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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 23/2017
Aineistot viimeistään 11.05
päivään 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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Tervetuloa lukemaan uuden ulkoasun saanutta Valimoviestiä!
Jatkossa Valimoviesti tulee olemaan entistäkin ilmeikkäämpi ja läpi
lehden noudatetaan aina lehtikohtaista teemaa. Toivottavasti uusi
ulkoasu miellyttää Teitä lukijoita, ja lehdestä on entistä helpompaa
löytää tärkeät ja mielenkiintoiset asiat ja jutut. Toimitus ottaa
mielellään palautetta vastaan uudesta ulkoasusta.
Maailmalla sattuu ja tapahtuu, kun erään suurvallan johtaja hakee
uusia linjoja maansa uuteen kukoistukseen. Nähtäväksi jää, onko sillä
vaikutuksia valimoiden elämään. Valimoteollisuuden tilanteesta maailmalla saamme lukea enemmänkin lehden sivuilta, mutta kotoisessa
Suomessa valimoilla on kohtuullisen hyvä tilanne. Tosin näkymä on
edelleen kovin lyhyt, mikä tuntuu olevan tätä päivää.
Se, että Suomessa saamme edelleenkin jatkaa teollista toimintaa,
on hyvin pitkälti kiinni siitä, miten innovatiivisia ja tehokkaita olemme.
Lehdessä kerrotaan yhdestä hankkeesta, joka pyrkii parantamaan
edellytyksiä innovaatioiden ja uusien ideoiden kaupallistamiseksi.
Tuotekehitykseen liittyen saamme lukea lehden sivuilta myös mielenkiintoisen artikkelin pronssipotkureiden kehityksestä. Materiaalien
kehitykseen liittyy myös juttu, jossa urkitaan kuparin vaikutusta pallografiittien ominaisuuksiin.
Tehokkuudessa meillä suomalaisilla on vielä tekemistä. Helmikuun
opintopäivillä kuultiin, miten saadaan jälkikäsittelyssä lisää tehokkuutta, ja miten parannetaan työympäristön viihtyvyyttä. Työntekijän hyvinvointi on kuitenkin merkittävässä osassa tehokkuuden saavuttamisessa. Tehokkaampia me valimoihmiset voisimme olla myös yhdistyksen
tapahtumiin osallistumisen suhteen. Valitettavaa oli, että opintopäivillä
oli mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta sisällöstä huolimatta tavallista
vähemmän osallistujia. Koulutustoimikunta ja hallitus ottavat kernaasti
kehitysideoita vastaan opintopäiviin liittyen.
Hyvää alkanutta kevättä toivottaen,

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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Hallituksen kuulumisia

ASIAMIEHELLÄ
ON ASIAA

SVY:n hallitus kokoontui Tampereella 1.2.2017.
Kokouksessa käsiteltiin perinteisten asioiden lisäksi
myös yhdistyksen tulevaa 70-vuotisjuhlaa.
Toimikunnat jatkavat yhdistyksemme asioiden hoitamista
seuraavilla kokoonpanoilla:
Lehtitoimikunta: Aki Keskinen
(puheenjohtaja), Jani Isokääntä
(toimitussihteeri) sekä jäsenet
Olavi Piha ja Juhani Orkas.
Valimoviestin taiton hoitaa
SFTec Oy yhteistyössä Studio
Spotnikin kanssa, ja lehden
painaa Erweko Oy. Ulkomaan
toimikuntaa hoitaa Marcus
Nybergh. Koulutustoimikuntaan
kuuluvat: Markku Eljaala (puheenjohtaja) sekä jäsenet Jouni Lehto,
Aki Keskinen, Juhani Orkas, Eero
Pellikka ja Jani Isokääntä. Mallijaoston toimikunnan muodostavat
Veijo Karttunen (puheenjohtaja)
sekä jäsenet Veli Vehmaa, Janne
Vartama, Mikko Ojanen ja Pekka
Varttila. Perinnetoimikuntaan
kuuluvat Matti Johansson ja Raimo Koski.

hikangas Krista (Tevo Lokomo
Oy), Kaakinen Veikko (Miilucast
Oy), Lanne Rauno (Componenta
Finland Oy Pori), Nurmi
Jani (Ulefos Oy / Niemisen Valimo), Rautarinta Timo (Uudenkaupungin Rautavalimo Oy).

Hallitus ja asiamies toivottavat uudet jäsenet tervetulleiksi
mukaan yhdistyksen toimintaan.
Yhdistyksestä erosi 2 henkilöä ja
yhdistyksen tietoon tuli kahden
jäsenen poismeno. Näin ollen yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 605
jäsentä sekä 45 yritysjäsentä.
Jäsenmaksut henkilö- ja yritysjäsenille toimitetaan kevään
kuluessa.
		
Opintopäivät (Tampere 2.-3.2.)
aloitettiin vierailemalla Bodycote
Lämpökäsittely Oy:n
Tampereen karkaisimossa.
Vuonna 2008 uusittu Tampereen
Paavo Tennilän rahastosta
karkaisimo mahdollistaa
SVY:n hallitus päätti kokoukses10 000 kg:n kappaleiden
saan 1.2. myöntää seuraavat
lämpökäsittelyt tavallisimmista
stipendit ja apurahat:
lämpökäsittelyistä lähtien aina
Pohjalainen Kari: 1300 € avustus
suolasammutukseen, nitraukseen
Malliveistämöt-kirjan paino- ja
ja induktiokarkaisuun.
tuotantokuluihin. Kirja ilmestyy
Bodycote -konsernista löytyy
kesällä 2017. Lisäksi sovittiin
jopa HIPpauksen mahdollisuus.
ehdollisesta 1000 €:n avustukOpintopäivien esitelmät olivat
sesta Suomen valimomuseon
ajankohtaisia ja korkeatasoisia.
perusnäyttelyn uudistamissuunLuennoissa käsiteltiin robotinitelman laatimiseen. Jos uudissoitua raehiekkapuhallusta,
tamissuunnitelma konkretisoituu, työhygieniaa ja työturvallisuutta.
yhdistys myöntää avustuksen.
Aiheet herättivät vilkasta keskustelua, mikä tietysti on yksi merkki
Hallitus hyväksyi kokouksesonnistuneista ja mielenkiintoisista
saan 1.2. yhdistyksen uusiksi jäse- opintopäivistä. Osallistujia ilmoitniksi: Ek Anders (Peiron Oy), Han- tautui tällä kertaa 28 henkilöä.
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Kiitetään vielä kaikkia luennoitsijoita ja paikan päällä olleita.
Myös koulutustoimikunta ansaitsee kiitokset hyvistä aiheista ja
opintopäivien järjestämisestä.
70-vuotisjuhlavuosikokouksen
valmistelut on jo hyvissä ajoin
aloitettu Tevo Lokomo Oy:n järjestelytoimikunnan toimesta Tampereelle. Vuosikokousohjelma
ja ilmoittautumisohjeet tulevat
seuraavaan Valimoviestiin.
Pienenä väliaikatietona yhdistyksen hallitus teki päätöksen kustantaa kaikki veteraanit seuralaisineen juhlakokoukseen.

Jani Isokääntä
Asiamies
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VALIMOALAN
KUULUMISIA

TEKSTI: Pekka Kemppainen

Suomen valimoteollisuus
KARHULAN VALIMO PALASI
MARKKINOILLE KUOLINISKUN
JÄLKEENKIN
2015 Sulzer päätti luopua omasta valimoliiketoiminnasta ja syyskuun 19.
päivä 2016 myi valimon Karhulan Valimo Oy:lle, jonka omistavat Pekka Kemppainen, Ilkka Hakala ja Jyrki Laitinen. Osa valimon henkilöstöstä siirtyi uuteen
yhtiöön vanhoina työntekijöinä.
KARHULAN VALIMON
SYNTYHISTORIA
Korkeakosken vesivoiman teollinen hyödyntäminen alkoi jo
vuonna 1563, kun Korkeakoskelle
rakennettiin vesisaha. Vuonna
1874 liikemies Knut Hjalmar
Cassel perusti kaksiraamisen
höyrysahan Karhulanniemelle Kymijoelle. Sahan tarkoituksena oli
Päijänteen vesistön puuvarojen
käyttö Kymijoen suulla tapahtuvan sahauksen avulla. 31.8.1881
Wilhelm Hackman ja William
Ruth ostivat Karhulan Höyrysaha
Osakeyhtiön. Marraskuussa 1881
Ruth osti Karhulan Sahan itsel-
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leen kokonaan Hackmanilta, ja
alkoi toteuttaa ajatustaan Karhulan tehtaista, jossa eri laitokset
tukisivat toistensa toimintaa.
Marraskuussa 1882 Ruth osti
itselleen Korkeakosken viereiset
myllypalstat, ja näin ollen sai
käyttöoikeuden Korkeakosken
putouksille.
Vuonna 1888 Ruth rakennutti
neljä teollisuuslaitosta Karhulaan:
sahan Kymijoen varteen, puuhiomon, lasitehtaan ja konepajan.
Valimon syntyvuodeksi mainitaan
yleisesti 1889, kun vuonna 1890
rakennettiin konepaja. Aluksi ko-

nepajan oli tarkoitus tuottaa puunjalostuskoneita, mutta todellisuudessa tuotevalikoimassa oli
myllyt, viljanlajittimet ja rautatievaunut. Sahateollisuuden tuotteiden valmistus alkoi kunnolla
vasta 1900-luvulla. Vuonna 1893
valmistuivat Karhulan pääkonttori, mallipuusepäntehdas ja
vanhan konepajan laajennus.
27.3.1902 William Ruth muutti
yhtiönsä Karhula, William Ruth:
Karhula Osakeyhtiöksi. William
Ruth kuoli vuonna 1913, ja Karhula Osakeyhtiö myytiin 9.11.1915
A. Ahlström Osakeyhtiölle.
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“Valimon tavoitteena on strategiallaan ja toiminnallaan näyttää, että
teollisuuden tarvitsemia vaativia
teräs- ja erikoisrautakomponentteja
on järkevää valmistaa Suomessakin“
– DI Pekka Kemppainen, Toimitusjohtaja, Karhulan Valimo Oy

VENÄJÄ JA PUUNJALOSTUSKONEET TYÖLLISTIVÄT
Karhulan konepaja sai vuodesta 1915 alkaen Venäjän valtion
suuria sotatarviketilauksia.
Korkeakosken hiomokin ja Karhulan kartonkitehdas suuntautuivat
Venäjän markkinoille. Vuonna
1920 perustettiin Karhulaan sähköteräsvalimo tuottamaan konepajalle ja kuluttajille tuotteita.
Vuonna 1930 Karhula aloitti
yhteistyön karlstadilaisen konepajan Karlstads Mekaniska
Verkstadin kanssa ja
amerikkalaisen Minneapolisissa
sijaitsevan Backus-Brooks- yhtiön
kanssa. 1930-luvulla Karhulassa
konepajatuotannon pääpaino oli
puunjalostusteollisuuden koneissa. Tärkeitä artikkeleita olivat
raamisahat, pumput ja kemiallisen metsäteollisuuden koneet.
Karhulan metalliteollisuuden
tilaukset ja voitot kasvoivat
voimakkaasti 1930-luvulla.
Konepajateollisuuden osuus
Ahströmin Karhulan tehtaan
tuotannosta laajeni 1930-luvulla. Vuonna 1936 teräsvalimoon
rakennettiin uusi sulatusuuni.
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Vuosina 1939 - 1940 pidennettiin
valimohallia, rakennettiin uusi
puhdistamo ja sulatusuuni. Sota-aikana Karhulan konepaja- ja
valimoteollisuudella meni erityisen hyvin. Karhulassa
sotatarvikkeiden tuotanto keskittyi kranaattien, konekiväärien
jalustojen, betonibunkkereiden
panssaritornien ja teräsovien
valmistukseen.

VALIMOON INVESTOIDAAN
OSANA KARHULAN KONEPAJATEOLLISUUTTA
1960-luvulla Karhulan konepajateollisuudessa investoitiin
sylinterien, valssien ja levyjen
valmistamiseen. Teräsvalimo sai
uudet sulatus- ja valuhallit, 1968
vuoteen mennessä siirrettiin
teräsvalimo uuteen rakennukseen, ensimmäinen valu
tehtiin 1964. Samassa yhteydessä
konepajan pumppuosastosta tuli
itsenäinen tulosyksikkö.
1970-luvulla Karhulan konepajateollisuudella oli huomattava osuus Ahlströmin kaikesta
konepajateollisuudesta. Karhulan
yksiköiden koko liikevaihdosta yli
kaksi kolmannesta tuli 1970-luvulla konepajatehtaasta, vajaa
neljännes pumpputehtaasta,

seitsemän prosenttia
teräsvalimosta ja yksi prosentti
Hans Ahlström laboratoriosta.
Laboratorion tärkeimpiä tutkimuskohteita 1970-luvulla olivat
esimerkiksi ydinvoimaloiden
pääkiertopumput.
Vuonna 1981 Ahströmillä oli Karhulassa seuraavat tehtaat: Karhulan kartonkitehdas,
hylsytehdas, konepaja, pumpputehdas, teräsvalimo,
pakkauslasitehdas ja
lasikuitutehdas.

AHLSTRÖM LUOPUU
TEOLLISUUDESTA JA SULZER VALIMOSTA
2000-luvulle tultaessa konepajateollisuutta Karhulassa harjoittivat
Mesera ja Metso sekä pumppuliiketoimintaa Sulzer Pumps
Finland Oy, jolle Ahlström oli
myynyt pumppuliiketoiminnan
mukaan lukien valimon v. 2000.
Mesera myi v. 2014
paperikonehuoltoliiketoiminnan
saksalaiselle Richterille. Metson
toiminnot ovat siirtyneet Jyväskylään. V. 2015 Sulzer päätti luopua
omasta valimoliiketoiminnasta
ja syyskuun 19. päivä 2016 myi
valimon Karhulan Valimo Oy:lle,
jonka omistavat Pekka Kemp-
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painen, Ilkka Hakala ja Jyrki
Laitinen. Osa valimon henkilöstöstä siirtyi uuteen yhtiöön
vanhoina työntekijöinä.

EDELLÄKÄVIJÄ ENNENKIN
JA – UUSI ALKU 2016
Karhulan valimo on ollut aiemminkin teknologian edelläkävijä:
ensimmäisenä valimona Suomessa hankki Qvantovac- spektrometrin, ensimmäisenä teräsvalimona Pohjoismaissa otti käyttöön
AOD- konvertterin v. 1980, jolloin
niitä oli Euroopan valimoissa vain
neljä, ja ensimmäinen 5-akselinen
mallien työstökone käynnistyi
1985. Ympäristön- ja työsuojelussa sekä siisteydessä ja järjestyksessä Karhulan Valimo on ollut
eurooppalaista huippua
hiekkavalimoiden joukossa jo
pitkään.
Karhulan valimo on historiansa
aikana valmistanut hyvin laajaa ja
vaativaa tuotevalikoimaa: paperija sellukoneiden osia, vesiturbiinien runkoja ja siipiä, laivan
peräsimiä, kiskokaluston osia,
isoja hammaskehiä ja luonnollisesti pumpun osia – juoksupyöriä,
pesiä ja kansia. Yksi vaativimmista tuotteista ovat olleet
ydinvoimaloiden
kiertovesijärjestelmän osat, joita
on toimitettu 1966 alkaen Ruotsin
ja Suomen voimaloihin; Ahlström
nyk. Sulzer toimitti pääkiertovesipumput ja Strömberg eli
nykyinen ABB niiden käyttömoottorit Olkiluodon voimalaan. Jo
1990 luvulla tuotanto koostui n.
5000 tonnista teräsvaluja ja
6.-8.000 tonnista isoja erikoisrautavaluja. Karhulan valimo sai
erikoisrautavalujen osaamiseen
tukea ollessaan Meehaniten
lisenssivalimo 1970 - 80 luvuilla. Vuosina 2000 - 2015 valimo
keskittyi lähes pelkästään Sulzerin
valutarpeiden täyttämiseen, mutta nyt valimo palaa markkinoille
VALIMOVIESTI 1/2017

takaisin monipuolisena teräs- ja
rautavalimona max. 20 tonnin
painoisten teräsvalujen ja max.
30 tonnin rautavalujen toimittajana samoilla kapasiteeteilla kuin
ennen vuotta 2000.

