUDENKAUPUNGIN OSAKILPAILU, HOTELLI AQUARIUS
21.00		
ILTAPALA, HOTELLI AQUARIUS

PERJANTAI 5.10.2018
08.00 ILMOITTAUTUMINEN, AAMUKAHVIT
HOTELLI AQUARIUS
08.15 VIERAILU, UUDENKAUPUNGIN RAUTAVALIMO OY,
VALMET AUTOMOTIVE OY
12.00 LOUNAS
ILMOITTAUTUMINEN JATKUU
13.00 SVY:N VUOSIKOKOUS
14.00–14.30 ILTAPÄIVÄKAHVIT
14.30–16.00 ESITELMÄTILAISUUS
–
UUDENKAUPUNGIN RAUTAVALIMO OY,
TOIMITUSJOHTAJA TIMO RAUTARINTA
–
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINJOHTAJA, ATSO VAINIO
–
PÄÄTÖSSANAT, TIMO RAUTARINTA
13.00–16.00 RINNAKKAISOHJELMA
–
VIERAILU BONK-MUSEOSSA, KEILAUSTA
16.00 SAUNA, HOTELLI AQUARIUS
19.00 ILTAJUHLA, UUDENKAUPUNGIN GOLF-RAVINTOLA
–
JUHLAILLALLINEN
		
•KALALAJITELMA LÄHIALUEEN KALOISTA
		
•YRTTIKUORRUTETTUA YLÄNELÄISTÄ LUOMUKARITSAA
		
•UUDENKAUPUNGIN MARENKIA JA VADELMIA		
–
MUUTA OHJELMAA
01.00 TILAISUUS PÄÄTTYY

VALIMOVIESTI 2/2018
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GIFA-MESSUT
25.-29.6.2019

Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Betorantie 30
FI-23500 Uusikaupunki, Finland
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www.urv.fi
urv@urv.fi
Tel. +358 2 842 9000
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Pakkaskestävän
pallografiittiraudan
valmistaminen
TEKSTI JA KUVAT: MARKKU ELJAALA

Edellisen parin vuosikymmenen aikana paksuseinämäisen pakkaskestävän
pallografiitin käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Tärkeimpinä kasvusektoreina ovat olleet erinäiset venttiilit, kaivosteollisuus, off-shore-laitteet ja
ennen kaikkea tuulivoimateollisuuden komponentit, joiden koko kasvanut
likipitäen samassa suhteessa tuulivoimaloiden lisääntyneen tehon kanssa. [1]
TAUSTAA

niin mikrorakenteen tulisi täyttää
seuraavat vaatimukset:
- Pallomäärän tulisi olla 100-200
Sitkeät ja kylmänkestävät raupalloa/mm2. Suurempi palloututalaadut (EN-GJS-350-22LT ja
misaste heikentää iskusitkeyttä ja
EN-GJS-400-18LT) ovat alkaneet
saamaan jalansijaa yhä useammal- heikompi palloutumisaste aiheuttaa raerajoille hauraita faaseja, jotla toimialalla teräsvalujen korvaaka heikentävät lujuutta ja sitkeyttä
jana. Valurauta soveltuukin hyvin
moniin näistä kohteista, mikäli ra- - Palloutumisasteen tulisi olla
yli 95%
kenteelta ei edellytetä hitsattavuutta. Kylmäsitkeiden rautalaatu- - Matriisin tulisi olla täysin ferriitjen voittokulkua on hidastanut ai- tinen ilman raerajakarbideja ja/tai
noastaan niiden normaali vaikeam- perliittiä
pi valmistettavuus etenkin paksuKokemuksen mukaan nämä vaatiseinämäisten rakenteiden osalta.
mukset ovat saavutettavissa valuti[1][2][3]
laiseen mikrorakenteeseen tarkoilValuraudan mikrorakenteen omi- la analyysirajoilla ja prosessiparanaisuudet kuten grafiitin morfolo- metreilla. [3][6][7]
gia ja seosaineiden suotautuminen
määrittyvät pitkälti jähmettymisen
aikana. Nämä ilmiöt vaikuttavat
SEOSTUKSEN VAIKUTUS
huomattavasti raudan iskusitkey- PAKKASSITKEÄN PALLOteen ja transitiolämpötilaan eten- GRAFIITIN OMINAISUUKSIIN
kin paksuseinämäisessä rakenteessa. [1][2][3]
Korkea hiilipitoisuus lisää rakenteen grafiitin osuutta, mikä heikenJotta vaadittavat mekaaniset
tää rakenteen kykyä absorboida isominaisuudet saavutettaisiin,
kuenergiaa. Toisaalta korkea hiili-
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pitoisuus laskee materiaalin transitiolämpötilaa. 3,3 – 3,5 %:n hiilipitoisuus on hyvä kompromissi näiden kahden ominaisuuden välillä.
Kuvassa 1 on esitetty hiilipitoisuuden vaikutus raudan iskusitkeyteen.
[6]
Pii, kuten cerium ja nikkeli, laskee
jähmettyvän austeniittirakeen sulamispistettä, mikä edistää chunkygrafiitin muodostumista. Tämän johdosta piin pitoisuutta on kontrolloitava tarkasti etenkin paksuseinämäisissä rakenteissa. Pii liuoslujittaa ferriittistä rautaa voimakkaasti, minkä
vuoksi matalampi piipitoisuus tuottaa matalamman transitiolämpötilan. Kuitenkin tarvitaan riittävä piin
minimitaso, jotta rauta säilyttäisi
grafitointipotentiaalinsa. Kuvassa
2 on esitetty eri piipitoisuuksien vaikutusta raudan iskusitkeyteen. Piipitoisuuden noustessa 1,8 %:sta
2,7 %:iin muuttuu murtumamekanismi sitkeästä hauraaksi [2][4][5][6]
Fosforia tulisi välttää kaikissa tapauksissa, sillä se muodostaa raeVALIMOVIESTI 2/2018

Kuva 1. Kuvassa on esitetty hiilipitoisuuden vaikutus raudan iskusitkeyteen eri lämpötiloissa [6]

Kuva 2. Kuvassa on esitetty piipitoisuuden vaikutus iskusitkeyteen. [6]]
VALIMOVIESTI 2/2018
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rajoille haurasta yhdistettä, steadiittia. Ilmiö korostuu etenkin paksuseinämäisissä valuissa, joiden
raerajojen fosforipitoisuus voi olla kymmenkertainen sulan lähtötasoon verrattuna. Fosforin pitoisuus tulisi pitää alle 0,025 % tason.
Vaikka raerajoille ei muodostuisikaan steadiittia, niin raerajoille diffuntoituva fosfori heikentää raerajan koheesiota ja lujuutta. [6][7]
Rikkipitoisuuden minimiksi suositellaan 0,006 %, jotta sulan kyky
muodostaa ytimiä riittävän palloutumisasteen saavuttamiseksi varmistuisi. Rikkipitoisuuden noustessa yli 0,012 %:n palloutumisasteessa alkaa esiintyä häiriöitä.
Joka tapauksessa rajan ylittävillä
rikkipitoisuuksilla käsittelyaineen
määrää täytyy lisätä. Lisääntynyt
käsittelyaineen määrä voi taas johtaa liian suureen piipitoisuuteen,
jolloin iskusitkeys saattaa laskea.
Palloutumisasteen vaikutus iskusitkeyteen on esitetty kuvassa 3. Fosfori ja rikkipitoisuuden haitallinen
vaikutus iskusitkeyteen korostuu
etenkin kun lähestytään kovempia
pakkasasteita (-40 C). [6][7]

tävän raudan kiertoromusta. KuLämpökäsittelyn rooli on kaksivassa 4 on esitetty kiertoromuojakoinen pakkassitkeiden pallograsuuden vaikutus raudan sitkeyteen. fiittirautojen valmistuksessa. Pääsääntöisesti kustannuksia aiheutMagnesiumkäsittelyssä tulisi vält- tavaa pitkää lämpökäsittelyä pyritää ylimääräistä magnesiumin käyt- tään välttämään, mutta toisaalta
töä, sillä se voi johtaa liian tehoklämpökäsittelemällä on mahdolliskaaseen hapen poistoon raudasta, ta saada heikompilaatuinen mikromillä voi heikentää grafiitin ydinty- rakenne täyttämään pakkassitkeän
mistä. Tämän vuoksi on suositelta- laadun vaatimukset. Valutilaisessa
vaa käyttää alhaisemman magne- rakenteessa 2.5 %:n piipitoisuudelsiumpitoisuuden käsittelyaineita.
la hieno grafiittirakenne takaa parMikäli tämä johtaa liian suureen
haan sitkeyden toisin kuin suuri
lopulliseen piipitoisuuteen, niin
pallokoko. Lämpökäsitellyssä ratällöin voi olla kannattavampaa
kenteessa tilanne on päinvastaikäyttää nikkelimagnesiumia. Sanen. Homogenisoidulla raudalla
masta syystä perusraudan rikkipiiskusitkeys paranee ja transitiolämtoisuus on syytä pitää riittävän alpötila laskee pallokoon ja –välin
haalla ja valita käsittelymenetelmä, kasvaessa. Piipitoisuuden laskemijolla magnesiumin saanto käsitte- nen 1,5 %:n tasolle yhdistettynä holyssä on mahdollisimman hyvä.
mogenisointihehkutukseen nostaa
Tundish-mentelmää suositellaan
sekä raudan iskusitkeyttä, että lastästä syystä yleisesti. [3][6]
kee transitiolämpötilaa. [2]

