VALIM

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry
Finlands Gjuteritekniska Förening rf

VIESTI
Jäsenlehti

Medlemsblad

2 • 2005

• Opintomatkoja Tšekkiin
• Merkkipäivähaastatteluita
• Tutkimusrahoitusta valimoalalle
• Poimintoja Giessereista

VALIMOVIESTI 2 • 2005

1

VALIMOVIESTI
Suomen Valimoteknisen
Yhdistyksen jäsenlehti
Vastaava päätoimittaja
Mika Valtonen
puh. (09) 2250 2440
•••
Lehtitoimikunta
Carl-Johan Nybergh
puheenjohtaja
puh. (09) 6220 5522
•
Mika Valtonen
•
Olavi Piha
yhdistyksen asiamies,
toimitussihteeri
•
Paavo Tennilä
puh. (02) 212 2855
•
Ole Krogell
puh. (09) 6220 5544
•••
Ulkoasu ja taitto

Sisällys
Tapahtumakalenteri

2

Puheenjohtajan palsta

3

Asiamiehen palsta

4

Uusia jäseniä

6

50 vuoden takaa

7

58. vuosikokous Jyväskylässä

7

Yhdistyksen kokouskäytäntö

8

Tutkimusrahoitusta valimoalalle

9

SVYn opintomatka Tšekkiin

10

Yrjö M. Lehtonen 75 vuotta

17

Matti Johansson reserviin

21

Kuka oli Nikolai Chvorinov?

24

Kymenite kumoaa käsityksiä

27

Poimintoja Giesserei-lehdestä

30

Study Tour Tšekissä

36

Nordiske stöperidager 2005

42

Kaisa Ahomaa-Krogell
krogell@kolumbus.ﬁ
•••

Valimoalan sähköiset oppimateriaalit44
Valun käytön seminaari

45

www.svy.info

Opintomatka Ruotsiin

46

Valimomiesten marssi

47

Kaskuja ja tarinoita

50

Jäsenhakemuslomake

54

Yritysjäsenet

58

Museosäätiö

59

Pilapiirros

60

Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa
N:ro
Aineiston llmestyy
jättöpäivä viikolla
1
10.2.
11
2
10.5.
23
3
20.8.
38
4
10.11.
50
•••

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry
Olavi Piha
Asiamies
SVY
PL 358
40101 Jyväskylä
puh. (014) 254051
Faksi (014) 254052
e-mail: olavi.piha@svy.info
Pankkiyhteys
NORDEA 101230-73211
SAMPO 800010-1782961

•••
Painopaikka
Painojussit Oy, Kerava 2005

Tässä lehdessä ilmoittavat

sivu

ABB Service
Alteams
Artekno Metalli
G&L Beijer
Componenta
Convia
EK-Palvelut Karkkila
Eppe´s Heavy Duty
Erikoisvalu H Laakso
Fekoratek
Foseco
V. Hakkarainen
Harjavallan Valu
Heinrich Wagner Sinto
Ins.tso AX-LVI
Karkkilan Malliapu
Keskipakovalu
Konepaja Häkkinen
Kärkimalli
Lapuan Valu
Leinovalu
Lux
Mallikolmio Gustafsson
Mallivaruste Koski
Malliveistämö Karttunen
Metso Lokomo Steels
Metso Foundries Jyväskylä
Metso Paper Valkeakoski
Niemisen Valimo
Novacast
Oras
PME-Trading
Pohto
Procatec
Sacotec
Sepikon
Specialvalimo J. Pap
SP Minerals
Suutarilan Valimo
Tek-Mur
Tiesen Oy
Top Foam
URV

40
48
43
26
20
49
56
53
52
57
39
53
52
19
53
57
56
52
57
56
48
23
55
53
53
11
11
11
53
53
53
43
41
53
48
56
49
57
53
55
53
49
49

Tapahtumakalenteri
Syyskuu 2005
6.–8.9.2005

MecaTec 05, Energy 05, Automaatio 05, Helsingin Messukeskus,
www.ﬁnnexpo.ﬁ
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SVYn 58. vuosikokous, Jyväskylä (katso sivu 7)
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• • • • •
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Kansikuvat: Ole Krogell, SVYn Tšekin opintomatkalta 2005
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puheenjohtajan palsta

Tämän Valimoviestin ilmestyessä

kesä on päässyt jo hyvin vauhtiin ja valimoilla
onkin menossa vuoden kiireisimmät ajat. Tilauskannat ovat edelleen korkealla ja sama taso jatkunee syksylläkin. Hyvä näin, sillä lihavammat
vuodet tuovat aina mukanaan myös investointeja
ja sitä kautta kilpailukykymme säilyy tulevaisuudessakin.

När det här numret av Valimoviesti utkommer har sommaren redan hunnit långt

och gjuterierna har de brådaste tiderna av året.
Orderböckerna är fortfarande stinna och så ser
det ut att fortsätta även på hösten. Det är bra det,
emedan de feta åren alltid för med sig nyinvesteringar vilket betyder att vår konkurrenskraft
bibehålles även i framtiden.

SVY järjesti huhtikuussa opintomatkan
Tšekkeihin ja osanottajia oli runsaasti. Itse matka
antoi meille hyödyllistä ja selventävää kuvaa
Tšekin valimoteollisuuden tilasta ja samalla
saimme luotua hyviä kontakteja aina Brno:n
teknillistä korkeakoulua myöten. Vastavierailu on
odotettavissa jo ensi vuonna ja toivottavasti pystymme antamaan vähintäänkin samanarvoisen
vastaanoton, kuin meillä oli. Suurimmat kiitokset
kuuluvatkin matkan koordinoijan, Nybergin Callen, jälkeen juuri tuolle mukavalle korkeakouluporukalle, joka piti meistä huolta loppuun saakka.

FGF ordnade i april en studieresa till Tjeckien
med ett livligt deltagande. Resan gav oss en
nyttig och upplysande bild av den tjeckiska
gjuteriindustrins tillstånd och samtidigt kunde
vi knyta goda kontakter även med den tekniska
högskolan i Brno. En svarsresa är att vänta
redan nästa år och förhoppningsvis kan vi ge
ett likadant mottagande som det vi ﬁck. Det
största tacket, efter tacket till resans koordinator Calle Nybergh, går till det trevliga sällskapet från tekniska högskolan som skötte om
oss ända till slutet.

Valimoviestin ilmoitusmyynti jatkaa hyvällä
tasolla ja valunkäytön seminaarissa saimme yhdistyksellemme mukavan joukon uusia jäseniä.
Tervetuloa joukkoomme kaikki uudet valualan
sukulaissielut!

Valimoviestis annonsförsäljning fortsätter på
en bra nivå och vid seminariet för användandet
av gjutgods ﬁck vi en mängd nya medlemmar.
Vi välkomnar alla nya gjutintresserade i vår
skara!

Tämä lehti kannattaa ottaa mukaan myös kesälomille, sillä yksinoikeudella Valimoviestissä, on
mukana tällä kertaa useampi haastattelu ja kohteina todella suuret valimomiehet.

Det lönar sig att ta denna tidning med på semestern, ty med ensamrätt publicerar Valimoviesti denna gång intervjuer med verkligt
framgångsrika gjuterimän.

Ei muuta kuin turvallista ja rentouttavaa kesälomaa kaikille lukijoillemme.

Önskar alla läsare en trygg och avslappnande
semester.

Mika Valtonen
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asiamiehen palsta

Asiamiehen
asiaa
29.05.2005

Kevään kuluessa on yhdistyksen jäsenet, toimikunnat
ja hallitus toimineet kukin omalla tahollaan ja toivottavasti
myös toiminnassa on ollut mieluisan tekemisen meininki.

Valun Käytön Seminaari 2005
Valun Käytön Seminaari 2005 pidettiin perinteen mukaan
keväällä ja tälläkin kertaa Aulangolla, 07.–08.04.2005. Tilaisuuden kaksipäiväisyys takaa torstain kontaktitilaisuudelle korkean huomioarvon, josta pääsi myös SVY hyötymään. Yhdistyksen historian ihan ensimmäinen oma
osasto oli kokousvieraiden aktiivisen mielenkiinnon kohteena. Tutustujien kysymyksiin vastailivat tällä kertaa yhdistyksen edustajina Mika Valtonen, Paavo Tennilä ja Olavi
Piha. Ja kyllähän niitä kysymyksiä tulikin.
Jälkeenpäin selvittelin asiaa ja ymmärsin vasta sitten
syynkin moniin kysymyksiin. Kahdestasadasta kokousvieraasta 144 ei ollutkaan jäseniämme! Olin itse ajatellut
suhteen olevan juuri toisinpäin. Olemmeko me siis olettaneet,
että tähän tilaisuuteen tulijat ovat jäseniämme tutkimatta
asiaa perusteellisesti. No, nyt jälkeenpäin voimme todeta
ehkä vähän samaan tyyliin kuin se entinen kenkäkauppias
mentyään myyntimatkalle Afrikkaan ”Mitkä markkinat – kenelläkään ei täällä ole kenkiä.”

Tutustumista Tšekin valimoteollisuuteen
Ulkomaan opintomatkat ovat olleet yksi yhdistyksen näkyviä toimintamuotoja jo usean vuosikymmen ajan, ihan koko
toiminnan alkuhämäristä saakka. Tänä vuonna matkailtiin
huhtikuussa Tšekin Tasavallassa ja saatujen myönteisten
kokemusten pohjalta ulkomaantoimikunnalle annettiin
hallituksen kokouksessa valtuudet aloittaa kevään 2006
matkan suunnittelu. Koska monet asiat ovat tässä vaiheessa selvittämättä, jätän kertomatta minne seuraavaksi matkaillaan. Mutta voithan sinä, jos uteliaisuutesi on kovinkin
suuri tai sinulla on omia ajatuksia tulevasta opintomatkasta,
ottaa yhteyden järjestävään toimikuntaan. Tšekin matkasta
on toisaalla lehdessä oma raporttinsa kuvien kera.

ValuAtlas – yhteinen asiamme
ValuAtlas on suoritettujen benchmarkkausten perusteella
ainutlaatuinen valimoalan portaali Euroopassa, ehkä koko
maailmassa. Saksan- ja englannin kielialueilla ei ole vastaavaa tuotetta tarjolla, vaikka markkina voisi olla vaikka
sata kertaa suurempi!
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Nyt jo on ValuAtlas kehitetty pitkälle, kehittämistä ja
parantamista toki koko ajan tehdään ja se onkin välttämätöntä. Kehittämistyössä oman toimensa ohessa ahertavat
Valimoinstituutin Tuula Höök, Anu Pettersson ja Petri Olanterä.
Todella iloinen asia on huomata ValuAtlaksen saama
suuri suosio. Kävijöitä on liki 20 000 vuodessa. Tällainen
kävijämäärä takaa jo sellaisenaan melkoiset mahdollisuudet
oikeaan osuneelle markkinoinnille.
Huomionarvoista ja uutta on nyt se, että kyseisen portaalin elämä tulevaisuudessa on riippuvainen yksinomaan
saaduista lisenssimaksuista. Meille Suomen Valimoteknisessä Yhdistyksessä tällä asialla on suuri merkitys sen
vuoksi, että olemme ValuAtlaksen asiakas, vuokraamme
heiltä serveritilan ja toimimme muutenkin samojen ohjelmatoimittajien kanssa. ValuAtlas taas toimii Tampereen
Yliopiston alaisuudessa, joten ihan hyvässä seurassahan
yhdistyksemme on.
Mistä sitten kiikastaa vai kiikastaako mistään? Lyhyesti voisi vastata, että mitä paremmin ValuAtlas voi ja jaksaa,
sen turvatumpi on pitkässä juoksussa kilpailukykyinen
vuokrataso myös yhdistyksellemme. Eli, käy ihmeessä tutustumassa vielä/taas kerran tähän ohjelmaan, vertaa hinta/
laatusuhdetta vaikkapa kallisiin erikoissanakirjoihin tai
muuhun valimoalan tietoteoksiin. Saatat yllättyä.
Vaikuta työpaikallasi, että sinne hankittaisiin tarvittavat
lisenssit. ValuAtlaksessa on 4 tasoa, josta kaksi ensimmäistä ovat kaikista maksuista täysin vapaat, joten tutustuminen
on tehty todella helpoksi.
Meidän oma kotisivumme www.svy.info on myös jatkuvan päivittämisen ja kehittämisen kohteena. Sieltä käyt
nopeasti tarkistamassa valimoalan ja valimoalaa lähellä
olevien tapahtumien ajankohdat ja samalla voit linkin kautta halutessasi klikata auki kyseisen tapahtuman omat kotisivut. Kätevää, nopeaa ja täysin ilmaista! Me yhdistyksessä huolehdimme puolestasi tapahtumien seurannan ja niiden
tuomisen tapahtumakalenteriin.

Onnea onnea vaan!
Niinpä, yhdistyksen jäsenet täyttävät vuosia, kukin vuorollaan. Arvo Huisko, Erikoisvalu H. Laakson tekninen johtaja, taiteili yhdistyksellemme yksilöllisen ja valimoaiheisen
onnittelukortin. Kortti sai hallituksen kokouksessa kiittäviä
lausuntoja ja niinpä aikakirjoihin kirjattiin päätös, että kaikki jäsenmaksun maksaneet jäsenet muistetaan tällä erikoiskortilla 50, 60, 70, 75, 80, jne. -vuotispäivänään. Ja sitten
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Jäsenmaksutilanne 29.5.2005

ei muuta kuin, merkkipäivää odottamaan. Tätä onnittelukorttia ei kukaan voi ostaa, sen voi vain saada, sitten kun sen
aika on. Tässä yhteydessä kannattaisi ehkä tarkistaa tuo oman
jäsenmaksun suorittaminen, tulikohan se sittenkään hoidettua?

Kumpaan puoleen piirakkaa kuulut?
Tutustupa oheiseen piirakkakuvioon ja muistele, kuinka sen
jäsenmaksun kanssa oikein kävikään maaliskuun lopussa!
Tulikohan se sittenkään maksettua? No, onneksi useimmilla on kotona nettiyhteys omaan tiliotteeseen, joten sieltähän
sen näkee. Joten hyvä, ei muuta kuin maksamaan.
Kaikki jäsenet ja tämän Valimoviestin varmasti sen tietävät, että jos on toimintaa, se aiheuttaa kuluja. Ilman tuloja
taas ei yksinkertaisesti voi maksaa kuluja. Tästä yhtälöstä
seuraa, että toiminta halvaantuu ja voi joskus vaikka loppua
kokonaan ilman tuloja. Tässä ovat toiminnan reunaehdot,
ainakin niin kauan kun yhdistyksessä ei mennä täydelliseen
vapaaehtoistoimintaan ja aleta tehdä ihan kaikki yhdistyksen
asiat talkooporukalla.
Tätä asiamiehen palstaa kirjoitettaessa maksutilanne on
lohduton. Eräpäiväkin meni jo 15.04.2005 ohitse. Kokonaista 60 % jäsenmaksuista on maksamatta, tarkka luku on 451.
Yritysjäsenistä 75 % on velvoitteensa suorittanut.
Myönnetään, että tähän tilanteeseen on osasyynä, että
paperillista laskua ei tänä vuonna postitettu kirjekuoressa.
Ohjeet jäsenmaksun maksamisesta tulivat Valimoviesti
1/2005 välissä, mutta mukana oli myös perinteinen paperille tulostettu jäsenmaksulasku. Näin toimien yhdistyksen
varoja säästyi postimaksuina peräti 3.500 mummon markkaa!
Tämä on niin mittava summa rahaa yhdistyksemme taloudessa, että varmaan jokainen haluaa olla omalta osaltaan
siinä mukana! Eli, jos kuulut tuohon isompaan puoliskoon,
hyppää mahdollisimman pian piirakan toiselle puolelle.
Asiamiehen ikävänä tehtävänä on sitten vielä ennen kesälomille lähtöä postittaa se karhulasku, joten ethän halua
olla aiheuttamassa tätä ylimääräistä seurantatyötä, postittamista ja aivan tarpeettomia kustannuksia yhdistykselle.
Ja jos nyt vielä tämänkin jälkeen on epäselvää sinulle,
kuinka toimia, soita hyvä jäsen ja kysy. Asiamies kyllä
opastaa.

Yhdistystoiminta on tiedottamista
Taisin edellisessä Valimoviestissä mainita yhdistystoiminnan
olevan tiedottamista. 85 % aktiviteeteista on tiedon siirtäVALIMOVIESTI 2 • 2005

mistä, muokkaamista, muuttamista, lukemista ja varmaan
joku osa pitää yhdistyslain pykälien mukaan taltioidakin.
Tässä asiamiehen palstalla on Windowsin ominaisuuksista
kopioituna 4 sivua, 31 kappaletta, 189 riviä ja 899 sanaa.
Välilyönnit mukaan lukien peräti 7.497 merkkiä sisältyy
tähän asiamiehen palstaan.

Entä sitten?
Sitä vaan, että onnistuneessa tiedottamisessa on olennaista
myös palaute. Jos yhdistyksen tiedottamisesta puuttuu
palaute, saattaapi käydä niin, että esimerkiksi nuo yllämainitut 899 sanaa eivät kerrokaan niistä asioista, jotka jäsenistö kokee tärkeäksi. Siispä; anna palautetta.
op
asiamies

SVYn kotisivut
www.svy.info

SVYn asiamies ja konttori
Olavi Piha / SVY
PL 358
40101 Jyväskylä
Puh. (014) 254051
Faksi (014) 254052
Gsm (040) 7211220
e-mail: olavi.piha@svy.info
Pankit: NORDEA 101230-73211
SAMPO 800010-1782961.
Asiamiehen tavoittaa parhaiten konttorilta
maanantaisin ja perjantaisin sekä yleensä aina
Gsm-matkapuhelimesta. Uusista toimintaan
liittyvistä asioista sekä hallitukselle esitettävistä
asioista toivomme saavamme ehdotuksia jäseniltä.
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jäsenuutisia

Tuhat vuotta elämää
Tarkasti ilmoitettuna 1112 vuotta elämänkokemusta on rekrytoitu Suomeen
Valimotekniseen Yhdistykseen 18.toukokuuta 2005! Yhdistyksen hallitus
piti silloin kokoustaan Lokomon tiloissa ja hyväksyi kokonaista 30 uutta jäsentä yhdistykseen.
Olemmeko me vanhat jäsenet valmiit
ottamaan haasteen vastaan, hyväksymään nämä uudet jäsenet omine elämän- ja työkokemuksineen mukaan
yhdistystoimintaamme? Voisimmeko
ehkä helpottaa heidän tuloaan joukkoomme, jopa kannustaa ja ohjata
heitä? Jokaiselle uudelle jäsenelle
löytyy varmuudella hänelle sopivin
toimintatapa.

Haaste on heitetty vanhoille jäsenille
Melkoinen haaste on nyt siis heitetty
meille vanhoille jäsenille, halusimmepa tai emme. Otammeko haasteen
vastaan ja kuinka sen teemme, ratkaisee
hyvin paljon oheisessa luettelossa
olevien uusien jäsenien tulevaisuuden
SVYssä. Itse uskon vakaasti aikaisempaan yhdistyskokemukseenikin pohjaten, että ensimmäinen vuosi ratkaisee
paljolti sen, lähteekö jäsen toimimaan
yhdistyksessä vai ei. Paperijäsenenäkin
voi yhdistyksessämme olla, mutta
miksi toimia niin? Silloin ei jäsen
ehdi edes huomata, mistä jää paitsi.
Järjestömme joustavuus, uudistumiskyky ja vahvuus näkyy siinä, että
se nopeasti huomioi jäsenen elämäntilanteessa tapahtuvat muutokset. Tämän
takaa aina lokakuussa pitämämme
vuosikokous, silloin valitaan vuodeksi
kerrallaan yhdistyksen toimijat ja vastuunkantajat. Yhdistystoiminta uudistuu samalla luonnikkaasti eikä myöskään järjestössä toimiminen muodostu
kenellekään ylivoimaiseksi, kymmeniä
vuosia kestäväksi taakaksi.

Ennätysmäärä uusia jäseniä
Tässä lehdessä asiamiehellä onkin
mieluista kerrottavaa, me olemme siis
6

saaneet joukkoomme 30 uutta jäsentä.
Koskaan ennen ei ole saatu joukkoomme näin monilukuista ja vahvasti valimohenkistä joukkoa! Puolet hakemuksista saimme osallistumalla Valun
Käytön Seminaariin 2005 Aulangolla
huhtikuussa. Toiset puolet hakemuksista on asiamies juossut kasaan. Tällainen määrä uusia jäseniä on tervetullut lisä joukkoomme ja asiamies lähettääkin jokaisen kotiin onnittelukortin
jäsenyydestä ja tietopaketin yhdistyksestämme.

Liittymisikä keskimäärin 37,07 vuotta
Edellä mainitun joukon keski-ikä 37,07
vuotta, joten hänellä on hyvä mahdollisuus osallistua reilut 20 vuotta toimintaamme. Eikä ole yhdentekevää,
miten hän tämän kaksi vuosikymmentä kuluttaa yhdistyksessämme. Itse
asiassa taitaa olla niin, että he ratkaisevat yhdistyksen kiinnostavuuden ja
kunnon vuonna 2025.
Kun katsomme oheisen kuvan ikäjakaumaa, siitä voidaan lisäksi todeta
se, että hyvin monilla on mahdollisuus
olla aktiivijäsenenä ennen veteraaniksi siirtymistä kokonaiset 40 vuotta, ja
virkeät vuosikymmenet veteraanina
vielä päälle. Ja joillakin on etuoikeu-

tena päästä vakituiseen suhteeseen
SVY:n kanssa jopa 70 vuodeksi. Se se
vasta on jotakin!
Hallituskin jo kaukonäköisesti pohjusti toukokuun kokouksessaan edellä
mainittua asiaa päättämällä, että kaikissa tilaisuuksissa, joihin veteraanit
ovat kutsutut, on heille oma ns. Veteraanipöytä. Näin veteraanitkin viihtyvät hyvin juhlaillallisella, onhan pöytäseurassa silloin omaa elämänkokemusta vastaavia veteraanijäseniä,
mahdollisesti ja toivottavasti myös
entisiä työtovereita.