VAATIVAT TERÄSVALUT JA
ISOT ERIKOISRAUTAVALUT
Karhulan Valimo keskittyy erittäin
vaativiin sovelluksiin tarvittaviin
teräsvaluihin, jotka ovat sekä
materiaaliteknisiltä vaatimuksiltaan että muuten vaativia ja
tekijöitä on vähän, ja erikoisrautavaluja pyritään tekemään niin
isoissa kokoluokissa vaativiin
sovelluksiin, että logistiikan ja
osaamisen vuoksi ns. low-cost
- maat eivät pärjää kilpailussa.
Karhulan Valimon vahvuudet perustuvat osaavaan kokeneeseen
henkilöstöön ja vaativille materiaaleille tarpeellisten prosessien
olemassaoloon ja niiden hallintaan. Tärkein niistä on sulatusmetallurgisesti valokariuunin ja
AOD:n käyttö korkeakromisten
matalahiilisten ruostumattomien
ja haponkestävien
superausteniittisten ja
duplex-terästen valmistukseen.
Lisäksi keernan- valmistus peitostuksineen hallitaan hyvin, ja
lämpökäsittelykapasiteettia on
riittävästi samoin kuin korjaushitsaus- ja laadunvalvontaosaamista.

UUSIA TEKNOLOGIOITA
AJETAAN SISÄÄN
Karhulan Valimo on jo nyt aktiivinen ja haluaa vielä enemmän tarjota asiakkailleen kumppanuutta
materiaaliteknisessä kehityksessä:
kun halutaan entistä parempaa
korroosionkestävyyttä väkevämmille hapoille, parempaa tulenkestävyyttä korotetuissa lämpötiloissa tai vain pomminvarmasti
tiivistä valua, niin Karhulan Valimo
on apuna. Verkostonsa avulla

valimo kehittää ja testaa uusia
valmistusmenetelmiä, kuten vanhojen varastoinnista poistettavien
mallivarusteiden 3D-skannausta,
hiekkamuottien ja keernojen
3D-hiekkaprinttausta, muottien
koneistamista suoraan hiekkaan
ja keernalaatikoiden valmistamista muovista 3D-printtaamalla.
Koneistuksen ja pintakäsittelyn
valimo järjestää alihankkijoittensa
kanssa.
Oma roolinsa tuottavuuden
parantamisessa, materiaalin ja
energiankäytön tehostamisessa
on Meehaniten kehittämällä ja
lisensoimalla SuperCast -prosessilla, joka tullaan
asentamaan Karhulan Valimoon
tämän vuoden kuluessa. Sillä on
suuri vaikutus erityisesti yli 5-10
tonnin valujen kustannusrakenteeseen.

TAVOITTEENA KANNATTAVA
KANSAINVÄLINEN KASVU
Syyskuussa 2016 Karhulan Valimo
Oy:n ottaessa vastaan valimotoiminnan sen liikevaihtotaso oli
alle 5 milj.€. Uuteen yhtiöön siirtyi
42 työntekijää ja 12
toimihenkilöä kolmen omistajan
lisäksi. Helmi-maaliskuussa on
palkattu kahdeksan henkilöä
lisää ja todennäköisesti tasaisella
tahdilla 10-15 henkilöä vielä
v. 2017 kuluessa. Budjetti vuodelle 2017 on 10 milj.€ ja vuodelle 2020 suunnitelmissa on
saavuttaa 20 milj. euron liikevaihtotaso ja työllistää yli 100 henkeä.
Karhulan Valimon tavoitteena on
strategiallaan ja toiminnallaan
näyttää, että teollisuuden tarvitsemia vaativia teräs- ja erikoisrautakomponentteja on järkevää
valmistaa Suomessakin, kunhan
käytetään ja kehitetään kilpailijoita parempia teknologioita ja viritetään oma toiminta tehokkaaksi
ja laadukkaaksi palvelemaan
asiakkaan tarpeita.
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Oululaista metallurgisen
sektorin osaamista
maailmalle uniikin
yhteistyön kautta

TEKSTI: Hannu Suopajärvi

Uudenlaisella yhteistyömallilla tutkimukselle fokusta, pk-yritykset
kansainväliseen kiitoon ja uusia ratkaisuja veturiyrityksille
Metallurginen teollisuus on
maailmanlaajuisesti
teollisuudenala, joka on viime
vuosina ollut monien myllerrysten alla. Suuria muutoksia ovat
aiheuttaneet toimialalla oleva
liikakapasiteetti ja kova hintakilpailu, erityisesti Kiinan ja muiden
Aasian maiden markkinoille rynnistyksen takia. Samanaikaisesti kehittyneissä
maissa painitaan kiristyvien
ympäristövaateiden ja pitkään
jatkuneiden henkilöstöresurssien
vähentämisten kanssa. Edellä
mainittujen tekijöiden johdosta
eurooppalaisella ja suomalaisella metallurgisella teollisuudella
on selkeä tarve ottaa olemassa
olevista prosesseista ja resursseista entistä enemmän tehoja
irti.
Metallurgisessa teollisuudessa
on tarve kehittää uusia ratkaisuja
prosessien tehokkuuden parantamiseksi ja resurssiviisauden
optimoimiseksi. Pienentyneiden
kehitysresurssien takia tämä on
lähes mahdotonta yksittäiselle
metallurgian alan yritykselle.
Tähän ongelmaan on kehitetty
Oulun yliopiston CEE-innovaa-
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Kuva 1. SME-MET yhteistoiminta-alusta.

tiokeskuksen koordinoimana ratkaisuksi SME-MET (Services (S),
Measurement solutions (M) and
Efficient products (E) for the use
in the Metallurgical (MET) industry) konsortiota, jossa on kahden
hankkeen aikana rakennettu
pohjaa uudenlaisen innovaatiotoiminnan alustaksi (Kuva 1). SMEMET toiminnassa tuodaan yhteen

metallurgisen teollisuuden
suuryritykset, innovatiiviset
pk-yritykset, Oulun yliopiston ja
kunnalliset toimijat (BusinessOulu) sekä kansallisesti tärkeän innovaatioekosysteemin, DIMECC:in.
Mittaus-, ympäristötekniikka- ja
teollisuuspalvelualan pk-yritykset,
joilla on edellytykset kehittää ratkaisuja suuryritysten prosessien
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kehittämiseen, laadunvalvontaan
ja materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseen, saavat
SME-MET toiminnassa tukea
Oulun yliopiston vahvasta T&K
-osaamisesta metallurgian alalla,
mutta myös mittaustekniikan
saralla. Uusien innovaatioiden
jalkauttamisessa saadaan suurta
hyötyä Business Oulun ja
DIMECC:in kansallisista ja
kansainvälisistä yhteyksistä.
SME-MET -toiminta on saanut
alkunsa SME-MET OULU hankkeesta (2013-2014), jossa lyötiin
alkutahdit pk-yritysten, Oulun
yliopiston ja metallurgian alan
suuryritysten yhteiselle innovaatiotoiminnalle. Tekes- ja pk-yritysten rahoittamassa SME-MET
IMCEE -hankkeessa koetellaan
käytännössä uutta kehitettyä
toimintamallia yhteistyölle. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä
uusia globaalisti kiinnostavia
ratkaisuja metallurgiseen
teollisuuteen, haetaan yritysjohtoisesti uusimpia ideoita
olemassa oleviin ongelmiin ja
selvitetään, miten kaupallistamista voisi edistää yhteistyöllä.

SME-MET IMCEE -HANKE
SME-MET IMCEE -hankkeessa
(16.9.2014-31.12.2016) tavoitteena on ollut terästää oululaista
metallurgia- ja mittausteknologia-alan keihäänkärkiosaamista
entistä enemmän painottumaan
pk-sektorin tarpeisiin – joilla on
asiakaskuntanaan metallurginen
teollisuus. Kokonaisuus sisältää
ryhmän pk-yrityksiä, jotka
toimivat yhteistyössä metallurgian alan suuryritysten sekä Oulun yliopiston tutkijoiden kanssa.
IMCEE -hankkeessa mukana
olevien pk-yritysten; Sapotech,
Luxmet, SR-Instruments, OWA
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Group, SFTec, Bet-Ker sekä
Blastman Robotics tavoitteena
on uuden luominen, kansainvälistyminen ja kasvu. Ekosysteemiä täydentää Business-Oulun ja DIMECCin asiantuntijoiden
osallistuminen projektiin. IMCEE -hankkeessa määritettyjen
tavoitteiden lisäksi, yrityksillä oli
omat Tekes -hankkeensa, jotka
tukivat kokonaisuutta.
SME-MET IMCEE -hankkeen
kokonaisuus koostui useista
osahankkeista, joissa määritettiin
riittävän haastavia tutkimusaiheita, ja joiden ratkaisusta voisi tulevaisuudessa syntyä liiketoimintaa,
esimerkiksi juuri hankkeeseen
osallistuvien yritysten toimesta.
Hankkeen toteuttamisessa oli
mukana 7 tutkimusryhmää Oulun
yliopiston Teknillisestä tiedekunnasta, Sähkö- ja tietotekniikan
tiedekunnasta sekä erillislaitoksista. Projektin osahankkeita
toteutettiin Thule Instituutissa ja
CEE:ssä sekä Tuotantotalouden,
Prosessimetallurgian, Kestävän
kemian, CEMIS-Oulun ja Materiaalitekniikan tutkimusryhmissä.
Projektin johtamisesta ja koordinoinnista vastasi CEE ja projektipäällikkönä toimi TkT Hannu
Suopajärvi Prosessimetallurgian
tutkimusryhmästä. Teknisten
tutkimusaiheiden lisäksi hankkeessa lisättiin pk-yritysten
verkottumista sekä kotimaisiin
että kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin tekemällä verkottumisvierailuja yliopistoihin
ja yrityksiin. Innovaatio-oppeja
käytiin ammentamassa muun
muassa Carnegie Mellon yliopistosta Pittsburghista, joka on
tunnettu uusien start-up yritysten
hautomona ja yliopistona, joka
sijoittuu vuosittain yliopistovertailussa 10–20 parhaan yliopiston
joukkoon maailmassa. Tärkeässä
osassa hankkeessa oli mukana

olevien pk-yritysten yhteisen
tuotetarjooman määrittely,
joka mahdollistaisi paremman
läsnäolon kansainvälisillä
markkinoilla ja kilpailun alan
suuria pelureita vastaan.
IMCEE -hankkeessa saavutettiin
monia uusia avauksia; osasta
tutkimuksesta lähti liikkeelle
uusia tuoteaihioita, ja osasta
tutkimuksesta saatiin olemassa
oleville tuotteille uusia näkökulmia. Projektissa mukana olevat
yritykset ja tutkimuslaitokset
ovat saaneet läpi EU-hankkeita,
joissa kehitetään järjestelmiä ja
menetelmiä edelleen. Näissä
hankkeissa päästään edelleen
verkostoitumaan muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa,
mikä parantaa suomalaisten
pk-yritysten läsnäoloa ulkomailla.
Ennen kaikkea IMCEE -projektin aikana on opittu toimimaan
uudessa toimintamallissa, jossa
tutkimuslaitokset, pk-yritykset
ja suuryritykset yhdessä tuumin
ponnistelevat uusien innovaatioiden tuottamiseksi ja niiden jalostamiseksi myytäviksi tuotteiksi.

UUSIA INNOVAATIOITA JA
KASVUA
SME-MET IMCEE -hanke on ollut
tukemassa tutkimuksen avulla
useita innovaatioita ja uusien
ratkaisujen kehittämistä, joista
voidaan tulevaisuudessa odottaa
kaupallista toimintaa, liiketoiminnan kasvua ja uusien työpaikkojen kehittymistä.
Luxmet on yksi projektiin osallistuneista pk-yrityksistä. Luxmet
on aloittanut toimintansa Oulun
yliopiston spin-offina vuonna
2014. Luxmetin tuote on teräksen
teossa käytetyn valokaariuunin tilanseurantaan kehitetty
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ArcSpec, jolla voidaan reaaliaikaisesti analysoida prosessin
tilaa sulatuksen edetessä. Järjestelmä perustuu optisen emission
käyttöön ja emissiospektrin
tulkintaan. ArcSpec voidaan
liittää osaksi prosessin ohjausjärjestelmää tai sen tuottama data
voidaan esittää prosessioperaattorille informatiivisen käyttöliittymän kautta. IMCEE -projektissa
Luxmet teki tutkimusyhteistyötä
CEMIS-Oulun kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää
ja pilotoida menetelmä, jolla
valokaariuunista saadaan näkyvää
kuvaa prosessintilan karakterisointiin ja valokuidun suuntaamiseen. Luxmetin toimitusjohtaja
Mikko Jokinen näkee että SMEMET -projektin yhteistyömallille on tarvetta, ja sillä saadaan
aikaan tuloksia:

”Yhteistyö yliopiston tutkijoiden
kanssa on hyvin hedelmällistä,
onhan Luxmetin oma historiakin
vahvasti sidoksissa Oulun yliopistoon. Tässä hankkeessa saatiin
korvaamatonta tietoa kuvantamismenetelmän kestävyydestä
ja toimivuudesta kuumissa,
pölyisissä ja sähkömagneettisia
voimia sisältävissä olosuhteissa.
CEMIS-Oulun tutkijat kehittivät
onnistuneesti menetelmän, jolla
saadaan hyvälaatuista kuvaa valokaariuunin sisältä. Kuvaa voidaan
hyödyntää prosessinohjauksessa, mutta tulevaisuudessa myös ArcSpecin
suuntausta mielenkiintoisiin
kohteisiin valokaariuunin
sisällä voidaan edelleen parantaa hyödyntämällä kehitettyä
ratkaisua. Yhteistyön helppous ja
laadukkuus yllätti minut todella
positiivisesti”.
CEMIS-Oulun kehittämä järjestelmä on toiminut valokaariuuniprosessissa yhteensä useita
kuukausia. Metallin sulattamis-
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Kuva 2.
Valokaariuunin sulattamisprosessista on saatu kuvaa
sekunnin välein sadoista sulatussykleistä.