Ymppäys on yksi tärkeimmistä
prosessivaiheista hyvälaatuisen
pakkaskestävän pallografiitin valmistamiseksi. Onnistunut ymppäys
on erittäin tärkeää paksuseinämäisillä valuilla. Ymppäysaineen kemiallinen koostumus takaa hyvän vaimenemisenkeston, korkean pallouMangaani rikastuu raerajoille
tumisasteen, ja toimii vielä lämpöetenkin paksuseinämäissä valuistilan 1350 C alapuolella. Ymppäys
sa, mikä edistää perliitin muodos- tulisi suorittaa kaksivaiheisena. 0,4
tumista näille alueille. Muodostuva – 0,8 % lisätään siirto tai valusenkperliitti haurastuttaa pallografiittia. kaan ja 0,1 – 0,2 % lisätään valuTämän takia mangaanipitoisuus tu- suihkuun tai –kanavaan. [3][6]
lisi pitää mielellään alle 0,15%:n.
Samoin kaikkien muidenkin perliValulämpötila on tyypillisesti vätoivien aineiden pitoisuudet tulisi
lillä 1370 – 1420 C, mutta paksuseipitää minimissään. [3][6]
nämäisessä valussa voi olla tarvetta rajoittaa valulämpötila 1350 C
asteen alapuolelle hyvän pallouPROSESSIPARAMETRIEN
tumisasteen saavuttamiseksi. LiVAIKUTUS
säksi näin saadaan hyödynnettyä
parhaiten grafiitin muodostumisen
Sulatuspanoksen tulisi sisältää
valua tiivistävä vaikutus niin, että
vähintään 40 % puhdasta harkkovaluun ei muodostu imuhuokoirautaa, jonka jäännöspitoisuudet
suutta. Ylikuumennus yli 1500 C
mangaanin, fosforin, kuparin ja
asteen yläpuolella sulatusuunissa
kromin osalta ovat mahdollisimman pienet. Loppupanos kooste- tulisi pitää mahdollisimman lyhytkestoisena [3][6]
taan teräsromusta ja pakkaskes-
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Kuva 3. Kuvassa on esitetty palloutumisasteen vaikutus iskusitkeyteen [6]

Kuva 4. Kuvassa näkyy eri rautalaatujen venymiä erilaisilla harkko-kiertoromu suhteilla [3]
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VDG:n ja BDG:n
vuosikokoukset
Salzburgissa
26. ja 27.4.2018
Saksan valimoteknisen yhdistyksen VDG:n ja Saksan valimoteollisuusliiton
BDG:n samaan aikaan järjestämät vuosikokoukset, kutsutaan ”Große Gießereitechnische Tagung”, eli Suuret Valimotekniset Päivät järjestettiin tällä
kertaa Salzburgin suuressa kongressikeskuksessa.
Päiville oli ilmoittautunut 715
VDG:n ja BDG:n jäsentä seitsemästätoista eri maasta. Päivien aikana
pidettiin 36 esitelmää. Kongressikeskuksen suuressa sisääntuloauloissa oli näyttely, johon 64, lähinnä saksalaista valimoteollisuuden
toimittajaa, oli pystyttänyt pieniä
osastoja.

mistajat perinteisten autojen lisäksi yhä enemmän tarjoavat hybridi-,
ladattavia hybridi- ja täyssähköautoja. Nemak Europe on lyhyessä
ajassa mm. yritysostoin syntynyt
suurkonserni, johon kuuluu 38 tuotantolaitosta maailmanlaajuisesti
16 eri maassa. Nemak Europen
palveluksessa on yli 22 000 henkilöä. Dr Lelling totesi, että autojen
Päivien pääesitelmät liittyivät au- valmistamisessa tullaan jatkossa
tomoottoritekniikkaan. Perinteiskäyttämään enemmän valukappaten bensiini- ja dieselkäyttöisten
leita kuin aikaisemmin. Syyt tähän
moottoreiden päästövaatimuksia
ovat seuraavat: autojen paino tuollaan edelleen vuonna 2020 kiris- lee edelleen alenemaan, oli moottämässä, ja muutamat eurooppatoriratkaisut mitkä tahansa. Erityilaiset suurkaupungit ovat ajoittain sesti hybridikonseptit, jolloin aurajoittaneet dieselautoilla ajoa nii- tossa on sekä poltto- että sähköden keskustoissa huonon ilmanlaa- moottori patteristoineen johtavat
dun vuoksi. Eurooppalaiset auton- siihen, että varsinkin alumiinista
valmistajat ovat pikaisesti perinvalmistettuja valukappaleita tarviteisten automallien rinnalle tuotaan enemmän kuin aikaisemmin.
neet markkinoille erilaisia hybridi- Nemak on lyhyessä ajassa kasvatja täyssähkömalleja. Autonvalmis- tanut alumiinin tuorehiekka-, kokiltajien uudistunut valuntarve oli
li-, pyörivä kokilli- ja painevalukanäiden päivien keskipisteessä.
pasiteettiaan. Yritys on myös kehittänyt uuden alumiiniseoksen, jonEnsimmäisenä esityksenä oli Ne- ka lämpölujuusominaisuudet ovat
mak Europe yrityksen Dr Klaus Lel- selvästi aikaisempia alumiiniseoklingin pitämä erinomainen katsaus sia paremmat. Tätä kupariseostetnykytilanteeseen, jossa autonvaltua alumiinia käsiteltiin erillisessä
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esitelmässä, jossa mm. todettiin,
että bensiinikäyttöisellä 1,8 litran
neliventtiilisellä moottorilla, jolla
on alumiinista valmistettu sylinterikansi, on päästy niin suureen tehoon kuin 200 kW/l.
Nemak pystyy tarjoamaan autonvalmistajille kaikki niiden tarvitsemat kevytmetallikappaleet, myös
vaihteisto- ja korirakennuksen osat.
Dr Lellingin käsityksen mukaan autojen valmistus Euroopassa tulee
lähivuosina lisääntymään. Valuraudan käyttö autoissa tulee edelleen
jatkumaan, eikä hänen käsityksen
mukaan valu- ja pallografiittirautakappaleiden tonnimäärät pienene. Valuntarpeen kasvu on kokonaan alumiiniosissa, joiden tarve,
varsinkin niin kauan kuin valmistetaan hybriditekniikalla olevia autoja,
tulee olemaan suuri. Kun siirrytään
takaisin autoihin, joissa on vain yksi
moottori, tilanne muuttuu, ja valukappaleiden kokonaismäärä taas
vähenee, olipa moottoritekniikka
silloin mitä tahansa.
Toisen pääesitelmän piti Georg
Fisher Casting Solutions :lta Jo-
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sef Edbauer. Georg Fisher Casting
Solutions on kuten Nemak, suuri
saksalaisen autoteollisuuden komponenttitoimittaja 15. eri tuotantolaitoksella, lähinnä Euroopassa.
Edbauerin esitys myötäili Dr Lelligin luentoa, mutta oli enemmän
rautapainotteinen. Georg Fisherin
asiakkaina on myös kuorma-autovalmistajia, joiden valukappaletarpeessa pallografiittirauta edelleen
tulee säilymään vahvana. Molempien esityksissä tuotiin esille tuotekehityksen ja digitalisaation tärkeä
rooli. Molemmat totesivat, että
nuorille innovatiivisille insinöörille
on autoteollisuuden komponenttivalmistajilla nyt suuri kysyntä.
Sähkömoottoritarjonnan yleistyminen ja sen vaikutus valimoiden
valutuotantoon käsiteltiin tilastojen valussa prof. Lothar Kallien ja
Dr. Christian Wilhelmin yhteisesityksessä. Analyysin perusteella arvioitiin, millainen tilanne voisi olla
vuonna 2025. Luento myötäili aikaisemmin esitettyä. Politikkojen ja
virkailijoiden joidenkin saksalaisten
kaupunkien keskustojen varoitukset mahdollisista dieselkäyttöisten
autojen käyttörajoituksista ovat
johtaneet tilanteeseen, jossa kuluttajilla on vaikeaa päättää, minkä tyyppinen moottoriratkaisu on
omalle kohdalle paras. Latauspisteiden vähyys Saksassakin on ilmeinen. Matka siihen, että kokonaan
sähköllä kulkevien autojen myyntimäärät olisivat Saksassa suuret,
on pitkä. Hyötyajoneuvoissa dieselmoottorit voimanlähteenä tulevat pitkään säilyttämään asemansa. Poikkeuksen voivat tehdä kaupunkibussit: Uudet konseptit, jotka
perustuvat yksinomaan sähkömoottorien käyttöön, ovat monilla bussivalmistajilla kehitteillä
paraikaa.
Eniten taputuksia keräsi itävaltalaisen moottoripyörävalmistaja
KTM Sportmotorcykle AG:n pääomistajan Stefan Pierer. Hän osti
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vaikeuksissa ollen KTM:n kolmekymmentä vuotta sitten, ja on kehittänyt yritystä määrätietoisesti
siten, että KTM on kohta maailman
kolmas moottoripyörävalmistaja
Hondan ja Suzukin jälkeen. KTM
voi nyt valmistaa myös Husqvarna
-nimisiä moottoripyöriä, ja äsken
Intiassa käynnistynyt valmistus johtanee siihen, että 400 000 kappaleen vuosimäärä rikkoontuu muutamassa vuodessa. KTM käyttää
moottoripyörissään paljon kevytmetallia ja tulee myös tekemään
niin jatkossa. Hän totesi, että valukappaleet ovat moottoripyörävalmistuksessa ”herkin osa”, ja peräänkuulutti valukappaleiden valmistuksessa täydellistä prosessinhallintaa. Pierer otti myös kantaa
sähköistämiseen yleensä. Hän totesi, että sähkö on erinomainen
voimanlähde kulkuvälineissä, jotka
ovat kevyitä, ja jotka kulkevat lyhyitä matkoja. Hän mainitsi erityisesti
sähkömoottoriavusteiset polkupyörät, jotka myös ovat KTM-yrityksen valmistusohjelmassa, ja joiden myynti lyhyessä ajassa on kasvanut suuriin lukumääriin. Sähkökäyttöisiä moottoripyöriä voidaan
valmistaa, mutta niiden myyntimäärät tulevat hänen käsityksen
mukaan jäämään pieniksi. Pierer
nauratti kuulijakuntaa, kun hän sanoi suoraan, mitä moni kuulija sisimmissään ajatteli. Saksassa tuotetaan edelleen suuri osa sähköstä
ruskohiilestä Ruhr-alueella. Mikä
on järki siinä, että Keskisaksassa
suurin CO2-emissioin tuotettu
sähkö siirretään Etelä-Saksaan ja
kompleksien korkeajänniteverkkojen kautta paikallisille sähkönjakajille, jotka puolestaan siirtävät sähkön matalajännitteisenä autoilijoiden pysäköintipaikoille, jossa sähkö siirretään autojen Li-pattereihin
48 V jännitteisenä. Koko ladattavan
sähkömobiliteetin ja hybriditekniikan käyttö ei ole sähkön tuotannon
ja siirron kannalta tällä hetkellä
Saksassa ympäristöystävällistä ja
tehokasta. Esim. hybriditekniikan