Valimoalan kokemusta 540 vuotta
Nyt joukkoomme tulevien jäsenten
työssä ja opiskelussa viettämän ajan
olen laskenut yhteen. Tällä porukalla
on valimoelämään liittyvää opiskelu- ja
työkokemusta reilut 540 vuotta!
Olisi varmaan moni teollisuusjohtaja, esimerkiksi valimon johtaja kovasti mielissään saadessaan palvelukseensa työntekijän, jolla on 540 vuoden
kokemus valmistus-, kunnossapito-,
laaduntarkastus-, tutkimus-, myynti &
markkinointi-, investointihyödykkeiden hankinta-, ja työnjohtotehtävistä.
Tämä parhaassa 37 -vuoden rekrytointi-iässä oleva ehdokas omaa luonnollisesti kaikki mahdolliset tutkinnot
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vuosikokous

50 vuoden takaa
• asiamiehen

poiminnat

”Ammattikouluissa tuntuu kiinnostus valimoalaa kohti
laskevan vuosi vuodelta, eikä Turun teknillisen koulun
valimo-opintosuunnalle liioin taida olla tungosta puhumattakaan valimoiden ammattioppilaista ja ammattityövoimasta. Aputyövoimakin on ylityöllisyyden yltäkylläisyydessä häipynyt putkimiehiksi ja rakennuksille ”hanslankareiksi”. Ja valimot köyhtyvät ilmoitellessaan kolmipalstaisesti työvoimaa, jota ei tule, tai joka tulee ja menee.
Vaihtumisnopeus on ollut ainakin kuluneen vuoden aikana ällistyttävä. Niinpä eräässä meikäläisessä valimossa
pääkaupungissa vuoden 1955 aikana tehtyjen havaintojen
mukaan oli uusien työntekijöiden työpaikassa pysyminen
keskimäärin noin kaksi viikkoa.”
Konepajamiehen kolumni
”Toimittaja valaa”
numero 11/1955

tekniikan tohtoriin saakka. Siinä ohessa hän on hankkinut vankan ihmistuntemuksen ollessaan joukkojen edessä
tulosvastuullisena johtajana. Kielitaitoon kuuluu metalliteollisuuden ja
erityisesti valimotermien hallitseminen
neljällä kielellä. Tällä kielitaidolla
varustettuna hänet voi levollisin mielin
lähettää maailmalle vaikeisiinkin neuvotteluihin. Vaikeatkaan päätökset eivät häneltä jää tekemättä mutta tilanteen
niin vaatiessa myös small talk sujuu
elegantisti kahdella maailman valtakielellä, puhumattakaan nyt meidän kotikutoisesta suomesta ja ruotsista.
Tämä henkilö on uudesta toimesta
ja sen haasteista innostunut. Odotukset
ja motivaatio ovat korkealla ja monet
kehitysideat pörräävät päässä.
Kannattaisikohan edellä mainitun
tirehtöörin kysyä tämän henkilön mielipidettä ja ehdotusta toimintatavaksi
yrityksen / yhdistyksen asioista ja myös
antaa sen jälkeen toimia näiden ideoiden pohjalta?
Kyselee asiamies

VALIMOVIESTI 2 • 2005

Tervetuloa mukaan uudet jäsenet!
Ahola, Erkki
Dévényi, András
Forsström, Markus
Halmela , Marko
Heikkola, Jussi
Heinämäki, Jarkko
Hirvijoki, Jouni
Honkkila, Pauli
Huttunen, Janne
Hänninen, Jyrki
Isokääntä, Janne
Kontio, Jukka
Korander, Carl
Kotala, Ari
Kukkala, Pauli
Mäkinen, Jari
Nurmi, Niku
Pekonen, Jari
Peuraniemi, Janne
Puikkonen, Tony
Saarinen , Jarmo
Salminen, Irene
Silerinne, Jukka
Sirola, Petteri
Sivuranta, Sami
Tupi, Kullervo
Törnblom, Tommi
Vatanen, Juha
Venho, Katja
Viitala, Janne

Tervetuloa
14.10.2005
vuosikokoukseen
Jyväskylään
Tervetuloa SVY:n 58. vuosikokoukseen
Jyväskylään 14.10.2005!
Kokouspaikkana toimii uusittu
Sokos Hotel Alexandra aivan Jyväskylän keskustassa. Hotellista on 20 km
lentokentälle ja 50 m rautatie- sekä
linja-autoasemalle.
Ohjelma alkaa perjantaina heti aamusta tehdasvierailulla Metso Foundries
Jyväskylän tiloihin ja samaan aikaan
mallinikkarit voivat halutessaan tutustua Toivakan Mallinnuksen tiloihin.
Luentojen aiheeksi on suunniteltu mm.
työpsykologiaan liittyvää aihetta.
Pitkämatkalaisilla on mahdollisuus
majoittua hotelliin jo torstaina. Lauantaille 15.10 ei ole järjestettyä ohjelmaa
eli kokous on tänä vuonna yksipäiväinen.
Toivotamme Teidät kaikki tervetulleiksi Jyväskylään!
Lisätietoja saa tarvittaessa
Margit Jääskeläinen
Metso Foundries Jyväskylä Oy
puh. 02048 26716 tai
040-7072807 sekä
sähköpostitse
margit.jaaskelainen@metso.com.
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jäsenkysely

Yhdistyksen
kokouskäytäntö
Arpajaisten virallinen valvoja Tapio Rantala lukee arpalipusta
voittajan nimen. Hän on tällä kertaa tekniikan ylioppilas
Jussi Heikkola Teknillisestä Korkeakoulusta.

Lehtemme edellisessä numerossa oli jäsenkysely, jossa
haettiin mielipiteitä, kuinka yhdistyksen kokouskäytäntöä
tulisi jatkossa kehittää. Jäsenistöllä oli mahdollisuus vaikuttaa siihen, pidetäänkö vuosikokouksia kaupunkien hintavissa keskustahotelleissa vai voitaisiinko vuosikokous pitää
vaatimattomissa erämaahotelleissa.
Mielipidettä kysyttiin nykyisin ajankohtaiseen asiaamme,
tulisiko kokouksen olla kaksipäiväinen vai yksipäiväinen ja
sopiiko kokous järjestää työpäivään osuvaksi vai olisiko
viikonloppuna paremmin aikaa yhdistystoiminnalle, töissä
kun on kiireistä. Sopivaa hintaluokkaa kokouksen kokonaiskustannukseksi myös kysyttiin.
Kyselyyn oli mahdollista vastata lehdessä olleella manuaalisella lomakkeella tai vaivattomasti netin kautta. Tarjoamalla molemmat välineet käyttöön kyselyn järjestäjät
halusivat taata, että kaikki jäsenet näkevät kyselyn ja voivat
myös mielipiteensä ilmoittaa vuosikokousjärjestäjille. Kokouksen järjestäminen on aina niin mittava ponnistus, joten
varmasti järjestäjät haluavat, että heidän organisoimansa
kokous houkuttelee runsaasti jäseniä.
Miten sitten kävi? Vastauksia tuli kuusi kappaletta internetin kautta. Kyselylomaketta ei postittanut yksikään
jäsen. Vastausprosentti oli siis alle 1 %, joka on niin alhainen,
että mitään johtopäätöksiä ei kannata vastauksista vetää.
Mitä voimme vastausprosentista päätellä? Sen voi jokainen itse miettiä. Eräs tulkinta on se, että jäsenistömme on
erittäin joustavaa ja suvaitsevaista. Kaikki käy; kaupungin
keskusta tai erämaahotelli, kallis tai halpa kokous, kokous
viikolla tai viikonloppuna.
Mahtaako asia olla ihan näinkään?

vojat ja muu tarpeellinen henkilökunta suorittamaan arvontaa ja toteamaan, ketä onnetar suosii. Virallisina valvojina
toimivat toimitusjohtaja Tapio Rantala ja tuotantopäällikkö
Pasi Mäkinen, onnettarena henkilöstöasianhoitaja Margit
Jääskeläinen ja kypärää ilmassa piti myyntipäällikkö Marko
Riihinen. Tilaisuuden tärkeimmät hetket ikuisti kameraan
asiamies.
Tilaisuuden aluksi asiamies kertoi, mikä salassa pidetty
arvokas valimoaiheinen palkinto on. Se on joulukuussa 2004
ilmestynyt kirja ”Gjuteriteknisk Handbok”. Tämä teos itse
asiassa on täydennetty ja laajennettu painos Ingemar Svenssonin vuonna 1990 kirjoittamasta Valimotekniikka-kirjasta.
Sivukoko on viidentoista vuoden aikana kasvanut 30 %.
Kirjassa on 525 sivua ja kuvia 560, joista 400 värillistä.
Ruotsalainen kustantaja ja valimoväkikin kutsuu kirjaa
valajan raamatuksi. Ja jos mielenkiintosi heräsi tässä vaiheessa kirjaa kohtaan, ota yhteys asiamieheen, järjestetään
asia kuntoon kohdaltasi.
Onnetar suosi tällä kertaa tekniikan ylioppilas Jussi
Heikkolaa Teknillisestä Korkeakoulusta. Palkinto luovutetaan hänelle Gjutdesign konferenssin yhteydessä Otaniemessä kesäkuun puolivälissä.
Paljon onnea Jussille!
Samalla me vanhat jäsenet toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi yhdistyksemme toimintaan, kannattaa olla
aktiivinen. Kun antaa aikaa yhdistystoiminnalle saa toiminnasta myös monin verroin enemmän hyötyä itselleen.
asiamies

Voittaja saatiin arpomalla!
Perjantaina 13. toukokuuta Metso Foundries Jyväskylä Oy:
n neuvotteluhuoneeseen saapuivat arvonnan viralliset val8
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professorin palsta

Suomen Akatemialta
tutkimusrahoitusta
valimoalalle
Suomen Akatemia tukee ja rahoittaa suomalaista tieteellistä huippututkimusta. Maaliskuussa 2005 saimme kuulla,
että hakemuksemme Akatemian KITARA tutkimusohjelmaan on saanut positiivisen rahoituspäätöksen. Käsityksemme mukaan projektimme on ensimmäinen valimoalaan
liittyvä hanke Suomen Akatemian historiassa.
Suomen Akatemia lanseerasi loppukesästä 2004 KITARA
tutkimusohjelman. KITARA lyhenne tulee sanoista ”Tietotekniikan Soveltaminen Kone-, Rakennus- ja Automaatiotekniikkaan”. Tutkimusohjelman tavoitteena on vahvistaa
kone-, rakennus- ja automaatioalojen perustutkimusosaamista hyödyntäen ICT:tä, millä luodaan edellytyksiä kyseisten kansantaloudellisesti merkittävien alojen kansainvälisen
kilpailukyvyn vahvistamiselle. Ohjelman tavoitteena on
muodostaa eri tieteenaloja yhdistävää innovatiivista ja
kansainvälisesti kilpailukykyistä perustutkimusta sekä tukea
uusien monitieteisten tutkimusryhmien ja tutkimuksen
kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen syntymistä. Tutkimusohjelman tavoitteena on myös luoda erityisesti kone-, rakennus- ja automaatioaloille perustutkimuskulttuuria, tukea alojen tutkijankoulutusta sekä luoda näille
perinteisinä pidetyille aloille uutta imagoa ja houkuttelevuutta. Tutkimusohjelman tuottama uusi tieto luo pohjaa
uusille ratkaisuille, soveltavalle tutkimukselle sekä ympäristötavoitteiden saavuttamiselle. KITARA-teemaan istutettu soveltavan tutkimuksen tutkimusohjelma on nyt avattu
myös TEKES:n toimesta.
Hankkeen ideoijana toimi Teknillisen korkeakoulun
Valimotekniikan laboratorio. Projektikokonaisuuden nimeksi tuli ”ICT valutuoteteollisuuden uusissa liiketoiminta- ja
palvelukonsepteissa” lyhenteeltään ”FC-ICT”. Tutkimusohjelma on suunniteltu tarjoamaan suomalaiselle valutuoteteollisuudelle parhaat mahdolliset lähtökohdat ja tiedon
sen kehittäessä palvelukonseptiaan ja hyödyntäessään uusia
ICT pohjaisia järjestelmiä selviytymistaistelussaan valimoalan liiketoimintaympäristön nopeassa muutoksessa. Valujen kasvava etätuonti halpatuotantomaista, ns. Kiina-ilmiö,
syö jo useiden valutuotealueiden kannattavuutta. Paremman
kannattavuuden ja uusien asiakkaiden etsintä ajaa Euroopan
valutuottajia kapeneville vaativien valutuotteiden markkinasektoreille ja kehittämään palvelukonseptejaan asiakaslähtöiseen ja verkottumisen suuntaan. Em. muutos edellyttää tilanteen analysointia ja siihen perustuvia innovatiivisia
lähestymistapoja ICT arkkitehtuurin kehittämiseksi uusille
liiketoiminta- ja palvelukonsepteille.
Valutuoteteollisuuden palvelukonseptien kriittisten ICT
toimintojen kehittämiseen muodostettiin kolme tutkimusryhmää:
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Prof. Juhani Orkas
1. tutkimusryhmä, “Service concept ICT” (johtajanaan Prof.
Marko Nieminen, TKK, Ohjelmistoliiketoiminnan ja –tuotannon laboratorio, SoberIT) tuottaa tilannearvion valutuoteteollisuuden nykyisten liiketoiminta- ja palvelukonseptien
ICT ratkaisuista. ICT ratkaisujen hyödyntämisestä tehdään
benchmarking-selvitys, tulevaisuuden liiketoimitaympäristöstä esitetään ennuste, muutostarpeet identifioidaan ja
esitetään uudet lähestymistavat ja ICT:n hyödyntämiskeinot
ja konseptit uusille palvelukonseptia ja liiketoimintaa tukeville sovelluksille. Tämä ryhmä myös tuottaa muiden ryhmien tarvitsemat taustatiedot ja monitoroi, evaluoi ja tukee
muiden ryhmien työtä.
2. tutkimusryhmä, “Cast Product Development and production ICT” (johtajanaan by Prof. Kalevi Ekman, TKK, Koneensuunnittelun laboratorio) keskittyy valutuotteiden
tuotekehitys- ja suunnitteluprosessien sekä tuotannon kehittämiseen ja tukemiseen ICT ratkaisujen avulla. Työ sisältää
em. prosessien analysoinnin, konseptualisoinnin ja niiden
tietoteknisen tukemisen, sekä asiakkaan kanssa tiiviimmän
ja syvenevän tuotekehitysyhteistyön ja tuotetiedon hallinnan
menetelmien, tiedon ja asiantuntijaresurssien jaon tarvitsemien ICT ratkaisujen kehittämisen valutuotannon uusien
palvelukonseptien tueksi.
3. tutkimusryhmä, “Life-Cycle-Management ICT” (johtajanaan by Prof. Juhani Orkas, TKK, Valimotekniikan laboratorio) keskittyy LCA:n (Life-Cycle-Analysis) l. elinkaarianalyysin ja LCM:n (Life-Cycle-Management) l. elinkaarihallinnan ICT tuen kehittämiseen valutuotantoprosessissa,
valutuotetehtaan toiminnassa sekä valutuotteiden ja tuotatotyökalujen elinkaarihallinnassa. Lisäksi ryhmän vastuulla
on valimoiden liiketoiminnan ja verkottumisen pohdinta ja
sitä kautta myös perustiedon tuominen valimoiden toimintakulttuureista muiden hankkeen ryhmien käyttöön.
Hankkeen aikataulu on 1.4.2005 – 31.3.2009. Myönnetty rahoitus yhteensä ko. neljän vuoden ajalle ja kolmelle
tutkimusryhmälle on 950.000 euroa. Työ on pikkuhiljaa
käynnistynyt ja ensimmäiset tutkijat ja tutkijakoululaiset on
jo eri ryhmiin palkattu.
Projekti on 100 %:sti Suomen Akatemian rahoittama
tieteellinen hanke. Yritysten rooli on hankkeessa kuitenkin
hyvin tärkeä. Erilaisia haastattelu-, benchmarking- ym.
pyyntöjä liittyen projektiin on jo nyt esitetty. Toivomme
tietenkin positiivista suhtautumista niihin, sillä tavoitteemme sekä tiedekorkeakouluna että valimoiden yhteistyökumppanina on sama kuin yrityksillä eli että valutuoteala olisi
yhä kilpailukykyinen tässä globalisoituvassa maailmassa
myös 10 vuoden päästä.
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matkakertomus

”STRC PRJT SKRZ KRK.”
Yllä olevasta tšekinkielisestä lauseesta tuli SVYn
opintomatkan tunnuslause Tšekin tasavaltaan.
Lauseen käännös on matkakertomuksen lopussa.
1. MATKAPÄIVÄ, LAUANTAI 9.4.2005
Pääsipä mallilehtorikin kerran Mersuun nautiskelemaan
matkanteosta Vantaalle. Lauantaina 9.4.2005 Gustafssonin
Markku, kyydissään Karttusen Veijo ja Hurmeen Lauri,
mallimiehiä koko autollinen, pyyhkäisi Tampereella Koskikeskuksen eteen poimimaan matkakirjurin mukaansa.
Olimme aloittamassa SVYn historian ensimmäistä valimoalan opintomatkaa Tšekin tasavaltaan.
Tiedän, tiedän, olemme toki tehneet ko. maahan matkan
aikaisemminkin, mutta silloin maan nimi oli Tšekkoslovakia.
Silloiselle Fond-Ex 1976 messumatkalle Brnoon osallistui
nykymatkalaisista Reino ja Risto Niskanen, jotka ovat
kunnioitettavasti osallistuneet jokaiselle SVYn matkalle,
Calle Nybergh sekä matkakirjuri (KP).
Carl-Johan Nybergh Luxilta oli puskenut kasaan vieraille maille tehtävän opintomatkan. Calle ja BTI Nordicin
Marika Lahtinen olivat kasanneet toimivan kokonaisuuden.
Matkalle Tšekkiin lähti 37 malli- ja valimopersoonaa, yhteensä 23 yrityksestä. Miksi muuten matkalaisia oli niin
vähän isoista valimoistamme?
Opintomatkahistoriamme aikaisemmassa hämärässä
matkalaiset kerättiin kasoiksi ennen sisäänbuukkautumista,
mutta nykyisin kokoontumispaikaksi näyttää muodostuneen
passi- ja turvatarkastuksen jälkeiset ”ohrapirtelöpaikat”.
Siellä bongautuvat samanhenkiset matkalaisemme ja ensimmäiset kättelyt alkavat. Kättelyissä varmistutaan, ettei
mukaan ole tullut lansettia (valimoväki) tai äänenvaimentajaa (malliväki). Vaikka taitaa olla niin, ettei monikaan
matkalaisemme tiedä, millainen astalo lansetti oikein on.
Vai tiedättekö?
Czech Airlines oli lentoyhtiömme tälle lennolle Prahaan,
jonne saavuimme iltakuudelta. Meitä vastassa oli Prahan
oppaamme Tomás Karpisek joka opasti matkalaiset bussiin
ja hotelli Ibis Karliin, joka oli hotellimme kaupungissa
viipymisen ajan. Vettä satoi ja kylmää oli keväisessä Prahassa.
Iltasella osa matkalaisista katosi pikavauhtia kohti vanhan
kaupungin iloja, jossa hajatietojen mukaan löytyikin riittävästi nähtävää. Rauhallisempi porukka löysi ravintola
Charlestonin, jossa märät takit löysivät paikkansa tuolien
selkämyksille ja tutustuminen paikalliseen ruokaan alkoi.
Hyvältä se maistuikin ja korunoitakin oli vaihdettu riittävästi, että laskusta selvittiin ilman tiskivuoroja.

2. MATKAPÄIVÄ, SUNNUNTAI 10.4.2005
Sunnuntaina ennen kymmentä keräännyttiin hotellin edustalle Prahan kiertoajelua varten. Aamu oli viileän pilvinen,
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lämpötilan ollessa + 4 astetta. Ennen bussin lähtöä huomattiin hotellin aulassa kyltti, jossa oli nähtävissä rajaviiva,
jonka korkeudelle Vltavan, saksaksi Moldaun, tulvahuippu
vuonna 2002 oli ylettynyt. Viiva oli parin metrin korkeudella ja hotellin rappusilta oli korkeutta katutasoon ainakin
metrin verran. Valtavat ovat olleet Vltavan aiheuttamat
ongelmat.
Oppaamme Tomás puhui erinomaista suomenkieltä, hän
oli muuttanut kymmenvuotiaana Suomeen ja ehtinyt asua
kymmenkunta vuotta maassamme ennen paluuta Tshekkiin.
Loistava opas, jonka tiedot Prahasta olivat huippuluokkaa
ja puheessa vilistivät paikkojen ja rakennusten lisäksi poliittisia taustoja letkeällä tavalla annosteltuna. Yksi parhaista oppaista, joita olen eri paikoissa kuunnellut. Kiertoajelulla bussilla aloitettiin ja linnan alueella jalkauduttiin tarkastelemaan paikkoja lähempää.
Kiertoajelun jälkeen bussi tyhjensi lastinsa vanhan kaupungin lähettyville. Itse (KP) lyöttäydyin Luxin ja Lapuan
Valun voimakaksikoiden sekä Raahen Kälkkäisen Pentin
kanssa porukkaan. Loppuiltapäivä vietettiin ihaillen maailmankuulua astronomista kelloa torilla ja totta kai kuuluisa
Kaarlen silta täytyi käydä käppäilemässä.
Prahassa kun ollaan, niin matkalaisten pitää ehdottomasti käydä kuuluisassa U Kalicha -kapakassa, joka tunnetaan
parhaiten Jaroslav Hasekin luomasta sotamies Svejkistä.
Paikka löytyi ja sen merkiksi meillä onkin nyt matkoilla
kaksi epävirallista ryhmää: perinteinen ”Rytmiryhmä” ja
uusi ”Sotamies Svejk-ryhmä”. Jälkimmäisen ryhmän tunnistaa Svejkin lakeista.
Iltasella tapasimme hotellin aulassa, vastasaapuneen
matkamme viehättävimmän jäsenen slovakialaisen, suomea
kauniisti puhuvan Adriana Lipkovan, joka toimi matkallamme paikalliskulttuurin tuntijana ja tulkkina. Hänen opastuksellaan pikkuryhmä kävi syömässä paikallista Rotta-ruokaa,
joka tarkoittaa erinomaista tshekki-illallista U Rotta-nimisessä ravintolassa. Olipa hyvä asia, että matkan alkuun
ympättiin tutustuminen Prahaan, tähän erääseen Euroopan
viehättävimmistä kaupungeista..

3. MATKAPÄIVÄ, MAANANTAI 11.4.2005
Aamulla oli yhteisherätys klo 6.00 ja klo 8.06 bussi alkoi
kurvailla kohti ensimmäistä kohdetta. Aamu on viileä lämpötilan ollessa 5 asteen paikkeilla. Alkumatkasta mallilehtori suoritti ”Ai toi on sieltä” -esittelyn, jossa esittelin
matkan osallistujat. Pöllöyttäni unohdin esitellä kaikki
matkalaiset ja pikaisesti porukat palauttivat mallilehtorin
järjestykseen, että matkalla ovat myös pari Lauria. Toinen
edustaa Componenta Iisalmen valimoa ja toinen ArteknoVALIMOVIESTI 2 • 2005

Jatkuu

minerals
Metso Lokomo Steels Oy
PL 306, 33100 Tampere
Puh. +358 20 484 146
Fax +358 20 484 4233

paper
Metso Paper Valkeakoski Oy
PL 125, 37601 Valkeakoski
Puh. + 358 20 482 170
Fax + 358 20 482 171
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Metallia Kangasalta. Julkinen anteeksipyyntö vielä näin
jälkikäteen. Tennilän Paavo piti matkan aikana valimotekniikan pikakurssin Adrianalle, joka joutuu uusien valimotermien eteen tulkkauksillaan vierailukohteissa.
Klo 9.35 pidettiin ensimmäinen tauko. Vertailuna 30
vuotta aikaisemmin suoritettuun bussimatkaa kohti Brnoa,
kiinnitti huomiota, että silloin ajoimme kymmeniä kilometrejä keskellä happosateiden tappamia metsiä ja nyt puusto
oli tervettä ja elinvoimaisen näköistä. Samoin kylät olivat
siistejä, eikä aikaisemman matkan ankeudetta ollut havaittavissa. Kylmästä keväästä antoi viitteitä siellä täällä näkyvät
lumilaikut, joita ei näin etelässä enää uskonut näkevänsä.
Klo 10.35 olemme valimon porttien edustalla. Isot polkupyörätelineet muistuttivat matkalaisia suomalaisesta teollisuushistoriasta. Autot olivat uudehkoja, pääosin Octavioita, eikä Trabantteja tai Wartburgereita näkynyt ollenkaan.
Samoin japanilaisia autoja ei matkan aikana nähty kuin
muutama.