prosessista on saatu kuvaa
sekunnin välein sadoista sulatussykleistä (Kuva 2). Tuloksena
on syntynyt toimiva ratkaisu valokaariuunin kuvaamiseen ja uunin
päälisen laitteiston suojaukseen.
Myös SFTecin toimitusjohtaja
Jani Isokääntä on samoilla linjoilla: ”Pieni pk-yritys, jolla on rajoitetusti henkilöresursseja, mutta
kova draivi kehittää omaa toimintaansa ja tuotteitaan, hyötyy
merkittävästi IMCEE -hankkeen
tapaisesta toimintatavasta, jossa
tutkimusosaamista voidaan saada
yliopistolta.”
SFTec kehittää kuivausteknologiaa kiertotalouden tarpeisiin; erityyppisten materiaalien
kuivaukseen aina biomassasta
vaikeiden lietteiden kuivaukseen. Syyskesällä 2016 SFTec
teki onnistuneen pilot-koejakson
konttimallisella ModHeat -kui-

vurilla SSAB:n konvertterilietteen kuivauksessa, hyödyntäen
lisälämpönä kuumasta kuonasta
talteenotettua lämpöä (Kuva 3).
Lämmön talteenottolaitteiston
suunnittelussa tehtiin yhteistyöstä
Prosessimetallurgian tutkimusryhmän virtausmallintajien
kanssa. Prosessimetallurgian
tutkimusryhmässä tutkittiin myös
Outokummun sivutuoteoksidien
pelkistämistä nesteytetyllä maakaasulla. ”Saimme tärkeää tietoa
RecHeatin teoreettisesta kyvystä
siirtää lämpöä kuumasta kuonasta kuivausilmaan. Innovatiivisena
yrityksenä olemme mukana myös
laajentamassa ModHeat-teknologiaa korkean lämpötilan sovelluksiin, kuten suorapelkistykseen”,
toteaa Jani Isokääntä.
Oulun yliopiston prosessimetallurgian Professori Timo Fabritius
näkee yliopiston roolin merkittävänä uuden kehittämisessä,
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Kuva 3.
ModHeat-kuivaimen pilotointi konvertterilietteen
kuivauksessa.

mutta painottaa yhteistyön
merkitystä. ”Yliopistot tarjoavat
osaamista perus- ja soveltavan
tutkimuksen alueella, mutta
innovaatioiden kaupallistamiseen
tarvitaan pk-yrityksiä. Suomalaiset metallurgisen sektorin suuryritykset taas ovat olleet erittäin
avoimia esimerkiksi uusien
mittausjärjestelmien kokeilemiseen tarjoamalla pilotointialustan
omista tuotantoprosesseistaan.
SME-MET toimintamallin soisi
jatkuvan edelleen tulevaisuudessa”

PALJON ON TEHTY,
MUTTA TYÖ JATKUU
Projektin koordinaattorina toimi
CEE, joka on Oulun yliopiston
alaisuudessa toimiva ympäristöja energia-alan innovaatiokeskus. CEE:n johtaja Pekka
Tervonen näkee, että SMEMET:in yhteistyömalli on malliesimerkki yliopistojen ja yritysten
välisestä yhteistyöstä. ”Joo kyllä
näin on. Innovaatioiden tulee
johtaa uuden liiketoiminnan
syntymiseen ja kasvuun, oli kyse
kokonaan uusista start-up –yrityksistä, jo toimivien PK-yritysten uu-
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sista avauksista tai veturiyritysten
luomista mahdollisuuksista. Vahvat trendit osoittavat, että myös
metallurgisessa teollisuudessa
ollaan siirtymässä kohti verkosto- ja ekosysteemitaloutta, jolle
ominaista on vahva erikoistuminen omaan ydinosaamiseen ja
yhteistyöhön.”

täjille tarjoutuu mahdollisuus
sekä jo hankitun tutkimustiedon
testaamiseen, soveltamiseen ja
uudistamiseen, mutta myös aivan
uudenlaisten tutkimusteemojen
ja –kohteiden löytämiseen ja
hyödyntämiseen uuden tiedon
tuottamiseksi”.

CEE:n lisäksi Tervonen johtaa
Teollisuus 2026 –ekosysteemiä
(T2026), joka on yksi osa Oulun
innovaatioallianssin (OIA) vuosille
2016-2020 tekemää strategista
puitesopimusta.

T2026 on suunnitelmallisesti
ohjelmoitu ja ohjattu tavoitteellinen ekosysteemi, mutta myös
yllättävien ideoiden, kokeiluiden
ja törmäytysten kautta kehkeytyvä
ja itseohjautuva ekosysteemi.
Ekosysteemin perustehtävä on
törmäyttää ao. sisältöalueen eri
toimijat tarjoamaan omaa osaamistaan sekä saamaan hyötyä
toisten osaamisesta yhteisissä
tekemisen kohteissa. ”SME-MET
–projekti ja yhteistyömalli on
tästä malliesimerkki”, Tervonen
toteaa. ”T2026-ekosysteemin
tavoitteena on, ei sen enempää
eikä vähempää, olla parhaiden
joukossa valituilla osa-alueilla
kansainvälisessä kilpailussa. Yksin
tähän ei pysty kukaan, mutta
yhteistyöllä tämä onnistuu”,
Tervonen luottaa.

”Ekosysteemissä kukaan ei ole
yksin”, Tervonen toteaa ja jatkaa
”PK-yritykset ovat yhteistyössä
sekä keskenään että eri sisältöalueilla toimivien veturiyritysten
kanssa. Isompien ja ainakin
osin jo kansainvälistyneiden
veturiyritysten kokemus, koko ja
markkina-asema tarjoavat mahdollisuuksia myös PK-yritysten
kasvuun ja kansainvälistymiseen.
Veturiyritykset hyötyvät PK-yritysten ennakkoluulottomuudesta,
ketteryydestä ja onnistumisen
nälästä, mikä voi puolestaan
vauhdittaa veturiyritysten omaa
kasvukehitystä. Tutkijoille ja kehit-
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Just add Foseco
Responding to the increasing challenges you face, Foseco simplifies your
operations, providing innovative solutions that deliver real world results.
For over eight decades we’ve sustained an unrivalled reputation for gamechanging ideas, adding new value to almost everything you do. And, by
consistently ensuring premium quality results, we’re now the partner of choice
for foundries worldwide.
So, release your true potential: just add Foseco.
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+ Creative, Innovative Solutions
+ Expert Advice
+ Reliability
+ Knowledge Leadership
kari.koskinen@foseco.com
phone: +358 405 726 109
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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

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778
e-mail: diaco@diaco.fi
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/ Lehdistötiedote

TEVO KEHITTI OMAN ARKTISEN
JÄÄPOTKURITUOTEPERHEEN
Tevo Oy on kehittänyt todellisen kustannustehokkaan
vaihtoehdon teräspotkureille.
Mittavan tuotekehitysprojektin
tuloksena Tevo Oy pystyy
suunnittelemaan ja
valmistamaan aluksen
kannalta optimaalisen pronssipotkurikonstruktion 1A Super
(PC-6) luokkaan. 1A Super
luokkaan suunniteltu,
hyötysuhde- ja meluoptimoitu
pronssipotkuri on tuotekehitysprojektin puitteissa verifioitu täysmittakaavakokeissa
Itämeren pohjoisimmassa
osassa, Perämeren kovissa
jääolosuhteissa. Täysmittakaavakokeilla saatiin osoitettua
Tevon valmistaman pronssipotkurin kestävyys arktisissa
jääolosuhteissa sekä osoitettua
että oikean suunnittelun avulla
potkuri voidaan optimoida
painottaen esimerkiksi jääominaisuuksia tai energiatehokkuutta. Tevon käyttämä ja
jalostama korkealaatuinen
materiaali yhdessä korkean
suunnittelu- ja optimointiosaamisen kanssa mahdollistavat ominaisuuksiltaan
korkealaatuisen lopputuotteen
arktisiin olosuhteisiin.
Tevo Oy:n Turengissa toimivalla potkuriyksiköllä on lähes 65
vuoden ja yli 4 000 pronssipotkuritoimituksen kokemus. Potkuritehtaalla on myös suunniteltu
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menneinä vuosikymmeninä yli
2 000 potkuria, joista osaa
valmistetaan edelleen. Nyt pronssipotkurivalmistuksen kärkiyritys
Tevo Oy on panostanut voimakkaasti omaan tuotekehitykseen.
Lähes kolmivuotisen projektin
tavoitteena oli kehittää oma arktinen pronssijääpotkurituoteperhe
vastaamaan arktisen merenkulun
haasteisiin.
Tuotekehitysprojektiin kutsuttiin
mukaan kaksi arktisen merenkulun kansainvälisesti arvostettua
huippuasiantuntijaorganisaatiota,
Aker Arctic Technology Oy ja
Teknologian Tutkimuskeskus VTT
Oy, joilla on mittava kokemus arktiseen merenkulkuun liittyvästä
suunnittelusta ja tuotekehityksestä. Projekti oli osana Tekesin
Arktiset –meret ohjelmaa.

HUIPPUTYÖKALUT, LAADUKAS MATERIAALI JA ERITYISOSAAMINEN TAKAAVAT
KORKEAN LAADUN
Tuotekehitysprojektin aikana
Tevon pronssipotkureihin liittyvät
jääsuunnittelu ja –mitoitusvalmiudet nousivat kansainväliselle
tasolle. Suunnitteluohjelmistoina
Tevolla on nyt käytössä perinteisiin potentiaalivirtausteorioihin
pohjautuva sisäinen koodi, jota
on tuotekehitysprojektin puitteissa kehitetty edelleen yhdessä

VTT:n asiantuntijoiden kanssa.
Sen avulla voidaan löytää nopeasti sellainen potkuri,
joka täyttää halutut suunnittelukriteerit karkealla tasolla.
Tarkempiin hydrodynaamisiin
tarkasteluihin Tevolla on käytettävissä moderni CFD-pohjainen
ohjelmisto, jolla suunnittelua
voidaan tarkentaa. Lujuusmitoitukseen käytössä on luokan
sääntöjen lisäksi Siemens NXympäristössä toimiva Nastran-koodi ja muuhun
mallintamiseen Siemens NX:n
CAD-työkalut. Valusuunnittelussa hyödynnetään Magmasoft
– simulointiohjelmistoa, jolla
valutapahtuma voidaan simuloida etukäteen.
Tuotekehitysprojektin aikana tehtyjen materiaalitutkimusten perusteella saatiin osoitettua, että
Tevon potkuritehtaan käyttämä
pronssipotkuriraaka-aine ylittää
luokan asettamat vaatimukset
selkeästi, mikä mahdollistaa
huomattavasti parempien mitoitusarvojen käytön. Tämä yhdessä
korkean suunnittelu- ja optimointiosaamisen kanssa mahdollistaa
entistä kevyemmät pronssipotkurikonstruktiot, joilla pronssipotkurin energiatehokkuutta ja tätä
kautta myös ympäristöystävällisyyttä saadaan parannettua.
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SUUNNITTELUSTA PROTOTYYPPIIN JA VERIFIOINTIIN
Koepotkurin suunnittelu perustui
sekä jää- että meluominaisuuksien mitoitukseen. Pronssipotkurista tehtiin riittävän kestävä
operoimaan Perämeren jääolosuhteissa, mutta myös
muodoltaan sellainen, että se
aiheuttaa mahdollisimman vähän
melua operoidessaan avovedessä. Koepotkuri valmistettiin alusta loppuun Tevo Oy:n
Turengin potkuritehtaalla.
Täysmittakaavakokeiden tarkoitus
oli todentaa Tevon valmistaman
pronssipotkurin suorituskyky
jääolosuhteissa. Täysmittakaavakokeissa käytettiin kahdella
ruoripotkurilaitteella varustettua
1A Super (PC-6) luokan
monitoimialusta.

TÄYSMITTAKAAVAKOKEET
Suunnittelun tulokset verifioitiin täysmittakaavakokein
Perämerellä kevättalvella 2016.
Ajankohta sattui täysmittakaavakokeiden kannalta ihanteelliseen ajankohtaan, sillä
jääolosuhteet olivat tyypilliseen
Perämeren talveen verrattuna
huomattavasti haasteellisemmat.
Jäätä oli ahtojäävalleissa arvioiden mukaan paikoin jopa yli 7
metriä ja jäänvahvuus muutoinkin
mittauskohdissa 80 cm luokkaa.
Peruuttamalla kuvatuissa olosuhteissa potkuri edellä kyettiin
todistettavasti saavuttamaan kovempia jääkuormia kuin jääluokka
1A-Super vaatii, ja siten pronssipotkurin toimintaa päästiin
tarkastelemaan ääriolosuhteissa.
Prototyyppipotkuri suoriutui
rikkoutumatta myös täysmittakaavakokeiden kaikkein haasteellisimmista osuuksista. Myös
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pronssipotkurin energiatehokkuus ja alhaisempi melutaso
saatiin osoitettua täysmittakaavakokeiden ansiosta.

YHTEENVETO PROJEKTISTA
Tuotekehitysprojektin ansiosta
aiemmin pronssipotkurivalmistukseen keskittynyt Tevon potkuriyksikkö on nostanut pronssipotkurin
jäämitoitus- ja laskentavalmiudet
kansainväliselle huipputasolle, ja
kykenee näin toimimaan asiakkailleen asiantuntijakumppanina
haasteellisissa potkurivalintaan
koskevissa kysymyksissä. Tevo
on kyennyt rakentamaan lyhyessä ajassa ympärilleen laajan
asiantuntijaverkoston, jonka
ansiota Tevo kykenee vastamaan
ja tukemaan asiakkaitaan sekä
varmistamaan näin asiakkailleen
kaikkein parhaimman ja optimaalisimman potkurivaihtoehdon
arktisiin olosuhteisiin, oli sitten
kyse pronssi- tai teräspotkurista.
Täysmittakaavakokeilla on pystytty lisäksi todistamaan, että oikein
toteutetulla suunnitteluoptimoinnilla ja Tevon pronssipotkurien
valmistusosaamisella voidaan
saavuttaa merkittävästi parempi
hyötysuhde perinteiseen ratkaisuun verrattuna. Tevolla on
käytössä projektin puitteissa
kehitetty optimointityökalu, jolla
pronssipotkuri voidaan optimoida asiakkaan tarpeiden mukaan
painottamalla joko jääolosuhteita
tai energiatehokkuutta. Oikealla
muotoiluilla saadaan pronssipotkurin lujuutta lisättyä, ja voidaan
vaikuttaa myös sen meluisuuteen
ja energiatehokkuuteen. Täysmittakaavakokeilla voitiin osoittaa,
että pronssisella koepotkurilla
saatiin yksistään työntöä jopa 18
% enemmän samassa teho-nopeus käyttöpisteessä kuin aluksen alkuperäisellä teräspotkurilla.