CO2-kokonaispäästöt, on useissa
selvityksessä todettu korkeaksi.
Hän kysyi, eikö olisi järkevämpää
ensin jatkaa bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen päästövaatimuksien kiristämistä, voittaa aikaa ja siten luoda paremmat edellytykset
laajamittaiseen esim. sähköllä kulkevien autojen käyttöön, kun tekniikka on kehitetty pidemmälle.
Teknisesti mielenkiintoisen
esitelmän pitivät prof. Norbert
Hofman ja Makus Albert. Sulzerin
Sveitsin rautavalimossa oli jo vuonna 1989 aloitettu kokeilla 56 t painavien moottorilohkojen nopeutettua jäähdytystä valun jälkeen DYKO tekniikan avulla. DY-KO tarkoittaa nopeutettua valukappaleiden
jäähdytystä hiekkamuoteissa valun
jälkeen. Ilmalla jäähdytettyjä kokilleja käyttämällä on isojen, yli 5 t
painavien valukappaleiden jäähtymisaikoja voitu lyhentää puolella.
Esityksellä oli kaupallisia ulottuvuuksia, koska Albertin edustama
yritys MAC GmbH Consulting and
Engeneering tarjoaa DY-KO menetelmään liittyvää konsultointia.
Piiseostettuja pallografiittirautoja käsiteltiin kahdessa esitelmässä.
Käyttämällä erikseen pieniä määriä
kuparia, kromia, mangaania, molybdeeniä, vanadiinia ja Niobia on
matriisin lujuusominaisuuksia voitu Aachenin yliopiston tutkimuksessa parantaa. Kromi, mangaani
ja kupari lisäävät perliitin osuutta
matriisissa, ja muut elementit nostavat karbidien määrää. Hallitsemalla jäähdytystä voidaan karbidien määrä ennakkoon arvioida ja
hallita. Georg Ficher Casting Solutionin edustaja Werner Menk puolestaan mainosti niiden Sibo-Dur
500 – 700 laatuja. Pienellä kupariseostuksella, matriisin perliittimäärää nostamalla, on saatu aikaan sitkeä luja pallografiittirauta, jonka iskusitkeysominaisuudet ovat perinteisiä piiseostettuja pallografiittirautalaatuja parempia.
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Hüttenaes-Albertuksen Carsten
Kuhlgatz piti esityksen siitä, miten
valimoiden kemikaali- ja raaka-aine-, kone- ja laitetoimittajat ja valimot yhdessä voivat nopeuttaa uuden teknologian käyttöönottoa.
Hän toi esille esimerkin Kiinasta,
jossa suurin autoteollisuuden komponenttivalmistajan piti nostaa valukappaletuotantoaan ja samalla
siirtyä cold box -menetelmästä anorgaanisiin keernasideaineisiin.
Kysymyksessä oli tilanne, jossa
paikalliset viranomaiset olivat esittäneet ympäristösyistä ukaasin:
cold box-menetelmän käyttö on
vuoden sisällä ympäristösyistä lopetettava. Muodostettiin projekti,
jossa oli mukana kaksi suurta tunnettua eurooppalaista keernatyk-

kivalmistajaa, tunnettu saksalainen
työkalukeernalaatikkovalmistaja, ja
H-A uusien keernasideaineiden
toimittajana sekä paikallinen hallirakentaja ja teräsrakenteiden toimittaja. Vuodessa piti synnyttää
uutta keernojenvalmistuskapasiteettiä, joka edellytti 36 uuden
keernatykin hankintaa ja käyttöönottoa, niille keernalaatikot
ja keernojen käsittelyä. Lisäksi piti ratkaista kaikki keernanvalmistuksen raaka-aineiden ja valmiiden
keernojen sisäinen logistiikka valimossa. Projekti onnistui, mutta
Kuhlgatz totesi, ettei ilman saumatonta yhteistyötä projektiin osallistuvien yrityksen kesken, näin kireää
aikataulua olisi ollut mahdotonta
noudattaa.

Tällä kertaa päivien ohjelmaan
ei sisältynyt mahdollisuutta käydä
lähialueen valimoissa. Vastapuoleksi tarjottiin erinomaisia esitelmiä
ja mitä mainioimmat puitteet tapaamisiin ja ajatusten vaihtoon sekä kongressikeskuksen näyttelytiloissa, että päivien ohjelmiin kuuluvissa lounas- ja iltatilaisuuksissa.

Saksalaisten valimopäivien iltatilaisuus pidettiin Salzburgin lentokenttäterminaali kahden sisääntuloaulassa. Lomakauden ulkopuolella
terminaali 2. on vähäisessä käytössä. Sisääntuloaula voidaan tarvittaessa muuttaa juhlasaliksi, johon mahtuu yli 1000 henkilöä.
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DRYING NEW VALUE
www.sftec.fi
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PIETARSAAREN
ALUEEN MALLIVEISTÄMÖT

HISTORIAA:
WÄRTSILÄN / ASKO-UPON /
COMPONENTAN VALIMO
Valimon aikaisempana taustana
on vuonna 1898 perustettu sepänja hevosenkengityspaja, jossa pari
miestä teki kaiken käsin. Tämä paja sijaitsi Vanhan Satamatien varrella. Varsinainen valimo perustettiin vuonna 1900, ja silloinen Pietarsaaren konepaja alkoi valmistaa maanviljelyslaitteita ja –koneita. Tammikuussa 1984 valimosta
muodostettiin itsenäinen tulosyksikkö Wärsilässä -yhtymässä. Valimon osoite olikin muutosten jälkeen Birgerintie 3 ja siinä osoitteessa se taisi olla lopettamiseensa asti.

tamme löytyi viime vuosisadan aikana. Malliveistämö merkittävänä
valutuotannon ”syömähampaana”
oli yhtenä perussyynä valimon menestymiseen.

HENKILÖSTÖ

TEKSTI: Kari Pohjalainen
“mallifossiili” Lepaalta

Westerlund, Arto Latvala, Erkki Alatalo, Tapio Lehtola, Sven Granholm,
Tor Cederberg, Nils Holmstedt, M-L
Peltola, Lars Svarvar, Bengt Strömsten, Tommi Ring, Ari Kujala, Lars
Smith, Boris Ahlsved, Jarl Kullström,
Timo Nyrönen ja Erkki Mustonen.
Työnjohtajana vaikutti edelleen Jarl
Kullström.