Tomás Karpisekin opastamana tutustuttiin Prahan historiaan.

ZDAS TERÄSVALIMO
Vierailukohteemme sijaitsee alueella, josta on ensimmäisiä
mainintoja ”metallituoteyritteliäisyydestä” jo vuodelta 1252.
ZDAS on perustettu vuonna 1951. Ensimmäisiä tuoterepertuaareja ovat olleet perinteisten kirkonkellojen valut. Vuonna 1999 otettiin käyttöön VD/VOD/VIC teknologia ja 2002
slovakialainen yritys Zeleziarne Podbresova tuli pääomistajaksi. Valimon tuotantokapasiteetti on 55 000 tn/v teräsvalua ja 1 800 tn/v rautavalua. Valettavat teräslaadut ovat.
hiili-, niukkaseosteiset-, korroosion-, ja kulutusta kestävät
teräslaadut. Ison osan tuotteista muodostavat taottavat materiaalit, jotka valetaan omiin kokilleihin. Kappalekoot ovat
200 kg – 40 tonniin. Valimolla on valokaariuunit 5 t, 12 t ja
15 t. Kaavauskehysten koot ovat 0,5x0,5 m – 7x7 m. Muotinvalmistuksessa käytetään tuorehiekkaa, itsestään kovettuvaa hartsi- ja vesilasihiekkaa. Valukanavistot tehdään
tiiliputkilla. Samantyyppinen ”hiekkasinko” kyhjötti hallissa (hiekanvaristin Paavon mukaan) kuin Lokomolla oli aikoinaan. Käytössä oli etelä-afrikkalaista kromiittia, josta
puolet saadaan käyttöön erotuksen jälkeen. Valimolla on
oma puumallivalmistamo ja heillä on tuotannossaan käytössä myös haihtuvia malleja. Osa malleista toimitetaan tilauksista Saksaan. Mallinvalmistamolla oli omat sahat,
joista saadaan puumateriaalit.
Portilla meitä vastassa oli viehättävä Brnon Teknisen
Korkeakoulun edustaja Iveta Musilová, joka toimi koko
loppumatkan meillä asiantuntevana paikallisoppaana. Iveta
ja Tšekin Valimoteknisen Yhdistyksen asiamies Frantisek
Urbanek toimittavat korkeatasoista, valimoaiheista Slevarenstvi-lehteä. Tehdasalueella saimme kahden värisiä kypäriä, joiden kanssa kävelimme koleaan halliin kuuntelemaan
kohdeisäntiämme.
Isäntänä toimi valimon päällikkö Petr Vondrák, joka
puhui vain tšekkiä. Tulkin hommat hoiteli Lenka Strezekova. Seinillä oli isoja postereita, joissa oli kuvia rakennetuista koneista.
Koko porukka kiersi yhdessä käytäviä pitkin, josta oli
seurauksena, että vain osa kuuli Callen selostuksen. Ei ilmeisesti isännillä ollut kokemusta vastaavien joukkojen
esittelyistä, koska meitä ei jaettu pienempiin ryhmiin. Syynä toki voi olla kielikysymykset, jos talon englannin- tai
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Voihan vehje, keernatkin vielä tallella, tuumaa mallilehtori.

Kokoonnutaan lähtöä varten hotellin eteen.

ZDAS valimossa toimi oppaanamme vain tšekkiä puhuva Petr Vondrák
joten Lenka Strezekova toimi tulkkina.
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Hotelli Gruntissa nautittiin pikaisesti valmistettu ateria.

Professori Milan Horacekin luento Liquid Ratiosta.

Professori Milan Horacek saa mallilehtorilta terveiset Valimoinstituultilta.

Feramo Metallium omistaja ja päällikkövirkailijat meitä vastaanottamassa valimon pihalla.
VALIMOVIESTI 2 • 2005

saksankielentaitoisia on vähän. Meidät ohjattiin kaavaamon
kautta sulattoon, jossa valokaariuunia vuorattiin kantamalla lapiollinen kerrallaan uunin aukolle (?). Valukappaleet
puhdistettiin korkeapaineisella vesisuihkulla. Valtava pino
puhdistusta odottavia valukappaleita oli kerätty polttoleikkauslaitteiston läheisyyteen. Puhdistamo olikin tulppa ja se
toimi sen vuoksi 7 päivää viikossa ja kolmessa vuorossa.
Kappaleiden kuljetus tapahtui siltanostureilla ja pienemmät
akkukäyttöisellä ajoneuvolla (rautatieasemilla Suomessa oli
aikoinaan samanlaisia). Trukkeja ei näkynyt lainkaan. Osittain valimossa ja koko koneistamossa oli perinteinen pölkkylattia, varsinainen pöpöjenpesä. Nostureissa oli omat
kuljettajat lasittomissa koreissa ja konekanta oli manuaalikoneita. Yksi karusellisorvi oli NC -käyttöinen.
Koko alueella työskentelee 3 000 henkilöä, joista valimossa on 320 ihmistä. Malliveistämön vahvuus oli 70
henkilöä. Kysyimme isännältämme valimotyöntekijän
palkkaa ja saimme vastauksen, että keskimääräinen ansio
on valimoissa 3…3,5 euroa tunnissa. Puumallimateriaalina
oli käytössä rimalevy ja vain muutamissa malleissa oli vaneria. Koneet olivat vanhoja peruskoneita. Puruimuriputkistot kulkivat lattian alla. Paikallinen nimitys multiplex,
jota kysyttiin, tarkoittaa vaneria. Valtava laikkasorvi, jossa
voidaan sorvata Ø 5 000 mm kappaleita. Näimme vaneriin
liimattuja hiomanauhoja, joilla on valmistettu polystyreenityövälineitä. Maalaamossa maalattiin keernamerkkien
päällystä mustaksi siveltimellä. Muuten käytössä oli hopeanvärinen Alu-pasta -maali. Polystyreeni on laadultaan 25
kg/m³ mutta myös 40 kg/m³ on käytössä. Kierros päättyi
12.45.
Vierailun päätteeksi puheenjohtaja Valtonen kiitti isäntiä
vierailumahdollisuudesta ja ojensi heille yhdistyksemme
viirin. Asiamies Piha ojensi muistoksi valetun lahjakappaleen
sekä esitemateriaalia Suomesta.
Klo 13.20 lähdettiin kohden Brnota ja matkalla löysimme
pienen hotelli Gruntin, jossa 180 korunaa = runsas 6 Euroa
maksava ateria nautittiin. Yllättävän nopeasti pieni hotelli
kykeni tarjoamaan maittavan ja runsaan aterian.
Klo 15 jatkettiin matkaa. Takaosassa on perinteiden
mukaan ”ainajanoisten” paikat ja kokeneet matkalaiset
olivatkin ottaneet mukaan valtavan viinipullon, jota ei kuitenkaan saatu auki.

BRNON TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Klo 17 saavuimme pikkuteitä kurvaillen parisen tuntia
myöhässä Brnoon Teknilliseen Korkeakouluun, jossa vierailukohteemme oli valutekniikan osasto. Se sijaitsi korkean rakennuksen 17. kerroksessa. Meidät ohjattiin luentosaliin, jonka takaosaan saapuivat alan tutkintoa suorittavat
opiskelijat kuuntelulle. Heitä oli kaikkiaan 7 henkilöä.
Meidät otti vastaan tohtori Milan Horacek, joka kysyi
ymmärsimmekö me hänen puhumaansa ”tcekenglantia”.
Valitettavasti jälleen kävi niin, että kieltä ymmärtävät olivat
äänekkäämpiä ja luento puhuttiin englanniksi. Vain yksi
porukastamme yritti kainosti ehdottaa, josko esitys käännettäisiin suomeksi. SVYn matkoilla pitäisi kaikki esitykset
kääntää suomeksi, jos halutaan, että kaikki saavat esityksestä jotain irti. Pihalle tipahtaneet äänestävät jossain vaiheissa jaloillaan ja kieltäytyvät seuraavista matkoista.
Ilta oli pitkällä ja professori Horacek lyhensikin Tšekin
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valimoteollisuuden esittelyä. Hän keskittyi vertaamaan eri
maiden valimoteollisuuden tuottavuutta oluen hintaan.
Esitys oli vauhdikas ja kiinnostava. Esityksen jälkeen professori Horacekille luovutettiin viiri, valutavaraa Valimoinstituutista ja valimoista. Luovutuksen kiitoksen kera suorittivat Mika Valtonen ja Olavi Piha. Myös mallilehtori pääsi
esille luovuttamaan Valimoinstituutin esitteitä ja valetun
tunnuksen. Tilaisuuden päätteeksi saimme kahviakin, josta
voinee sanoa, että ei ainakaan ”pöönän” määrässä oltu kitsailtu.
Klo 18.00 saavuimme hotelli Voronets II:een, jossa yövymme kaksi yötä. Hotelli sijaitsee aivan Brnon messuhallien vieressä, mutta ainakaan itselläni ei ollut mitään muistikuvia paikasta. Hotelli tyhjeni illasta taas alta aikayksikön
ja sinnehän pieneen Brnoon keskustaan lähdimme mekin
ruokapaikkaa hakemaan. Kaupunki on pieni ja ainakin
keskusta oli täysin hengetön. Adrianalle oli ruokapaikassa
ojennettu kahden eri henkilön toimesta kukkia. Kyllä toisten
kelpaa.
Proffa oli neuvonut meitä menemään paikalliseen kuulemma erinomaiseen panimoon tutustumaan ja Calle kunnon
matkaoppaan tapaan kävi sen pitkillä koivillaan tsekkaamassa syömisen jälkeen. Melavan Karilla oli synttäripäivät
samana maanantaina, eikä pentele kukaan hiiskunut mitään.
Ehkä Karia pelotti, että olisimme laulaa mölisseet hänelle.
Onnittelut näin jälkikäteen tyylikkäästi harmaantuneelle
entiselle tampellalaiselle.

Ruokaa odotellessa maistuu juoma.

Kaavauslinja Jihomoravska Armaturka valimossa. Muissa
valimoissa ei saanut kuvata.

4. MATKAPÄIVÄ, TIISTAI 12.4.2005
Lähtö aamulla klo 8.30. Oppaina oli mukana korkeakoululta nättisilmäinen Iveta Musilová sekä hartian jykevyydestä
päätellen painonostosalilla aikaa viettänyt Ales Veverka.
Olikin hyvä, että he olivat mukana, koska paikat löytyivät
vaivattomasti.

FERAMO METALLIUM
Isäntävalimoon saavuimme klo 8.45. Valimo on perustettu
vuonna 1932 ja sen tuotesortimenttiin kuuluu harmaata
valurautaa, jota valmistetaan viittä peruslaatua. 1940-luvulla valimo liitettiin Skoda -yhtymään. Valimo yksityistyi
vuonna 1994, jonka jälkeen valimoon on hankittu 2 Disa linjaa; Disa 2013, jonka muottikoko on 600 x 480 mm
sekä Disa 2032, jonka muottikoko on 775 x 600 mm. Lisäksi on perinteinen muotinvalmistusmenetelmä käytössä
kehäkokoon ollessa 800 x 800 x 250 mm. Noin 20 % tuotannosta on käsinkaavausta, jonka tilalle kuitenkin on tulossa automaattinen kaavauslinja kapasiteetiltaan 120 muottia
/h. Tuotantotavoite on uudistusten jälkeen 20 000 t/v. Henkilömäärä on 280. Kupoliuunisulatus on päällä 5 päivää
viikossa ja viikonloppuina kunnostus. Kappalekokoon 0,5
– 120 kg. Keernat tehdään Laempe Cold-Box keernatykillä. Valutaso kulkee samaa tahtiaikaa kuin muotitkin, joten
valaminen onnistuu turvallisesti. Ainoat suojavälineet työntekijöillä olivat rukkaset, ei nähty maskeja tai esiliinoja
(?).
Malliveistämössä oli seinillä runsaasti nähtävissä perinteisiä ”syöttötäytteellisiä” kuvia. Työstökoneet olivat pääosin
ilmeisesti tshekkiläisiä eikä Zimmermanneja nähty. Osastolla oli oma 3-akselinen CNC -kone, joka oli hankittu
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Mika Valtonen luovuttamassa SVYn viirin Jihomoravska
Armaturkan herra Matuskalle.

Vierailu Templarin viinikellariin kuului matkan kohokohtiin.
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Viinikellarissa nautittiin myös miehekäs välipala.

Viinikellarissa saatiin nauttia mukaansatempaavasta musiikista.

edellisvuonna. Ohjaustekniikka oli tuntematon amerikkalainen valmistanut, mikä tuntuu kummalliselta valinnalta,
kun lähivaltioista olisi saatavissa kunnollista eurooppalaistakin tekniikkaa. Cad:inä on käytössä Solid-systeemi.
Henkilökuntaa malliveistämössä oli 25 henkeä. Mallivarasto oli hyvä.
Valimolla on omat kuorma-autot, joilla saadaan valut
asiakkaille vaivattomasti. Vientiä on Eurooppaan ja jopa
Meksikoon asti. Pisla Oy Pietarsaaresta komeili yrityksen
referenssilistassa. Dr. Horacek ilmestyi valimon pihalle
kierroksen jälkeen ja kertoi tienanneensa opiskelurahoja
tässä valimossa. Valtosen Mika ja Pihan Olavi kiittivät
meitä kierrättänyttä tekninen johtaja Jaromír Vrátnícek:ia.
Kiitokseksi ojennettiin SVYn viiri, valutavaraa ja Suomen
esitteitä.
Kierros päättyi klo 10.30 ja lähdimme kohti ruokapaikkaa,
jossa meitä varten oli laitettu pitkät pöydät. Valkeakosken
osallistujat ihmettelivät annoksien jakamisjärjestystä vai
olisiko parempi sanoa järjestäytymättömyyttä. Onneksi
kaikille saatiin aikanaan ateria eteen. Hyvää oli ruoka jälleen
ja riittävästi saatiin. Calle neuvotteli jälleen ”könttäsumman”,
joka menetelmänä on nopea. Ruokailun aikana joukkoomme
liittyi Karhusen Olli, jolla lähestymisliito painui naapurivaltakunnan puolelle. Aikamoinen pölinä kävi linja-autossa,
kun ruokailun jälkeen lähdimme kohti seuraavaa tutustumiskohdetta.

JIHOMORAVSKA ARMATURKA

CKD:n koulutushuoneessa omat paikat nimikyltteineen sekä muovikassillinen mainosmateriaalia.

Bussiamme kuljetti taidokkaasti Havlicek Vlastislav.
VALIMOVIESTI 2 • 2005

Klo 13.40 saavuimme seuraavaan kohteeseen joka oli nimeltään Jihomoravska Armaturka Hodonin kaupungissa.
Yritys on perustettu 1881 ja se oli suuremman yhtymän
osana 1900-luvun keskivaiheilla. Yritys itsenäistyi 1990luvulla ja nykyisin se tunnetaan nimeltä JMA. Vuonna 2001
tapahtui liittoutuminen saksalaisen VAG Armatuurin kanssa.
Yritysvierailu alkoi puuduttavan pitkän esittelyn kera
huoneessa, jossa oli nähtävissä korkealuokkaisia näytteitä
firman tuotteita. Tämä oli muuten ensimmäinen paikka
Tšekinmatkallamme, jossa esitteitä saivat kaikki matkalaiset.
Tuotesortimenttiin kuuluvat suomu- ja pallograﬁittiraudat.
Sulatus tapahtuu 3 parin yhteen kytketyn keskijakso induktiouunin avulla, joiden toimintaa ohjataan tietokoneella ja
prosessorilla PRODAPT M.
Kaksi automaattikaavauslinjaa BMD, kehäkoko 800 x
800 x 220 mm, kappalekoko 0,5–50 kg, sekä GFD, kehäkoko850 x 700 x 315 mm, kappalekoko 10–80 kg. Yksi
kaavauslinja Plant Foromat, perinteinen puristus/täristyskaavauskone linja, jonka kappalekoko on 0,5–50 kg. Kehäkoko 400 x 300 x 100 mm. Käsinkaavaus -linja, kehäkoilla
max. 850 x 700 x 330 mm ja min. 40 x 300 x 100, kappaleiden painot maksimissaan 150 kg. Myös perinteinen kokillikaavauslinja, 8 konetta, jossa kappaleen painot 1–40 kg.
Keernojen valmistuksessa oli isännillämme useimmat
valimokäytössä olevat automaatti menetelmät. Outoa, että
Cold-Box tykeissä ei ollut suljettavaa luukkua amiini-kaasutuksen ajaksi.
Omaa valumallien valmistusta ei ollut, käytössä oli vain
9 miehen korjaus- ja kunnostusyksikkö. Mallien vaihdot
kaavauslinjalle tapahtuivat kolmen uroon voimin, jolloin
malli vaihtui ramakasti, mutta muut hommat seisoivat sen
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ajan. Todistaa, että miestyövoima on vielä halpaa. Olisikohan mekanisointi paikallaan? Tässä valimossa oli jo haarukkatrukkeja kappaleenkuljetuksissa.
Talossa on n.500 henkilöä kaksivuorotyössä, joista 160
on valimossa. Koko yrityksessä on vain 7 naista työssä.
Vierailumme päättyi klo 15.30, jolloin puheenjohtajamme ojensi SVYn viirin meitä opastaneelle mr. Matuskalle
ja asiamies ojensi valutavarat sekä Suomi-tietouspaketin.
Neljän maissa saavuttiin Templarin viinikellariin Cejkovicessa, jossa viinien valmistus on aloitettu jo 13. vuosisadalla. Meitä opastettiin valtavissa käytävissä, joissa oli
isoja tammitynnyreitä, täynnä tai osittain täynnä viiniä.
Viileyden takaa tunneleiden päällä oleva 16 metrin maakerros. Kaikkiaan näissä käytävissä oli varastoituna 500 000
litraa viinejä.
Porukkamme kuunteli tarkkaan, kun meille kerrottiin
kellarin historiasta ja viinin valmistuksesta. Viinien maisteluun syventyminen oli niin täydellistä, johon vain valimoalalla työskentelevät voivat syventyä.
Illasta muodostui koko Tshekinmatkan kohokohta, joka
jokaisen täytyy kokea itse. Paikalla nautittiin kaikilla mahdollisilla aisteilla täydellinen ilta, jonka kommentointi
päättyy tähän. Kellarin oma nokkosviini, jota toin kotimaahan tuliaisiksi, oli viiniasiantuntijan mielestä parasta, mitä
hän on pitkään aikaan maistanut.

5. MATKAPÄIVÄ, KESKIVIIKKO 13.4.2005
Mukana heti aamusta olivat assarit Iveta Musilová ja Ales
Veverka. Matkaa taitettiin mieletöntä hakkausta iskareille
tekevää betonimoottoritietä. Matkan aikana meille näytettiin
livenä, kuinka moottoritiellä koulutettiin useamman ison
auton kanssa ohituspuikkelehtijaa.

CKD TERÄSVALIMO
Klo 10.50 saavuimme laakeiden peltoalueiden keskellä sijaitsevaan CKD:n teräsvalimoon Kutna Horassa. Yritys
mainostaa CD:llään yhteistyötä Thomas Alva Edisonin
kanssa vuosina 1890 – 1892. Valimo perustettiin 1900- luvun
alkupuolella. Tuotekuvaan on aikoinaan kuulunut raitiotievaunuja ja junia.
Purkauduimme bussista korkean monikerroksisen talon
eteen ja kiipesimme raput toimistojen keskellä sijaitsevaan
koulutushuoneeseen. Meidät ohjattiin isoon koulutustilaan,
jossa oli pöydille printattu jokaiselle oma nimellä varustettu paikka. Pöydällä oli muovipussi, jossa oli yrityksen logolla varustettu t-paita, cd-rom-levyke ja alue-esite. Kahvija teekannuihin oli printattu suomeksi: Kahvia ja Teetä.
Meitä vastapäätä asettui painetuilla nimikylteillä varustettuna tehtaan väkeä kertomaan yrityksestä. Kaikki näytti
loistavalta ja vielä kun näimme isot kyltit seinillä: ”10
vuotta yhteistyötä Volvon kanssa”, tuntui siltä, että kiertomatkamme timantti on löytynyt.
Valimon johtaja Lubos Andrle esitteli perusteellisesti
yritysesittelyn sisältämää englanninkielistä cdtä. Esittelyn
jälkeen puimme päällemme pääsiäisenkeltaiset suojatakit,
siniset kypärät ja silmäsuojaimet ja lähdimme kohti valimoa.
Pääsimme seisomaan erään ison mixerin viereen, jossa
johtaja Andrle kertoi, mitä voimme valimossa nähdä. No,
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”näitähän on nähty muitakin”, tuumaili porukka ja levittäytyi jo eteenpäin, missä näkyi muottien täyttämistä. Johtaja
tuli perässä ja ohjasi porukat seisomaan hiekanvalmistamon
lattialle. No ”siellä sitä hiekka varmasti siiloissa on” uskoimme ja odottelimme, mihin seuraavaksi. Seuraavaksi
meidät ohjattiin ULOS VALIMOSTA ja siinä tutustuminen
valimoon kokonaisuudessaan oli.
En ole koskaan ollut yhtä surkealla tutustumiskäynnillä,
kuin käynti Kutna Horan CKD:n teräsvalimossa oli. Kutna
Hora -nimestä muodostui sanaleikki, joka merkitykseltään
vastaa kuuluisia Potemkinin kulisseja. Työntekijöiden kouluttamisesta vastuussa oleva Jindriska Kozlikova keskeytti
keskustelut puolenpäivän aikaan. Ennen lähtöämme Valtosen Mika ojensi kiitokseksi SVYn viirin isännillemme ja
Pihan Olavi antoi viimeisen mukanaan kantaman valulätkän
ja nipun Suomen esitteitä.
Tutustumiskäynnin jälkeen ajoimme läheisen kaupungin
Ceska Hostinec:iin, jossa tapahtui pikaruokailu 100 korunan
hintaan. Tämän kokoisen porukan syöttäminen vie aina
aikansa ja hyvä oli, että isännät olivat varanneet paikan,
ettei sen hakemiseen mennyt turhaa aikaa.
Klo 13.45 lähdimme kohti Prahan lentokenttää. Callelta
vierähti pois ”musa sytämmeltä” kun koko matkan mukanamme autoa ajanut kuskimme Havlicek Vlastislav pysäytti bussin lentoasemalla ajoissa. Kättelyillä kiiteltiin mukanamme ajaneita Iveta Musilováa ja Ales Veverkaa, joiden
mukanaolo oli hieno ele paikallisjärjestäjiltä ja helpotti
matkanjohtajamme paineita.
Koneeseenkin ehdittiin, joten kiertomatka koneenvaihtoineen Kööpenhaminassa jatkui kohti Helsinkiä. Suomeen
saavuimme hieman ennen kymmentä aikataulun mukaan.