ASIAKKAAT JA MARKKINAT
Tevo tähtää uudella
erityistuotteellaan arktisen
merenkulun markkinoille. Tevon
yhdessä yhteistyökumppaniensa
kanssa kehittämän optimointityökalun ansiosta laivaoperaattorit saavat käyttöönsä avovesiolosuhteissa ihanteellisesti
toimivan pronssipotkurin, joka
täyttää täysin luokan säännöt
myös operoitaessa yksivuotisissa
jäissä.
Tuotteelle uskotaan olevan kysyntää ja se toimii TEVO:n kärkituotteena markkinoitaessa potkurisuunnittelua uusille potentiaalisille
asiakkaille. Yhtenä merkittävän
asiakaskuntana tulevat olemaan
varustamot, jotka haluavat
panostaa ympäristöystävällisyyteen ja energiatehokkuuteen
uusiessaan alustensa potkureita. Tevon retrofit –suunnittelun
avulla olemassa olevaan alukseen
voidaan suunnitella uusi pronssipotkuri, joka voidaan optimoida
esimerkiksi hyötysuhteen osalta
huomattavasti nykyistä ratkaisua
tehokkaammaksi. Kun aluksen
lähtötiedot ovat riittävän tarkat,
Tevon potkurisuunnittelu kykenee laskennallisesti osoittamaan
uuden pronssipotkurin tuoman
hyödyn ja jopa laskemaan investoinnin takaisinmaksuajan
asiakkaalle.
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Yhdistyksemme
kunniajäsen Heikki Leino
15.4.1931 – 10.1.2017
Yhdistyksemme muistaa Heikki Leinoa
kiitollisuudella ja kunnioituksella.
Heikki Leino syntyi Salossa
15.4.1931 tehtailija Jalo Leinon
ja Tyyne Leinon perheen nuorimpana lapsena. Hän pääsi ylioppilaaksi Salon yhteislyseosta 1950
ja valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisen Korkeakoulun
koneenrakennusosastolta 1957.
Hän työskenteli E.&J. Leino Oy:n
konepaja- ja valimoinsinöörinä
1956 – 1970 ja yhtiön valimoryhmän johtajana 1970 – 1976.
Vuonna 1976 yhtiö muutti nimensä Leinovalu Oy:ksi ja Heikki
Leino nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi. Hän jatkoi toimitusjohtajana vuoteen 1991 saakka.
Vuonna 1988 Heikki Leinolle
myönnettiin teollisuusneuvoksen arvo. Vuonna 1998 vietettiin
Leinovalu Oy:n 100-vuotisjuhlaa,
jonka kunniaksi tehdasalueen
pihaan Salon Leinonkadulle
pystytettiin valaja-patsas. Vuonna
1991 Heikki Leino siirtyi Leinovalu
Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, jota tehtävää hän hoiti
vuoteen 2006 asti, jolloin Heikki
ja Oili Sinikka Leinon tytär, Liisa
Leino siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi ja myöhemmin yhtiön
toimitusjohtajaksi.
Heikki Leino toimi lukuisissa luottamustehtävissä. Hän oli Metalli-
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teollisuuden Keskusliiton hallituksen jäsenenä 1980 – 1994 ja
Teollisuuden Keskusliiton edustajiston jäsenenä 1985 – 1994. Länsivoima Oy:n hallituksen jäsenenä
hän oli vuodesta 1984 alkaen ja
toimi hallituksen puheenjohtajana 1991 – 1997. Salon kaupungin
teknisen lautakunnan varapuheenjohtajana hän toimi 1960 –
1972 ja hallituksen jäsenenä
1972 – 1976 sekä valtuuston
jäsenenä 1973 – 1984 (varapuheenjohtajana 1977 – 1984).
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäseneksi Heikki Leino
liittyi vuonna 1958. Vuosina
1969 – 1972 hän toimi yhdistyksen Turun osaston puheenjohtajana. Vuonna 1979 hänet valittiin
SVY:n varapuheenjohtajaksi ja
vuoden 1982 vuosikokouksessa
yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Heikki Leino sai yhdistyksen
ansiomerkin vuonna 1987 ja yhdistyksen kunniajäseneksi hänet
kutsuttiin vuonna 1999.
Heikki Leinon siirtyessä SVY:n
varapuheenjohtajasta puheenjohtajaksi ilmoitettiin, että
yhdistyksen asiamieheksi oli
valittu vt. professori Christer
Collan. Asiamiehen tehtäviksi
siirtyivät yhdistyksen sihteerin ja

rahastonhoitajan tehtävät, joita
siihen saakka olivat hoitaneet eri
yrityksissä toimineet hallituksen
jäsenet. Tämä uudistus merkitsi
yhdistyksen toiminnan huomattavaa tehostumista.
Heikki Leino toimi Tehtailija
Juho Leinon säätiön hallituksen
jäsenenä vuodesta 1972 lähtien
ja myöhemmin varapuheenjohtajana ja kunniapuheenjohtajana.
Vuonna 2000 säätiö teki koko
valutuoteteollisuuden kannalta
tärkeän päätöksen. Säätiö myönsi
silloin 100 000 markan apurahan dipl.ins. Juhani Orkakselle
väitöskirjan viimeistelyä varten.
Säätiön ja Heikki Leinon ilmeisenä tarkoituksena oli varmistaa,
että Teknillisen Korkeakoulun
valutuotetekniikan oppituolin
haltijaksi saatiin henkilö, jolla on
laaja käytännön valimokokemus
ja hyvä henkilösuhteiden
hoitokyky.
Heikki Leino oli tarmokas,
ystävällinen ja iloinen ”vanhan
koulun” herrasmies.

		 Paavo Tennilä
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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 sekoittimia valmistavat AXMANN ja
REISSAUS & BAUMBERG.
Jälkimmäinen on meillä uusi, edistyksellinen keernatykkien valmistaja,
(referenssikone jo Suomessa)
Muut varteenotettavat toimittajamme: kts.
Valimon Luotettava Yhteistyökumppani -ilmoituksemme!

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
www.diaco.fi diaco@diaco.fi
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MAAILMAN
VALIMOTEOLLISUUS 2015
Valimoteollisuus
104 miljoonan tonnin
ennätystuotantoon
Vuosi 2015 oli pysähtyneisyyden vuosi maailman valimotuotannolle. Vuosituotanto
jäi käytännössä samalle tasolle
kuin vuotta aiemmin. Globaalin
finanssikriisin jälkeinen kuuden
vuoden kasvujakso kylläkin
jatkui, mutta vauhti putosi
kymmenteen osaan aiemmista
kahdesta vuodesta. Dramaattisin muutos on tapahtunut
Kiinan tuotannossa, joka on
lähtenyt laskuun. Suurin uutinen on, että kiinalaiset ovat
pudottaneet valujensa hintoja
yhdessä vuodessa liki 20 %.
Tämä tuo monenlaista turbulenssia globaaleille valutuotemarkkinoille. Kiinan
valimotuotannon volyymi- ja
hintamuutokset ovat avainasemassa siinä, minkälaiseksi
globaali markkinaosuustaisto
muodostuu, onhan 44 % maailman valimotuotannosta sijoittuneena Kiinaan.
Kymmenestä suurimmasta
maailman valimomaasta kuusi
raportoi tuotannon vähentymisestä vuonna 2015.
Maailman valimoiden määrä
on laskussa. Kolmen viimeisen
vuoden aikana on 4 000 valimoa lopettanut toimintansa.
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Tämä tarkoittaa neljän valimon
sulkemista kolmen vuoden ajan
joka ikinen päivä, viikonloput
mukaan lukien.
Vuosi 2015 oli Suomen valimoteollisuudelle voimakkaan supistumisen aikaa. Tuotanto supistui 7 % verrattuna vuoteen
2014 ja oli 65 329 tonnia.
Valimoiden ja valimomaiden
tuotanto heilahtelee vuosittain.
Yhden vuoden muutoksen
takia ei voida tehdä luotettavia
päätelmiä. Artikkelissa onkin
tarkasteltu maailman valimotuotannon muutosta
vv. 2010–2015. Suomi jäi
tässä tarkastelussa jumbosijalle, kuten se jäi aiemmassa
tarkastelussa vv. 2008–2013.
Vuoden 2016 Suomen valimoteollisuuden avainluvut
tulevat julkisiksi Valun Käytön
Seminaarissa maaliskuun 30.
päivä. Niitä tässä artikkelissa
ei esiinny. Tervetuloa Tampereelle, siellä on mielenkiintoista
kuultavaa teemasta ”Kilpailukykyinen valutuote Suomesta”.
Artikkelissa vertaillaan valimoteollisuuden menestymistä eri
maanosissa, jossa näyttää ole-

TEKSTI JA KUVAT:
OLAVI PIHA

van uusia, Euroopalle mieluisia
trendejä. Lisäksi tutustumme
valimoiden keskimääräiseen
vuosituotantoon eri maissa,
joka jollain tapaa kertoo myös
valimomaan suhteellisesta kilpailukyvystä.

MAAILMAN VALIMOIDEN
LUKUMÄÄRÄ 2015
Maailmassa oli vuonna 2015
noin 47 000 valimoa. Valimoiden
kokonaislukumäärä on vähenemässä melkoista vauhtia. Kolmen
vuoden takaiseen arvoon verrattuna on määrä vähentynyt 4 000
valimolla, joka edustaa noin 8 %
vähentymää.
Rautavalimoita kaikista maailman valimoista on hieman yli
puolet, joka on ymmärrettävää,
onhan valurauta yleisin ja samalla
edullinen rakenneaine moneen
käyttöön. Valuraudan valmistamiseen on tarjolla yksinkertaisia
ja halpoja menetelmiä, kuten
kupoliuuni. Valurautavalimoiden
määrä kuitenkin on pienentynyt
kolmen vuoden aikana yli 3 000
valimolla, eli rautavalimoiden
tappotahti on reilut tuhat toimivaa valimoa vuodessa.
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Teräsvalimoita maailmassa oli
vuonna 2015 noin 6 700, joka on
noin 900 teräsvalimoa kolmen
vuoden tarkasteluajanjakson
aikana, eli maailmassa ajettiin
yhden teräsvalimon toiminta alas
vuoden jokaisena päivänä.
Ei-rautametallivalimoiden määrä
pysyi vuonna 2015 kolmen
vuoden takaisella tasolla, mutta
sen suhteellinen osuus kaikista
maailman valimoista nousi peräti
viisi prosenttiyksikköä, koska
koko lukumäärän vähentyminen
kohdistui kahteen muuhun osaan
kokonaisuutta.
Valimoiden määriin ja muutoksiin on suhtauduttava suurella
varovaisuudella. Suurimpana
syynä on se, että Kiina, Intia ja
Venäjä ilmoittavat vuodesta toiseen lukumäärät suurpiirteisesti
(Kiina 30 000 valimoa ja Intia
4 500 valimoa eikä Venäjäkään
erittele lukujaan). Onhan aivan
selvä, että näissäkin maissa
tapahtuu lukumäärämuutoksia. Harmillista, että emme saa
varmistusta siitä, mihin suuntaan
lukumäärät muuttuvat. Luultavasti näiden noin 47 000 tilastoidun
valimon lisäksi maailmassa on
kymmeniä tuhansia pieniä ja
keskisuuria valimoita, jotka eivät
kuulu maansa valimojärjestöön.
Tämän vuoksi ne eivät näy
tilastoissa. Maailman todellinen
valimoiden lukumäärä lieneekin
reilusti yli 50 000 valimoa, ja koko
maailman valimotuotanto reilusti
yli 100 miljoonaa tonnia.
Suomi on pienen pieni peluri
maailman valimopelissä 33
valimollaan, joka edustaa lukumääräisesti selvästi alle promillea
maailman valimoiden lukumäärästä. Maailmassa onkin vain
neljä maata, joissa on vähemmän
valimoita kuin meillä:
Belgia (22), Bosnia ja Hertsegovi-
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na (14), Tanska (15) ja Norja (14).
Kyyti on hyvin kylmää näissäkin
maissa valimoille. Kun noita neljää maata vertaa kolmen vuoden
takaiseen lukuun, niin yksitoista
valimoa on näin lyhyen ajan
kuluessa joutunut lopettamaan
toimintansa, Tanskassa viisi valimoa kolmen vuoden aikana on
sulkenut ovensa viimeisen kerran.

MAAILMAN VALUTUOTANTO MATERIAALEITTAIN
Maailman yhteenlaskettu valutuotanto vuonna 2015 oli
104,1 miljoonaa tonnia. Harmaa
valurauta jatkaa paalupaikalla,
sillä tätä edullista ja koneiden
valmistamiseen erinomaisesti
soveltuvaa raaka-ainetta
valmistettiin maailman valimoissa
46,7 miljoonaa tonnia. Harmaa
valurauta on kuitenkin menettänyt 2 prosenttiyksikköä etumatkaansa vuoteen 2012 verrattuna.
Pallografiittivalurautaa maailmassa valettiin 25,6 miljoonaa
tonnia. Syystä tai toisesta pallografiitin tuotannon kasvu on
tavattoman vaatimatonta tai
oikeastaan sitä ei ole ollenkaan,
sillä vuonna 2012 toimitusmäärä
oli täsmälleen samalla tasolla.
Teräsvalujen tuotanto takkuaa
pahasti, sillä tuotanto on vähentynyt kolmen vuoden aikana
peräti 400 000 tonnia päätyen
tuotantolukuun 10,9 miljoonaa
tonnia. Joku voisi kysyä, että
onko paljon vai vähän. Riippuu
tietysti kunkin henkilön omasta
määritelmästä, mutta tuo määrä
on kuitenkin 32 kertaa Suomen
teräsvalujen vuosituotanto. Teräsvalujen menekki on huomattavan
kausi- ja erityisesti suhdanneherkkää ja varsinkin tällä hetkellä
maailman öljyteollisuuden huono
tilanne heijastuu aivan suoraan
teräsvalimoihin, joka on
kaikkialla maailmassa poikkeuksellisen huono.