Suurimmillaan henkilöstöä Pietarsaaren tehtailla oli 1950-luvun
puolivälissä noin 1200 työntekijää. TYÖNJOHTAJAT
Valumallinvalmistajia oli vain murto-osa koko tehtaan työntekijöistä. Jarl (Jalle) Kullström ehti olla pitkäaikainen malliveistämön työnjohtaja, ja Arto Rautakoski tuli hänen
Valumallinvalmistajia kutsuttiin
eläköitymisensä jälkeen työnjohtaammattinimellä Modell Snickare,
jaksi vuonna 1994, ja hoiteli homja heitä työskenteli vuonna 1969
mat valimon lopetukseen asti.
malliveistämössä 8 mallinikkaria.
Henkilöiden nimet olivat: Lars
PIETARSAAREN VALIMON
Vestersund, Sigurd Cederberg,
Holger Weterlund, Yngve Dah,
MALLIPUOLEN ERIKOISUUS
Anders Dahl, Sven-Olof Engström
Asko Oy -yhtymä osti Pietarsaaren valimon vuonna 1984, ja Asko ja Hans-Göran Enroth. MalliveisTämän kirjoituksen kirjoittaja
tämön työnjohtajana toimi Jarl
Components -yhtymä vuorostaan
kävitutustumassa Wärtsilän vali1997, jolloin valimo siirtyi Santasa- Kullström.
mon malliveistämöön joskus vuolo JOT Oy:n omistukseen. Compoden 1980 aikoihin, jossa opastajaVuonna 1978 malliveistämössä
nentan Pietarsaaren valimo lopena toimi silloin Jarl (Jalle) Kullström.
työskentelivät: Kalevi Norjavaara,
tettiin vuonna 2015.
Silloin malliveistämössä tehtiin mm.
Erkki Alatalo, Sirkka Liisa Kuoppa- valumallien osia Woodin metallista,
la, Per Mattsson, Nils Nyman ja
joka on matalassa lämpötilassa suMALLIVEISTÄMÖ
Nils Holmstedt.
lava metalliseos. Työnjohtaja Kullström esitteli sen käyttökelpoisuutPietarsaaren valimon malliveisVuonna
1988
malliosaston
henta niin vakuuttavasti, että nuorena
tämö edusti edistyksellisempinä
kilövahvuus
oli
17
henkilöä:
Fride
valumallialan lehtorina olin kovin
mallinvalmistuspajoja, joita maas-
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kiinnostunut sen käytöstä valumalleihin. Palatessani Tampereelle kerroin innoissani ko. menetelmästä
paikallisille malliveistämöyrittäjille.
Intoni lopahti, kun osa heistä naurahteli sitä Jallen erikoisuudeksi,
jolla ei ole juurikaan järkevää
käyttöä.
SVY:n messumatkoilla 2000-luvun
taitteessa olimme GIFA-messuilla
Düsseldorf:issa ja siellä oli pitkät
jonot korealaisen valimoyrityksen
osastolle. Yritys esitteli auton imupuolen putkistojen keernojen ”vallankumouksellista” tekniikkaa. Siellä oli imupuolen ”keernat” valmistettu Woodin metallista ja tekniikkaa myytiin innokkaasti autoteollisuuteen. Se siitä ”Jallen” erikoisuuden vanhanaikaisuudesta!!

KÄRKIMALLI OY
Kuten moni muukin Järviseudulta Pietarsaareen tullut, myös Asko
Haavisto aloitti työuransa metsurina. Pietarsaareen muuttaessaan
Asko työskenteli aluksi 60-luvun
puolella Schauman:in paperitehtaalla, jonka jälkeen muutaman lyhyemmän työsuhteen jälkeen hän
siirtyi vuonna 1970 Wärtsilän Pietarsaaren valimon malliveistämöön
mallipuusepäksi. Asko oli 25-vuotias aloittaessaan mallinikkarin
hommat, ja hän työskenteli 17
vuotta mallipuuseppänä Wärtsilän veistämössä vuoteen 1987
elokuun loppuun.
Asko perusti Kärkimalli Oy:n
1.2.1988 Karhusaaren kaupunginosassa olevaan vanhaan kauppakiinteistöön, josta vuonna 1997 yritys
siirtyi Kenkäsepäntie 7:ään. Asko
Haavisto toimi toimitusjohtajana
kuolemaansa asti. Asko menehtyi
vain 66-vuotiaana vuonna 2011.

NYKYTILANNE
Vuonna 1988 Askon poika Kaj
Haavisto astui Kärkimalliin töihin,
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ja nykyisin Kaj vastaa yrityksen joh- kan vaatimuksiin nähden. Vuosi
tamisesta. Kaj:n veli Jari tuli taloon 2000 oli merkittävä ja siinä vaiheesvuotta myöhemmin 1989.
sa hankittiin taloon toinenkin CNCkone. Kyseessä oli täysiverinen työvälinejyrsinkone Deckel Maho, joka
CAD / CAM-AIKA
palvelee vielä tänäkin päivänä
(2018) moitteettomasti.
Vuonna 1994 tehtiin malliveistämössä päätös lähteä CAD/CAM
HENKILÖSTÖ
-pohjaiseen valumallivarusteiden
valmistamiseen. Paikallinen ASKO
Oy Pietarsaaren valimo vaikutti rat- Kaj Haavisto aloitti kouluttautumikaisevasti päätökseen tähän isoon sen valimomallivarusteiden haastainvestointiin ryhtymisestä kyseivaan maailmaan 1.6.1988, jossa isä
senä vuonna.
Asko Haavistolla oli ratkaisevan tärkeä osuutensa. Askon toinen poika
Sitoutuminen valumallivarustei- Jari Haavisto tuli yritykseen töihin
den tietokonepohjaiseen valmisvuonna 1989. Reijo Haavisto astui
tukseen vaikuttaa koko entisen toi- joukkoon vuonna 1991, ja Niko
mintaympäristön totaaliseen muut- Haavisto vuonna 2004.
tumiseen. Ensimmäiseksi täytyy
hankkia riittävän kovalla ”väänVuonna 2000 yrityksen henkilösnöllä” varustettu tietokone suutö tuplaantui. Haavistojen jälkeen
rine näyttöineen ja tehdä päätös,
vuonna 2000 Timo Nyrönen, Erkki
millä ohjelmilla valukappaleiden
Mustonen ja Kristian Lolax liittyivät
ja valumallivarusteiden mallinnus
Kärkimallin tehokkaaseen tiimiin.
suoritetaan. Toisena osuutena on
CNC -jyrsinkoneen hankinta, jossa NYKYTILANNE
pitää olla 3 – 5-akselinen koneistusmahdollisuus. Riittävään aihioi- Vuosituhannen alku sujui vauhden kiinnitystapaan, teräkasettien dikkaasti aina lamaan asti. Suuret
määrään ja jyrsinterien laatuun pi- muutokset, kuten Componentan
tää kiinnittää erityistä huomiota.
Pietarsaaren valimon lopettaminen on heijastunut voimakkaasKaikkein vaikein osuus tulee mal- ti Kärkimallin toimintaan. ”Tänä
linnusjärjestelmän hankinnasta ja
päivänä vuonna 2018 pyöritämme
sen opettelemisesta käytännön toi- yritystä vain omalla porukalla”; samintaan ja yhteistyöhön työstöko- noo toimitusjohtaja Kaj Haavisto.
neen toimintojen kanssa.
Uskomme notkahduksesta huolimatta, että toiminta kiihtyy pakosEnsimmäinen CNC -kone tuli tatakin ja meille tulee aika, jolloin
loon helmikuussa 1995, ja askel va- miehistöä lisätään entisiin lukuihin.
limon päähankkijaksi oli tehty. Pienelle yritykselle astuminen sähköiseen valumallivarusteiden valmistukseen on valtava. Koko ajattelutapa ja vanhoista menetelmistä
luopuminen sekä uuden tuotantotavan omaksuminen vaativat oman
aikansa.
Vuonna 1997 syksyllä siirtyminen nykyisiin toimintatapoihin vaati oman veronsa. Entiset tilat olivat
sopimattomat nykyaikaisen teknii-
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GIFA 2019
ON LÄHEMPÄNÄ
KUIN USKOTKAAN

Usko tai älä, mutta kolme vuotta on ehtinyt vierähtää sitten edellisten GIFA-messujen, ja valimokansa kokoontuu jälleen vuoden kuluttua Düsseldorfiin tutustumaan alan uusimpiin tuulahduksiin.
Vuoden 2019 messut järjestetään juhannuksen jälkeisellä viikolla, eli 25.-29.6.2019. SVY on perinteisesti järjestänyt yhteismatkan messuille, ja niin tälläkin kertaa. Hotellihuoneita on jo varattu siten,
että aamulla pääsee hyvin messualueelle, ja illalla verkostoitumaan Altstadtin humuun.
Tämänhetkinen matkasuunnitelma on seuraavanlainen:
PAKETTI 1
PAKETTI 2
PAKETTI 3
PAKETTI 4

MENO MA 24.6.2019 ILTA, PALUU KE 26.6.2019 ILTA
MENO KE 26.6.2019 AAMU, PALUU PE 28.6.2019 ILTA
MENO KE 26.6.2019 ILTA, PALUU PE 28.6.2019 ILTA
MENO MA 24.6.2019 ILTA, PALUU PE 28.6.2019 ILTA

Yksityiskohdat tarkentuvat heinäkuun alussa, kun lentoyhtiöt julkaisevat kesän 2019 lentoaikataulut.
Matkapaketit tulevat käsittämään edestakaiset lennot Düsseldorfiin, hotellimajoitukset aamiaisineen
sekä henkilöiden ja matkatavaroiden kuljetukset lentokentältä hotellille ja takaisin lentokentälle.
Tarkempi suunnitelma julkaistaan kesällä SVY:n LinkedIn ryhmän kautta, ja se tuodaan kaiken valimokansan tietoon lehdessä 3/2018.
GIFA-messut ovat yhdet valimoalan keskeisimmistä messuista. Yhdessä samanaikaisesti järjestettävien Metec, ThermProcess ja Newcast messujen kanssa ne täyttävät koko Düsseldorfin messukeskuksen viikoksi. Ottaen huomioon valimoteollisuuden myönteinen vire, on messuista odotettavissa
todella vilkkaat. Lisätietoja löydät osoitteesta www.gifa.com.