YHTEENVETO
Matka oli tuttua ulkomaantoimikunnan peruskamaa. Kohteet
olivat sellaisia, mitä meille suostutaan näyttämään ja isäntien
ehdoillahan näillä matkoilla kuljetaan. Viimeisen matkapäivän tarkkuusvalimo oli ilman perusteluita peruutettu, joka
tietysti oli pettymys.
Matkan perusteella voidaan todeta, että teknisesti tšekit
ovat meitä jäljessä mutta he ovat kovaa vauhtia tulossa
suomalaisen valimo-osaamisen tasolle. Näillä matkoillahan
on kaksi mahdollisuutta, joko opitaan uutta tai itsetunto
kohentuu. Tämän matkan osuus vastannee lähinnä jälkimmäistä määritettä. Matkalaisille nämä opintomatkat ovat
erilaisten toimintatapojen näkemistä rennossa seurassa.
Kiitokset Carl-Johan Nyberghille tästä mainiosta matkasta ja sen huumoripitoisesta johtamisesta. Mallilehtori ja
asiamies kiittävät yhdistyksen hallitusta, joka päätöksellään
mahdollisti tämän jutun kirjoittamisen.
Otsikon teksti käännettynä on: Pistä sormi kurkkuun.
Kari Pohjalainen, mallilehtori
sekä
Olavi Piha, asiamies
Kuvat
Ole Krogell
Olavi Piha
Mika Valtonen
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jäsenuutisia

Teollisuusneuvos

Yrjö M. Lehtonen 75 vuotta
4.5.2005

SVY-FGF:n kunniajäsentä
Yrjö M. Lehtosta haastatteli
Helsingissä kansallisena
veteraanipäivänä 27.4.05
Paavo Tennilä.

Sinun isäsi B. M. Lehtonen oli Rauta- ja Metallivalimo
Suomen omistaja ja johtaja. Valimon oli perustanut isoisäsi Matti Lehtonen. Oletko Sinä Yrjö syntynyt keerna
kädessä?
Meillä oli kyllä asunto samassa talossa, Elimäenkatu 5,
missä Rauta- ja Metallivalimo Suomi toimi, mutta isäni
kielsi ankarasti, että valimoon en saanut lapsena mennä.
Tietenkin se olisi ollut vaarallistakin. Isälläni oli tapana
tarjota hyville asiakkaille kahvit meillä kotona. Olin noin
kahdeksan vuoden vanha, kun isä toi taas asiakkaita kotiin.
Hänen täytyi kuitenkin kesken kaiken mennä valimoon.
Silloin isäni sanoi minulle: ”Voisitko Sinä Yrjö seurustella
sillä välin asiakkaiden kanssa?” Se oli ensi kerta, kun tein
jotakin valimon hyväksi. Kuudentoista vuoden ikäisenä olin
sitten Norjassa kahdessa valimossa harjoittelemassa. Rautaja Metallivalimo Suomen henkilöstön kanssa olin kyllä tekemisissä esim. urheilukilpailuissa, joita isäni järjesti. Valimon palkkalistoille tulin vasta tehdessäni diplomityötä
alumiinipronsseista, jotka kuuluivat valimon vanhaan tuotanto-ohjelmaan.
Sinä olet ollut SVY:n jäsen vuodesta 1949 lähtien. Vuosina
1947-49 liittyneitä SVY-läisiä on jäsenluettelossa vain
kuusi henkilöä. SVY:n perustajajäsenistä vuodelta 1947
on joukossamme professori Paavo Asanti. Vuonna 1948
on liittynyt työsuhdeasiain hoitaja Viljo Nyfors. Vuonna
1949 liittyneitä on Sinun lisäksesi työsuojeluteknikko
Matti Järvinen, dipl.ins. Risto Rintala sekä dipl.ins. Juho
Tuomikoski. Miten Sinä jo opiskeluaikana tulit liittyneeksi
SVY:hyn, silloiseen Suomen Valimomiesten Liittoon?
Isäni ei ehkä ollut aivan varma siitä, että ryhtyisin valimomieheksi. Hän kai halusi järjestää minulle ikään kuin option
tulla alalle.
SVY-FGF:n 50-vuotishistoriikissa on kuva Suomen Valimomiesten Liiton vuosikokouksesta Helsingissä vuodelta
1953. Siinä esiintyy tekniikan ylioppilas Yrjö M. Lehtonen
VALIMOVIESTI 2 • 2005

Ruotsin valimoteknisen yhdistyksen puheenjohtajan Per
Fagerströmin vieressä. Osallistuitko Sinä kokouksen järjestelyihin?
Järjestelyihin en osallistunut, mutta toimin kyllä seurusteluupseerina ja daamien tanssikavaljeerina. Olin ollut Pelle
Fagerströmin johtamassa valimossa Tullingessa Ruotsissa
kesällä 1950 harjoittelijana, joten tunsin hänet. Tullingen
valimossa oli paljon suomalaisia töissä ja Fagerström oli
hyvin pidetty henkilö ja minulle oppi-isä kuten Bergenissä
stöperimester Jensen.
Tulitko seuranneeksi SVY:n perustamiseen liittyviä tapahtumia, koska isääsi, B. M. Lehtosta pidetään SVY:n syntysanojen lausujana?
Kyllähän isäni oli hyvin aloitteellinen henkilö. Eri yhteyksissä tapahtui niin, että asioista keskusteltaessa hänestä usein
tuli priimusmoottori. Sotakorvausaikana valimojen toimintaa oli pakko laajentaa. Tarvittiin mm. uusia työnjohtajia,
joita tehtiin kokeneista valajista. Työnjohtajilla ja teknikoilla ei siihen aikaan ollut omia yhdistyksiä. Isäni ajatteli, että
heidän piti kuulua samaan ryhmään kuin valimojen johtokin.
Isäni ymmärsi yhteishengen merkityksen. Tarvittiin myös
lisää tietoa ja koulutusta. Sitä saatiin SVY:n kautta.
Nähtävästi juuri isäsi hankki Sveriges Gjutmästareförbundin säännöt ja suomennutti ne Suomen Valimomiesten
Liiton sääntöjen malliksi. Miten hän oli luonut yhteydet
Ruotsiin heti sotien jälkeen?
Valimojen kalustoa oli uusittava sotakorvauksista selviämiseksi. Isäni tutustui niissä merkeissä mm. Westin & Backlundin K. G. Westiniin. Ahlsell & Ågrenin Arne Bolander
taas möi Suomeen valimohiekkoja ja sideaineita. Isäni myös
pelasi golfia ja tutustui ruotsalaisiin golfin harrastajiin.
Ruotsi oli heti sotien jälkeen tärkein ulkomainen kontaktikohde.
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Teollisuusneuvos Yrjö M. Lehtonen
ja Paavo Tennilä muistelemassa
menneitä SVY:n 50-vuotishistoriikin
parissa. Taustalla on B. M. Lehtosen
muotokuva.

Isäsi B. M. Lehtonen oli aina tarvittaessa valmis taloudellisiin uhrauksiin valimoalan ja SVY:n hyväksi. SVY:n 50vuotishistoriikissa kerrotaan, että hän jo vuonna 1945
suomennutti ja kustansi Valajan kirjan. Vuonna 1949 hän
perusti yhdistykselle oman komean lehden ja kustansi sitä
vuoteen 1954 saakka. Vuonna 1950 hän lahjoitti yhdistykselle 100 000 mk, josta jaettiin paljon stipendejä ensimmäistä Ruotsin ekskursiota varten.
Isäni ei todellakaan ollut nulju, jos johonkin hyvään tarkoitukseen rahaa tarvittiin. Valimoalan lisäksi maanpuolustus
oli hänen sydäntään lähellä. Rauta- ja Metallivalimo Suomen
henkilöstöstä joutui kuusi miestä sotaan. Isäni kustansi
heille täydelliset varusteet, jotta heidän ei tarvinnut tyytyä
paljon puhuttuun ”malli Cajander”-varustukseen, johon
kuului vain siviililakkiin kiinnitetty kokardi.
Lehden kustantajaksi isäni olisi tuskin ryhtynyt, ellei
insinööri Gunnar Heikkilä, tunnettu ”Toimittaja valaa”kirjoittaja olisi ollut Rauta- ja Metallivalimo Suomen palveluksessa kaupallisena johtajana.
Millainen oli työnjako Sinun ja isäsi välillä silloin, kun
olitte molemmat Rauta- ja Metallivalimo Suomessa, isäsi
toimitusjohtajana ja Sinä teknillisenä johtajana?
Isäni oli pätevä valimomies. Totta kai isällä ja pojalla oli
siitä huolimatta joskus erilaisia käsityksiä asioista. Valimotekniikassa oli melkein niinkin päin, että isäni olisi ollut
innokkaampi joihinkin uudistuksiin kuin minä. Isäni olisi
mm. halunnut aloittaa pallograﬁittivalurautojen valmistuksen Rauta- ja Metallivalimo Suomessa. Minä taas suhtauduin
18

epäillen mahdollisuuksiin tehdä GRP:tä niillä systeemeillä
mitä meillä oli. Pidin parempana ajatuksena ostaa toinen
valimo, jossa se olisi paremmin mahdollista. Isäni kysyi
silloin jotenkin tähän tapaan: ”Tarvitseeko sen graﬁitin nyt
olla aivan pallomaista? Eikös se voisi olla vaikka kuusikulmaista?”
Joskus 60-luvun lopulla rupesin ehdottelemaan varovasti isälleni, että voisin ottaa vastuuta myös taloudellisista
asioista. Isäni kysyi silloin: ”Mitäs minä sitten teen?” Koetin kauniisti sanoa, että minun pitäisi oppia hoitamaan rahaasioitakin. Isäni sanoi silloin: ”Kuule, kun Sinä istut tämän
pöydän taakse, niin Sinä opit ne hirveän nopeasti.”
Sinulta ei menneinä vuosina riittänyt kovin paljon aikaa
SVY:n piirissä työskentelyyn, mutta vaikutit kuitenkin
ratkaisevalla tavalla mm. Suomen Valimomuseon aikaan
saamiseen. SVY:n kotimaan toimikunnan kokouksen
pöytäkirja 19.11.1985 kertoo tästä seuraavaa:
”Olavi Liesi oli ollut yhteydessä Yrjö M. Lehtoseen, joka
suhtautui myötämielisesti ja innokkaasti ajatukseen museon sijoittamiseksi Karkkilaan.” Karkkilassa 15.1.1986
pidetyn kokouksen pöytäkirjassa on merkintä: ”Tilaisuuden isäntänä toimi teollisuusneuvos Yrjö M.
Lehtonen. Lisäksi isännän kutsusta oli mukana paikallisen
teollisuuslaitoksen suojelupäällikkö Antti Valonen.”
Antti Valonen edisti museon toteutumista dynaamisesti.
Siitä hänelle on lausuttava suuret kiitokset. Ilman häntä
hankkeen toteutuminen olisi varmasti kestänyt kauemmin
ja lopputulos olisi voinut olla huonompi. JOT-Yhtiöt kantoi
kortensa kekoon kunnostamalla tehtaan entisen huonokunVALIMOVIESTI 2 • 2005

Jatkuu
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toisen konttorirakennuksen valimomuseon käyttöön eikä se
ollut mikään halpa juttu.
Eteläranta 10 tuli Sinulle varmaan hyvin tutuksi paikaksi
70- ja 80-luvuilla?
Isäni toimi aikoinaan silloisessa Metalliteollisuusyhdistyksessä, koska hän oli sitä mieltä, että hänen piti olla siinä
seurassa, jossa hänen asiakkaansakin olivat. Valimoasioita
hoiti MET:issä Valimoasiain valtuuskunta. Se oli osittain
semmoinen herrasmiesten kerho. Minun mielestäni siitä
piti pyrkiä luomaan nykyaikainen toimialaryhmä. Pidin mm.
kansainvälistä yhteistyötä tärkeänä. Toimialaryhmän perustamisesta tehtiin päätös vuonna 1976 ja toimin sitten VALTARin hallituksen ensimmäisenä puheenjohtajana viisi
vuotta vuoden 1981 loppuun saakka. Tämän kauden tärkein
tapahtuma oli varmaankin valimotekniikan professuurin
aikaan saaminen Suomeen. Viiden vuoden lahjakirja luovutettiin Teknilliselle Korkeakoululle Otaniemessä vuonna
1980.
Minulla oli 80-luvulla jopa 43 luottamustehtävää ja väitän hoitaneeni ne kaikki kunnolla.
Toimin mm. Helsingin kauppakamarin ja METin hallituksessa ja PKT-neuvottelukunnan puheenjohtajana STK:
ssa. Omassa yrityksessä 80-luku oli voimakkaan laajentumisen aikaa. Vuosien 1983 ja 1989 välillä yrityksen liikevaihto 17-kertaistui ja henkilöstön määrä 10-kertaistui
kuuden vuoden aikana.

Miten Sinä selvisit niin valtavista muutosurakoista? Eihän
Teknillisessä Korkeakoulussa meidän opiskeluaikanamme
opetettu liikkeen johtamisesta yhtään mitään.
Kai se tapahtui niin kuin isäni sanoi hänen pöytänsä taakse
istumisesta. Tietenkin yrityksessä oli hyviä talousasiantuntijoita. Itse en katso olleeni koskaan mikään tasevirtuoosi.
Oletko jo nyttemmin malttanut jättää yrityksen asiat pois
lukujärjestyksestä?
Viimeisten kolmen vuoden aikana olen malttanut. Siihen
asti kyllä kävin raportteja tarkasti läpi.
Onko Sinulta jäänyt aikaa vapaa-ajan harrastuksille?
Tennistunneista en koskaan luopunut kiireellisimpinäkään
aikoina. Olen vieläkin ranking-listalla neljäntenä ikäisteni
sarjassa Suomessa. Bridgen peluusta luovuin välillä, mutta
olen nykyään taas mukana isoissakin kilpailuissa. Golﬁa
rupesin harrastamaan uudelleen 90-luvulla. Espanjassakin
on mukava pelata. Olemme siellä kaksi kertaa vuodessa
pari viikkoa vaimoni Leenan kanssa, joka on myös hyvä
pelaaja.
Paljon kiitoksia haastattelusta. Oli mukavaa muistella
menneitä vanhan opiskelukaverin kanssa. Omasta ja SVY:
n puolesta toivotan Sinulle merkkipäivänäsi paljon onnea
ja parhainta vointia!

Casting Future Solutions
Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat
Suomessa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componenta
toimittaa valettuja, koneistettuja ja pintakäsiteltyjä,
asennusvalmiita komponentteja sekä niistä koostuvia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaalisti
toimivia raskaan ajoneuvoteollisuuden, työkone- ja
koneenrakennusteollisuuden sekä energia- ja voimansiirtoteollisuuden yrityksiä.
Konsernin liikevaihto on 316 miljoonaa euroa ja
henkilöstön määrä noin 2 200. Componentan osakkeet
noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla.

COMPONENTA OYJ
Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki
puh. 010 403 00, fax 010 403 2721
www.componenta.com
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jäsenuutisia

Matti reserviin !
Kesäkuun 30. pv. Matti Johansson siirtyy viettämään uuden
tyyppistä laatuaikaa jättäessään päivätyönsä Componentalla.
Seuraavassa alan rautaisen ammattilaisen ja gurun syvähaastattelu yksinoikeudella vain Valimoviestissä.

Marianne Lankinen
Componenta Karkkila Oy

Mistä ja miten kaikki alkoi – Somerolta Teknilliseen
korkeakouluun?
Kaikki on pohjimmiltaan sattumaa. Ylioppilaaksi tulon
jälkeen pääsin Otaniemeen vuoriteollisuusosaston metallurgialinjalle. Alun perin pyrin paperintekijäksi ja ruksasin
metallurgiankin - kun en silloin alasta mitään tiennyt.
Mielenkiinto lisääntyi samalla kuin tietokin. Ollessani
kuuluisan professori Miekkojan assistenttina sain parasta
mahdollista oppia metallien rakenteesta. Diplomityötä pääsin tekemään tunnettuun Fiskarsin “korkeakouluun” eli
keskuslaboratorioon. Siellä sain tutustua konepajan koko
kirjoon; Tehtiin kirveitä, vasaroita, saksia, veitsiä, betonirautaa, hitsauspuikkoja ja hitsauksesta tein lopputyönkin.
Fiskarsilla työskentelinkin sitten aikani professori Heiskasen
alaisuudessa, jolloin sain perusteellista ohjausta tutkimustoimintaan.

SITRA:n myöntämä rahoituskin oli valmiina, kun tulin
Karkkilaan. Mutta syy miksi materiaalista tuli niin hyvä oli,
että syntyi uusi mikrorakenne, jota ei oltu aiemmin nähty.
Käytin kiviseinänaulojen lämpökäsittelytekniikkaa, mutta
lähtöaine oli niin paljon erilainen koostumukseltaan, että
lopputulos oli erilainen. Oli syntynyt Kymenite, sittemmin
kansainvälinen nimitys ADI eli ausferriittinen pallograﬁittirauta. Samankaltaista rakenneainetta on ryhdytty käyttämään myös lujissa teräksissä, joita käyttäen esim. autojen
rakennetta on voitu keventää.
Tästä eteenpäin ura jatkui Högforsilla ensin laatupäällikkönä, sitten myynnin teknisenä tukena ja edelleen myyntipäällikkönä.
Karkkilassa olivat kuitenkin koittamassa mullistusten
ajat: Tuotantoa vähennettiin rajusti, töitä rationalisoitiin
muihin valimoihin jne.

Varsinaisesti työelämäsi aloitit…
Työtähän se oli laboratoriossakin, mutta tuotannollinen
toiminta alkoi Valmetilla Jyväskylässä, jossa toimin osastoinsinöörinä. Tutustuin koneistus- ja pintakäsittelytekniikkaan, puolustusvälinealan tuotantoon mm. ilmatorjuntatykin
ammusten kylmämuovaukseen sekä painevaluun. Valmetilla tehtiin ja kehitettiin myös kiviseinänauloja, joiden valmistustekniikka johdatti Kymeniten jäljille. Kun minut
pyydettiin Högforsin valimoon tutkimaan hammaspyöriä,
projektin viimeiset ja tärkeimmät kokeet tein omin käsin
juuri tutuilla Valmetin lämpökäsittelyuuneilla.

Miten reagoi Matti tähän?
Lähdin Sarlinille kehittelemään lämpökäsittelyuuneja ja
myöhemmin myös tuotantopäällikkönä valmistamaan.
Näiden kokemusten myötä kehitettiin edullinen ja joustava
ADI-käsittelylinja Karkkilaan ja Främmestadin konepajaan.
90-luvulla alkoivat keskustelut Yrjö Julin kanssa tavoitteena ADI-tuotteiden markkinoiden kehitys. Tästä alkoi
uusi kausi Karkkilassa.

Eli valimoura alkoi häämöttää!
Minulla oli loistava mahdollisuus Högforsilla tehdä työtä
projektiryhmässä, joka koostui eri tekniikan alojen huippuasiantuntijoista, kuten Yrjö Ingman valimotekniikassa,
Martti Kurkinen konepajatekniikassa, Kalevi Jokipii ja
Atte Vesanen, konstruktiotekniikassa. Myös johtoryhmä
koostui merkittävistä professoreista, kuten aiemmin esille
tulleista nimistä Miekkoja, Heiskanen sekä lisäksi Juha
Pietikäinen. Ryhmän puheenjohtajana toimi Tor Stolpe.
Välihuomautuksena haluan mainita, että nykyään työpaikoilla harvoin annetaan tilaisuutta paneutua mihinkään aiheeseen niin syvällisesti kuin mihin minulla silloin oli
mahdollisuus.
”Tohtori ADI ! ”– tervehti tsekkiläinen kollega hiljattain.
Miten syntyi tarve ja idea Kymeniten kehittämiseen?
Santasalon johdossa oli näkemys ja tarve edelleen kehittää
valettuja hammaspyöriä, joista oli hyviä kokemuksia. Myös
VALIMOVIESTI 2 • 2005

Sinulla silmä yleensä kirkastuu kun lentoaika lähestyy.
Et ilmeisesti ole suuremmin rasittunut matkustamisesta?
Alkujaan matkustus oli jännittävää, mutta kaikkeen tottuu
aikaa myöten. Jatkuvaan odotteluun esim. kentillä täytyy
vain asennoitua tyyneydellä ja ottaa se työnä.
70-luvulla pistäydyin jo pariin kolmeen otteeseen Amerikassa, mutta Karkkilaan paluun jälkeen matkoja kertyi n.
viikko/kk. kun ADI-teknologiaa ruvettiin markkinoimaan
pääosin Keski-Eurooppaan ja Italiaankin. Silloin herätetty
mielenkiinto ADI:iin on nyt ottanut tulta ja uusia tuotteita
on suunniteltu ja uusia toimittajia on tullut jakamaan tästä
osuuttaan. Kuitenkin Euroopassa ollaan kaukana jäljessä
USA:n kehityskulusta.
Mitä mieltä olet kielitaidon merkityksestä maailmalla ja
asiakkaissa liikuttaessa?
Ilman kielitaitoa ei nykyisin millään pärjää, ainakin yksi
vieras kieli on hallittava hyvin.
Itselleni käytäntö on opettanut, että ”samaa tekniikan
kieltä” puhuvien kanssa vähemmälläkin sanavarastolla tulee
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toimeen. Täydellisyyteen pyrkiminen voi vain kipsata keskustelun. Saksa on minulle ollut koettelemus lyhyen koulusaksan vuoksi, mutta käytön ja uskalluksen lisääntyessä
sekin on hiljalleen kehittynyt. Paras valimoalan kirjallisuuskin tulee yleensä saksankielisenä.
Välikevennykseksi kulttuuria
Valimopiireissä ei tiettävästi lasiin syljetä, sikäli kun se
vain vielä hahmottuu…Marskin ryypyt ja juomalaulut,
muistatko jotain näihin liittyvää?
Muistaakseni Valmetin valimonjohtaja toi Tähkäviinan
ryyppyyn ja sitä käytettiin kunnes sen valmistus loppui.
Muuta muistiin on jäänyt hyvin vähän.
Välttämättä kysymyksen pointti ei ollut aivan tässä..
mutta mitenkäs kulinarismi: Sinua on monessa sopassa
keitetty ja jokin aika sitten siellä häämöttivät hampaat ja
häntäkin. Missä olit ja mitä teit?
Etelä-Kiinassa, Suomen ja Kiinan välisen teknisen yhteistyön symposiumissa, jonka jälkeen kiertelimme katselemassa tehtaita ja sen sellaista. Samalla nautimme monia
maittavia aterioita. Erään runsaan tarjoilun yhteydessä
isäntä kauhoi kupillisen keittoa ja paikallisen tavan mukaan
syömäpuikoilla noukin keittolautaselta erityisen herkullisen
sattuman: Sen auki rullatessani näin pään, hampaat ja koko
vartalon. Jotenkin ruokahalu katosi ja kuppi siirtyi hissukseen
syrjemmälle ja ruokailu jatkui. Tarjolla olisi ollut erilaisia
toukkiakin itse paistettaviksi öljyssä, esim. pikkusormen
kokoinen, joka iloisesti kiemurteli vadilla. Suuresta todennäköisestä proteiinimäärästä huolimatta en hennonut sitä
ottaa.
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Ja takaisin asiaan: Katsaus valimoalan nykytilanteeseen
ja kehitykseen, mitä mieltä olet?
Valimoteollisuus on viimeisen 10 vuoden aikana kehittynyt
paljon. Valujen vaatimukset ovat kasvaneet, hinta kuitenkin
suhteessa laskenut. Tuottavuutta on jouduttu parantamaan,
mikä johtaa siihen, että valimot pärjäävät vain tekemällä
parempaa ja huomioimalla asiakkaan tarpeet.
Lähellä olevat asiakkaat tarvitsevat edelleenkin valuja,
joiden käyttö, esim. metsäkoneissa,on ollut lisääntynyt
hitsausta syrjäyttäen.
Ajoneuvoteollisuus ajattelee koko ajan kevyempää rakennetta -> kevyemmät materiaalit: muovi, alumiini, magnesium ovat suunnittelijoiden mielissä. Perinteisen valurautavalimon tehtävä on tuottaa entistä lujempia materiaaleja,
jolloin voidaan pienentää/ohentaa kappaleita ja näin pudottaa painoa. Tällöin voidaan hyvinkin kilpailla alumiinin
kanssa. Samalla valurautatuotteiden hinta on alempi kuin
vastaavien kevytmetallituotteiden. Edellytyksenä tietysti
näiden ominaisuuksien hyödyntämiselle on, että valun laatu on ehdottoman hyvä.
Toistaiseksi Kiinan jne.valmistuslaatu ei useinkaan vastaa asiakkaiden tarpeita. Kyllä vaikkapa Kiinassa varmasti
jonkin ajan kuluttua tulee olemaan joitakin laatutietoisia
yrityksiä, mutta yleensä länsimaista managementia tarvitaan.
Laitteita toki saa rahalla, mutta se käyttö…
Jos esim. Suomessa on koneteollisuutta, se kyllä jatkossakin tarvitsee yhteistyökumppanin. Eri asia on jos nämäkin
yritykset siirtyvät muualle. Jatkuva yhteistyön tehostaminen
onkin valimoiden tämän hetkinen kilpailuvaltti.
Sinulta jää valtaisa määrä kertynyttä materiaalia
/tietotaitoa, kuka ne saa?
Siirto jää vähän kesken korkeasuhdanteen ja sen aiheuttaman
ajan puutteen takia. Componentan kanssa on tarkoitus jatkaa
jossakin muodossa tarpeen mukaan. Saattaa joidenkin muiden yritysten kanssa syntyä edelleenkin yhteistyötä esim.
valun käytön edistämiseksi.
Mitenkäs tästä eteenpäin; Seesteisnä järvenselkää
silmäillen, tyttärentytär polvella keikkuen ?
Näinhän sitä on kuvitellut. Jonkin verran on kertynyt varastoon rakentamista ja remontointia, mutta siihen väliin ainakin kesällä pitää mahtua lukemista, mökkeilyä ja kalastusta.
Olen aina ajatellut, että ehtisin olla mökillä enemmän, mutta saas nyt nähdä.
Syksyllä olen suunnitelmiin varannut käynnin Kiinassa.
Lappikin on parina viime vuotena jäänyt vähemmälle ja
onhan niitä paikkoja muitakin, jotka kiinnostavat.
Uusiin mahdollisuuksiin suhtaudun avoimin mielin – tulevat jos ovat tullakseen.
Edelleen jatkan Suomen Valimomuseon hallituksessa ja
Opetushallituksen tutkintotoimikunnassa.
Saattaapi kiikkustuoli kylmettyä...
Omasta ja Valimoviestin puolesta kiitän Mattia mukavista
haastattelutuokioista. Varmasti myös lukijat toivottavat
onnea ja menestystä jatkossakin.
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ANTON