Alumiinivalujen ja yleensä alumiinin tulosta rakennemateriaaliksi
on puhuttu jo vuosia toiveikkaasti
ja myönteisessä mielessä. Vuoden 2015 tuotannoksi kirjataan
huimat 16 miljoonaa tonnia,
joka on kaikkien aikojen suurin
alumiinivalujen tuotanto. Aivan
erityisen raisua on kasvu ollut viimeisten kolmen vuoden
aikana. On erittäin vaikea löytää
luotettavaa tietoa siitä, kuinka
paljon teollisuus on korvannut
esimerkiksi rautavaluja alumiinivaluilla, mutta sellaista lienee
tapahtunut mm. henkilöautojen
moottorilohkojen osalta jonkin
verran. Rautametallivalujen
valmistus ja erityisesti osuus maailman valimoiden tuotannosta
onkin lähtenyt laskuun viimeisten
vuosien aikana. Alumiinin keveys
siis houkuttaa liikkuvien ajoneuvojen valmistajia. Ja niin on nyt tilastoista nähtävissä, että vuoden
2015 tuotanto on 37 % suurempi
kuin tuotanto vuonna 2005.
Usein verrataan harmaan valuraudan ja pallografiittivaluraudan
osuuksia. Maat eroavat yllättävän
paljon toisistaan tässä asiassa.
Näyttäisi kuitenkin siltä, että
pitkälle teollistuneissa maissa
pallografiitin osuus on suurempi kuin harmaan valuraudan.
Näitä maita ovat Tanska, Suomi,
Ranska, Norja, Portugali, Slovakia, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.
Suomessa suhde on pallografiitin
eduksi 69/31. Tämä luku on maailman huippuluokkaa. Kaikissa
tuon maaluettelon ulkopuolisissa
maissa harmaalla valuraudalla on
kuitenkin hallitseva rooli.
Esimerkiksi Intiassa harmaata
valurautaa valmistetaan 7 kertaa
enemmän kuin pallografiittivalurautaa.
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TUOTANNON MUUTOKSET
MAANOSITTAIN 2004-2015
Maailmassa käydään jatkuvasti
ankaraa kilpailua myös
maanosittain siitä, miten vauraus
jakaantuu. Hyvin usein mahdollisuutena vaurastua nähdään
oman teollisuuden menestys.
Samalla se tietysti luo riippumattomuutta muista maista. Valimoteollisuus myös on strateginen
teollisuudenala, onhan se varsin
lähellä mm. ammusten, aseiden
ja sotilasajoneuvojen valmistusta.
Maailman valimoteollisuuden
suurimpia ongelmia on tällä hetkellä motivoituneen henkilöstön
saaminen valimoihin töihin.
Ongelma ei suinkaan ole ns.
kehittyneiden teollisuusmaiden
yksin, sama ongelma on Kiinassa,
Intiassa ja siis kaikkialla maailmassa. Tällaiseen tilanteeseen lienee
johtanut se, että nuorisoa ei juurikaan viehätä konkreettinen käsin
tehtävä työ, sillä digitaalialalla on
heidän mielestään paljon kiinnostavampaa. Tämä oli keskeinen
viesti Japanissa pidetyssä WFO:n
kongressissa. Suomen valimonjohtajat siis eivät ole ongelmansa
kanssa yksin.
Tiedämme aasialaisten maiden
esiinmarssin valimoteollisuuden
tuotteissa. Erityisen hengästyttävää se on ollut Kiinassa, joka
kymmenen vuoden aikana
kaksinkertaisti tuotantonsa. Tämä
hirmuinen ”valimoloikka” on
varmaan vertaansa vailla maailmanhistoriassa. Vuonna 2005
Kiinan valimoiden tuotanto oli 23
miljoonaa tonnia, kun se 10 vuotta myöhemmin oli tasan kaksinkertaistunut 46 miljoonaan tonniin.
Tämä matemaattisesti tarkoittaa joka vuosi keskimäärin 7 %
kasvua. Tällaiseen saavutukseen
tarvitaankin ns. korkoa korolle
-periaatetta. Yleisen suhteel-
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lisuusteorian luoja Albert Einstein
on nimittänyt korkoa korolle
-efektin maailman kahdeksanneksi ihmeeksi. Albert oli sentään
vähän tavallista viisaampi, hän
nimittäin yhden syksyn 1919 aikana kirjoitti kolme matemaattista
tutkimusta, joista jokainen olisi
yksinään riittänyt Nobelin saantiin. Näistä kolmesta sitten kuuluisimmaksi ja eniten käytetyksi
tuli tämä yleinen suhteellisuusteoria. Ja hän pitää maailman
kahdeksantena ihmeenä korkoa
korolle -efektiä. Tietysti on myös
niin, että tuo efekti jää vaatimattomaksi, jos korkoprosentti on
kovin alhainen.
Nyt kuitenkin Kiinasta kuuluu
todella kummia, valimotuotanto
on selkeässä 1,3 %:n pudotuksessa, kun verrataan vuotta 2015
edelliseen vuoteen. Vielä paljon
kiintoisampi uutinen Kiinasta on,
että sen toimittaman tuotannon
arvo laski yli 18 % yhden vuoden aikana, siis vuodesta 2014
vuoteen 2015, eli 83 miljardista
dollarista 67 miljardiin dollariin.
Kysymys onkin, mihin katosi 16
miljardia dollaria, kun tuotanto
kuitenkin pysyi tasoltaan ja tuotteistoltaan varmaankin samana
tuona aikana. Ovatko kiinalaiset
valimot niin epätoivoisesti kiinni
vientimarkkinoissa, että ovat
laskeneet edelleen hintojaan
reilusti? Vai onko oman kotimaan
hintataso niin alhainen, että se
aiheuttaa tällaisen efektin. Kiinalainen valukilo maksaa vain 1,4
dollaria kilolta, kun esimerkiksi
Suomen vastaava luku on reilut
4 dollaria kiloa kohden. Toinen
menettäjä on Yhdysvallat, joka on
menettänyt tuona aikana
0,8 % tuotannostaan, joka tarkoittaa menetystä aiemmasta 10,47
miljoonan tonnin tuotannosta
10,39 miljoonaan tonniin.

Seuraavassa graafissa on kerätty
maanosittain tiedot vv. 2004–
2015. Tästä näkyy sekä Aasian
raju osuuden kasvattaminen,
mutta graafista näkyy myös
meille eurooppalaisille toivoa
herättävä uutinen, sillä Eurooppa
on pystynyt viimeisen 5 vuoden
aikana jopa kasvattamaan tuotantoaan.
Graafin taustalla on seuraava
jaottelu:
- Afrikka: Etelä-Afrikka
- Aasia: Kiina, Intia, Japani, Korea, Mongolia,Pakistan, Venäjä,
Taiwan, Thaimaa, Turkki
- Eurooppa: Belgia, Bosnia-Herzegovina, Espanja, Italia,
Itävalta, Kroatia, Norja, Portugali,
Puola, Ranska, Romania, Ruotsi,
Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia,
Suomi, Tanska, Tsekin tasavalta,
Britannia, Ukraina, Unkari
- Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Brasilia, Kanada, Meksiko, Yhdysvallat

TUOTANNON VOLYYMIMUUTOKSET MAITTAIN
2010–2015
Maailman valimotuotannon
muutoksia voidaan tarkastella
hyvin monella tapaa. Kaikki niistä
ovat omalla tavallaan oikeita ja/
tai vääriä. Kun tuotantoa mitataan tonneissa, se olisi aivan
oikein, mikäli tuote olisi kaikkialla
sama. Näin valimoteollisuudessa ei suinkaan ole. Kuitenkin,
jotta asiasta edes jotenkin voisi
kohtuullisella kirjoittamisella
selvitä, on American Foundry
Society AFS ottanut vapauden
laskea erilaisia valumateriaaleja
yhteen yksinkertaisella
yhteenlaskulla. Useat kehittyneet
maat, kuten esimerkiksi Saksa, ei
koskaan anna tuotantolukujaan
yhteenlaskettuna vaan aina eri
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Kuva 1.
Maailman valimoiden
lukumäärä prosentteina ja
yksikköinä jaoteltuna valimon
valmistaman materiaalin
suhteen. Harmaata valurautaa ja pallografiittivalurautaa
valetaan yleisesti samassa
valimossa, joten sen vuoksi
tässä ei voida, ainakaan
luotettavasti, jaotella rautavalimoita kahteen osaan vaan
molemmat rautalaadut on
yhdistetty sanan rautavalimot
alle. Kuvan tiedot perustuvat
AFS:n tilastoon 50th Census
of World Casting Production,
Modern Casting December
2016.

materiaalit ”eri koreissa”. Jotta
artikkeli pysyisi järjellisen mittaisena, noudatan AFS:n esimerkkiä ja lasken eri valumateriaalien
tuotantomäärät yhteen.
Yhden vuosimuutoksen vertailu
edelliseen vuoteen on kiinnostavaa vain vähän aikaa. Sekin
on tärkeää tehdä säännöllisesti.
Pidemmän aikavälin vertailu tuo
pysyvämpää tietoa, miten
valimoteollisuus missäkin maassa
kehittyy. Tähän tarkasteluun olen
nyt valinnut 5 vuoden ajanjakson
2010–2015, jossa on mahdollista
käyttää tuoreinta mahdollista
dataa. Toki aikajännekin on eri tai
ainakin lähempänä tätä hetkeä.
Ja mikä parasta, tämä graafi kertoo tuoreimmat tilastoidut muutokset, joten suhdannetilanne
lienee muuttunut tai muuttumassa hieman paremmaksi.
Verrattuna kaksi vuotta sitten
tekemääni vastaavaan graafiin,
tässä on selvästi enemmän maita,
jotka ovat tuotantomuutoksissaan kasvun puolella. Tietenkään
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tuotannon kasvu ei suoraan
vaikuta kannattavuuden parantumiseen, joskus käy toisinkin
päin. Usein on kuitenkin valimoteollisuudessa niin, että suuremman tuotannon myötä valimossa
on realistiset mahdollisuudet
kasvattaa tuottavuutta, niin se
sitten useimmissa tapauksissa
myös muuntuu parantuneeksi
kannattavuudeksi. Mitään takeita tällaisesta kehityskulusta ei
suoranaisesti ole olemassa, sillä
jokainen tapaus on aina ainutlaatuinen ja omanlaisensa.
Vähennyksen ikävästä vaikutuksesta valimotoiminnan kannattavuuteenkin kärsivät ensisijaisesti läntiset hyvinvointivaltiot, jotka
ovat tai olivat ainakin ennen ns.
teollisuusmaita. Todella suuren
poikkeuksen tähän tekee pohjoismainen hyvinvointivaltio Ruotsi,
kuinkas muuten. Ruotsi näyttää
komeaa yli 20 %:n kasvua. Ruotsihan ei nyt teollisuuspalkkojen ja
muun teollisuuden kustannustason osalta todellakaan ole ns.
halpamaa. Ruotsalaiset kuitenkin
ovat osanneet pelata pelinsä niin,

että kuluneiden ”IKEA, Hennes
& Mauriz ja ABBA” kulutus- ja
muotitavaroiden lisäksi heillä on
mm. mittavaa maailmanluokan
autoteollisuutta. Tästä erinomainen esimerkki on, että tällä
hetkellä suosituinta Volvo henkilöautoa asiakas joutuu odottamaan kaksi (=2) vuotta ja Volvo
tekee historiansa suurinta voittoa.
Olisiko niin, että suuret ruotsalaiset yhtiöt kuitenkin luottavat
oman maan valimoihin, ja hankkivat valutuotteensa sieltä. Tästä
hyvä esimerkki on Volvo Skövden
rautavalimo, joka on kehittynyt
erääksi Euroopan suurimmaksi rautavalimoksi juuri Volvon
moottoreiden valettujen osien
valmistajana. Eli kyllä ruotsalaiset
muutakin osaavat kuin diskuteerata. Ettei olisikin niin, että juuri
tuo keskusteleva asenne työpaikoilla tuokin tuon häikäisevän
menestyksen?
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SUOMEN VALIMOTEOLLISUUS 2015
Suomen valimoteollisuutta on
käsitelty Valimoviestissä 3/2016,
mutta tässä aivan lyhyt kertaus, jotta lukija itse voi verrata
Suomen lukuja maailman muiden
maiden lukuihin. Vuonna 2015
Suomen valimoteollisuuden
tuotanto supistui 7 %, ja vuoden
tuotannoksi kirjattiin 65 260 tonnia. Tässä luvussa ovat Valutuoteteollisuusyhdistyksen jäsenvalimoiden tuotanto ja kaikki valetut
materiaalit. Rautametallivalujen
(harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja valuteräs) tuotanto
supistui 6,6 %. Ei-rautametallivalujen (kevytmetallivalut eli
Suomen tapauksessa alumiini, pronssi, messinki ja sinkki)
tuotanto supistui 9,5 %.
Suomen valimoteollisuuden suora kokonaisvienti vuonna 2015 oli
22 655 tonnia, jossa oli hienoista
laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Pitää kuitenkin muistaa,
että valimoteollisuutemme
epäsuora vienti kotimaisen
koneenrakennusteollisuuden
kautta on verrattomasti paljon
suurempi kuin valimoteollisuuden
suora vienti. Rautametallivalujen suora vienti supistui 19 960
tonniin, joka edustaa kuitenkin
liki kolmannesta (29,3 %) koko
tuotannosta. Ei-rautametalleista
valmistetuista tuotteista puolet
(2 695 tonnia) meni vientiin.
Vuonna 2015 valimoteollisuutemme työllisti 1 730
henkilöä, joka on tilastoidun
ajanjakson pienin luku. Valutuoteteollisuusyhdistyksen jäsenvalimoiden yhteenlaskettu tuotannon arvo vuonna 2015 oli
245 miljoonaa euroa.
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Kuva 2. Kuvassa on valumateriaalien %-osuudet maailman valujen tuotannosta. Koska maailman valimoiden tuotanto vuonna 2015 oli 104 miljoonaa tonnia, taulukosta
voi nähdä myös valumateriaalien valmistusmäärät miljoonina tonneina summittaisesti.
Tarkat tuotantomäärät ovat: Harmaa valurauta 46,7 miljoonaa tonnia, pallografiittivalurauta 25,6 miljoonaa tonnia, valuteräs 10,9 miljoonaa tonnia ja alumiinivalut 16,1
miljoonaa tonnia. Kuvassa on nyt myös ensi kertaa viiden harvinaisemman valumateriaalin prosenttiosuudet koko maailman valimotuotannosta. Kertomalla prosenttiosuudella koko maailman valutuotanto saadaan selville kyseisen materiaalin vuosituotanto tonneissa. Kuvan tiedot perustuvat AFS:n tilastoon 50th Census of World
Casting Production, Modern Casting December 2016.

VALIMOTOIMINNAN
TUOTTAVUUS
Valimoviestissä 2/2013 julkaistiin
kuvaaja, jolla osoitettiin suomalaisen valimoteollisuuden tuottavuuden kehittyminen viimeisten
40 vuoden ajalta. Lisäksi samassa yhteydessä oli selvitetty
käyrästön lukujen kehittymiseen
johtaneita muutoksia.
Modern Casting / Census of
World Casting Production on
vuosikymmeniä julkaissut myös
taulukkoa siitä, paljonko valuja
maailmassa tuotetaan per valimo
kussakin maassa. Aina vuoteen
2008 asti tämä taulukko
otsikoitiin virheellisellä nimellä

Productivity per Metalcasting
Site. Olikohan siellä sellainen
uskomus vallalla, että aina mitä
suurempi valimo, sitä tuottavampi valimo on? Näin useasti
voi olla, mutta mitään takeita
valimon suuruudesta sen kannattavuuteen ei ole olemassa. Vasta
vuonna 2009 tämän taulukon
otsikko saatiin muutettua oikeaan
muotoonsa Production per Plant.
Koska Suomi kilpailee valimoalalla globaaleilla markkinoilla,
esitetään oheisessa taulukossa
kilpaveikkoset eli maailman Top
10 -valimot sekä Suomi ja Ruotsi
samassa kuvassa 5. (Seuraava
aukeama)
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Kuva 3.
Kuvassa esitetään neljän
eri mantereen tuotantomäärien suhteelliset
osuudet vv. 2004–2015.
Huomionarvoista on
havaita, että Euroopan
tuotanto on tuon ajanjakson aikana kasvattanut tuotantoaan reilulla
miljoonalla tonnilla. Kuvan
tiedot perustuvat AFS:n
tilastoon 50th Census of
World Casting Production,
Modern Casting December 2016.

Kuva 4. Kuva esittää eri
maiden volyymimuutokset
vv. 2010—2015. Kuvan
alareunassa ovat maat,
jotka ovat valujen tuotannossa laskevalla uralla,
Suomi kaikista maailman
maista viimeisenä. Kuvan
tiedot perustuvat AFS:n
tilastoon 50th Census of
World Casting Production,
Modern Casting December 2016.
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Kuva 5. Kuvassa
on keskimääräinen
tuotanto valimoissa
eri maissa vuonna
2015. Mukana kuvassa
on maailman Top 10
valuria, Suomi ja Ruotsi. Saksassa valimon
koko on keskimäärin
yli nelinkertainen
verrattuna Suomen
vastaavaan lukuun.
Tätä selittänee Saksan
suurta volyymiä
tekevä autoteollisuuden valimot.
Kuvan tiedot perustuvat AFS:n julkaisuun
50th Census of World
Casting Production,
Modern Casting December 2016.

Tärkeimmät lähteet: Modern Casting December 2016 sekä kaikki aiemmat lehden numerot, Giesserei-lehdet, CAEF, WFO, Valutuoteteollisuusyhdistys ry, Teknologiateollisuus ry, sekä lukuisat keskustelut.
Palautteen artikkelista voi lähettää ohessa olevaan sähköpostiin. Artikkeliin liittyvän lähdeluettelon voi
lukija niin halutessaan pyytää sähköpostilla: olavi.piha@aalto.fi.
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TULENKESTÄVÄT MATERIAALIT
-seminaari 26.–27.4.2017, Oulussa

Seminaarin tavoitteena on auttaa osallistujia
ymmärtämään tulenkestävien materiaalien sekä
niiden valmistuksen ja käytön perusteet. Kuulla
ja keskustella, millaisia mahdollisuuksia tulenkestävien materiaalien kehityksessä, mittaustekniikassa ja kierrätyksessä on näköpiirissä. Auttaa
ymmärtämään, millaisia terveys- ja ympäristövaikutuksia tulenkestävillä materiaaleilla on.
Seminaari on tarkoitettu kaikille metallurgisen
teollisuuden ja korkean lämpötilan prosessien
parissa työskenteleville sekä eri toimialoilla tulenkestävien materiaalien käytöstä kiinnostuneille henkilöille.