Lisätietoja SVY:n matkasta antaa Marcus Nybergh, marcus.nybergh@lux.fi, 050 556 7030.
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Tutkimus
ja tiede

Valimohiekkojen terminen elvytys
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Diplomityöprojektin jälkeen
Nuutajärven elvytyslaitoksella on
jo saatu aikaan suuria edistyksiä.
Esimerkiksi elvytyslaitteiston yhteyteen on asennettu tehokkaampaa
jälkiseulontaa, joka parantaa lopputuotteen laatua merkittävästi.
Myös poltinteknologiaa ja savukaasun puhdistusta on päivitetty.
Olemassa olevaa laitteistoa on
myös saatu ajettua takaisin käyttöön; esimerkiksi valmiin tuotteen
annostelu kuljetusautoon toimii
automaattisesti, ja siiloja on riittävästi useamman asiakkaan hiekkojen varastointiin. Asiakkaita on
vasta muutama, mutta elvytettyjen
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hiekkojen käyttöön ollaan oltu
tyytyväisiä alun vaikeuksienkin
jälkeen. Uusien asiakassuhteiden
avaaminen ja toiminnan kehittäminen ovat yhä vahvasti käynnissä, ja FinnRecycling Oy onkin
mukana jo uuden kehityshankkeen suunnittelussa. Laajempaan hankkeeseen on lähdössä
mukaan myös Aalto Yliopisto ja
suomalaisia valimoita, ja hankkeen tarkoituksena on ratkaista
hiekkavalimoiden jäteongelmia.
Mikäli kiinnostuit elvytyslaitoksen
tai Aallon ajankohtaisesta toiminnasta, voit ottaa suoraan
yhteyttä:

Tommi Sappinen,
tohtorikoulutettava,
Aalto Yliopisto,
tommi.sappinen@aalto.fi
Toni Wesin,
myyntipäällikkö,
FinnRecycling Oy,
toni.wesin@finnrecycling.fi
Timo Kronqvist,
projektivastaava,
Timexcon Oy,
timo.kronqvist@timexcon.com
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KUUMA KESÄ
JA PUNAINEN
KARKKILA TULEVAT
TEKSTI: Janne Viitala

Kesä on ovella, ja lomat alkavat, ja museoamanuenssikin voi heittäytyä huoleti riippumattoon. Vai voiko? Onko kaikki tehty, jotta satunnainen museovieras voisi lähteä tyytyväisenä kotiinsa vierailun jälkeen? Tämän tekstin kirjoitusvaiheen ollessa käsillä, voin puhtaalla omalla tunnolla sanoa, että ei ole.
Mutta kun te, hyvät lukijat, saatte tämän tekstin käsiinne, niin tilanne onkin
ihan toinen.
Talvi ja kevät ovat vierähtäneet
kesänäyttelyn parissa sekä hieroessa muutamaa pidempää projektia
kohti loppusuoraa. Kesänäyttelymme, joka ei siis tätä kirjoitettaessa
ole vielä ihan valmis, nimi on ”Punaisen Karkkilan historiaa”. ”Mitä
ihmettä?”, saattaa joku kysyä. Onko museo kenties valjastettu poliittisten voimien airueeksi? Näin ei
todellakaan ole. Näyttelyn aihe on
herättänyt valimomuseon kotipaikkakunnalla Karkkilassa, joka lienee
siis edelleen valtakunnan punaisin
paikkakunta, jo etukäteen keskustelua ja kuhinaa. Kuhina jo etukäteen on hyvin mairittelevaa, mutta
se ei ole, että jotkut ovat jo näyttelyn nimen kuultuaan ilmoittaneet
jättäytyvänsä pois tästä näyttelystä.
Näyttelyssä kerrotaan neutraalisti
paikkakunnan menneisyydestä, vähän myös nykyisyydestä, ja yritetään löytää selitystä Karkkilan punaisuudelle. Paikkakunnan punaisuus on fakta, josta Karkkila tunnetaan, joten miksipäs ei. Kenenkään
ei kuitenkaan näyttelyssä tarvitse
pelätä joutuvansa aivopestyksi.
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VUOSI 1918
HÖGFORSIN TEHTAALLA

elintarvikepulan riivaamassa Suomessa osattiin kyllä olla kiitollisia.
Osittain tämän vuoksi Högforsin
tehtaan punakaartilaiset olivat
Aihetta tutkiessa ei ole voinut
välttyä uppoutumasta vuoden 1918 huomattavasti muita maltillisemtapahtumiin. Karkkila oli sodan ai- pia ja vähemmän verenhimoisia
kuin muut. Högforsin tehdas otetkana suhteellisen veretön paikkatiin kuitenkin punaisten haltuun,
kunta, mutta kyllä sielläkin sattui
ja tapahtui. Tapahtumien keskiös- täysin verettömästi, ja Linder pasä oli, mikäpä muukaan kuin Hög- keni Suomen rajojen ulkopuolelle.
forsin tehdas. Paikkakunnalta punakaartiin liittyi n. 750 miestä, jois- Sota alkoi 28. tammikuuta, ja
ta suunnilleen puolet oli vähintään työläiskaarteista muodostettu pulöyhästi liitoksissa tehtaaseen. Val- nakaarti oli aluksi selvästi niskan
kokaartiin liittyi seitsemän paikka- päällä. Pyhäjärvellä oli hyvin vähän
punaista terroria verrattuna moniin
kuntalaista eikä heitä Karkkilassa,
muihin paikkakuntiin. Kolme paiksilloisella Pyhäjärvellä, havaittu
kakunnalla asuvaa valkoista tapetvasta kuin sodan loppuhetkillä.
tiin, ja jonkun verran ulkopaikkakuntalaisia sai surmansa PyhäjärHögforsin tehtaan oli vuonna
1916 ostanut Suomen rikkain mies, vellä. Varsinaisia taistelujakaan ei
ollut kuin yksi, kun paikallinen pukamariherra Hjalmar Linder, joka
nakaarti pysäytti pohjoista ja valsuhteitaan hyödyntäen oli saanut
Venäjältä hirmuisesti tilauksia. Teh- koisten joukkoja kohti etenevän,
pienen ylioppilaiden ryhmän.
das oli noussut jaloilleen, ja toimi
Kaikki ryhmään kuuluneet saivat
täydellä kapasiteetilla aiemman
surmansa. Högforsin tehtaan johkolmipäiväisen työviikon jälkeen.
Samalla tämä tarkoitti puolta leve- toon ei kohdistettu mitään kostoämpää leipää kiinteää tuntipalkkaa toimia. Ainoastaan tehtaan kunnianauttivien työläisten pöytiin, mistä arvoisa kamreeri Vilho Hedlund
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Högforsin tehtaan
viimeinen ruukinpatruuna Hjalmar Linder.
KRM
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Joel Ström työskenteli Högforsin tehtaan toimitusjohtajana
vuodesta 1916
aina vuoteen
1923. KRM

Punakaartilaisesta Liistoin Kalleista tuli myöhemmin paikkakunnalla tunnettu pelimanni. Erkki Lehtirannan kokoelma.

ajettiin pois paikkakunnalta, mutta hänkin sai matkustusluvan, joka
mitä ilmeisimmin säästi hänen henkensä. Sen sijaan järjestäyneistä
työläisistä aiemmin tylyjä lausuntoja antanut toimitusjohtaja Joel
Ström sai jäädä paikkakunnalle.