hiiletysgraﬁitti

BREFI

suodattimet raudalle

CAPITAL

induktiouunien vuoraus- ja
senkkamassat

IKO

Perlite kuonansidonta-aine

COGEBI

BORDEN

ALPHASET ja
BETASET -sideaineet

BSSP

hartsattu kuorimuottihiekka

DURRANS

peitosteet, peitostesekoittimet ja
valutuslaitteistot

induktiouunien eristemikaniitti

IKO

bentoniitit ja hiililisäaineet

DURRANS

hiiletysgraﬁitti ja petrolikoksi

INTERMET

eksotermiset ja eristävät
syöttöholkit ja peiteaineet

SKW

GRP:n ja GRS:n käsittelyja ymppäysaineet
GRP:n käsittely- ja
ymppäyslangat

TURK

valu- ja kuonakauhat

FOUNDRY SERVICE
valusangot

KARL SCHMIDT keernapallit
KBO

keerna- ja muottiliimat,
öljyhiekka, tiivistenuorat ja
punotut kaasunpoistoputket

AXMANN

hiekansekoittimet
peitosteiden valutuslaitteet

FAT

kaavauslaitteet,
hiekansekoittimet,
hiekan elvytyslaitteet ja
pneumaattiset siirtolaitteet

OMEGA

hiekansekoittimet
keernatykit
hiekan elvytyslaitteet

EIRICH

tuorehiekan sekoittimet

DISA

hiekkalaboratoriolaitteet

RESAU

PU-hartsit, kitit, mallilakat
ja irrotusaineet

KRAUSS

ilmanpoistonippelit
ohjausnastat

LANGER

mallikirjaimet

INDUCTOTHERM
induktiosulatusuunit

LUX - Metallurgia
LUX - Kaavaus
LUX - Mallinvalmistus
LUX - Puhdistus

OY LUX AB
Toimisto
Tulkinkuja 3
02650 ESPOO
Puhelin (09) 622 0550
Telefax (09) 622 0551
E-mail info@lux.ﬁ
Varasto
Juvanmalmin teollisuusalue
Juvan teollisuuskatu 25 J ovi 23
02920 ESPOO
Puhelin (09) 854 3401
Telefax (09) 852 1357
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ZIMMERMANN mallityöstökoneet

METABRASIVE teräshiekat ja lankakatkot
WASHINGTON MILLS
alumiinioksidit
CLANSMANN

käsittelymanipulaattorit

DISA

sinkopuhdistuskoneet,
katkaisukiilat

SCHENCK

tyhjennystäryrännit ym.
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maailmalta
Paavo Tennilä

Kuka oli Nikolai Chvorinov ?

Tšekkoslovakiassa elämäntyönsä tehnyt Nikolai Chvorinov
kuului maailman huomattavimpiin valimoasiantuntijoihin.
Hänen syntymästään tuli kuluneeksi sata vuotta vuonna
2003. SVY:n Tšekin ekskursiolla isännät antoivat tämän
kirjoittajalle valimoteollisuuslehtensä, Slévárenstvín numeron 4-5/2003, jossa oli artikkeli Chvorinovista. Seuraavassa on lyhennetty käännös siitä.
Nikolai Chvorinov syntyi arkkitehdin poikana Venäjällä
Omskissa noin 2 300 km Moskovasta itään 15.11.1903.
Sekavassa poliittisessa tilanteessa hän lähti vuonna 1919
Arkangelin kautta Englantiin. Siellä hän suoritti ylioppilastutkinnon Durhamin yliopistossa. Vuonna 1922 hän saapui
Tsekkoslovakiaan ja suoritti uudelleen ylioppilastutkinnon.
Hän suoritti metalli-insinöörin tutkinnon Pribramin kaivoskorkeakoulussa vuonna 1928.
Chvorinoville tarjottiin aluksi kielenkääntäjän tointa
Škoda-tehtailla, koska hänellä oli monipuolinen kielitaito.
Hän ryhtyi kuitenkin työskentelemään Škoda-tehtaiden
valimon aineenkoetuksessa. Kahden vuoden kuluttua hän
siirtyi koetutkimuslaitokseen. Hän kirjoitti Prahan kansainväliseen valimokongressiin vuonna 1933 yhdessä Novýn ja
Valentan kanssa tsekinkielisen esityksen ”Lisätietoja rautavalukappaleiden mekaanisten ominaisuuksien tarkasta
määrittämisestä”. Siinä oli nomogrammi harmaan valuraudan murtolujuuden määrittämisestä kemiallisen koostumuksen sekä valukappaleen seinämänpaksuuden ja pinta-ala /
tilavuus –suhteen avulla, kuva 1. Jo tässä työssä näkyi
Chvorinovin kyky hallita kvantitatiivisesti eri tekijöiden
vaikutusta valukappaleen ominaisuuksiin.
Kansainväliseen valimokongressiin Pariisissa vuonna
1937 Chvorinov laati yhdessä Valentan kanssa ranskankielisen esityksen piin ja tinan lisäysten vaikutuksesta harmaaseen valurautaan. Kansainväliseen valimokongressiin
Lontoossa vuonna 1939 hän kirjoitti englanninkielisen luennon aiheesta ”Laskennan mahdollistama valukappaleiden
hallittu jähmettyminen.” Vuonna 1940 hän julkaisi varsinaisen läpimurto-tutkimuksensa saksalaisessa Giessereilehdessä otsikolla ”Valukappaleiden jähmettymisen teoria”.
Kuva 2 esittää Chvorinovia vuonna 1941.
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Kuva 2. Nikolai Chvorinovvuonna 1941.

Toisen maailmansodan päätyttyä 1945 hän katsoi parhaaksi vetäytyä tieteellisestä toiminnasta. Hän ryhtyi toteuttamaan taiteellisia taipumuksiaan taidemaalarina ja järjesti
omia näyttelyjä mm. Plzenissä ja Prahassa.
Vuonna 1948 Chvorinov palasi koetutkimuslaitokseen
ja vuoden kuluttua hänet valittiin sen johtajaksi. Hän toimi
siinä tehtävässä kuitenkin vain puolitoista vuotta, koska hän
ei ollut tyytyväinen tutkijoiden toimintaan. Lyhyen kauden
jälkeen Škoda-tehtailla hän siirtyi SONP-terästehtaan tutkimusosastoon Kladnoon vuonna 1951. Siellä hän teki
yksityiskohtaisen julkaisun aikaisemmista tutkimuksistaan.
Se julkaistiin Prahassa vuonna 1954 kirjana ”Terästen kiteytyminen ja epähomogeenisuus”.
Tässä kirjassa oli täydennetty diagrammi, kuva 3, vuonna 1940 julkaistusta Giesserei-lehden artikkelista. Chvorinov
todisti kvantitatiivisesti ensimmäisenä maailmassa, että eri
muotoisten, eri kokoisten ja eri raaka-aineista valettujen
valukappaleiden jähmettymisaika voidaan määrittää yksinkertaisella suhteella V / S, missä V on valukappaleen tilavuus
ja S on valukappaleen pinta-ala. Chvorinov nimitti tätä
suhdetta valukappaleen suhteelliseksi paksuudeksi tai paksuusekvivalentiksi, Re. Valukappaleen jähmettymisaika
voitiin sitten laskea kaavalla:
τ = ( Re / k )2,
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Kuva 1. Nomogrammi harmaan valuraudan murtolujuuden laskemiseksi
hiili-, pii- ja fosforipitoisuuden sekä valukappaleen seinämänpaksuuden
ja pinta-ala / tilavuus –suhteen mukaan, Chvorinov, Nový ja Valenta
1933.

Kuva 3. Eri muotoisten valukappaleiden jähmettymisaikoja niiden paksuusekvivalentin mukaan, Chvorinov 1954. Alkuperäistä vuonna 1940
Giesserei-lehdessä julkaistua kuvaa on täydennetty ja siihen on lisätty
kolme C. W. Briggsin tekemää havaintoa. (kruh = rengas, deska = levy,
valec = sylinteri, koule = pallo) Chvorinovin laki piti hyvin tarkasti paikkansa, kuten kuvasta näkyy.

missä k on muottimateriaalin jäähdytysvaikutuksesta riippuva jähmettymiskerroin. Tätä yhtälöä kutsutaan Chvorinovin laiksi. Sitä pidetään suurena keksintönä, jota kukaan ei
ole pitänyt kyseenalaisena. Sitä on siteerattu lukemattomissa valimoalan julkaisuissa, (myös Autere-Ingman-Tennilän
Valimotekniikka II:ssa, suomentajan huomautus.) Sveitsiläinen Robert Wlodawer kirjoitti 1960- ja 1970-luvulla
kuuluisat kirjansa valuteräksen ja valuraudan suunnatusta
jähmettymisestä. Ne perustuvat myös Chvorinovin lakiin.
Wlodawer ryhtyi käyttämään valukappaleen tilavuuden ja
pinta-alan suhteesta nimitystä jähmettymismoduuli tai vain
moduuli. Tämä nimitys on viime vuosikymmeninä vakiintunut.
Chvorinov loi perustan valukappaleiden jähmettymisen
kvantitatiiviselle ja matemaattiselle hallinnalle. Tietotekniikan kehittyminen antoi puoli vuosisataa myöhemmin mahdollisuuden valukappaleiden jähmettymisen jokapäiväiseen
hallintaan valimoissa simuloinnin avulla.
Vuonna 1962 Chvorinov kehitti ensimmäisenä menetelmän teräsharkkojen valmistamiseksi nousuvaluna ja painopäiden pienentämiseksi lievästi eksotermisillä briketeillä.
Menetelmä patentoitiin. Sitä käyttäen on valettu 500 000
tonnia harkkoja erilaisista teräksistä kahdessa vuodessa.

Vuonna 1963 Chvorinov esiintyi jälleen kansainvälisessä valimokongressissa Prahassa ja piti englanninkielisen
esitelmän aiheesta ”Syöttökupujen ja painopäiden määrittäminen”.
Vuonna 1971 Chvorinov jäi SONP-terästehtaan tutkimusosastosta Kladnosta eläkkeelle. Hän toimi silti edelleen
teknisenä neuvonantajana etenkin terästeollisuudessa. Hän
omistautui myös uudelleen maalaustaiteelle ja järjesti omia
näyttelyjä. Joitakin hänen maalauksiaan on Tšekin kansallisgalleriassa.
Chvorinov kuoli 7.11.1987 viikkoa ennen 84-vuotispäiväänsä. Hänen keksintönsä ja merkittävät työnsä tekivät
kuuluisaksi hänen toisen isänmaansa, jossa hän asui ja johon
hän rakastui.
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Suomennoksen tarkastanut
Adriana Lipkova.
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Kymenite kumoaa vakiintuneita käsityksiä
Jouko J.Vuorinen
emeritusprofessori

Taustaa

Vuoden 1970 puolivälissä käynnistettiin Kymin Osakeyhtiön Karkkilan tehtaalla pallograﬁittiraudan kehittämisprojekti, jonka tuloksena tehdas saattoi neljä vuotta myöhemmin
esitellä uuden, raskaasti kuormitettuihin kone-elimiin soveltuvan rakenneaineen Kymenite 9805. Ratkaisevasti tähän
vaikutti E Santasalo Oy, joka oli menestyksellisesti käyttänyt hammasvaihteissaan Högforsin valimon pallograﬁittirautaa jo vuodesta 1962. Perliittinen ja nuorrutettu pallograﬁittirauta olivat täysin syrjäyttäneet teräksen keskikokoisissa ja suurissa hammaspyörissä. Hammasvaihteiden
käytöstä saadut kokemukset osoittivat lisäksi, että todellinen
tehonsiirtokyky oli merkittävästi suurempi kuin tunnettujen
suositusten mukaisten laskenta-arvojen antama.
Pallograﬁittiraudan systemaattisen tutkimustyön aloittamista vauhditti tuolloin hiljakkoin perustetun SITRAn lupautuminen osallistua kustannuksiin. Projektin aloittamiseen
johtaneissa neuvotteluissa oli käytetty asiantuntijoina eräitä maamme eturivin metalliopin opettajia (Heikki Miekk-oja,
Sakari Heiskanen, Martti Sulonen, Juha Pietikäinen). Kirjoittajalle oli nähtävästi kertynyt metalli- ja konepajateollisuudessa hankittua kokemusta sen verran, että ko. asiantuntijoiden suosituksesta minut kutsuttiin projektin vetäjäksi.
Koulutukseni oli myös hieman epätavallinen: koneenrakennusinsinöörin peruskoulutus, mutta diplomityö tehty Vuoriteollisuusosastolla metalliopin ja lisensiaatintyö sovelletun
metalliopin professuuriin. Ansio lienee ollut myös se, että
olin tuolloin nuorempana konsulttina Oy Mec-Rastor Ab:
llä, tuotekehityskonsultointiin perehtyen.
Projektin alettua nämä asiantuntijat muodostivat eräänlaisen valvovan toimikunnan.

Projektin sisällön ja laajuuden tarkistus
Aloitin projektin vetämisen 1970-07-01, jolloin vasta pääsin
vaikuttamaan sen tavoitteisiin ja sisältöön. Joitakin tutkimuksia oli jo kuitenkin sitä ennen aloitettu. Ikävä kyllä
jouduin melkein ensi töikseni näyttämään punaista erään,
prof. Miekk-ojan lisensiaattiopiskelijan tutkimuksen sisällyttämiselle projektiin. Tutkimusaiheena oli ferriittisen
pallograﬁittiraudan edelleenkehittäminen. Projektin budjetti oli sen verran rajallinen, ettei se tällaista ’rönsyä’ olisi
kestänyt.
Hyvin pian tämän kannanoton jälkeen Miekk-oja soitti
minulle ja ilmoitti ettei hän enää voi toimia projektin valvovassa toimikunnassa, koska hänen mielestään ’nyt lipsutaan
liikaa tieteellisyydestä’. En voinut muuta kuin valittaa.
Projektin jatkossa sen tavoitteeksi selkiytyi yhä pelkistetymmin pallograﬁittirautojen seostuksen ja lämpökäsittelyn kehittäminen ja niistä valmistettavien hammaspyörien
mitoitusarvojen määrittäminen.

Tutkittavien rautojen kirjo laajeni
Olin jo hiiletyskarkaisua koskevassa diplomityössäni, jonka
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tein prof. Miekk-ojan ohjauksessa Oy Vuoksenniska Ab:n
Imatran Rautatehtaalla, perehtynyt runsashiilisten terästen
karkenevuuskysymyksiin. Tutkin niiden hiiletetyn pinnan
karkenevuutta. Pintakerroksen hiilipitoisuus on korkea,
eikä siihen voida soveltaa tunnettuja Grossmanin karkenevuuskertoimia. Tällöin tutustuin molybdeenin voimakkaaseen vaikutukseen runsashiilisten terästen karkenevuustekijänä. Pallograﬁittiraudan terästä muistuttavan matriisin
hiilipitoisuus nousee korkeaksi mm nuorrutukseen liittyvän
austenitoinnin yhteydessä, jolloin sen karkenevuuteen voidaan soveltaa teräksestä saatuja tietoja.
Ensimmäisiä havaintojani Högforsin valimossa oli, ettei
ns. nuorrutettu SG-rauta useimmiten ollutkaan nuorrutettua,
vaan perliittistä. Tämä johtui yksinkertaisesti siitä, että
siinä ei ollut riittävästi seosaineita paksuseinäisempien
kappaleiden karkenemiseen öljysammutuksessa, jota nuorrutus edellyttää. Hyvin ne olivat kuitenkin kestäneet mm
hammaspyörissä! Nuorrutuksen onnistumiseksi varmistin,
että nuorrutettaviin rautoihin jatkossa lisättiin riittävästi
molybdeenia.
Varsinaisia tutkijaresursseja ei Karkkilassa minun lisäkseni alussa ollut. Tutkimukset tehtiin pääasiassa opinnäytetetöinä korkeakouluihin. Tämä puute korjaantui, kun avukseni palkattiin DI Matti Johansson, jolla oli aiempaa kokemusta terästutkimuksesta, mm bainitoiduista teräksistä.
Hänen ansiokseen on erityisesti luettava ehdotuksensa bainitoinnin mukaanottamisesta tutkimusmateriaalien lämpökäsittelyihin. Näin tapahtui, vaikka tiedettiin, että siihen
tarvitaan hankalahkosti käsiteltävä suolasulakylpy. Tiedossa oli toki, että bainitoinnilla saavutetaan teräksillä samantapaiset ominaisuudet kuin nuorrutuksella. Se on kuitenkin
nuorrutusta hellävaraisempi käsittely, jolla vältetään nuorrutuksessa yleiset karkaisuhalkeamat. Bainitoinnin onnistuminen hieman paksummilla kappaleilla edellyttää samalla tavalla myös ’läpibainitoitavuuden’ varmistamisen, kuten
nuorrutuskin, siis seosaineita, lähinnä molybdeenia.

Hämmästyttäviä tuloksia bainitoinnilla
Hammaspyörien vierintäväsytyskokeissa todettiin varsin
pian bainitoitu SG-rauta täysin ylivoimaiseksi perliittiseen
tai nuorrutettuun laatuun verrattuna. Samanaikaisesti näiden
haarukointiperiaatteella suoritettujen testien kanssa käynnistettiin myös diplomityö (Ilkka Österman) vastaavien
mikrorakenteiden tavanomaisten väsymislujuusarvojen
määrittämiseksi. Väsytyskokeet suoritettiin TKK:n pyöriväkaraisella väsytyskoneella. Tuloksiin päästiin nopeasti
’stair case’ –menetelmällä. Tulokset olivat vähintäänkin
hämmästyttäviä. Sileillä sauvoilla saadut arvot ylittivät
vastaavat perliittisten tai nuorrutettujen sauvojen arvot n.
40 %:lla, mutta lovetuilla sauvoilla bainitoitujen väsymislujuus osoittautui jopa kolminkertaiseksi muihin verrattuna.
Hammaspyörien vierintäväsytyskokeissa bainitoidusta
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Jatkuu

SG-raudasta valmistetun pyörän kestävyys lähenteli jopa
induktiokarkaistun teräksen arvoja.
Kun kokeet toistettuinakin kertoivat samaa, oli pakko ruveta uskomaan, että jotain todella merkittävää oli löydetty.
Bainitoidun raudan tulokset liitettiin Östermanin diplomityöhön erilliseksi, toistaiseksi ’salaisena’ pidettäväksi liitteeksi. Ilmiö oli valvovan toimikunnan asiantuntijoillekin
täysin uusi ja käsittämätön. Eniten sai kannatusta teoria,
että bainitointikäsittelyssä tapahtuisi jonkinlainen erkautumisreaktio, joka nostaisi väsymislujuutta.
Tässä vaiheessa oli taas hyötyä aikoinaan diplomityössäni havaitsemistani jäännösausteniitin vaikutuksista hiiletyskarkaisuteräksissä. Kehotinkin Ilkka Östermania tutkimaan, onko bainitointi mahdollisesti jäänyt pitkästä suolakylpykäsittelystä huolimatta kesken, eli onko rakenteeseen
jäänytkin jäännösausteniittia. Sopivissa olosuhteissahan
jäännösausteniitissa tapahtuu työstökarkenemista eli pehmeän austeniitin osittaista muuttumista kovaksi martensiitiksi, johon ilmiöön liittyy mikrorakenteen ominaistilavuuden kasvu ja siitä johtuva sisäinen puristusjännitys työstön
muokkaamassa pintakerroksessa, joka selittäisi väsymislujuuden nousun. Työstökarkeneminen kohdistuisi lastuavassa työstössä tai käyttökuormituksessa muokkautuneeseen
mikroskooppisen ohueen pintakerrokseen.
Käytettävissä olikin ’Satmagan’ -merkkinen magneettinen
vaaka, jolla Ilkka nopeasti selvitti, että alunperin bainiittiseksi tarkoitetuissa koesauvoissa oli erittäin runsaasti,
30...40% jäännösausteniittia. Aavistukseni oli siis osoittautunut oikeaksi!

pehmeitä ja hyvin muokattavia, sitkeitä elementtejä. Rakenne ei siis itse asiassa olekaan bainiittia, koska bainiitin rakenne-elementit ovat sementiitti ja ferriitti. Rautojen korkeahko piipitoisuus (n. 2%) on kaiken takana. Isotermikylvyssä, ts bainitoinnissa pii ehkäisee tehokkaasti karbidien
muodostumista, mikä välillisesti aiheuttaa austeniitin rikastumisen hiilellä, ts. austeniitin hiilipitoisuuden nousemisen
ja stabiloitumisen. Stabiloitumisesta johtuen bainitoitua
pallograﬁittirautaa voidaan käyttää erittäin matalissa lämpötiloissa. Myös kuumalujuus on osoittautunut varsin hyväksi.
Bainitoitu SG-rauta osoittautui erittäin lujaksi. Aiemmin
ei osattu edes haaveilla että lähes seostamattomalla valuraudalla voitaisiin saavuttaa esimerkiksi 100 kp/neliömm:n
murtolujuus ja samanaikaisesti 10%:n murtovenymä. Tällainen lujuusyhdistelmä saavutettiin vain lujimmilla nuorrutusteräksillä.
E Santasalo Oy fuusioitiin projektin aikana Kymin Oy:
öön Kymin Osakeyhtiön Santasalon tehtaaksi. Sen ulkomaiset edustajat olivat erittäin hyvin informoituja Suomessa
tehtävästä tutkimuksesta. Englannin edustaja Obrey Judson
piti tärkeänä että uudelle materiaalille pitää saada naseva ja
myyvä nimi. Hän ehdotti ’Kymeniteä’. Ensimmäinen, tässä
kuvattujen tutkimusten tuloksena saatu lujuusluokka oli
’Kymenite 9805’, jossa numerosarjan alkuosa viittaa vetomurtolujuuden minimiarvoon 980 Mpa ja loppuosa murtovenymän 5%. Oudolta tuntuva 980 Mpa selittyy sillä, että
tutkimuksen aikoihin käytettiin vielä vanhoja yksiköitä,
joilla ilmaistuna vastaava vetolujuus oli likimain 100 kp/
neliömm. Sittemmin valikoimaa on laajennettu saavutettavan
lujuus- murtovenymäyhdistelmän mukaan.