Ilmoittaudu
www.pohto.fi
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QR-koodista
tilaisuuden
ohjelmaan >
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KUVAT JA TEKSTI: JANI ISOKÄÄNTÄ

PERINTEISET
TALVIOPINTOPÄIVÄT
Tämän kertaiset opintopäivät järjestettiin 2.-3.2.2017 Tampereella, hotelli Ilveksessä. Nimilistan mukaan paikalle oli ilmoittautunut 28 henkilöä. Päälukua
laskiessa näytti siltä, että ihan kaikki ilmoittautuneet eivät syystä tai toisesta
olleet paikalle päässeet. Joka tapauksessa onnistuneet opintopäivät saatiin
aikaiseksi tasokkaiden luennoitsijoiden ansiosta. Ohessa on käsitelty luentopäivien kulkua pienen kuvapaketin avustuksella.
Avaussanat
opintopäiville ja
sessioiden aikataulunhallinnan piti
hallussaan tuttuun
letkeään tyylinsä
koulutustoimikunnan puheenjohtaja, Markku Eljaala.
Professori Juhani Orkas
päivitti tilanteen MARA-asetuksen suhteen, joka
on menossa keväällä notifiointikierrokselle EU:hun.
Asetus valimohiekkojen
soveltuvuudesta maanrakennukseen odotettavissa
kesällä. Lisäksi kuultiin jo
useamman vuoden ajalta
tutut trendit suomaisen valimoteollisuuden tilasta.

Robotisoidun teräshiekkapuhalluksen eduista
valimoteollisuuteen referenssien kera kertoi
Blastman Robotics Oy:n Arto Sippala. Blastmanin ainutlaatuisella robotisoidulla paineilmapuhalluksella saavutetaan teräshiekalle moninkertainen teho tavalliseen sinkopuhallukseen
verrattuna.
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Uusista tuulista NDT-rintamalla kertoi perheyritys Sonar Oy:n Aki Karumaa. Vaiheistettu UT ja digitaalinen röntgen ovat tulevaisuutta. Vielä
kuitenkin menetelmien laajempaa markkinoille tuloa jarruttavat laitteiden hinta ja tietotaidon puute, mutta laajemman käytön myötä nämäkin
korjaantuvat.

Marcus Nybergh Luxilta peräänkuulutti operaattorin vastuuta sinkopuhalluksen tehokkuuden ja kustannusten hallinnassa: suomalaisilla
valimoilla pitäisi saada tilanne
hallintaan ennen kuin prosessin
optimointiin voidaan mennä.

Jouni Lehdon päivitys suomalaisen valimokoulutuksen tilasta sai ilmeet vakaviksi ja runsasta keskustelua
osakseen. 1950-luvulla alkaneen valimoalan ammatillisen
koulutuksen lähtökohtana oli ammattitaitoisen työvoiman
puute. Onko tilanne korjaantunut? Oppilaitosmuotoinen koulutus ainakin on nyt päättynyt. Yrityskoulutuksen
kokonaismäärät ovat romahtaneet 2010 alkaen. Valimoalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot lakkaavat
itsenäisinä tutkintoina 2017 alkaen. Ilmeisesti alan yrityksillä ei ole pulaa ammattitaitoisesta henkilökunnasta.
Uutena mahdollisuutena on onneksi se, että valimoalan
ammattti- ja erikoisammattitutkinnot siirtyvät prosessiteollisuuden vastaavien alle, joten ihan kaikki koulutukset
eivät pääty.

Valuratojen lämpökäsittelyjen
saloihin meidät opasti vaihdevalmistaja Moventas Gears Oy:n
päämetallurgi Kaisu Soivio.
Isoista investoinneista ilmoittanut Moventas Gears hakee
koko ajan uusia innovaatioita
materiaalikehitykseen. Siinä
riittää työsarkaa: ison planeettavaihteen osista 60% on rautaa
ja 40% terästä ja koko ajan pitää
löytää lujempia materiaaleja.
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Ensin tiukkaa
opiskelua….

...ja sitten opitun sisäistämistä
mukavassa seurassa.

Ihan sairaalatason ilmaa puhdistamoon ei
Kaeser Oy:n Janne Heino lupaillut, vaikka
luennon otsikkoon niin kirjailtiinkin. Se toki olisi
mahdollista, mutta tolkuttoman kallista. Raitis
ulkoilma riittänee puhdistamoon, toisin kuin
useissa puhdistamoissa selässä kannettavat
raitisilmamaskit puhdistavat putsaamon likaista
ilmaa. Raitisilmamaskien suodattimien vuosikulutuksella saa lähes kokonaisuudessa Kaeserin
oikean raitisilmajärjestelmän.

Metallinjalostuksen ja valimoiden
työturvallisuusoppaan kirjoittaja,
Pertti Kortejärvi, esitti valimoille yhteistyöpyynnön osallistua
Työturvallisuuskeskuksen julkaiseman ja työsuojelurahaston rahoittaman työturvallisuusoppaan
valmisteluun. Näin siitä saataisiin
mahdollisimman hyvin valimoiden
tarpeita palveleva opas. Samassa
hankkeessa toteutetaan myös
pilotti multimediakoulutusmateriaalista.
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Valun käytön
seminaari 2017

AIKA: 30.3. - 31.3.2017
PAIKKA: SCANDIC ROSENDAHL,
PYYNIKINTIE 13,TAMPERE

Seminaarin tarkoituksena
on kertoa valuteknologian
uusista saavutuksista ja lisätä
suunnittelijoiden tietoja valukappaleiden mahdollisuuksista erilaisissa käyttökohteissa
esittämällä esimerkkejä valuratkaisujen tuomista
eduista ja kertomalla uutta
tietoa hankintatoimen edellyttämistä ja valutekniikan
suomista mahdollisuuksista.
Seminaari on tarkoitettu lähinnä valukomponentteja käyttävälle ja valmistavalle teollisuudelle sekä erityisesti näitä
aloja tunteville ja kokeneille
suunnittelijoille ja ostajille.
Seminaarin pääteemana
on valottaa suomalaisten
valimoiden asemaa ja
kilpailukykyä suhteessa
globaaleihin toimijoihin.
Lisäksi saamme katsauksen
LEAN-toimintaperiaatteen
hyödyntämisestä raskaassa
konepajateollisuudessa sekä
kuulemme tulevaisuuden
trendejä valutuotteen suunnittelusta ja valmistamisesta.
Seminaarin keynote
-puheenvuoron torstaina 30.3.
pitää Teknologiateollisuus ry:n
toimitusjohtaja Jorma Turunen. Teknologiateollisuus ry
tähtää toiminnassaan siihen,
että suomalainen teknologiateollisuus uudistuu, kasvaa ja
menestyy kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Toimitusjohtaja Jorma Turunen
pohjustaa puheenvuorossaan
seminaarin teemoja Teknologiateollisuus ry:n lähtökohdista käsin.
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Kilpailukykyinen valutuote Suomesta
Perinteinen Valun käytön seminaari järjestetään
30.-31.3.2017 puolitoistapäiväisenä tapahtumana
Tampereella Scandic hotel Rosendahlissa.
Torstai 30.3.2017
Päivän puheenjohtaja Eero Pellikka
8.30
Ilmoittautuminen ja hotellin aamupala tarjolla Käpy-ravintolassa
9.30
Seminaarin avaus
Puheenjohtaja Eero Pellikka, Valutuoteteollisuusyhdistys ry, VALTY ry
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät
Pääekonomisti Jukka Palokangas, Teknologiateollisuus ry
10.20 Tauko (kahvia tarjolla kokousaulassa)
10.45 Keynote-puheenvuoro
Toimitusjohtaja Jorma Turunen, Teknologiateollisuus ry
12.00 Buffetlounas Käpy-ravintolassa
13.00 Suomalaisten valimoiden asema kansainvälisesti
Professori Juhani Orkas, Aalto-yliopisto
Globaalin valunhankkijan puheenvuoro
Sourcing Category Manager, Project Development Markus Rytömaa,
Kone Industrial Oy
Valutuotteita Suomesta
Strategic Purchaser Tero Leskinen, Savonlinna Works Oy
Paneelikeskustelu valunhankinnasta valimoiden ja valunkäyttäjien kesken
Paneelin moderaattorina toimii toimitusjohtaja Marko Telenius, Peiron Oy
15.00 Iltapäiväkahvibuffet Käpy-ravintolassa
15.30 Johdatus LEAN-ajatteluun
Toiminnanjohtaja Kalle Arsalo, Suomen Lean-yhdistys ry
LEAN käytännössä
Kehityspäällikkö Rauno Koski ja kehityspäällikkö Sampo Myllymäki,
Metso Minerals Oy
n. 17.00 Ensimmäinen seminaaripäivä päättyy
Rosendahlin saunat, uima-allas, kuntoiluhuone tai Pyynikin ulkoilupolut
käytettävissä
19.00
Kontaktitilaisuus (stipendien jako, iltapala, cocktails)
21.00 Valomerkki (tilat käytettävissä loppuillan)
Perjantai 31.3.2017
Päivän puheenjohtaja Marko Telenius
9.00
Pohdintoja valukomponentin suunnittelun ja valmistuksen tulevaisuuden
näkymistä
Toimitusjohtaja Pekka Kemppainen, Karhulan Valimo Oy
10.00 Tauko (kahvia tarjolla kokousaulassa)
10.20 Digitaalisuus valukomponentin suunnittelussa ja valmistuksessa
3D-tulostuksen hyödyntäminen valutuotteiden valmistuksessa
Projektipäällikkö Roy Björkstrand, Aalto-yliopisto
Valujen tunnistus- ja seurantamenetelmät
Tekn.yo Miikka Häjänen, Aalto-yliopisto
Valukomponenttien topologiasuunnittelu
Tohtorikoulutettava Kalle Jalava, Aalto-yliopisto
11.40 Buffetlounas Käpy-ravintolassa
Seminaari päättyy, hyvää kotimatkaa!
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LAHDEN ALUEEN
MALLIVEISTÄMÖT
TEKSTI: Kari Pohjalainen

Raute, Upo-Valimo, Liitos ja Mallix
YLEISTÄ
Lahden alueella on sijainnut
aikoinaan voimakas valimo- ja
malliveistämöteollisuus. Alan
kehityksen aloitti Lahden Rauta- ja Metalliteollisuustehdas Oy
vuonna 1908. Yrityksen toiminta
alkoi koneiden korjauksella ja
rautasänkyjen valmistuksella.
Myöhemmin yritys rakensi useita
sisävesilaivoja ja aloitti kehäsahojen valmistuksen, josta tulikin
pitkäaikainen menekkituote ja
alku nykyiselle tuotantosuunnalle.
Vuonna 1917 taloon rakennettiin
uusi valimo. Oma valimotoiminta lopetettiin jo 1976. Nykyisin
(vuonna 2017) yrityksen virallinen
nimi on Raute Oyj.
Upo-valimo perustettiin Lahteen vuonna 1946 täydentämään
Asko-konsernin perinteisiä
tuotteita. Valimo perustettiin
aluksi viemäriputkien valmistusta
varten, mutta jatkossa yrityksen tuotteisiin lisättiin muitakin
valimotuotteita. Asko-Upon
valimo myytiin 1997 JOT-Components-konsernille. Lahden valimo
lopetettiin joulukuun lopussa
1997.
Mallix-malliveistämö perustettiin
Lahteen vuonna 1998, UPO-valimon lopetuksen jälkeen. Malliveistämö jatkoi toimintaansa
entisissä malliveistämön tiloissa
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ja henkilökunnan muodostivat
aktiivinen osa entisen malliveistämön työntekijöistä.
Mallix:in toiminta lopetettiin
vuonna 2003. Toimintavuosia
yritykselle tuli 5 vuotta.

Pekka Joukola. Valitettavasti
meillä ei ollut tilaisuutta tavata
isäntäyrityksen primus motor:ia
Eija Salmista, joka oli järjestellyt
kaiken isäntäyrityksessä erinomaisesti.

Malliveistämö LIITOS perustettiin 1967 Lahden Kivimäentielle
autotalliin, josta yritys siirtyi
vuonna 1973 vastarakennettuihin
toimitiloihinsa Hollolan Keskikankaantielle. Liitos lopetettiin 37
aktiivisen toimintavuoden jälkeen
keväällä 2004. Lopetuksen syynä
oli yhtiökumppanusten eläköityminen.

Lounas aloitettiin esittelyllä,
jossa vieraat esittelivät itsensä ja
ammatillisen historiansa: Allan
Vesanen aloitti valumalliuransa
Rautella 1958 ja ehti työskennellä
10 vuotta talossa, ennen kuin
perusti toisen rautelaisen Ossi
Koivun kanssa oman valumalliyrityksen Liitos Oy:n. Perinteiseen
tapaan työt aloitettiin autotallissa
ja uskalluksen kasvaessa vuonna
1973 he rakensivat Salpakankaan teollisuusalueelle oman
valumalliyrityksen. Malliveistämö
Liitos edusti 31 toimintavuotensa
suomalaista mallialan huippuosaamista, jonne ohjautuivat
ostajat aina kun eteen tuli tilaus,
jonka tekemiseen ei löytynyt halukkuutta muilla yrityksillä maassamme.

MUISTIHIRMUT
NASTOLASSA
Malliveistämöiden historiasta
kirjoitettaessa on käytännössä
muodostunut toimintamalli, jossa
kutsutaan paikallisia mallialan
muistihirmuja haastateltavaksi
yrityksien menneisyydestä ja
niin toimittiin tätäkin kirjoitusta
laatiessa.
Nastolassa sijaitseva Raute Oyj
lupautui tilaisuuden isännäksi ja
torstaina 12.1.2017 puolenpäivän
aikaan paikalle saapuivat: Allan
Vesanen (Raute, Liitos), Jorma
Hjelt, Eero Vuorinen, Jorma
Nurminen (Upo) ja Veikko
Porkka (Raute ja Upo). Isäntänä Rautella toimi erinomaisesti

Jorma Hjelt ja Eero Vuorinen
urakoivat Hämeenlinnan Keskusammattikoulussa mallipuuseppien 3-vuotisen ammattikoulun,
jonka jälkeen molemmat palkattiin Tampereelle Tampella
Oy:n malliveistämöön. Jorma
Hjelt aloitti Tampellassa 1966 ja
vuonna 1969 ”Jorkka” astui Upon
porteista ja aloitti lahtelaisen
valumalliuran.
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Molempien ”renkolaisen” ura
Upolla urkeni vuoteen 1998 asti,
jolloin Upovalimo malliveistämöineen lopetti ja he perustivat
tuttuihin entisen malliveistämön
tiloihin Mallix Oy:n-nimisen
malliveistämöyrityksen. Upolaista
mallinvalmistusta he edustivat
kaikkiaan melkein 30 vuotta.
Jorma Nurminen aloitti Upolla
mallipuuseppänä 1966, jossa
hommassa hän jatkoi vuoteen
1983. Seuraavana työnä Nurmisella olikin valunsuunnittelijan
hommat, jotka jatkuivat Upolla
vuoteen 1997, jonka jälkeen
Jorma siirtyi Högfors:ille Karkkilaan. Lahden ja Karkkilan väliä
valunsuunnittelija Nurminen jatkoikin 17 vuotta ja ajokilometrejä
kertyikin ”pikkuista vaille pirusti”,
ennen kuin hän lähti eläkkeelle
2014.