kossakin elannon työläisille. Tehtaan pyörittäminen ei ollut kuitenkaan aivan huoletonta hommaa, ja
niinpä Eloranta joutui ottamaan
Suomen Pankista ison lainan palkkojen maksuun maaliskuun puolivälissä. Huhtikuun 9. päivä, sotaonnen jo käännyttyä, tehtaalla pistetTehtaan toimihenkilöille annettiin tiin lappu luukulle, ja kahta viikkoa
mahdollisuus jatkaa toimissaan, ja myöhemmin valkoinen valta oli paiso osa tähän suostuikin, muutama lautettu paikkakunnalle, ja tehdas
kuitenkin tarkoituksenaan heittää
oikeille omistajilleen – taaskin ilhiekkaa tehtaan rattaisiin aina kuin man verenvuodatusta.
mahdollista. Högforsin tehdasta oli
siis tarkoitus pitää käynnissä sota- Paikkakunnan punaisten ja monitoimista huolimatta, ja näin tapah- en tehtaan työläisten kohtalo rattuikin. Ensisijainen tarkoitus oli pal- kaistiin välittömästi valkoisten otetvella punaisten sotakoneistoa. Joh- tua saksalaisten joukkojen johdolla
don otti komissarioksi nimetty vii- vallan 24. huhtikuuta. Anton Elolari Anton Eloranta, joka oli ollut
rannan ja saksalaisten kanssa oli
paikkakunnan näkyvimpiä punaisia sovittu etukäteen, että paikkakunjo ennen sodan alkamista. Tehtaas- nan punaiset antautuvat ehdoitta,
ta pidettiin hyvää huolta, sillä tarluovuttavat kaikki aseensa ja saakoitus tosiaan oli, että se toisi jatvat palata koteihinsa. Koska kaik-
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kia aseita ei heti löytynytkään, niin
tilanne muuttui mielenkiintoiseksi
punaisten jo antauduttua. Saksalaiset ottivat 70 panttivankia, jotka
sullottiin kohti Hyvinkäätä suuntaavaa junaa. Kyseessä oli ”kuoleman juna”, minkä aika moni aavisti.
Sitten tuli uusi käänne. Tehtaan
toimitusjohtaja Joel Ström halusi
kestitä saksalaisvieraat tehtaan isossa rakennuksessa eli Kosthollissa ennen heidän ja junan lähtöä.
Jälkikäteen on muutamasta aikalaismuistelmasta pääteltävissä, että Strömin tarkoitus oli suostutella
saksalaiset teloittamaan vangitut
saman tien. Strömin ehdotus ei
saanut kannatusta ja innokkaimmin sitä tiettävästi vastusti tehtaan
teknillinen johtaja Einar Salven,
joka ajatteli jo tehtaan käynnistämistä uudelleen.
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Lääkäri Wilhelm Haglund ja hänen moottoripyöränsä
vuonna 1940. KRM

Strömin aikomus sai lopulta ihan
erilaisen lopputuloksen, kuin hän
oli ajatellut. Saksalaisten herkutellessa Kosthollissa ja punavankien
viruessa suljetussa junanvaunussa
kuvaan astui, tai ajeli tyylikkäästi
moottoripyörällään, tarinamme
sankari, paikkakunnalla vielä melko uusi tuttavuus, lääkäri Wilhelm
Haglund. Hän avasi omin lupinensa junan vaunun ja alkoi poistaa
sieltä ihmisiä milloin vanhuuteen,
milloin sairauteen vedoten, kaikkiaan 8 vangittua. Vapautettavien
listan hän oli saanut ilmeisesti Einar Salvenilta ja valumestari Svante Hartmanilta. Haglund olisi poistanut vielä useammankin, mutta
sen esti paikkakunnan innokkaimpiin valkoisiin kuulunut kirkkoherra Varmavuori, joka tosin itsekin
poisti junasta yhden vangitun.
Myös muutama muu paikalla ollut valkoinen innostui poistamaan
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Högforsin v. 1911 rakennettu mallimakasiini, joka sodan jälkeen
palveli kuulusteltavien punaisten vankilana. Eric Sundström/KRM

junasta tuttavansa tai ystävänsä.
Juna kuitenkin aikanaan lähti mukanaan vielä viitisenkymmentä punavankia, joista vain harva enää
kotiinsa palasi.

leskellä riittävän kauan välttääkseen
pikatuomion ja välittömän teloituksen. Hän antautui vasta 22. toukokuuta, minkä jälkeen hänet passitettiin vankileirille.

Sisällissodan aikana ja sen jälkiselvittelyissä kuoli maksimissaan 50
Högforsin tehtaan työläistä. Tarkkaa lukua ei saada selville, sillä vain
hieman yli 20 kuolleista oli vakinaisesti tehtaan kirjoilla. Todennäköisesti suunnilleen saman verran oli
torppareita tai talollisten poikia,
jotka toisinaan hakivat lisätuloja
tehtaan palveluksesta. Aika monen
kaatuneen kohdalle ei ole myöskään merkitty ammattia. Usea tehtaan työläinen joutui kuitenkin vankileireille, joista heitä pikkuhiljaa
palaili työhönsä. Yksi tällainen oli
tehdasta johtanut Anton Eloranta,
joka oli paennut metsiin valkoisten
otettua vallan. Hänen onnistui pii-

Myös Hjalmar Linder palasi takaisin Suomeen, piipahtipa Högforsissakin, ja oli innokas aloituttamaan
työt tehtaallaan uudelleen. Hän tarvitsi työmiehiään, ja oli aidosti järkyttynyt heidän kohtelustaan vankileireillä. Hän julkaisi muutamassa
sanomalehdessä kirjoituksen ”Jo
riittää verilöyly”. Kirjoituksen jälkeen Linder joutui kuitenkin vertaistensa keskuudessa epäsuosioon ja käytännössä pakotettiin
muuttamaan maasta pois. Linder
myi omaisuutensa, myös Högforsin tehtaan, tuhlasi rahat ja rutiköyhänä lopulta riisti itseltään
hengen.
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Högforsin tehtaan työläisillä
oli keskimäärin valoisampi kohtalo
kuin entisellä isännällään. Entisten
punaisten sallittiin palata työpaikoilleen. Valumestari Svante Hartman, tekninen johtaja Einar Salven
ja myös paikkakunnalle palannut
kamreeri Vilho Hedlund tekivät
kaikkensa saadakseen miehet töihin ja tehtaan pyörimään. Ainoa,
joka oli edelleen toista mieltä, oli
toimitusjohtaja Joel Ström. Hän
oli menettänyt veljensä punaisen
terrorin uhrina, tosin ei Pyhäjärvellä. Hänen kerrotaan menneen jopa
niin pitkälle, että poltatti lähes upouuden konepajan loppuvuodesta 1918 estääkseen entisten punavankien saamasta töitä. Oli tarina
totta tai ei, niin joka tapauksessa
ajoitus oli Strömin kannalta täydellinen, sillä suuri joukko vangittuja
oli juuri palannut vankiloistaan, ja
oli valmiina aloittamaan työt. Vain
työssä oleville ja heidän perheilleen jaettiin tehtaan puolesta elintarvikkeita. Nyt näitä elintarvikkeita
ei tarvinnut jakaa nälkäisille perheille viiteen kuukauteen, eli sinä

aikana, minkä uuden konepajan
rakentaminen kesti.
Entä mikä oli niiden toimihenkilöiden kohtalo, jotka olivat suostuneet palvelemaan punaista väriä
kannattavia isäntiään sota-aikana?
Heidän kohtalonsa oli hirmuinen;
– he menettivät joulubonuksensa
vuonna 1918.

PERUSNÄYTTELYPÄIVITYS
Punaisen Karkkilan näyttely on
siis avautunut 25. toukokuuta ja
näyttely jatkuu heinäkuun loppuun.
Tulkaahan tutustumaan! Tarjolla on
muitakin mielenkiintoisia aiheita.
Samaan aikaan valimomuseon Galleria Bremerissä on avautunut Sasu
Kermanin (s. 1980) taidenäyttely.
Sasu Kermanin taideteokset ovat
näyttäviä ja isokokoisia. Hän on
tunnettu myös elokuvaohjaajana ja
käsikirjoittajana. Näiden kahden
näyttelyn päättymisen jälkeen Galleria Bremerin valtaa Karkkilan kameraseura ja heidän 60-vuotisjuhlanäyttelynsä.

Kuten lehden viime numerossa
kerroin, niin Valimomuseon perusnäyttelyuudistus on saanut avustusta Karkkilan kaupungilta sekä nyt
myös SVY:ltä. Lisäksi apurahahakemus on meneillään tällä hetkellä
Suomen kulttuurirahastoon, mutta tätä kirjoitettaessa ei päätöstä
sieltä ole vielä tullut. Joka tapauksessa varoja on jo sen verran kasassa, että näyttelyuudistus voidaan
aloittaa tämän vuoden puolella.
Ainut mutka matkassa on vain se,
että valimomuseon rakennus on
edelleen myynnissä. Jos myynti
toteutuu, niin pahimmassa tapauksessa museo joutuu etsimään
uuden kodin. Paljon todennäköisempää kuitenkin on, että mahdollisen uuden omistajan kanssa solmitaan uusi vuokrasopimus. Valimomuseota ei siis missään tapauksessa olla lakkauttamassa. Edelleenkään!

Aurinkoista ja
rentouttavaa kesää
kaikille Valimoviestin
lukijoille!

Sasu Kermanin taidetta.
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AGTOS GmbH STO-Strahltechnik GmbH TEAM-Strahltech GmbH
Em. päämiehemme tarjoavat asiakkkaillemme lähes tulkoon kaikkiin
Suomessa käytössä oleviin Shot-Blast koneisiin varaosia,
nykyisin myös uudistavaa huoltoa sekä uudenveroisia, käytettyjä koneita.
AGTOS GmbH on ensisijainen uusien sinkokoneiden toimittajamme,
(koneita eri puolilla Suomea).

Valimohiekan
AXMANN
Valimohiekansekoittimia
sekoittimiavalmistavat
valmistavat
AXMANNjajaREISSAUS.
REISSAUS & BAUMBERG.
Jälkimmäinen on meillä uusi, edistyksellinen keernatykkien valmistaja,
Jälkimmäinen on
on jo
meillä
uusi, edistyksellinen keernatykkien valmistaja,
(referenssikone
Suomessa)
(referenssikone jo Suomessa)
Muut varteenotettavat toimittajamme: kts.
Valimon Luotettava Yhteistyökumppani -ilmoituksemme!