Jäännösausteniittia koskevat opit uusiksi

Patenttiongelmia Saksan kanssa

Teräksistä peräisin olevien käsitysten mukaan jäännösausteniitti on rautametalleissa mikrorakenteen osa, jota useimmiten pyritään kaikin tavoin välttämään. Sen lisäksi, että
jäännösausteniitti pienentää rakenteen tai koneenosan kovuutta, siihen liittyy vaara rakenteen haurastumisesta lämpötilan laskiessa, jolloin se transformoituu hauraaksi martensiitiksi. Näiden lähtötietojen parusteella pyrittiin tietenkin
bainitoitavasta SG-raudastakin hävittämään jäännösausteniitti mahdollisimman tarkoin. Bainitointiajat valittiin niin
pitkiksi, että austeniitin olisi pitänyt kaiken järjen mukaan
muuttua bainiitiksi mahdollisimman täydellisesti. Näin ei
kuitenkaan käynyt, vaan jäännösausteniittipitoisuus oli em.
30...40%.
Kuten edellä on kerrottu, tämä todettiin vasta sitten, kun
koekappaleilla oli jo tehty tarvittavat kokeet ja saatu yllättäviä tuloksia. Onneksi näin! Jos ennen kokeita olisi todettu näin runsas jäännösausteniittipitoisuus, olisivat kokeet
todennäköisesti jääneet suorittamatta. Niin varmoja oltiin
tätä ennen jäännösausteniitin vaaroista.

Oli helppo osoittaa päättäjille, Kymin Oy:n johto mukaanlukien, että merkittävä keksintö oli tehty. Laadin patenttihakemuksen, johon kantaa ottivat, paitsi työtoverini, myös
osa valvovan toimikunnan jäsenistä. Työsuhdekeksinnön
tekijöiksi merkittiin kirjoittajan ohella Yrjö Ingman, Matti
Johansson ja Martti Kurkinen. Useimmissa maissa patentti
myönnettiin kohtalaisen nopeasti.
Ongelman muodosti Saksan liittotasavalta. He viittasivat
mm Saksassa jo 1951 eli kolmisen vuotta pallograﬁittiraudan
keksimisestä julkaistuun tutkimukseen pallograﬁittiraudan
bainitoinnista, jossa kerrotaan ’jopa’ 79 kp/neliömm:n murtolujuuden saavuttamisesta. Julkaisussa kuitenkin saman
tien todetaan, runsashiilisistä teräksistä aikojen kuluessa
saatuihin kokemuksiin viitaten, että rakenteeseen ei saa
jäädä mainittavasti jäännösausteniittia, jotta bainitoitua
pallograﬁittirautaa voitaisiin mitenkään hyödyntää. Tällainen
’puhtaan metalliopin’ edustajien taholta tullut kannanotto
on nähtävästi jarruttanut kehitystä ainakin 20 vuotta. Tarvittiin hyvän tuurin ohella ennakkoluulotonta asioihin
tarttumista ’oikeiden, tieteellisten oppien’ kumoamiseksi.

Jäännösausteniitti yllätti

Uusi rautamateriaali uusin ominaisuuksin, ’Kymenite 9805’
Jatkotutkimukset osoittivat, että bainitoidussa pallograﬁittiraudassa ei ole ollenkaan teräksille ja valuraudoille tyypillistä perusrakenneosaa, lasimaisen haurasta rautakarbidia
eli sementiittiä, vaan sen metallinen matriisi koostuu pelkästään ferriitistä ja jäännösausteniitista (Hannu Uusitalo,
diplomityö 1979). Nämä ovat perusmuodossaan melko
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Högforsin ’lahja’ maailmalle
Suomalainen patentti 49732 ’Seostettu SG-rauta’ on varmistanut monopoliaseman Högforsin valimolle, jossa se on
pitänyt pintansa olennaisena osana valimon tuotantoa, vaikka valimon omistaja onkin kaksi kertaa vaihtunut ja johto
sitäkin useammin. Monopolista on nähdäkseni ollut myös
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haittaa. Valuja käyttävä teollisuus on luultavasti Kymeniteä
jonkin verran vierastanut, koska ei ole haluttu turvautua
yhteen toimittajaan.
Sen sijaan maailmalla on Kymenitelle ilmaantunut lukuisia kilpailijoita. Vanha sanonta ’patentti voidaan kiertää
edestä, takaa tai sivulta’ on tässä tapauksessa pitänyt paikkansa. Ulkomainen kiinnostus heräsi -70 -luvun loppupuolella, kun Kymenitestä saatuja kokemuksia esiteltiin alan
kansainvälisissä kongresseissa ja ammattilehdissä. Amerikkalaiset keksivät omalle versiolleen yleisnimen ’ADI’, joka
on lyhennys bainitoidun pallograﬁittiraudan englanninkielisestä ilmaisusta ’Austempered Ductile Iron’. ADIsta on
sittemmin tullut kansainvälinen termi. Suomessa Kymenite
kehitettiin alunperin hammaspyörämateriaaliksi, mutta
vastaavanlaisia vaativia sovelluksia on ajan mittaan löytynyt
lukuisasti.
Keksinnön merkitystä kuvannee parhaiten maininta
’metallimiehen raamatussa’, ASM Metals Handbook. Sen
mukaan valimoalalla on viime vuosikymmeninä tehty kaksi merkittävää keksintöä, joista toinen on ADI.

Kymeniteen liittyviä opinnäytetöitä
Kuten edellä totesin pääosa Kymeniten kehitystyöstä tehtiin
opinnäytetöinä. Edellä mainittiin jo Ilkka Östermanin ja
Hannu Uusitalon diplomityöt. Eero A.O.Virtanen tutki
diplomityössään (1971) jähmettymisolosuhteiden vaikutusta valoksen mikrorakenteeseen. Tuolloin jo tehtiin termistä
analyysiä, joskaan ei vielä ’derivoivaa’. Dataloggeri lainattiin TKK:n lujuusopin laboratoriosta. Päämetallurgi Yrjö
Ingman oli erittäin motivoitunut ja omistautui täydellä kapasiteetillaan tutkimuksiiin, sikäli kuin varsinaiselta päätyöltään ehti. Muistan kuinka hän suunnitteli ’atrapin’, eli
koevaloksen, jolla jähmettymiskokeita tehtiin. Yrjön pitkä
kokemus, teorian tuntemus ja auktoriteetti koostumusten
suunnittelussa, sulankäsittelyissä ja kaavausmenetelmissä
loivat välttämättömät edellytykset projektin onnistumiselle.
Hänen mainio, hiljainen huumorinsa, joskus hieman tuhmakin oli omiaan pitämään positiivista henkeä ja optimismia
yllä projektin eri vaiheissa. Paavo Leppänen tutki diplomityössään hammaspyörien vierintäväsymistä, Kauko Murole
pallografiittiraudan austenitoitumista, jossa pallotiheys,
karbidien määrä sekä seos- ja oheisaineiden mikro- ja makrosuotautuminen näyttelevät merkittävää roolia . On tietysti erityisesti mainittava, että SVY:n monitoimimies CarlJohan Nybergh teki Högforsin valimossa ansiokkaan diplomityön 1974, joka käsitteli as-cast -pallografiittiraudan
automaattikaavausta. Työllä oli laajempikin merkitys eikä
sitä muistaakseni rahoitettu Kymenite -projektista.

Tutkimus jatkui
Kun varsinainen perustyö, jonka tuloksena Kymenite syntyi,
oli tehty, sain uusia haasteita, joiden houkuttelemana jätin
työpaikkani Karkkilassa 1974. Tähän vaikutti myös työnantajan asenne. Kymin Metallin johto ei oikein näyttänyt
uskovan Kymeniten mahdollisuuksiin. Uuden innovaation
hyödyntäminen vaatii huomattavaa panostusta markkinointiin. Näin ei tapahtunut. Ehkä kuviteltiin että ’uusi tuote myy
itse itsensä jos on riittävän hyvä’. Kymenite -tutkimus ei
onneksi lähtööni lopahtanut, vaan jatkui DI Matti Johanssonin johdolla. Ilkka Österman ja Erkki Kuusisto jatkoivat
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jäännösausteniitin stabiloitumistutkimuksia, Kari Helander
tutki seostuksen vaikutuksia pallograﬁittiraudan bainitoitavuuteen. Jo pariin kertaan mainittu Hannu Uusitalon diplomityö oli mielestäni käänteentekevä. Siinä ensi kertaa
osoitettiin, että Kymenitessä ei esiinny rautakarbidia. Tämä
on seikka, joka ei oikein ole mahtunut rakennetutkijoiden
tajuntaan maailmalla.
Kuten aiemmin kerroin, tarjoutui itselleni tilaisuus professuurin viranhaun yhteydessä tutkia väitöskirjassani (1981)
läpivalaisuelektronimikroskoopilla ADI:n lujittumismekanismia. Työstön ja kuormituksen yhteydessä austeniitissa
tapahtuva karkeneminen perustuu neulasmartensiitin syntymiseen erisuuntaisten mekaanisten kaksosten leikkauskohtiin. Tämä oli myös tulema, jonka sulattelu maailmalla
on vaatinut aikaa.

Onko Suomi jälkijunassa?
Kymenitelle löytyi hammaspyörien ohella nopeasti varsin
vaativia käyttökohteita. Referenssejä ei siis puuttunut. Panostus asiansa osaavan markkinointiverkoston luomiseen
on kuitenkin ollut varsin vaatimatonta. Yritysstrategia on
vaihdellut kulloisenkin johdon mieltymysten mukaan. Talouselämä 36/1978:ssa tuolloin pari vuotta metalliteollisuudesta vastannut johtaja mm laukoi: ’Tämä käytössä lujittuva valurauta olisi erinomainen materiaali esimerkiksi
maansiirtokoneita valmistavalle teollisuudelle, mutta tämäntyyppinen asiakaskunta Suomesta puuttuu. Suomalainen
kuljetusvälineteollisuus ei ole siitä kiinnostunut....Rahaa
Kymenite on vienyt, mutta ei ole tuonut’. ’Jos rahaa haluaa
tehdä, ei voimia kannata paljon uusiin materiaaleihin uhrata’. Tuolloin Kymenite oli kuitenkin jo tehnyt merkittäviä
aluevaltauksia mm voimansiirto- ja autoteollisuudessa,
kaivannaisteollisuuden koneissa jne.
Standardien puuttuminen on ollut suuri puute. Suunnittelijat eivät mielellään valitse materiaaleja, joita ei ole
standardisoitu. Valveutuneimmat maat, USA ja Japani julkistivat omat kansalliset standardinsa jo useita vuosia sitten.
Suomeen tuli standardi ’SFS-EN 1564 VALUT. AUSTEMPEROITU PALLOGRAFIITTIRAUTA’ vasta vuonna1998.
Ensi vuonna tulee globaali standardi, jolla yhdistetään USAn
ja Euroopan tarpeet.
Puunjalostuskonsernin osana Kymin Oy Metalliteollisuus
kärsi ’lapsipuolen’ asemasta. Tämä heijastui monessa suhteessa, ei vähiten Kymeniten kehittämisessä myyntituotteeksi. Lyhyt kausi Oy Strömberg Ab:n omistuksessa ei ollut
Kymeniten kannalta menestyksellistä aikaa. Kymmenisen
vuotta sitten Högforsin valimo siirtyi JOT -yhtiöiden haltuun.
Sen yhteistyö TKK:n valimotekniikan laboratorion kanssa
on ollut ohutta, ja silloin tällöin kokonaan katkeillut. Laboratorion eniten ADI -asioihin keskittynyt tutkija on tiettävästi nykyään muissa kuvioissa. Componenta -yhtiöiden
kantava voima, DI Matti Johansson jää kohta eläkkeelle.
ADI -osaajia ei tietääkseni ole tilalle koulutettu...
Samaan aikaan ADI valloittaa maailmaa, hitaasti mutta
varmasti. Mm suuret autotehtaat sekä muu voimansiirto- ja
kuljetusvälineteollisuus panostavat sen käytön lisäämiseen
mitä vaativimmissa komponenteissa. Kymenite -patentit
ovat vanhentuneet jo useita vuosia sitten.
Jouko J.Vuorinen
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Paavo Tennilä

Rautavaluhiekkoja
ilman orgaanisia
lisäaineita
Dipl.ins. Cornelis Grefhorst S&B Industrial Minerals GmbH:sta ja Dipl.ins.
Rudolf Crepaz Tanskan Teknologisesta Instituutista kirjoittivat otsikkoaiheesta Giesserei-lehden numeroon
12/2004 seitsemänsivuisen artikkelin.
Valtaosa EU:n 10 miljoonan tonnin
valurautatuotannosta kaavataan edelleenkin bentoniittihiekkoihin. Niiden
hiilipitoiset lisäaineet aiheuttavat pölyä
ja päästöjä, joiden torjunta aiheuttaa
suuria kustannuksia. Vuosina 2000–
2004 toteutetun 1,8 miljoonaa euroa
maksaneen tutkimusprojektin tarkoituksena oli kehittää tuorehiekkoja,
joissa ei ole lainkaan hiilipölyä eikä
muita orgaanisia lisäaineita. Tutkimusta johti kolme tutkimuslaitosta, Tanskan
Teknologinen Instituutti, DTI, Iso-Britannian CTI ja Ruotsin Gjuteriförening.
Hiiltä korvaavalle lisäaineelle asetettiin monta vaatimusta:
- epäorgaanisuus
- terminen kestävyys
- kohtuullinen hinta
- hiekan kosteuden vaihtelun sieto
- hyvä rautavalun pinnanlaatu
- kaavaushiekan hyvä irtoavuus
kappaleesta
- hyvät hiekkaseoksen mekaaniset
ominaisuudet.
Tuorehiekkaan, jonka bentoniittipitoisuus oli 7 %, lisättiin 2 % erilaisia
lisäaineita. Seoksista mitattiin puristuslujuus, leikkauslujuus, halkaisulujuus,
märkävetolujuus, juoksevuus, hankauslujuus ja kuivapuristuslujuus. Kuva 1
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esittää eri lisäaineiden keskimääräisiä
vaikutuksia prosentteina kaavausominaisuuksiin. Hiiltä korvaavista aineista Zeoliitti 1 paransi kaavausominaisuuksia eniten, 41 %.
Kaavauskokeissa havaittiin, että
paras pinnanlaatu saatiin tavanomaisella hiilipitoisella kaavaushiekalla.
Toiseksi parhaimman pinnanlaadun
antoi hiekkaseos, jossa lisäaineina oli
makrokiteistä grafiittia ja zeoliittia.
Tämä seos vähensi myös herkkyyttä
hiekan kosteuden vaihtelulle.
Grafiittia ja zeoliittia lisäaineina
sisältävää kaavaushiekkaa kokeiltiin
kiertohiekkajärjestelmissä siten, että
tavanomainen nokihiekka korvattiin
uudella seoksella parinkymmenen
hiekkakierron aikana. Uudella seoksella saatiin hyviä tuloksia. Hiekan
juoksevuus ja tiivistettävyys olivat
erittäin hyviä. Hiekkaseos tarttui va-

Kuva 1. Kahden prosentin lisäainemäärän
keskimääräinen vaikutus kaavausominaisuuksiin tuorehiekassa, jonka bentoniittipitoisuus on 7 %.

Kuva 2. Noettomaan bentoniittihiekkaan
valettu kappale tyhjennyksen jälkeen.
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lukappaleisiin kuitenkin enemmän kuin
perinteinen nokihiekka, kuva 2. Hiekan
tarttuvuutta mitattiin valujen massan
pienentymisellä raepuhdistuksen aikana. Nokihiekkaan valetut kuvan 2
mukaiset kappaleet menettivät massastaan 1,8 %, mutta hiilettömällä hiekalla valetut peräti 6,2 %.
Graﬁittia ja zeoliittia sisältävä tuorehiekka on kalliimpaa kuin tavanomainen nokihiekka.
Uudella seoksella oli hiekan kokonaiskulutus kuitenkin 10 % pienempi
kuin tavanomaisella hiekalla. Pienentynyt hylätyn hiekan osuus sisälsi vähemmän haitallisia aineita kuin aikaisemmin. Haitalliset päästöt ilmaan
vähenivät 50-95 %.
Hiilettömän kaavaushiekan kokeilua
sarjatuotannossa aiotaan jatkaa. Hiekan
tarttuminen valukappaleiden pintaan
koetaan ongelmaksi.

Euroopan suurin ja
modernein
alumiinisulatto
Giesserei-lehden numerossa 12/2004
kerrottiin, että norjalainen Hydro Aluminium on rakentanut uuden alumiinisulaton Sunndaliin. Uudistettu laitos
maksoi lähes 6 miljardia NOK. (1
Euro = 8,19 NOK.). Uudessa sulatossa
on kiinnitetty erityistä huomiota työolosuhteisiin sekä melun ja emissioiden
torjuntaan.
Laitoksessa on 340 uutta elektrolyysiallasta. Niihin syötetään 275 000
ampeerin virta. Uuden sulaton tuotantokapasiteetti on 360 000 tonnia primäärialumiinia vuodessa.

Kevyt valukkeiden
murtokiila
Suurpaineisella hydrauliikalla toimivia
laitteita valmistava alankomaalainen
Holmatro kertoi Giesserei-lehden
numerossa 12/2004 uudesta ja pienimmästä murtokiilastaan, HFW 926, kuva
3. Sitä voidaan käyttää pienimmillään
10 mm murtoraoissa. Laitteessa on
pistoolikahva, joten sitä voi käyttää
myös yhdellä kädellä. Haluttaessa
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Tarkkuusvalettu Bambi

Kuva 3. Alankomaalaisen Holmatron
valmistama kevyt murtokiila.

voidaan asentaa toinenkin kädensija.
Laite voidaan ripustaa tasausjousiin
laitteen käsittelyn keventämiseksi.
Laitetta voidaan kiertää pituusakselinsa ympäri, joten valukappaleita ei
tarvitse asettaa määrättyyn asentoon
ennen valukkeiden murtamista.
Holmatro valmistaa kaikkiaan viittä eri
murtokiilatyyppiä. Lähempiä tietoja
saa osoitteesta www.holmatro.com.

Bachelor- ja Mastertutkintojen suoritus
Saksassa
Verein Deutscher Giessereifachleute,
VDG:n toimitusjohtaja Gotthard Wolf
kertoi Giesserei-lehden numerossa
12/2004, että Bachelor- ja Master-tutkintojen suoritus on alkanut Saksan
korkeakouluissa. Siirtymistä uuteen
järjestelyyn on kannattanut teollisuus
ja myös VDG. Ns. Bolognan sopimuksella 1999 kaikki Euroopan valtiot sitoutuivat yhtenäistämään korkeakoulututkintonsa siten, että niihin kuuluu
kaksi tasoa,
Bachelor ja Master. Muutos on
määrä toteuttaa vuoteen 2010 mennessä. Bachelor-tutkinnon suoritusaika on
yleensä kolme vuotta. Master-tutkintoon vaaditaan 1-2 vuotta lisää. Teknisissä korkeakouluissa Master-tutkinto
vastaa entistä diplomi-insinöörin tutkintoa.
Uudistus on käynnistynyt Saksassa
hitaasti, koska korkeakoululaitosta ei
johdeta keskitetysti. Tähän mennessä
ovat ensimmäiset tekniikan Bachelorit
valmistuneet Freibergista ja Duisburgista ja astuneet työelämän palvelukseen.

Saksassa on jaettu jo vuodesta 1936
lähtien Bambi-patsaita etenkin ﬁlmin,
teatterin ja musiikin parissa työskenteleville. Näin kerrottiin Giesserei-lehden
numerossa 2/2005. Ensimmäisiä palkinnon saajia olivat Marika Rökk ja
Steward Granger. Suomentaja muistelee nostalgisella kaiholla, miten kauniisti unkarilaissyntyinen Marika lauloi
ja tanssi saksalaisissa ﬁlmeissä. Eniten
Bambeja sai aikoinaan Peter Alexander,
peräti kymmenen kappaletta. Bambi
valmistettiin alkuvuosina keramiikasta.
Vuodesta 1958 alkaen se on valettu
tarkkuusvaluna pronssista, kuva 4.
Bambit valaa taidevalimo Strassacker
Süssenissä Etelä-Saksassa. Vuonna
1919 perustettu taidevalimo on perheyritys, jota johtaa nykyisin perustajasuvun neljännen polven edustaja, Edith
Strassacker. Bambien raaka-aine on
CuSi3, joka sisältää yli 95 % kuparia
ja noin 3 % piitä. Vahamallien valmistus on ammattitaitoa vaativaa käsityötä, kuva 5. Valuvaiheiden ja puhdistuksen jälkeen Bambit viimeistellään
päällystämällä 18 karaatin kullalla
elekrolyyttisesti.