Jormat Hjelt ja Nurminen.

Veikko Porkka aloitti mallipuusepän uran vuonna 1963 Raahessa Kone Oy:llä, josta siirtyi
vuonna 1963 Lahteen Rautelle
mallipuusepäksi, jossa hommassa vierähtikin 10 vuotta. Vuonna
1973 Veikko jatkoi uraansa Upolla, siellä hän ehti työskennellä
neljännesvuosisadan (25 vuotta)
ennen Upon lopetusta.

MALLITYYPIT

Vasemmalta: Allan Vesanen,
Heikki Paavola ja Ossi Koivu.

Eero Vuorinen tuli Tampellan
”Nikkariin” vuonna 1967 ja 1970
Kanadan Toronto houkutteli Eeron vuoden mittaisella työuralla.
Takaisin Upolle tämä renkolainen
(Hjelt oli se toinen renkolainen)
palasi vuonna 1971.
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Jorma Hjelt työskenteli mallipuuseppänä nelisen vuotta,
kunnes siirtyi 1973 mallinsuunnittelijaksi valimoon ja siitä malliveistämön työnjohtajaksi legendaarisen Seppo Tikan jälkeen
vuonna 1992.

Rautella ja Upolla oli suursarjatuotantoa, joka vaati käytettäväksi
puumallien lisäksi metallimalleja, joten molemmissa taloissa
työskenteli malliviilareita puumallien valmistajien lisäksi.
Upolla tuotteisiin kuului paljon
suomalaista talousvalua, joka
ohutseinämäisenä ja vaikeina
muotoina työllisti malliveistämön.
Nykyisin näitä hellojen ja uunien
luukkuja nimitetään yleisesti
”suomalaiseksi käyttötaiteeksi”,
joiden hienoutta ei aikanaan
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juurikaan huomattu. Nehän olivat
”vain luukkuja helloissa ja uuneissa”.
Liitoksessa tuoterepertuaariin
kuului sellaisia hienouksia, joita
useimmat malliveistämöt väistelivät niiden mahdottomien
vaatimusten takia. Erilaiset epoksihartsituotteet olivat malliveistämössä arkipäivää, joiden vaikeudet olivat ja ovat tänäkin päivänä
ylittämättömiä. Koivun Ossi
teki Kone Oy:n tilauksena Moskovan Kremlin hisseihin sellaisia
hienouksia, että niitä ratkottiin
päiväkaudet. Tällä tarkoitetaan
”koripunosmuotoja”, joita piti
malleihin rakentaa. Ratkaisuna
oli, että epoksihartsi muotoiltiin
kovettumisvaiheen aikana, koska
silloin materiaali oli muotoiltavissa. Lahtelaista ammattitaitoa
näkyy Venäjän Kremlin hisseissä.
Valitettavasti ne eivät taida olla
”rahvaan” nähtävissä. Muitakin
joustavia muovimateriaaleja oli
Liitoksen tuotevalikoimissa.

MALLIVEISTÄMÖIDEN
TYÖNJOHTAJAT
Rauten malliveistämön työnjohtajista tiedetään Juhana ”Janne”
Pesonen, jonka isä Pesonen oli
työskennellyt aikaisemmin myös
malliveistämön työnjohtajana.
Muita työnjohtajia olivat Sulo
Hyttinen ja Matti Leino. Upolla
työnjohtajina tiedetään olleen
Tauno Viitanen, Seppo Tikka ja
Jorma Hjelt. Liitoksella yrityksen vetäjät Ossi Koivu ja Allan
Vesanen vastasivat työnjohdosta
oman työnsä ohessa.

VALUMALLINVALMISTAJAT
Raute:lla mallinvalmistajina
työskentelivät: Ossi Koivu, Allan
Vesanen, Veikko Porkka, Toivo
Pulkkinen ja Pentti Kasperi,
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Lasse Laakso, Sulo Hyttinen,
Eino Ylä-Outinen, Aulis Urtela
ja Iivari Törrönen. Mallimaalarina
työskenteli Anna-Liisa Alho.
Upon mallinvalmistajina työskentelivät: Kalervo Räsänen, Kaarlo
Harilainen, Pentti Koskinen,
Pertti Hilander, Eero Kuikka,
Raimo Kuhanen, Reijo Mäkinen, Jouko Parviainen, Eero
Karlakari, Jari Ollila, Eero
Vuorinen, Jorma Hjelt, Jorma
Nurminen, (joka siirtyi myöhemmin valunsuunnittelijaksi), Veikko Porkka, Matti Eerikäinen,
Pertti Kuosa, Kosti Saari, Lauri
Kiema, Jalmari Kuivanen, Reijo
Rehn, Arto Juutinen, Aki Soramäki, Keijo Mönkäre, Matti
Pyykkö ja Pertti Leivonen.
Liitoksessa isäntien lisäksi mallinvalmistajina työskentelivät: Antti
Varpa, Risto Yli-Malmi ja Erkki
Keskinen.
Mallix:issa työskentelivät: Jorma
Hjelt, Eero Vuorinen, Pertti Hilander ja Arto Juutinen. Kaikilla
heillä oli yhtäläinen omistusosuus
yrityksessä. Jorma Hjelt toimi
kuitenkin vastaavana.

URAPUTKI MUUALLA
Lahtelaista mallinvalmistustaitoa
edustavat ja muualla uraputkeaan jatkaneet yksilöt: Antti Varpa ja Risto Yli-Malmi siirtyivät
muihin hommiin. Erkki Keskinen
muutti Tampereelle Lokomolle,
joka nykyisin tunnetaan nimellä
Tevo/Lokomo. Eero Karlakari
siirtyi Saloon ja Jorma Nurminen
Componenta Högfors:ille Karkkilaan.

veistämöistä, mutta ongelmaksi
muodostui sopivan haastattelutilan löytäminen. Normaalisti haastattelut on suoritettu paikallisen
valimon myötävaikutuksella ja
niiden tiloissa, mutta kun Lahdessa ei ole toimivaa valimoa tai
malliveistämöä.
Otin ongelmissani yhteyttä Raute
Oyj:n, joka aikoinaan perusti valimon Lahteen ja siirtyi sitten valmistamaan tuotteitaan Nastolaan. Sain yhteyden Eija
Salminen -nimiseen ”vaikuttajaan” Rautella, ja hetkessä ongelmamme olivat ohitse.
Tämä ”ihmisdynamo” järjesti
tilat ja isännän tilaisuudelle, jona
toimi tuotantopäällikkö Pekka
Joukola. Kuulimme katsauksen
nykyisen Raute Oyj:n maailmanlaajuiseen toimintaan, kiertokäynnin osastolla, lounaan ja tilat
haastattelulle. Kaikki oli järjestäjän puolesta hoidettu erinomaisesti.
Entinen lahtelainen konepajayritys Raute Oyj on nykyään
maailmanlaajuinen puutuoteteollisuudenkin johtava osaaja, joka
valmistaa kokonaisia tehtaiden
koneikkoja Nastolassa, toimittaa ne paikanpäälle, kokoaa ja
luovuttaa asiakkaalle. Yrityksen
henkilömäärä vuonna 2015 oli
vajaat 700 henkilöä.

KIITOKSET
Olin pitkään suunnitellut kirjoitusta Lahden alueen malli-
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multiple minerals
from a single source
At Sibelco we offer a wide range of moulding sands and
refractory linings for induction furnaces, specializing in
silica and olivine-based products that perform under the
most demanding conditions. We’ll help you select the
right product to meet your needs against a range of criteria
including chemical composition, grain size and distribution.

Find out more at sibelco.eu/metallurgy

See us at

METEC
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Hall 3 Stand C55
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TEKSTI: MARKKU ELJAALA

KUPARISEOSTUKSEN VAIKUTUS
PALLOGRAFIITIN ISKUSITKEYTEEN
JA MEKAANISIIN OMINAISUUKSIIN
Pallografiitti on erinomainen konstruktiomateriaali, jonka ominaisuuksiin
voidaan vaikuttaa huomattavasti seostuksella. Kupari on piin ja hiilen jälkeen
todennäköisesti merkittävin valuraudan seosaine. Kupari on yleisimmin käytetty seosaine, jolla vaikutetaan muodostuvan valuraudan mikrorakenteeseen ja
sitä kautta sen mekaanisiin ominaisuuksiin.
KUPARI VALURAUDASSA
Pallografiitin mikrorakenne
muodostuu grafiittipalloista, jotka sijaitsevat ferriittisessä,
ferriittis-perliittisessä tai perliittisessä matriisissa. Lisäksi
rakenteessa voi esiintyä erinäisiä
määriä sementiittiä ja muita
karbideita, jotka eivät joitakin
poikkeuksia lukuun ottamatta
ole toivottavia mikrorakenteita.
Kupari seosaineena vaikuttaa
kaikkiin edellä mainittuihin rakenteisiin.[1][2][3]
Kupari on ensisijaisesti perlitoiva
seosaine, jolla pyritään lisäämään
perliitin osuutta mikrorakenteessa. Perlitoivia seosaineita on lukuisia muitakin (Ni, Mn ja Sn), mutta
kupari on näistä tällä hetkellä
yleisimmin käytetty. Syynä tähän
on se, että kupari on helppokäyttöinen, tehokas ja edullinen vaihtoehto. Kupari edistää raudan
jähmettymistä harmaaksi ja pienentää seinämäherkkyyttä, mikä
mahdollistaa hiiliekvivalentin
pienentämisen lujuuden nostamiseksi ilman valkoisuusvaaraa.
[1][2][3][4]
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On esitetty lukuisia mekanismeja,
kuinka kupari saa perliitin stabiiliksi pallografiitissa. Ohut kerros
kuparia grafiittipallon pinnalla
jähmettyneessä rakenteessa
hidastaa perliitin hajaantumista
hidastamalla hiilen diffuusiota
matriisista grafiittiin. Vaihtoehtoisesti kun kuparia ja mangaania on lisätty yhdessä, niin
ferriitissä oleva kupari rikastaa
mangaania sementiittiin. Mangaani stabiloi karbideja, minkä
johdosta perliitissä olevista
sementiittilamelleista tulee
stabiileja. Kuvassa 1 on esitetty
kuparipitoisuuden vaikutus tietyn
saman koostumuksen pallografiitin perliittipitoisuuteen. [1][3]

KUPARIN VAIKUTUS ISKUSITKEYTEEN JA MEKAANISIIN OMINAISUUKSIIN
Kupariseostuksella saadaan lisättyä pallografiitin
perliittipitoisuutta, mikä samalla
lisää raudan lujuutta ja kovuutta. Perliittisten pallografiittien
myötö- ja murtolujuudet vastaavat nuorrutusteräksiä, mutta
etenkin iskusitkeydessä ne jäävät

teräksisten kilpailijoidensa varjoon. Viimeaikaisten tutkimusten
mukaan kuitenkin nikkeli, mangaani, tina, vismutti ja antimoni
lisäyksillä on saatu parannettua
kovempien rautalaatujen iskusitkeyttä. Kuparin vaikutusta iskusitkeyteen ei kuitenkaan ole tutkittu
yhtä perusteellisesti. [1]
Pallografiitin iskusitkeys riippuu
täysin sen mikrorakenteesta,
kun perliitin osuus rakenteessa
lisääntyy, niin iskusitkeys laskee.
Samalla myös transitiolämpötila
nousee. Paras iskusitkeys saavutetaan täysin ferriittisellä rakenteella, jonka palloutumisaste on
yli 80%. Tämän pohjalta voidaan
olettaa, että kupariseostuksella
ja sopivalla lämpökäsittelyllä on
mahdollista parantaa pallografiitin iskusitkeyttä menettämättä
merkittävästi raudan muita lujuusominaisuuksia. [1]

KUPARISEOSTUKSEN JA
LÄMPÖKÄSITTELYN VAIKUTUS ISKUSITKEYTEEN
Seuraavassa on tarkasteltu eri
kuparipitoisuuksisten (taulukko 1)
koevalujen iskusitkeyttä.
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Kuparipitoisuuden kasvattaminen
lisäsi valutilaisen rakenteen perliittipitoisuutta kuten kuvasta 2 on
nähtävissä. Perliittipitoisuuden
lisääntyessä lujuusominaisuudet
kasvoivat ja iskusitkeys laski.
Samalla raudan transitiolämpötila
nousi, mikä on nähtävissä kuvassa 3. [1]
Iskusitkeyttä lähdettiin parantamaan lämpökäsittelemällä valut.
Lämpökäsittely oli kaksivaiheinen. Ensin valut normalisoitiin. Eri
näytteille oli käytössä erilaiset
normalisointilämpötilat, jotka
olivat 1073K, 1123K ja 1173K.
Tarkoituksena oli saavuttaa sitkeä
ferriittis-perliittinen duplex -rakenne. Hehkutusaika
normalisoinnissa oli tunti, mitä
seurasi tehostettu ilmajäähdytys.
Normalisoinnin jälkeen tehtiin
tunninpituinen jännityksenpoistohehkutus lämpötilassa 923K, mitä
seurasi jäähdytys uunin mukana.
1073K ja 1123K lämpötiloissa
tehty normalisointi johti 1 ja 2
prosentin kuparipitoisuuksilla
ferriittis-perliittiseen mikrorakenteeseen, jossa perliitti oli varsin
hienojakoista. 1173K lämpötilassa
käsitelty näyte muistutti rakenteeltaan valutilaista rakennetta,
mikä on nähtävissä kuvassa 4. [1]
1 ja 2 prosentin kuparipitoisuuksilla molemmat alemmista normalisointi lämpötiloista johtivat
iskusitkeyden lisääntymiseen
huoneen lämpötilassa verrattaessa valutilaisiin näytteisiin, kuten
kuvassa 5 on selvästi nähtävissä.
Samalla valun transitiolämpötila
laski. Lämpökäsittely ei merkittävästi laskenut muita mekaanisia
lujuusarvoja. Korkeammassa
1173K lämpötilassa tehty normalisointi ei parantanut korkean
kuparipitoisuuden näytteiden iskusitkeyttä, mikä todennäköisesti
johtuu kuparin liuoslujittavasta
vaikutuksesta. [1]
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Kuva 1. Kuvassa on esitetty ferritointihehkuten raudan mikrorakenne eri kuparipitoisuuksilla. Raudan koostumus oli C 2.66 %, Si 1.73 %, P 0.047 %, Mn
0.25 %, Cr 0.08% ja Cu 0.16 – 0.69%. Kuparittoman perusraudan mikrorakenne oli hehkutuksen jälkeen täysin ferriittinen. [3]

Kuva 2. Kuvassa näkyy koesulatusten valutilaiset mikrorakenteet. [1]
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Taulukko1. Taulukossa on esitetty eri koesulatusten koostumukset. [1]

Kuva 3. Valutilaisten eri kuparipitoisuuden loveamattomien koesauvojen iskuenergia. [1]
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Kuva 4. Kuvassa näkyy erilailla lämpökäsiteltyjen kuparipitoisten näytteiden mikrorakenne. [1]
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Kuva 5. Kuvassa näkyy erilaisten lämpökäsittelyiden ja kuparipitoisuuksien
vaikutus loveamattoman iskusauvan iskuenergiaan huoneen lämpötilassa. [1]
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VIPINÄÄ
VALIMOMUSEOSSA
Juhlavuosi Suomen valimomuseossa on alkanut todellisella vipinällä. On
vain vähän liioiteltua sanoa, että asiakkaita on tullut ovista ja ikkunoista. Juhlavuoden vaihtuviin näyttelyihin on panostettu, ja vuoden aloitti
valokuvaaja Allan Riikosen näyttely, jossa on yli 200 kuvaa esillä. Kuvissa
esitellään 1950-70 –lukujen Karkkilaa. Luonnollista on, että Högforsin tehdas ja sen työntekijät sekä johtajat ovat hyvin kuvissa esillä.