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
www.diaco.fi diaco@diaco.fi

Linnavuoren valimossa oli Törnqvist-niminen vanha valuri. Aina valutapahtuman koittaessa oli tapana, että konepajan puolelta haettiin poikia apumiehiksi. Kerran oli juuri metallivalu menossa, ja Törnqvist oli itse kaatamassa ja konepajalta tuotu poika kummarina. Tottumaton poika ei hallinnut paljoakaan valun tekniikkaa eikä valimosanastoa ollenkaan. Kesken kaatamisen valuri Törnqvist ärjäisi pojalle
”Niistä nokka” tarkoittaen senkan nokkaan muodostuvan kuonan poistamista. Poika ymmärsi komennon omalla tavallaan. Kaivoi taskustaan nenäliinansa ja meni tarmokkaasti niistämään Törnqvistin nenän. Valun jälkeen Törnqvist kuulemma keskusteli kauan ja voimallisesti asiasta.
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Kasku Rautpohjan Valimosta, osa 2. Kaskut kerännyt Olavi Piha.
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80 MÅSTE
BLI DET NYA 40
TEXT OCH FOTO:
ELISABETH ANDERBERG

Hon har medverkat i Skavlan två gånger. Hon har varit sommarpratare i
Sveriges Radio P1. Och nu har hon även medverkat på Gjuteridagarna.
-Det var första gången jag pratade inför gjutare. Men det var roligt och
de kom med intressanta frågor, säger Maria Strömme. Professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet.
Hon börjar sin föreläsning med
att visa en bild på sig själv som
ung flicka, sittande i en fiskebåt vid
Lofoten där hon har sin uppväxt
och med nariga röda läppar.
-Detta var tiden då norrmän inte
börjat använda Lypsyl än, säger
hon och drar med sig skratt i salen.
Och det är något som är genomgående under hela föreläsningen.
Oavsett om hon pratar om klimatproblemen i världen som gör att
vi måste komma vidare inom nanoteknologin så blandar hon det
med humor som gör att alla lättare
kan till sig det hon säger. Trots att
vi snackar om en av världens mest
komplicerade teknologier.
Batterier är en spännande fråga
för många inför framtiden. Maria
Strömme berättade om en hel del
banbrytande forskningar som
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gjorts inom området.
-Vi har bland annat sett hur vi kan
ta fram ett bränslecellsplåster som
gör el av mjölksyran i svett. Tänk
dig att du i framtiden kanske kan
ladda din telefon genom att ha
ett plåster på armen som genererar el via din svett, säger Maria
Strömme. Hon berättade om flera
utmaningar vi har i framtiden och
kom med olika lösningar. Såsom
cellulosabaserade batterier som vi
kan använda i tapeter som värmer
upp våra bostäder via solceller.
Eller trådbatterier som vi kan ha
i våra kläder som laddas via friktionen när vi andas. Men det var
en sak hon lade lite extra tid på.
Att vi blir allt äldre.
-Vi ökar i befolkning på jorden
allt mer. Men inte för att vi föder
fler barn. Nej, vi föder färre barn.

Vi ökar i befolkningsmängd på
grund av att vi blir äldre.
Maria Strömme berättade om
en av vår tids stora utmaningar. Vi
måste komma på ett sätt på hur
våra kroppar kan hålla längre. Det
genom att få bort åldersrelaterade
sjukdomar och få kroppen att odla
egna reservdelar.
-År 2050 måste 80 år vara det nya
40 år. Annars hamnar vi i en stor
kris.
Krisen handlar om allt från att
vi måste hålla för att jobba allt
längre för att klara av kompetensförsörjningen till att inte belasta vården och dess ekonomi
med åldersrelaterade sjukdomar.
-Och det är via nanomassa vi kan
få kroppen att odla sina egna
reservdelar.
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Maria Strömme lockade till både skratt och eftertanke med sin föresläsning.

Maria Strömme berättar
att stamcellerna i kroppen åker
runt och vet inte riktigt vad deras
uppgifter är. Via nanotech så kan
vi instruera stamceller på vissa
platser i kroppen exakt vad de
ska göra.

där tanden skulle skruva
fast som skapade rätt miljö för
käkbenet att bygga sig självt
kunde man inom några månader se att det kroppen byggt
ett nytt och starkare käkben på
plats, berättar hon.

Det känns ganska mycket som
science fiction. Men det görs
redan idag.
-Tandvården har kommit längst i
detta, berättar Maria Strömme.
Det har gjorts flera framgångsrika
försök inom tandvården till exempel när det handlar om att få kroppen att själv bygga upp käkben.
-Det var en tandläkare som skulle
sätta in tänder med titanskruvar på
en äldre person vars käkben blivit
så skört att skruven inte fastnade.
Genom att lägga en nanomassa

Sedan kunder tandläkaren skruva dit den nya tanden utan problem. På samma sätt har man nått
framgångar hos exempelvis förlamade personer. Man har med
hjälp av nanoteknologi fått kroppen att reproducera nerver i kroppen som gjort att personerna fått
tillbaka rörlighet och känsel.

gjutning. Om man kan få kroppen
att laga sig själv. Kan man även
få material att laga sig självt?
-Jag jobbar ju med levande material. Men det ska inte vara för
otroligt, svarade Maria Strömme.
En annan fråga som kom upp var
hur länge vi egentligen ska leva.
-Att folk blir 200 år kan vi fixa
inom kort. Men sedan handlar
det om filosofiska och etiska frågor som: Vad ska vi egentligen
dö av? Och det lämnar jag till
andra att besvara. Jag tar hand
om nanoteknologin, den filosofiska delen får andra jobba med,
svarade Maria med ett skratt.

När det var dags för frågor från
publiken kom det en som hade
en förhoppning om att detta
skulle kunna överföras direkt till

Oavsett om det handlade om
etik, filosofi eller teknologi så
gick alla ut från föreläsningen
med många tankar om framtiden.
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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:

Lämmitys- ja jäähdytysseula,
panosajo (Neuhof)

AGTOS GmbH

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

Künkel-Wagner ja SLS Swisspour valukoneet
Eri saksalaisia toimittajia
Reissaus & Baumberg Maschinenbau (uudet koneet)
Varaosat: Röper/Lämpe
– Hiekan elvytys, terminen ja mekaaninen:
Axmann, DeAnTek, Webac
– Paineilmalähettimet:
Klein, Neuhof, DeAnTek
– Induktiouunit, -kelat, transistoritekniikka:
I.A.S.
– Romun nostomagneetit:
Himmelmann.
– Amiinikaasupesurit:
B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:
Eri toimittajia
– Sinkotekniikan vara- ja kulutusosat:
AGTOS, STO-Strahltecnik, Team-Strahltecnik
– Tärytekniikka:
Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet: Webac
– Furaani- ja alphaset-hiekkojen sekoittimet: Webac, Axmann
– Tuorehiekkasekoittimet:
Künkel-Wagner
– Panostuslaitteet, pölynpoisto:
Cyrus
– Valimosuunnittelu, valuohjelmat:
DeAnTek
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OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778
e-mail: diaco@diaco.fi
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VIELÄ
TYÖTTÖMÄN
PÄIVÄSTÄ …

Kun viimeksi kirjoitin SAK:n
masinoimasta ”työttömän” päivästä, en ollut ymmärtänyt asian
oikeaa laitaa: aktivointimalli koskeekin vain työttömyyskorvauksen
peruspäivärahalla tai toimeentuloturvan piiriin jo pudonneita, mutta
ei ansiosidonnaisella olevia! Tämä
tekee minusta ko. poliittisesta lakosta vielä naurettavamman: ayjohtajat muka säästämässä valtion
rahoja – ja seuraavassa heti Rinne
jakamassa miljardia eläkekorotuksena. Olisi todella näiden kyydistä pudonneiden ihmisten etu,
että he aktivoituisivat.

työntekijänkin osuuden työttömyysvakuutusmaksusta. Se on
6-7 % prosenttia palkkasummasta. Suurimman osuuden eli 92 %
maksaa kuitenkin valtio kaikkien
myös kassoihin kuulumattomien
verorahoistamme. Tietenkään
näin ei saisi tehdä! Ärtymys on
SAK:ssa valtava, koska kyllähän
se pian murentaisi koko korporaatioiden vallan. Toisaalta mitä
siitä seuraisi – USA:n, Ranskan,
Unkarin, Turkin vai Italian tilanne?!

TYÖPERÄINEN
MAAHANMUUTTOKO RATKAISUKSI VALIMOISSAKIN ?

/ Kolumni
TEKSTI: NIMIMERKKI VAN

sopivien pitää ylikouluttautua.
Ei ratkaisuksi ole muuta kuin
työperäinen maahanmuutto –
myös valimoihin. Kaikissa muissakin teollisuusmaissa on valut
teetetty paljolti muualta tulleilla
– Ruotsissa Suomalaisilla 70-luvulla ja myöhemmin ent. jugoslavialaisilla. Työllisyysastetta on
nostettava rajusti, jotta veloista
ja eläkkeistä ym. sotusta selvitään tai elintaso laskee.