Alumiinisia
sylinterilohkoja
Mercedes-dieseleihin
Norjalaiseen Hydro-konserniin kuuluva valimo, Hydro Aluminium Alucast
Saarin alueella toimittaa DaimlerChryslerille Mercedes V6 dieseleihin
alumiinista valettuja moottorinlohkoja,
kuva 6. Giesserei-lehden 3/2005 mukaan nämä ovat ensimmäisiä täysalumiinisia Mercedes-dieselmoottorien
lohkoja. Tähän asti alumiinilohkojen
on katsottu soveltuvan vain bensiinimoottoreiden sylinterilohkoihin. Dieselmoottoreissa lohkot joutuvat korkeampaan lämpötilaan ja jopa kolminkertaiseen paineeseen bensiinimoottoreihin verrattuna. Alumiiniset dieselmoottorit antavat enemmän tehoa kuin
rautaiset, ovat kevyempiä ja vaativat
vähemmän tilaa. Hydro on investoinut
alumiinidieselprojektiin 76 miljoonaa
euroa. Saarin valimossa tullaan tekemään tänä vuonna yli 200 000 diesel31
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Kuva 4. Bambi-patsas, jolla palkitaan saksalaisia ﬁlmin,
teatterin ja musiikin ammattilaisia.

Kuva 5. Vahamallin koonta Bambi-patsaan valua varten.

moottorin lohkoa. Hydro-konserni
työllistää yhteensä 36 000 henkilöä
lähes neljässäkymmenessä maassa.

Lujia GJS-rautoja
puristusvalulla

Kuva 6. Alumiinista valettuja V6-sylinterilohkoja Mercedes-dieseleihin.

Kuva 7. Puristusvaluna a) ja hiekkavaluna b) valmistettua GJS-rautaa
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Dipl.ins. Rainer W. Kaiser ja professori Peter R.Sahm kirjoittivat otsikkoaiheesta Giesserei-lehden numeroon
3/2005 mm. seuraavaa:
Mikrohuokoisuuden välttäminen on
valujen lujuusominaisuuksien kannalta hyvin tärkeää kaikissa valumetalleissa, myös GJS-raudoissa. Puristusvalu
kuuluu uusimpiin valmistustapoja,
joilla saadaan aikaan tiiviitä valuja.
Puristusvalussa, englanniksi Squeeze
Casting, metallimuottiin valettuun
metalliin kohdistetaan suuri paine
muotin täyttymisestä lähtien metallin
täydelliseen jähmettymiseen asti. Jähmettyvään metalliin kohdistuva paine
estää imujen muodostumista ja nopeuttaa lisäksi metallin jähmettymistä ja
jäähtymistä, koska muotin ja valumetallin välille ei muodostu ilmarakoa
kuten hiekka- ja kokillivalussa.
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Kuva 8. Puristusvaluna valetaan mm. hammasrenkaita traktoreihin ja
ohjausniveliä autoihin.

Kuva 9. Epäsuoralla puristusvalulla valmistettu
ohjausnivel, jonka rakenne on tiivis.

Kuva 10. Kaavio ADIn puristusvalusta, johon on kytketty lämpökäsittely.

Taulukko 1. Puristusvalulla valmistettujen GJS- ja ADI-rautojen lujuusominaisuuksia
Valuseos

Isoterminen
hehkutus oC

Rm N/mm2

Rp0,2

N/mm2 A %

Valutilainen GJS
Si alle 3 %

501

370

22,14

GJS ferritointihehkutettuna
Si alle 2,8 %

464

316

24,30

ADI Si-2,4

330
350

1238
1115

968
836

13,43
15,28

ADI C-3

330
350

1233
1202

944
855

12,64
15,25
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Nopea jähmettyminen ja jäähtyminen tuottaa hienomman mikrorakenteen, kuva 7, ja paremmat lujuusominaisuudet kuin hidas jähmettyminen.
Tehdyissä kokeissa kokeiltiin Valtratraktoreiden vaihteiston hammasrenkaitten ja auton ohjausnivelien valmistusta puristusvaluna. Hammasrenkaissa pyrittiin korvaamaan nuorrutusteräksestä täydellisesti koneistamalla
valmistettuja osia ferriittisellä GJSraudalla ja auton ohjausnivelissä terästakeita ADI-raudalla, kuva 8. Hammasrenkaissa käytettiin 90 Mpa:n painetta
laskettuna valukappaleen projisioitua
poikkipinta-alaa kohti. Toisessa ohjausnivelessä, kuva 9, sovellettiin ns. epäsuoraa puristusvalua. Siinä kohdistettiin
75 kN:n puristus yhdistettyyn kaatokanavaan/syöttökupuun. Ohjausnivelien
lämpökäsittelyssä sovellettiin ns. in
situ-käsittelyä eli lämpökäsittelyä,
jossa käytetään hyväksi muotista kuumana irrotetun valukappaleen lämpösisältöä, kuva 10.
Taulukko 1 esittää kokeissa saavutettuja GJS- ja ADI-rautojen lujuusominaisuuksia.
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Kuva 11. Tuorehiekan märkävetolujuusmittauksen periaate.

Bentoniittihiekkojen
märkävetoluudesta
Dipl.ins. Cornelis Grefhorst, tri Oleg
Podobed ja dipl.geologi Sandra Böhnke
kertoivat otsikkoaiheesta Giesserei-lehden numerossa 3/2005 mm. seuraavaa:
Muotin yläosan seinämiin syntyy
valettaessa lämpötilagradientti, jonka
jyrkkyys riippuu sulan säteilyn vaikutusajasta ja siten valunopeudesta.
Tällöin tuorehiekasta höyrystyyvettä,
joka kondensoituu jonkin matkan päähän muotin pinnasta. Siihen muodostuu
hyvin kostea vyöhyke, jonka lujuus on
heikko. Tämän kerroksen lujuuden
toteamiseksi on kehitetty märkävetolujuusmittari, jonka kaavio on kuvassa
11. Hyvin sekoitettujen uusien bentoniittihiekkojen märkävetolujuudet vaihtelevat välillä 0,40 – 0,50 N/mm2. Kiertohiekkajärjestelmissä märkävetolujuus voi
pudota alle 0,20 N/mm2.
Kuva 12 esittää tekijöitä, jotka vaikuttavat bentoniitilla sidottujen kaavaushiekkojen märkävetolujuuteen.
Natriumbentoniittien eli western-bentoniittien kyky vastustaa märkävetolujuuden laskua on parempi kuin aktivoitujen kalsiumbentoniittien. Kuva 13
esittää eri bentoniiteilla sidottujen hiekkojen märkävetolujuuksien alentumista
hiekkakiertojen yhteydessä. Artikkelin
kirjoittajat katsovat alentumisen aiheutuvan etenkin kostutus- ja jäähdytysvesien järjestelmään tuomista suoloista.

Epäorgaaninen
keernansideaine
alumiinivaluun
Valimoviestin numerossa 4/2004 oli
34

Kuva 12. Tuorehiekan märkävetolujuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Kuva 13. Tuorehiekkojen märkävetolujuuden alentuminen käytössä.
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uutinen Volkswagenin Hannoverin
valimossa käyttöön otetusta orgaanisesta sideaineesta. jonka nimi on Cordis. Giesserei-lehden numerossa
3/2005 dipl.ins. Klaus Löchte ja Ralf
Boehm Hüttenes-Albertus Chemische
Werke GmbH:sta kertoivat aiheesta
lisää.
Orgaaniset keernansideaineet aiheuttavat päästöjä ja hajuja keernoja
valmistettaessa ja valun sekä muottien
tyhjennyksen yhteydessä. Vaikka orgaanisien sideaineiden ympäristöominaisuuksia on viime vuosina huomattavasti parannettu ei vaikeuksia ole
vieläkään lopullisesti voitettu. Epäorgaanisista sideaineista on etsitty apua,
mutta todellista läpimurtoa ei vielä ole
nähty.
Hüttenes-Albertus esitteli GIFA
2003:ssa alumiinivaluun suunnitellun
epäorgaanisen keernansideaineen,
jonka nimi on Cordis. Cordis-keernoja
voidaan ampua tavanomaisilla keernatykeillä edellyttäen, että kuumennettavia keernalaatikoita on käytettävissä.
Keernojen poisto valun jälkeen sujuu
niin ikään tavanomaisilla välineillä.
Cordis-sideaineet sisältävät modiﬁoituja fosfaatti-, silikaatti- ja boraattiryhmiä. Pääkomponenttien lisäksi Cordissideaineet sisältävät tai niihin voidaan
lisätä keernanteon yhteydessä lisäaineita mm. juoksevuuden ja varastoitavuuden parantamiseksi.
Keernahiekan sekoituksen on oltava
tehokasta. Sideaineen lisäys vaihtelee
välillä 1,5-3 % hiekan tilavuudesta.
Keernalaatikkojen kuumennuslämpötila vaihtelee 120-160 ºC. Lämmön
vaikutuksesta keernaan kovettuu kiinteä kuori, kuva 14. Tämä ensimmäinen
kovettumisreaktio perustuu veden
haihtumiseen. Tämän lisäksi voidaan
Cordis-sideaineen tyypistä riippuen
käyttää kaasutusta kuumalla ilmalla tai
kemiallista kovettamista. Saavutettu
kylmätaivutuslujuus on 350-550 N/cm2
luokkaa. Cordis-keernoja voidaan
käyttää alumiinivaluun peitostamattomina. Peitostettaessa vesipeitosteilla
keernat menettävät lujuuttaan enemmän kuin alkoholipeitosteita käytettäessä. Cordis-keernat ovat hygroskooppisia, joten pitkiä varastointiaikoja on
vältettävä.
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Kuva 14. Kuumaan keernalaatikkoon Cordis-hiekasta ammuttuun
keernaan muodostunut kuori.

VW:n Hannoverin
valimon
ympäristöolosuhteista
Giesserei-lehden numerossa 2/2005 oli
artikkeli hajujen välttämisestä keernojen valmistuksessa. Siinä kerrottiin
Volkswagenin Hannoverin valimon
ympäristökysymyksistä, joihin edellä
selostettu Cordis-sideainekin liittyy.
Volkswagenin Hannoverin valimo
valmistaa autoihin vuosittain noin 2
miljoonaa sylinterinkantta ja yhtä
monta imusarjaa alumiiniseoksista.
Kokilli-, hiekka- ja koevalimossa
työskentelee noin 1300 työntekijää.
Valimo sijaitsee aivan asuntoalueen
vieressä. Asuntoalueen etäisyys valimorakennuksista on vain noin 100
metriä.
Naapurit ovat valitelleet melusta ja
hajuista jo valimon perustamisesta
lähtien vuonna 1986. Hannoverin valimolla on koko ajan ollut vaadittavat
luvat ja se on täyttänyt päästövaatimukset. Vuonna 2001 valimon ympäristöohjausjärjestelmä auditoitiin ja sertiﬁoitiin EG-Eko-Audit-asetuksen, EMASin mukaisesti.
Sallittujen raja-arvojen täyttämisestä huolimatta on valimon johdon strateginen päämäärä parantaa edelleen
työ- ja elinolosuhteita. Tätä varten on
käynnissä kolme hanketta:

¤ NAD (Nachbarschaftdialog =
Naapurustovuoropuhelu). Erimielisyyksien kärjistymisen esto naapuruston kanssa samoin kuin viranomaisten
ja naapuruston välillä vuoropuhelulla
ja yhteydenpidolla.
¤ TEM (Technische Emissionsminderungsmassnahmen = Tekniset toimenpiteet emissioiden vähentämiseksi). Jatkuva ilmantuonnin ja ilmanpoistotekniikan optimointi.
¤ PIUS (Produktionsintegrierte
Umweltschutz = Tuotantoon liitetty
ympäristönsuojelu).
Hajujen vähentäminen niitä niukasti aiheuttaviin sideaineisiin siirtymällä.
Volkswagenin valimo Hannoverissa
kehittää tuotantoaan ottamalla käyttöön
epäorgaanisia sideainejärjestelmiä ja
tekee tiivistä yhteistyötä toisten valimoiden samoin kuin instituuttien ja
korkeakoulujen kanssa työryhmissä.
Rinnakkain näiden toimintojen
kanssa on Hüttenes-Albertusta pyydetty Hannoverin valimon sideaineiden
toimittajana kehittämään sideaine/hiekkajärjestelmiä sopivilla toimenpiteillä,
jotta Hannoverissa käytettävät prosessit kuumalaatikko-, kuori- ja cold-boxkeernojen valmistuksessa voitaisiin
optimoida. Institut für Giessereitechnik,
IfG on puolestaan kehittänyt kvantitatiivisen hajunmittausmenetelmän.
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matkakertomus

Study Tour Tšekissä
7.–14.5.2005
Lauantai 7.5. (Lauriina)
Lähdimme Tampereelta 12.15 bussilla
kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää.
Matkalla katsoimme kartasta hieman
minkälaista Prahassa tulisi olemaan.
Kentälle saavuimme n.14.30 aikaan ja
tapasimme Tanjan siellä. Lentomme
lähti ajallaan klo 16.45 eikä matkalla
tapahtunut mitään erikoista. Tsekkiin
päästyämme menimme bussilla metroasemalle ja sieltä sitten hotelli Kupaan
joka oli 22 kerrosta korkea. Tapasimme
matkanjärjestäjän Josef Sedlakin ja
menimme illalliselle ylimpään kerrokseen. Illallisen jälkeen lähdimme tutustumaan Prahaan ja sitten iltamyöhällä palasimme hotelliin nukkumaan.

Team Suomi
Tanja Saarelainen
opiskelee Teknillisessä Korkeakoulussa ja tällä
hetkellä työskentelen assistenttina Valimotekniikan laboratoriossa. Pääaine on koneensuunnittelu/tuotekehitys ja sivuaineina valutuotetekniikkaa sekä ympäristötekniikka.
Lauriina Ylinen
on valmistunut puusepäksi vuosi sitten ja tällä
hetkellä opiskelee mallipuusepäksi Tampereen
ammattioppilaitoksessa ja valmistuu loppuvuodesta.
Kari Pohjalainen
Mallilehtori

Sunnuntai 8.5. (Tanja):
Hyvin kylmässä nukutun yön jälkeen
lähdimme sunnuntaiaamuna klo 9
Prahassa olevaan Tekniikan kansallismuseoon. Museossa oli laaja kokoelma
autoja, pyöriä, junia, laivoja ja lentokoneita eri aikakausilta ensimmäisistä
versioista lähtien. Lisäksi museossa
oli tähtitieteellinen osasto ja laaja kellokokoelma. Vierailu oli mielenkiintoinen ja Kari kehui museota jopa
parhaaksi, missä on koskaan käynyt.
Museon lähellä puistossa oli esillä
paljon toisen maailmansodan aikaisia
kulkuneuvoja, varusteita ja sen aikaisiin
sotilasvarusteisiin pukeutuneita ihmisiä, koska sodan loppumisesta oli kulunut 60 vuotta. Siellä oli paljon ihmisiä ja mekin kävimme siellä katselemassa. Puolenpäivän aikaan palasimme
hotelliin hakemaan myöhemmin saapuneita kanssamatkustajia Prahan
kierrosta varten. Ainoastaan me suomalaiset ja unkarilaiset menimme
lounaalla ohjelman mukaan ja muut
joutuivat odottamaan meitä bussissa
melkein tunnin.
Prahan kaupunkikierros alkoi Linnasta ja ihastelimme mm. Pyhän Vi36

Kuva 1. Lauriina, Kari ja Tanja Prahassa.

tuksen katedraalia ja hienoja maisemia
yli Prahan. Linnamäeltä laskeuduimme
alas ja kuuluisan Kaarlensillan kautta
tiemme vei joen toiselle puolelle vanhankaupungin aukiolle. Ennen raatihuoneen tornin tähtitieteellisen kellon
esittämää näytöstä meillä oli aikaa istua
terassilla ja pakottipa Kari Lauriinan
maistamaan paikallista yrttikatkeroa
Becherovkaa. Ennen päivällistä meille
jäi hieman aikaa kierrellä keskustassa.
Päivällisen jälkeen tutustuimme osaan
muusta ryhmästä ja siirryimme paikalliseen keilabaariin juttelemaan.

Maanantai 9.5. (Lauriina):
Aamulla kun herättiin niin lähdimme
klo 8 aikaan kohti ensimmäistä valimoa

BENES&LAT:a joka tekee painevaluja. Yritys valmistaa omat työkalunsa
sekä esim autojen ja junien osia. Saimme ottaa kuvia ja yrityksestä jäi positiivinen mielikuva.
N. klo 12 olimme SKODAN autotehtaalla. Tehdasalueella ei saanut ottaa
kuvia ja esittelyvideo oli vain saksaksi.
Ensin kiersimme Rautavalimoa ja se
oli tosi siisti eikä moskaa ollut juuri
missään. Kaikille sen tuotteille tehdään
kovuuskoe. Alumiinivalimon opas
puhui vain saksaa mikä oli aika tyhmää
koska kolmasosa porukasta ei osannut
saksaa. Yritys on suurin Tšekissä ja
siellä työskentelee n. 1700 henkilöä.
Lounaan jälkeen menimme kiertämään
Skoda-museota, josta puolen tunnin
VALIMOVIESTI 2 • 2005

Kuva 2. BENES & LAT valamia alumiinikappaleita.

kiertelyn jälkeen lähdimme bussilla
kohti LIBEREC:ä. Siellä menimme
ensin köysiradalla n.kilometrin korkuiselle vuorelle ihastelemaan maisemia.
Ilta oli vapaa ja kiertelimme kaupungilla kunnes tuli illallisen aika.

Tiistai 10.5. (Tanja):
Tiistain ensimmäinen kohde oli valimo
Slevarna Liberec. Meitä oli vastaanottamassa useampi yrityksen edustaja.
Yritys täyttää ensi vuonna 100 vuotta
ja se on osa Liberecin autotehdasta. He
valavat suomugraﬁittivalurautaa, jota
sulattavat kahdessa kupoliuunissa max
10 t/h. Käytössä on kuivasuodattimet,
CO:n jälkipoltto ja hapen injektointi
puhallusilmaan. Romun säilytysalue
oli katettu mutta maalattia. Tämä vuonna tuotantokapasiteetti on 18000 tonnia.
Käytössään heillä on kaksi tuorehiekkaautomaattikaavauslinjaa, isomman
kehäkoon linjalla nopeus on 160 muottia/vuoro. Disalla kehäkoko on
800x800/300/300 ja tuotantonopeus
270…400 muotia/vuoro. Valimo toimii
2 vuorossa ja työntekijöitä on 220.
Keernoja valmistetaan sekä Cold-Box
että Hot-Box – menetelmillä. Valutuotteet menevät autoteollisuuteen. Heillä
ei ole käytössä simulointiohjelmia,
mutta tekevät tarvittaessa yhteistyötä
paikallisen yliopiston kanssa. Heillä ei
ole omaa mallinvalmistusta ja mallit
olivat lähinnä metallisia. Työturvallisuus ei ollut korkea; sulattajilla oli vain
tummat suojalasit.
Päällimmäisenä valimosta jäi mieleen, että siellä oli kaksi kissaa, jotka
keräsivät ryhmän huomion. Lisäksi
kierroksen jälkeen tarjolla oli kahvia,
keksejä ja voileipiä. Valimon tasosta
jäi melko hyvä kuva, mutta Karin muVALIMOVIESTI 2 • 2005

kaan siellä oli havaittavissa muutamia
ongelmia laadun ja osaamisen kanssa.
Valimokierroksen jälkeen piti ohjelman mukaan olla käynti paikallisessa
teknisessä yliopistossa, mutta se korvautui bussiajelulla kaupungin läpi.
Seuraavana kohteena oli yritys nimeltä
Nisaform. He suunnittelevat ja valmistavat työkaluja eri teollisuudenaloille.
Siellä meitä oli vastassa koko ﬁrman
ylin johto toimitusjohtaja herra Nosekia
myöten parhaisiinpa pukeutuneina ja
kuvaaminenkin oli sallittua. Tällä hetkellä yritys on mukana kansainvälisessä EU:n kehitysprojektissa. Heillä oli
useita koneistuskeskuksia ja kipinätyöstökoneita ja työn laatu oli kaikkien
mielestä erittäin hyvää. He tekevät
mittatarkkoja tuotteita ja käytössä oli
myös 5D-mittojen tarkistuslaite ja ISO9001 laadunhallintajärjestelmä. Kierroksen jälkeen meitä odotti pöytä täynnä leikkeitä, leivoksia ja juotavaa. Nisaformista jäi erittäin hyvä kuva kaikille ja meidän vierailuumme oli selvästi
panostettu.
Tämän jälkeen lähdimme bussilla
Liberecistä kohti Hradec Kralovea. Se
oli taas yksi viehättävä kaupunki matkan
varrella. Ennen päivällistä meillä oli
aikaa kierrellä kaupunkia ja tehdä ostoksia, joita löytyikin hyvin. Illalla
lähdimme muutaman itävaltalaisen
kanssa tutustumaan paikalliseen yöelämään.

Keskiviikko 11.5. (Lauriina):
Aamulla klo 8.30 lähdimme kohti BEZ
valimoa. Sillä on samalla alueella sekä
rauta- että magnesiumvalimo. Valimolla on yhteistyötä Saksassa, Tsekissä ja
Englannissa. Yritys on johtava jarrulevyjen valmistaja ja siellä työskenteli n.

117 henkilöä. Magnesium-valimossa
rikin käry pisti kaikki yskimään. Kaikki magnesiumtuotteet lämpökäsitellään. Rautavalimon työntekijät eivät
pitäneet muita suojavarusteita kuin
tummia laseja. Verrattuna SKODAN
tehtaaseen siellä oli aika likaista/sotkuista. Samoissa tiloissa toimii myös
suomugrafiittirautavalimo nimeltä
BAK. Se on englantilaisten omistuksessa ja meille piti kierroksen nuori DI:
ksi valmistunut nainen. Tšekeissäkään
naisia ei ole valimoalalla paljon. Yritys
oli saanut ISO-sertiﬁkaatin tänä vuonna.
ZDAS klo 14.45. Näimme esittelyvideon tiloissa joihin kuulemma SVY:
n väki ei päässyt. Malleissa ei käytetty
maalia vaan pelkästään vahaa. Emme
päässeet käymään mallipajassa.
Vierailun jälkeen jatkoimme bussilla matkaa Brnohon. Hotellin illallisen
jälkeen vietettiin iltaa unkarilaisten
kanssa.