Vauhtia siis riittää, mikä on
pelkästään hyvä asia. Ja juhlittavaa tänä vuonna piisaakin:
Karkkilassa sijaitseva Kulonsuonmäen kaivos avattiin tasan 200
vuotta sitten. Kaivoksen perustamisen jälkeen, kolme vuotta
myöhemmin perustettiin Högforsin ruukki, joten hyvällä syyllä
voidaan todeta, että sinäkään,
arvoisa lukija, et tätä artikkelia
juuri nyt lukisi, ellei kaivosta
olisi aikoinaan avattu. Karkkilan
kauppala perustettiin 85 vuotta
ja Karkkilan kaupunki 40 vuotta
sitten. Näitäkin asioita tänä vuonna juhlitaan nyt jo mainitussa
valokuvanäyttelyssä, mutta myös
myöhemmin syksyllä avattavassa
Karkkilan historia -näyttelyssä.
Samana vuonna, kun Karkkilan
kaupunki perustettiin, siis 1977,
eräs toinen asia lopetettiin.
Kyseessä oli Högforsin tehtaan
konepajakoulu, joka ehti toimia 35 vuotta ja josta valmistui
yli 700 ammattimiestä. Ja tätä
asiaa tänä vuonna vasta juhlitaankin: kesäkuussa julkaistaan
jo moneen otteeseen hehkuttamani kirja kyseisestä konepajakoulusta. Tämän kirjoituksen
deadlinepäivänä allekirjoittaja on
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saanut kirjan vedoksen painosta, joten viimeisen tarkastuskierroksen jälkeen painokoneet
alkavat laulaa. Ensi kerralla tässä
julkaisussa näette jo kirjan kansikuvankin.
Tänä vuonna myös Suomen valimotekninen yhdistys täyttää 70
vuotta. Tämäkin on juhlan paikka.
Ilman SVY:tä tuskin valimomuseotakaan olisi koskaan perustettu.
Juhlahetki koittaa maaliskuun 17.
päivä. Onnea vetreälle vanhukselle täältä museonkin puolelta!
Tätä hetkeä juhlistaakseen voisivat vihdoin viimein ne henkilöt,
jotka eivät ole SVY:n 50-vuotishistoriikkia aikoinaan syystä tai
toisesta hankkineet, hommata
kyseisen opuksen vaikkapa museokaupastamme hintaan 13€.
Kirjoja voi tilata myös allekirjoittaneelta. Syntymäpäivien kunniaksi
lupaamme toimittaa kirjan ilman
postikuluja. Vanha sanontahan
on, että ellemme tunne historiaa,
emme voi ymmärtää nykyisyyttä.
Näin se eittämättä on. Siksi tämä
Paavo Tennilän ja Antti Valosen
20 vuotta sitten kirjoittama teos
kuuluu kaikkien valimoihmisten
kirjahyllyyn.

Yhdistyksen ansiokas
50-vuotishistoriikki 20
vuoden takaa.
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Högforsin valimo vuonna 		
1966 ja tunnistamaton valuri.
Allan Riikonen/KRM
VALIMOVIESTI 1/2017
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Samaiseen kirjahyllyyn jokaisen valimoihmisen tulisi raivata tilaa myös
Olavi Pihan loppusuoralla olevaa Suomen valimoteollisuuden historiaa varten. Kyseessä on mahtiteos, johon Suomen valimomuseon
arkistostakin on luovutettu kymmenittäin kuvia. Ehkä saamme tästäkin
teoksesta kansikuvan lehden seuraavaan julkaisuun. Olemme täällä
museossa tunteneet suurta ylpeyttä, että olemme voineet olla pienellä panoksella apuna tässä Olavi Pihan suururakassa. Juuri tällaisia
tapauksia varten olemme olemassa. Toivon, että voimme jatkossakin
palvella valimoihmisiä samalla tapaa. Senpä vuoksi käytän tilaisuutta
hyväkseni sanomalla, että pois heittämisen sijaan korjatkaa talteen
kaikki omaa valimoanne koskevat oleelliset dokumentit, asiakirjat, valokuvat tai irtonaisina kuljeskelevat esineet, ja luovuttakaa ne vaikkapa
meille tai asiaan kuuluvaan arkistoon. Valimoperinteen säilyttäminen
on meidän kaikkien yhteinen asia!

Kaikki on kuitenkin valmiina sitä
hetkeä varten, jolloin saamme
positiivisia rahoituspäätöksiä.
Tällä hetkellä avoinna on Suomen
Kulttuurirahastoon lähetetty
anomus näyttelysuunnitelman
täysimääräisestä rahoittamisesta.
Kiitämme Suomen valimoteknistä
yhdistystä, joka on myöntänyt
meille tänäkin vuonna 1000 €
samaan näyttelyhakkeeseen sillä
ehdolla, että projektin toteutus
alkaa tänä vuonna!
Museokauppaan on alkuvuodesta saatu uusi tuote. Raikka Oy on
valmistanut erän haponkestäviä,
teräksisiä ”snapsilaseja”, joita
saa kahta eri mallia. Kummankin
mallin vetoisuus on 3,2 cl ja hinta
11€. Tarkkasilmäisimmät lukijat
saattavat huomata snapsilasin
pohjasta tutun logon.

Teräksiset ”snapsilasit”.
Janne Viitala/KRM

		
		

Valmetin Rautpohjan valimo joskus 1970-luvulla. Kuva 		
nähtäneen myös Olavi Pihan kirjassa. KRM

Viimeisen parin vuoden aikana tältä palstalta on saatu lukea moneen
otteeseen valimomuseon perusnäyttelyn uudistamisesta. Hanke ei ole
viime kuukausina edennyt, koska rahoitusta ei ole riittävästi löytynyt.
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Aurinkoista
kevättä kaikille
lehden
lukijoille!!
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JALOSTUSARVOA SEN
OLLA PITTÄÄ…
Luin lehdestä, että Kainuun
murteessa on mielenkiintoinen
lauseiden liitossana ”van”.
Se ei ole suoraan lyhennys
vaan-sanasta, jota useimmiten
käytetään mutta-sanan sijasta.
Van-sanaa käytetään tilanteissa,
joissa sen tilalle voisi asettaa
sanat ”Voisihan sitä Ajatella
Näinkin”. Tämä kolumni syntyi
ajatuksesta käsitellä asioita ns.
laatikon ulkopuolelta tai tarkastella kehitystä helikopterista; niinpä valitsin nimimerkikseni Van.
Tulen (tai tulemme, jos nimimerkki onkin ryhmä…) käsittelemään
valimoalan aiheita tai muuten
siihen liittyviä yhteiskunnan ja
elämän teemoja.
Ensimmäiseksi pitää nostaa
ylös oikea käsitys ns. vanhojen
teollisuusalojen - joihin valimoala
ilman muuta kuuluu - merkitys
hyvinvoinnin luojana, kun koko
ajan ns. asiantuntijat julkisuudessa hypettää uusia aloja ja aloittavia yrityksiä, start-upeja. Kuulen
sanottavan, että teollisuudessa
on menossa rakennemuutos, jonka seurauksena vanhat alat poistuvat ja uudet digitaalisuuteen eli
numeerisesti kuvattuun tietoon ja
langattomaan viestintään nojaavat alat valloittavat niiden paikan:
autot ajavat ilman kuljettajaa ja
rikkoutuneen pölynimurin tilalle
voit tulostaa kotona uuden jne.
Samassa lauseessa kehutaan,
kuinka robottien avulla Uudessakaupungissa tehdään hienoa
Mersu-henkilöautoa antaen ymmärtää, että se on sitä uutta teollisuutta. Juuri näinhän ei olekaan,
vaan se on sitä vanhaa, joka vain
tehdään uutta (eikä itse asiassa
niin kovin uuttakaan) teknologiaa
käyttäen.
VALIMOVIESTI 1/2017

Suomessa aikaansaatu jalostusarvo on se, mikä Suomen
hyvinvoinnin pitää yllä. Meillä
voi tulla ja on hyväkin tulla uusia
osaamisalueita, kuten peliteollisuus, ja sen mukana onnistumisiakin, kuten Supercell. Se mikä
Euroopan menestyneimmän eli
Saksan elinkeinoelämän pitää
käynnissä, on tehdä perinteisiä
markkinoilla tarvittavia tuotteita
vähän kilpailijoita tehokkaammin.
Vertasin Uudenkaupungin autotehdasta ja suomalaista
rauta - ja teräsvalimoa jalostusarvon kautta toisiinsa ja tulos
on mielenkiintoinen. Henkilöautojen vienniksi ilmoitetaan
tilastoissa 1,4 miljardia euroa.
Kuitenkin Ukin autotehtaan
liikevaihto on 400 milj.€, mikä on
siis Suomen osuus jalostusarvosta. Asiakkaan omistamia
tuontikomponentteja kokoonpannaan siis 1000 milj.€:n arvosta.
Tästä arvosta ei tule Suomeen
muuta kuin vähäiset satamamaksut. Investoinnit tehtaaseen
ovat mittavat suhteutettuina
todelliseen liikevaihtoon. Lisäksi
kaupunki ja muut toimijat ottavat
valtavat riskit mahdollistaessaan
tämän historiallisen kokemuksen
valossa väliaikaisen liiketoimen.
Kun katsoo pääoman tuottoastetta 50 % n. 20 milj. euron tuloksella, niin ilmeisesti valtionyhtiö
Metso vuonna 2014 myi autotehtaan 40 milj. eurolla Kokkiloiden Pontus-sijoitusyhtiölle ja Teollisuussijoitukselle, , kun ei itse
osannut sitä hoitaa kannattavaksi.
Nyt rakennusmiehet Kokkilat
näyttävät suuntaa autoteollisuudelle. Kun Kokkilat ja Teollisuussijoitus myivät viidenneksen
tehtaasta kiinalaiselle yhtiölle, he
todennäköisesti saivat omansa
takaisin.

/ Kolumni
TEKSTI: NIMIMERKKI VAN

Valimon kohdalla suhdeluvut
ovat likipitäen
samat eli omaa
työtä ja kiinteistön vuokria n.
25-30 % liikevaihdosta ja tulosta 5 %. Loput ovat
ostettuja materiaaleja ja palveluita. Se suuri ero autotehtaaseen
on, että valimon ostoista lähes
kaikki tulee Suomesta: kierrätysmetalli eli romu, hiekan
hinnasta suurin osa, seosaineet,
kuten kromi Torniosta ja nikkeli
Harjavallasta, hartsit Porvoosta tai Kiteeltä ja kaikki palvelu
kotikylästä. Tuontitavaraa on
karkeasti 10 %.
Näin voidaan todeta, että
valimo on jalostusarvon tuottajana liikevaihtoon suhteutettuna
kaksi kertaa niin tehokas kuin autojen kokoonpanotehdas. Valimoidenkin tuotteista lähes kaikki
menevät suoraan tai epäsuorasti
vientiin. Jos se, että ”vanha”
kokoonpanotyö tehtynä osittain
roboteilla nousee arvostuksessa
nuorten talousarvioijien huippuluokkaa, niin mihin asti valimot
nousevatkaan, kun valuista ja
niihin tarvittavista työvaiheista
muutamat tehdään numeerisesti
ja suunnitellaan digitaalisesti !?
Mutta hitto sentään, niinhän me
jo osin teemmekin - pitäisiköhän
se kertoa nuorille talouden viisastelijoillekin, jotta lopettaisivat
vanhojen alojen mollaamisen.
Myöhemmissä jorinoissa
syvennymme neljään osaamisalueeseen, mitä ei saa ulkoistaa
ollakseen menestyvä valimo:
erikoistumisen valinta ja osaaminen eli strategia, menetelmänsuunnittelu, metallurgia ja
prosesseihin liittyvä kemia.
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 Jyväskylä
puh. 010-672150
fax. 010-6725335
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BET-KER OY
PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
Puhelin (08) 410 5600
www.betker.fi

MIILUCAST OY
Merikatu 7
92100 Raahe
010 5856200
www.miilucast.fi

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

NOVACAST OY
Valimotie 1
33960 PIRKKALA
Puhelin (03) 368 51 80
Faksi (03) 368 12 51
www.novacast.fi

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

PEIRON OY
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
020 750 9400
www.peiron.fi

KETO SOFTWARE OY
Ohjelmistoratkaisut
Kari Teräsniska
Puhelin 0400 730 630
www.improlity.com

ULEFOS OY /
NIEMISEN VALIMO
Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 3156 640
www.niemisenvalimo.fi

LAPUAN VALU
Kiviristintie 20
62100 LAPUA
Puhelin (06) 433 1731
Faksi (06) 433 2731
Rautavalua jo 1800-luvulta lähtien.
MALLIVARUSTE KOSKI OY
Maakunnantie 2
27430 PANELIA
Puhelin (02) 8647 465
Faksi (02) 8647 465
MALLIVEISTÄMÖ
VEIJO KARTTUNEN KY
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
040 0733 521
karttunen@malliveistamo.com
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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
Alphaform RPI Oy
Aholantie 17, 21290 RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.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

Leinovalu 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
Ponsse Oyj
Ponssentie 22
74200 VIEREMÄ
020 768 800, www.ponsse.fi
Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
(09) 675 166
ravatek@ravatek.fi
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Rolls-Royce Oy Ab
PO Box 220, 26101 Rauma
(02) 83791
juha.malinen@rolls-royce.com
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

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

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

Specialvalimo J. Pap Oy
Niittyrinne 3, 02270 ESPOO
(09) 888 1188
www.specialvalimo.fi

Tevo Lokomo Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE

Sulzer Pumps Finland Oy
PL 18, William Ruthin katu
48601 KARHULA
010 234 3333, www.sulzer.com
Suomivalimo Oy
Parkatintie 31, 72140 IIsalmi
www.suomivalimo.fi

Sepikon Oy
Ainolankatu 7
03600 Karkkila
0400- 624416
sepikon@kolumbus.fi
Sibelco Nordic Oy Ab
Mikkelänkallio 3
02770 ESPOO
010 217 9800
www.sibelconordic.com

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 2017
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Edustaja Suomessa
Beijer Oy - Elannontie 5, Vantaa - 09-615 20 550 - info@beijers.fi - www.beijers.fi
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Bahnhofstr. 101 · 57334 Bad Laasphe, Germany
Tel.: +49 2752 907-0 · Fax: +49 2752 907-280
VALIMOVIESTI 1/2017
www.wagner-sinto.de

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 1/2017
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Keernantekijät huomio!
Päätimme nostaa keväisen maljan ASK:n uusilla EcocureTM Blue
coldbox-sideaineilla. Se on nimittäin markkinoiden ensimmäinen
sideainejärjestelmä, jossa hartsikomponenttia ei ole luokiteltu
turvallisuudelle vaaralliseksi. Erinomainen askel vihreällä polulla!
Lisäetuna todella vähäiset fenoli- ja formaldehydipäästöt ja se, että
saat yhtä lujia keernoja kuin ennen aiempaa pienemmällä
sideainelisäyksellä. EcocureTM Blue on niin keernanvalmistajan,
kaavaajan kuin valajan makuun, laatuosastoa unohtamatta.
Tervetuloa mukaan yhteisen maljan ääreen!
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Toimisto
Tulkinkuja 3
02650 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
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