SOTESSAKIN
PIILEE MAHDOLLISUUS

Paljon parjatussa SOTEssa olisi
yksi mahdollisuus tehostamiseen
käytettävissä: poistetaan kokonaan
Nyt taas kun on pikkuisen pääskuntarakenne tai jätetään maahan
ty nousemaan 10-vuotisen laman
pohjasta osa edellisestä pudotuk- 18-50 kuntaa! Kunnista tulee kuiAmmattiliittojen työttömyyskas- sesta, ollaan kohta palkankorotus- tenkin eräänlaisia harrastekerhoja,
saan kuuluminen on houkutin liit- kisassa ja työvoimapulassa. Viralli- kun niille jää vain kolme koota:
tyä liittoihin. Niitä pyörittää erittäin sen Suomen mukaan kaikkien pi– koulutus, kulttuuri ja kaavoitus.
pieni piiri, joka taas pitää koko val- täisi olla ylioppilaita ja korkeakou- Noista varmasti kaavoitus lähtee
tiota otteessaan. Nähtiinpä nyt
lutettuja, vaikka työt olisivatkin las- maakunnille, ja jäljelle jäävät kouerittäin ovela veto esittää liittoihin ten vahtimista, vanhusten hoitoa ja lut ja kulttuuri. Siihen riittänee kolkuulumatonta työttömyyskassaa,
masosa tai puolet nykyisistä kunkuorma-autonajoa tai pizzanpaiskuten Loimaan kassa, johon työtoa. Koulutettuja eivät tuotannolli- taveroista.
suhde-etuna työnantaja maksaa
set työt kiinnosta, ja niihin töihin

TYÖNANTAJAN
TYÖTTÖMYYSKASSA
– VAI VALTION
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 Jyväskylä
puh. 010-672150
fax. 010-6725335
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RIVI-ILMOITUKSET

ERIKOISVALU HALMELA OY
Kartanonlenkki 51
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311
Faksi (019) 689 3333
www.erikoisvalu.fi
INS.TSTO. AX-LVI OY
PL 428
33101 TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.ax.fi
KETO SOFTWARE OY
Ohjelmistoratkaisut
Kari Teräsniska
Puhelin 0400 730 630
www.improlity.com
MALLIVARUSTE KOSKI OY
Maakunnantie 2
27430 PANELIA
Puhelin (02) 8647 465
Faksi (02) 8647 465
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LAPUAN VALU
Kiviristintie 20
62100 LAPUA
Puhelin (06) 433 1731
Faksi (06) 433 2731
Rautavalua jo
1800-luvulta lähtien.
MALLIVEISTÄMÖ
VEIJO KARTTUNEN KY
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
040 0733 521
karttunen@malliveistamo.com
MIILUCAST OY
Merikatu 7
92100 RAAHE
010 5856200
www.miilucast.fi
PEIRON OY
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
020 750 9400
www.peiron.fi

ULEFOS OY /
NIEMISEN VALIMO
Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 3156 640
www.niemisenvalimo.fi
WWW.SVY.INFO
VALIMOINSTITUUTTI
www.valimoinstituutti.fi
www.valuatlas.fi
www.svy.info
SUOMEN VALIMOMUSEO
Tehtaanpuisto, 03601 KARKKILA
Puhelin (09) 4258 3674
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi
Muista museokauppa!
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SUOMEN VALIMOTEKNISTÄ YHDISTYSTÄ TUKEVAT YRITYSJÄSENET
Yritys / Osoite / Puhelinnumero / www.sivut tai sähköpostiosoite
Oy Aga Ab
Itsehallintokuja 6, 02600 ESPOO
010 2421, www.aga.fi
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, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
(08) 410 5600, www.betker.fi
Calderys Finland Oy
Tiilenpolttajakuja 5 A
01720 VANTAA
0207 680 600, www.calderys.fi
Componenta Finland Oy
Panuntie 4
00610 HELSINKI
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
Ferral Alucast Oy
Ferralintie 1, 68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.fi
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Finfocus Instruments Oy
Lepolantie 16
00660 HELSINKI
010 328 9980
www.finfocus.fi36
Heraeus Electro-Nite

International N.V.
Hitsaajankatu 20
00810 HELSINKI
050-326 4793
Johanna.Bartsch@heraeus.com
Insinööritoimisto
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101 TAMPERE
(03) 2680 111, www.ax.fi
Karhulan Valimo Oy
Pajatie 91
48600 KOTKA
www.karhulafoundry.com
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
KM-Valu Ky
Teollisuustalo,
40900 SÄYNÄTSALO
(014) 337 3200
www.km-valu.fi

Leino Cast Oy
Leinonkatu 5, 24100 SALO
(02) 77500, www.leinovalu.fi
Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3, 02650 ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi
Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2
27430 PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.fi
Malliveistämö Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
(03) 379 1330
karttunen@malliveistamo.fi
Malliveistämö MuotoPuoli Oy
Akkutie 4
00770 HELSINKI
www.muotopuoli.f
Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
(02) 641 8540
www.mecatrade.fi
Miilucast Oy
Merikatu 7, 92101 RAAHE
010 585 6200,
www.miilucast.fi
Peiron Oy
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
020 750 9400, www.peiron.fi
PL Finland Oy
Aholantie 17, 21290 RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.fi
Ponsse Oyj
Ponssentie 22
74200 VIEREMÄ
020 768 800, www.ponsse.fi
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Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
(09) 675 166
ravatek@ravatek.fi

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

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

Rolls-Royce Oy Ab
PO Box 220, 26101 Rauma
(02) 83791
juha.malinen@rolls-royce.com

Sintrol Oy
Ruosilantie 15
00390 HELSINKI
(09) 5617 3637
www.sintrol.com

Tevo Lokomo Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE

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
Sepikon Oy
Ainolankatu 7
03600 Karkkila
0400- 624416
sepikon@kolumbus.fi

Specialvalimo J. Pap Oy
Niittyrinne 3, 02270 ESPOO
(09) 888 1188
www.specialvalimo.fi
Suomivalimo Oy
Parkatintie 31, 72140 IIsalmi
www.suomivalimo.fi
Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.fi
Tekmur Oy
Jokisentie 167
05200 RAJAMÄKI
(09) 8386 4300
www.tek-mur.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

TERI 2018

LEN
TAPAHTUMAKA
5.10.2018 SVY:n
Uusikaupunki

71. vuosikokous,

25.-29.6.2019
CAST
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ww.gifa.com,
Dusseldorf (D), w
sseldorf.com
www.messe-due
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Exocast
Isocast
Isoex
Cover Pulver
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Filters:
Zirconia (ZIR)
Silicon Carbide (SIC)
Aluminumoxide (ALU)
Aluminumoxide
light Carbon (ALUL)
Pressed (CHF)

OY LINE-MA AB
Simolinintie 1, Fi-06100 PORVOO
☎ + 358-19-5244 922, E-mail: linema@linema.fl
www.linema.fl
www.laastikulma.fl
Tuotteita teräs-, valimo- ja rakennusteollisuudelle

Furan resin
Phenolic resin
Croning Sand
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MEDIAKORTTI
Valimoviesti

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

OSOITE
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

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

PUHELIN
040 – 834 8088

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

Aineiston jättöpäivä

Lehti ilmestyy viikolla

2

10.5.

23

3

20.8.

38

4

10.11.

50

1

10.2.

11

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

Koko, lev x kork, mm

1
½
¼
Rivi

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

570
350
220
75

Huom! Koko sivun ilmoitukseen on tehtävä 2mm leikkuuvarat.
Mikäli haluat useamman sivun, ota yhteyttä ilmoitusmyyntiin.
Mediakortissa esitetyt hinnat ovat alv 0 %.
VALIMOVIESTI 2/2018
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Sulassa sulavaa sulattoon
Parasta pataan porisemaan
- Hiiletysainetta suoraan varastosta
- Ymppäysaineita valuraudalle
- Käsittelyaineet pallografiittiraudalle
Tulta munille!
- Induktiosulatusratkaisut avaimet käteen
- Valu- ja käsittelysenkat varusteineen
- Panostus- ja kuivausratkaisut

Kuin oppikirjasta! Luxin käsittelyaineilla aikaansaatavaa
mikrorakennetta
(Lähde: Oppikirja)

Älä polta näppejäsi kesäkuumalla
- Tulenkestävät vuorausmassat induktiouuneihin
ja senkkoihin
- Uunien iskunkestävät sähköä- ja lämpöä eristävät levyt
- Tulenkestävät eristävät suojalevyt ja mikaniitit
Terapiaa terassille
Tarvitsetko apua metallurgian kehittämiseen ja haasteiden ratkomiseen?
Lux tarjoaa metallurgista tukea haastavimpienkin pähkinöiden ratkomiseen
– ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
Toimisto
Tulkinkuja 3
02650 Espoo
Puh 09 622 0550
info@lux.fi, tilaukset@lux.fi
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Varasto
Kuusimäentie 2
01900 Nurmijärvi
Puh 09 854 3401
varasto@lux.fi

www.lux.fi
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