Torstai 12.5. (Tanja):
Torstaiaamun ensimmäinen kohteemme oli Brnon teknillinen museo. Siellä oli esillä paljon pienoismalleja ja
oikeita laitteita hyvin laajalta alueelta.
Museossa oli esillä myös professori
Kaplanin Brnossa kehittämä Kaplan
turbiini. Vaikuttavin minusta oli seinällä oleva kangas, johon oli painettu
toisessa maailmansodassa kuolleiden
miesten nimiä sekä syntymä- ja kuolinaikoja. Museon erikoisuus on sen
valimotekninen osasto. Heillä on pieni
osasto, joka esittelee valamisen periaatteina, mutta lisäksi heillä oli tilat
demonstraatioita varten. Kuulemma
ainoastaan Pariisissa on museo, jossa
on vastaavat mahdollisuudet. He pystyvät demoamaan hiekka- ja tarkkuusvalua ja käytössään heillä on induktioja vastusuuni. Heidän tarkkuusvalukappaleensa näyttivät hyviltä ja laadukkailta. Alkuperäiseen ohjelman
mukaan meidän piti vierailla paikallisessa teknisessä yliopistossa, mutta
ikävä kyllä se jäi väliin.
Museovierailun jälkeen matka jatkui
KOVOLIT-nimiseen yritykseen. Yritys
koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta:
valimo, takomo ja työkalunvalmistus.
Aluksi meille tarjottiin kahvia ja lahjaksi saimme kynän ja lehtiön. Meitä
oli vastaanottamassa useita henkilöitä
sisältäen nykyisen ja entisen johtajan.
Alkuesittely oli saksankielinen video,
37

Jatkuu

Kuva 7. ZPS-valimon erään tuotteen muotinpuolikas
Kuva 4. Zetorin valimon isompi kaavauskone

Kuva 8. ZPS-valimon valmiita kappaleita
Kuva 5. Zetorin valuja, putsaamossa ilma oli pölyistä

Kuva 6. Traktoreiden kokoonpanoa
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joten se meni meiltä aika ohi. Valimo valaa alumiiniseoksia
ja heillä on käytössä painevalu (1600…13500 kN), matalapainevalu ja kokillivalu. Tuotanto on 300 t/vuosi. Tuotteet
ovat lähinnä auto- ja elektroniikkateollisuuden komponentteja ja 70 % tuotannosta menee vientiin. Monista painevalukappaleista valukkeet leikattiin automatisoidulla prässillä. Sulatukseen käytetään isoja induktiouuneja. Valimossa
on 280 ihmistä töissä ja valimon liikevaihto on noin 13
milj.€. Valimon yhteydessä on koneistamo (5 koneistuskeskusta) ja työkalunvalmistus. Koneistamo oli Karin sanojen
mukaan valtava, mutta he valmistavat omat muotit ja myyvät muillekin. Työkalunsuunnittelussa heillä on käytössä
ProEngineering ja AutoCad 2000. Valimo vaikutti laadukkaalta ja tuotanto oli järjestetty ﬁksusti ja tilat olivat siistit.
Seuraavana vuorossa oli jo ennalta odotettu vierailu
Zetorin valimossa. Meidät otti vastaan herra Kuhane, valimonjohtajan assistentti. Nykyisin valimo on itsenäinen
yritys ja he odottavat myyntiä sijoittajille. Tuotantokapasiteetti on 30000 t/a, mutta viime vuonna tuotantoa oli ainoastaan 12000 t/a johtuen Zetor-traktoreiden heikentyneestä
kysynnästä. Valimo on 30 vuotta vanha ja heillä on perusvälineet suomugraﬁittivaluraudan valamiseen. Käytössä on
kuumailmakupoliuuni, kaksi automaattikaavauslinjaa ja
keernoja valmistetaan kuorikeerna-, Hot Box- ja Cold Box
VALIMOVIESTI 2 • 2005
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”Puhdistaminen”– on luonnossa selviämisen
perusasioita, mutta valimoissa se ainoastaan nostaa
kustannuksia globaaleilla kilpailluilla markkinoilla.

Maksimi saanto – FEEDEX K:n
erityinen syöttöholkki ja
ainutlaatuinen katkaisukeerna
tekevät siitä markkinoiden
tehokkaimman
korkeapainekaavauskoneeseen
tarkoitetun syötön.

Varmatoimisuus – Syötön kaulus on
suunniteltu hallitusti antamaan periksi
kaavauksen aikana, jolloin hiekka saadaan
pakkaantumaan tiiviisti syötön alle. Syötön
kaulan ansiosta metalli syöttyy hallitusti
ja kaulan katkaisupinta kappaletta
vasten on siisti.

Alhaisemmat puhdistus kustannukset –
Minimaalisen kosketusalueen ja ainutlaatuisen
katkaisukeernan ansiosta kappaleeseen jäävä
syötön kanta on pienin mahdollinen, poistaen
tai vähentäen minimiin katkaisun jälkeisen
puhdistustarpeen.

Odotamme yhteydenottoasi.
Edustaja suomessa
Oy Line-Ma Ab
Gunnar Nordqvist
040 900 9675
gunnar.nordqvist@linema.fi

Lisätietoa FEEDEX K syötöstä ja siitä
kuinka voimme maksimoida
saantonne ja auttaa vähentämään
valun jälkeisiä viimeistelykustannuksia,
saat osoitteesta www.foseco.se
tai soittamalla numeroon
+358 40 502 4889.

Metallin käsittely
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Probedruck

Suodattimet

SITOUTUMISTA VALIMOIHIN

Syötöt

Peitosteet

Sideaineet

Senkan vuoraukset
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menetelmillä. Pienemmällä linjalla on käytössä valukaruselli ja lattia liikkuu samaa tahtia. Valu tapahtui kahdella
senkalla, 2 miestä per senkka. Muotit tulevat kaavauksesta
suoraan kuljettimella valupaikalle, valu tapahtui suodattimen
läpi ja linjalla oli automaattinen keernanlaitto (+GF+).
Isommalla kaavauslinjalla muotin päälle laitettiin isot painot
ja teräskehät olivat isoja. Kaavaus- ja valupuolella oli siistiä
ja tuotanto oli hyvin suunniteltu. Puhdistuspuolella ilma oli
pölyinen ja lattialla oli liukasta hiekkaa. Valukappaleet
olivat kuitenkin hyvännäköisiä ja monimuotoisia. Kari
pääsi punnitsemaan itsensä vaa’alla ja painoa oli tässä vaiheessa matkaa 80 kg. Kuvien ottaminen oli sallittua.
Zetor-valimovierailun jälkeen meille tarjoutui mahdollisuus vierailla Zetor-traktoreiden kokoonpanotehtaassa.
Siellä kootaan kolmea erilaista traktoria ja vuosituotanto on
7000 traktoria. Kokoonpano tapahtui hihnoilla ja osittain
solutoimintona. Kaikki vaikutti loogiselta, toimivalta ja
paikat olivat puhtaat.
Iltapäivällä meillä oli edessä Brnon kaupunkikierros
oppaan johdolla. Kierros alkoi Brnon linnasta, jossa vierailimme vankilamuseo Spielbergissä. Meillä oli aikaa ihailla
Brnon kauniita maisemia ja kuulla kaupungin historiasta.
Kierroksen loppuvaiheessa päätimme lähteä tuliaisostoksille ja niitä löytyikin mukavasti. Päivällisen jälkeen katsoimme lätkää itävaltalaisten kanssa ja samana iltana Suomi
putosi kisoista.

Perjantai 13.5. (Lauriina):
Vierailimme ZPS valimossa jossa oltiin tosi ystävällisiä ja
saimme kuvata alueella. Kierreltyämme he tarjosivat päi-

vällisen. Sinä päivänä opin ettei nuoren naisen kannata
antaa kukkia vanhoille miehille :). Sieltä lähdimme kohti
Prahaa ja hyvästelimme oppaamme. Kun saavuimme Prahaan
4-5 tunnin ajomatkan jälkeen, pääsimme shoppailemaan.

Lauantai 14.5. (Tanja):
Lauantaiaamuna söimme aamiaista ja pakkasimme loputkin
tavarat. Lisäksi hyvästelimme muutaman matkaseuralaisemme, jotka vielä näimme. Lentokentälle menimme metrolla
ja bussilla, matkatavarat olivat hieman lisääntyneet matkan
aikana. Lentokentällä teimme viimeiset ostokset ja lähdimme iloisin mielin kohti aurinkoista Suomea.

Kommentit Study tourista
Lauriina: Kokonaisuutena matkasta sanoisin että kielitaitoa
täytyy petrata kyllä jos haluaa saada enemmän tietoa. Ja
koska itse olen enemmän kiinnostunut mallitöistä, olisin
toivonut että ohjelmassa olisi ollut mallipajoja. Myös esimerkiksi matkan ohjelmasta tiedottamista olisin lisännyt.
Mutta hauska reissu oli ja kyllä se matkailu avartaa näkökulmia maailmaan.
Tanja: Study tour oli antoisa; näimme paljon mielenkiintoisia valimoita, tutustuimme moniin uusiin ihmisiin ja paljon
tuli opittuakin. Tšekkiläisten valimoiden hyvä taso oli positiivinen yllätys. Yllätys oli myös, että sielläkin ollaan
huolissaan Kiina-ilmiöstä. Lisäksi tuli huomattua, että saksa on tärkeä kieli valimoalalla; englanti ei riitä.
Lopuksi haluamme kiittää matkan mahdollistamisesta
Suomen Valimoteknistä yhdistystä ja Valimotekniikan laboratoriota sekä Kari Pohjalaista.

KÄYTETTÄVYYTTÄ INDUKTIOUUNILLENNE
ABB SERVICESTÄ
Tuloksellinen tuotanto tarvitsee parhaan mahdollisen taustatiimin.
ABB Servicen osaamiseen voi luottaa koko laitteen elinkaaren aikana.
Uudet ABB:n induktiouunit
Uusi sarja Smart FS -uunit 300 – 500 – 800 kg
Induktiouunien huollot, modernisoinnit
SAVEWAY vuorauksen valvontalaitteet

ISO 14001
OHSAS 18001

Tuloksellista tuotantoa Jari Käyhty

ABB Oy, Service
Yhteistyönkatu 1, 53300 LAPPEENRANTA
Puh 050 3356 670, 010 2251 20
Fax 010 2256 630
www.abb.com/metals
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Nordiske støperidager 2005
Nordiske støperidager 24.–25. august 2005 i Tønsberg, Norge
Valimotutkimuksessa on harrastettu yhteispohjoismaista tutkimusyhteistyötä
jo vuosikymmenien ajan. Tämän ns. Stöpforsk-yhteistyön näkyvämpiä toimintoja
ovat olleet muutamat yhteispohjoismaiset tutkimusprojektit, kuten Stöplätt,
Prässlätt sekä KASKAD. Kerran vuodessa on pidetty myös valimoiden
edustajille avoin vuosikokous, mutta osallistujamäärät ovat olleet ko.
kokouksissa varsin vähäiset. Nyt Stöpforskin avainhenkilöt ovat päättäneet
järjestää joka toinen vuosi pohjoismaisen valimokonferenssin. Ensimmäinen
konferenssi järjestetään 24.–25.8.2005 Norjan Tönsbergissa.
Lisätietoja seminaarista ja ilmoittautumisohjeita antaa
Juhani Orkas
puh. 09 4513515, 050 5562288, faksi 09 4513518
Ilmoittautua pitäisi viimeistään 17.6.2005

Program

16:00

24. august
08:00
09:00

Registrering
Åpning av Nordiske Støperidager Leder
i Støpforsk
09:15 Bildelproduksjon i Norge
Einar Sorknes, Fibo AS, Norge
10:00 Kaffe
10:30 Metalprinting, Roald Karlsen,SINTEF, Norge
11:00 Anvendelse og speciﬁkation af stort støbegods
til vindmøller, Asger Sturlason,
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
11:30 Miljödriven utveckling- recycling igjuterierna
Mats Holmgren/Peter Nayström,
Gjuteriföreningen, Sverige
12:00 Lunsj
13:00 Restspenninger i støpegods
Jesper Hattel, Danmarks Tekniske
Universitet, Danmark
13:30 Dimensjonskontroll av støpegods og formverktøy
Øystein Skotheim, SINTEF, Norge
14:00 Bättre mekaniska egenskaper i tjockväggigt
gjutgods
Lars Erik Björkegren/Rikard Källbom,
Gjuteriföreningen, Sverige
14:30 Kaffe
15:00 Patternless Castings
Geir Gudmundsson, IceTec, Island
15:30 S imulering av mikrostruktur och mekaniska
egenskaper hos aluminiumgjutgods
Ingvar L. Svensson,
Ingeniörhögskolan i Jönköping, Sverige
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16:30

Renere produkter i støperibranchen
Rudolf Crepaz, Dansk Teknologisk
Institut, Danmark
Tillverkning och simulering av
mycket tunnt gjutgods
Stefan Gustavsson Ledell,
Gjuteriföreningen, Sverige

18:30 21:30 Båttur med bespisning iTønsbergs skjærgård

25. august
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00

12:30
Avreise

Regenerering av vannglassbundet sand
Ken Harris, Noramtek AS, Norge
Høykvalitets aluminium støpe
gods i råsandformer
Niels Winther Rasmussen, DISA, Danmark
Steel castings without surface defects
Juhani Orkas, Helsinki University of
Technology, Finland
Kaffe
Formfyllning av tynnvegget støpegods
Niels Tiedje, Danmarks Tekniske
Universitet, Danmark
Legeringsutvikling støpejern
Torbjørn Skaland, Windcast
Group AS, Norge
Bronsestøping
Richard Aagaard/Kim Frese,
Frese Støperi/Scandinavian Casting
Design, Danmark
Lunsj
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Valimoalan sähköiset oppimateriaalit
Jouni Myllymäki
Teknologiakeskus Hermia Oy

Valimoalalle on kolmessa julkisrahoitteisessa projektissa
tuotettu merkittävä määrä ajantasaista ja modernissa muodossa olevaa oppimateriaalia. Sitä ei olisi saatu aikaan ilman
ESR:n ja teollisuuden rahoitusta sekä avainhenkilöiden
tuhansien tuntien uurastusta. On todella upeaa että olen
voinut olla mukana lähes kaikkien teosten tuottamisprosessissa ja että tehty työ on saanut merkittävää arvostusta myös
Teknillisessä korkeakoulussa, kuten viime numerosta luimme. Vuoden 2004 oppikirjapalkinto on upea saavutus, josta
parhaimmat onnittelut TKK:lle.
Tämän kirjoituksen tarkoituksena on kertoa Valimoviestin lukijoille, miten materiaalia on vuosien varrella tuotettu.
Mainitsemani henkilöt ovat mielestäni olleet päärooleissa
kyseisten teosten tuotannossa, mutta toki mainitsematta on
jäänyt useita nimiä. Tutkikaapa Valuatlasta, siellä ovat näkyvissä myös muut tekijät sekä esittelymateriaalia teoksista. Mikä tahansa alla mainituista teoksista on nyt kaikkien
teidän, arvoisat lukijat, saatavilla joko CD-ROM:in tai
kirjan muodossa tai varsin ﬁksusti myös Internetin kautta.
Ensimmäiset, Tampereella Valimoinstituutissa syntyneet
ajatukset materiaalin tuottamiseksi lähtivät liikkeelle Teknologiakeskus Hermian koordinoimassa Sähköinen palvelukeskus –hankkeessa vuosina 1998-2000. Työn toteuttivat
pääasiassa Paavo Tennilä ja Tuula Höök. Ideaa oli rakentamassa myös Elina Harju, joka nykyisin työskentelee tamperelaisen Nettinyssen eli Web on the road -Internet bussihankkeen parissa, joka myös oli aikanaan ja on vielä nykyisinkin melko ainutlaatuinen innovaatio. Sähköinen palvelukeskus -hankkeessa rakentui Valimoinstituutin CD-ROM
Metallien kestomuottivalu, joka käsittelee lähinnä kestomuottitekniikkaa ja sisältää teorian lisäksi myös esimerkkejä teollisuudesta. Kyseinen teos on levinnyt varsin hyvin
oppilaitoksiin ja herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta mm. Euroopan valimoliiton koulutuskomiteassa (CAEF
Com.1).
Oppimateriaalien tuottamista jatkettiin Länsi-Suomen
läänihallituksen hankkeessa, joka toteutettiin ESR- ja yritysrahoituksella. Tätä Tutkinnot Teollisuuden Tavoitettaviksi –hanketta (TTT) toteutettiin vuosien 2000-2003 aikana.
Mallia haettiin mm. erään paperiteollisuusyrityksen tuottamasta sähköisestä oppimateriaalista. Ajatusta esiteltiin myös
silloiselle SVY:n koulutustoimikunnalle. Hankkeessa kehi-
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tettiin ammattitutkintojen suorittamiseen tarvittavaa oppimateriaalia työväline- ja valumallivalmistajien sekä valimoiden koulutuskäyttöön. Hankkeessa toteutettiin ensimmäiset sähköistä materiaalia hyödyntävät koulutukset jo
vuoden 2001 keväällä. Projektissa kehitettiin myös kaksi
nykyisin Tampereen teknillisen yliopiston Tuotantotekniikan
laitoksella toimivaa kurssia, jotka ovat Muottitekniikan
perusteet ja Muottitekniikan jatkokurssi.
TTT-hanke oli varsin tuottoisa myös CD-ROM –aineistojen osalta. Valimotekniikka 1 ja 2 (Autere, Ingman, Tennilä) kirjoista tuotettiin uuden painoksen sijasta PDF versiot, jotka päihittävät perinteisen kirjan hakutoimintojen
osalta. Laajaa sisältöä ei päivitetty. Teokset Muotin valmistus (Tuula Höök) ja Valumallin valmistus (Kari Pohjalainen,
Petri Olanterä, Anu Pettersson) toteutettiin kokonaan Valimoinstituutissa, toki teollisuuden asiantuntijoiden suosiollisella avustuksella ja myötävaikutuksella. Kokonaisuudet
Valimotekniikan perusteet, Kertamuottitekniikat sekä Sulatus- ja valutekniikka muodostavat CD-materiaalista hyvin
keskeisen osan. Keskeisessä roolissa edellä mainittujen
kolmen CD ROM:n toteuttamisessa olivat TKK:sta Seija
Meskanen sekä Valimotekniikan perusteiden ja Sulatus- ja
valutekniikan osalta Valimoinstituutista Pentti Toivonen.
Lukuisat teollisuuden sekä yllä mainittujen tutkimuslaitosten edustajat toivat myös talkoohenkisesti merkittävän panoksen, mikä näkyy rakenteessa, sisällössä ja kuvamateriaalissa.
Vielä yhtenä TTT –hankkeen tuloksena tuotettiin painettu kirja Muotin suunnittelu ja valmistus. Tämän teoksen
tuottamisessa olivat erityisen keskeisessä roolissa teollisuuden asiantuntijat: Mika Heikkilä/Plastone, Jarmo Saarinen/
Abloy sekä Petri Mikkola/Sabriscan. Myös TTY:n professori Paul Andersson oli keskeisesti tämän teoksen toteutuksessa mukana.
Edellä kuvattujen ponnistusten myötä on valimotekniikan
opetusta jo vuosien ajan vaivannut oppimateriaalin puute
saatu poistetuksi ja materiaalia on nyt tarjolla kaikille koulutuksen tasoille. Lisäksi materiaali on ajanmukaisuudeltaan,
saatavuudeltaan ja käytettävyydeltään huippuluokkaa. Haluan vielä kerran esittää kiitokseni kaikille hankkeisiin
osallistuneille. Työ Suomen kannalta tärkeän valimoalan
kehittämiseksi voi nyt jatkua uusin ja tuorein eväin.
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valun käytön seminaari
Kuvat ja tekstit
Olavi Piha

Valun Käytön Seminaari 2005 menossa Aulangolla.
Reilut 200 osallistujaa keräneet opintopäivät ovat
lunastaneet paikkansa. Vuosi vuodelta lisää osallistujia. Eturivissä SVY.n edustajat Tennilä ja Pohjalainen.

Valun Käytön Seminaari 2005 täydessä vauhdissa.
Reilut 200 osallistujaa osoittaa sen, että tällaiset
neuvottelupäivät ovat tarpeelliset.

Valun Käytön Semimaari 2005. Torstain kontaktilaisuudessa luodaan kontakteja ja tässä
dipl. ins. Tennilä ympärillään tekniikan ylioppilaat Heinämäki, Siroja, Vatanen ja Heikkola.
Teknillisen Korkeakoulun Valimotekniikan
Laboratorio oli täysilukuisesti edustettuna,
hyvä niin. Jussi Heikkola sitten myöhemmin
olikin myös onnettaren suosiossa! Hän kun
voitti jäsenkyselyyn vastanneiden kesken arvotun Gjuteriteknisk Handbok -kirjan. Onnea
vielä kerran ja hyviä lukuhetkiä voittokirjan
kanssa.

Valun Käytön Seminaari 2005. Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen osastolle saapui myös TkT
Erkki Ahola. Tässä on menossa jäseneksi kirjoittautuminen. Erkki Ahola aloitti toukokuun 2005
alusta Valimoinstituutin toimitusjohtajana.

VALIMOVIESTI 2 • 2005
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Opinto-ja tutustumismatka
Ruotsiin 23.5.–26.5.2005
Odotukseni Ruotsin matkasta

Mervi Mansikka

Mitään ennakko odotuksia ei ollut, mukaan lähdin avoimin
mielin ja toivottavasti jotain uutta tietoutta sisäisessä ”kirjassani” mukanani…
Maanantai 23.5.2005 klo 17.00 oli suurin osa ryhmästämme (13/16) koolla Hervannassa Valimoinstituutilla.
Loppuosa saapuisi suoraan Turkuun.
Meillä oli kuljettajana Atro Vuolle pikku bussillaan.

Ruokailtuamme heidän työpaikkaruokalassa siirryimme
museon tiloihin. Siellä oli paljon vanhoja autoja, työ- ja
henkilöautoja. Juna, kaikessa sen ajan komeudessaan, pari
polkupyörää, moottoripyörä ja moottoreita laivoihin. Kaikista oli siellä myös suomenkieliset selitykset joten oppaamme sai myös lepuuttaa äänihuuliaan.
Museo kierroksen jälkeen olikin edessä kiitosten ja hyvästien osoitus Penttilälle.

Matka Tampere-Turku

Pitkä ajomatka oli edessä kohti Jönköpingiä.

Matka kohti Turkua meni joutuisasti, sillä vain kerran pysähdyimme Aurassa kahvitauolle.
Satamaan saavuimme aikataulun mukaisesti ja terminaalissa saimme loput kolme henkilöä mukaan ryhmäämme.
Niinpä pääsimme laivalle joka oli Viking Linen M/S
Amorella. Tavarat hytteihin vietyä aloimme valmistautumisen illalliselle.
Ruoka oli maittavaa ja sitä oli riittävästi, vapaampi muotoisempi ilta sai alkaa.

Matkan varrella pysähdyimme valuutan vaihdolle Nyköpingiin, koska osa porukasta oli laivalla sen unohtanut tehdä.
Itse lukeuduin heihin. Tämän vuoksi saavuimme Jönköpingiin hotellillemme puoli tuntia aikataulusta myöhässä.
Kerkisin kuitenkin Lauriinan kanssa kierrellä kaupungilla
ostoksilla ennen ilta ruokailua satamassa ja hankkia lapsille
heidän pyytämiä tuliaisia.
Ravintola oli hieno ”lasihuone” satamalaiturilla, tämä oli
paikallinen Riviera à la Jönköping.
Sieltä oli hienot näkymät Vättern-järvelle ja ruoka oli
todella maistuvaa, eikä seurassakaan ollut moittimista. Sataman ravintolassa tutustuimme Mikko Olliseen, hän olisi
seuraavan päivän oppaana ja tulkkina koulu kierroksella.
Loppu ilta kuluikin taas omaan vapaaseen malliin.

Scanian valimo ja museo
Tiistai 24.5 ja herätys oli paikallista aikaa 05.30 ja aamupala pöytä kutsui syömään.
Tämän jälkeen kamat kasaan ja poistuminen laivasta
Tukholmaan.
Kaikki bussille löytyivät ja matka kohti Södertäljeä Scanian valimolle ja museoon saattoi käynnistyä.
Scanialle saavuttuamme saimme oppaaksemme Martti
Penttilän. Hän oli suomalainen syntyjään ja vuonna 1965,
”lähtenyt kokeilemaan miltä tuntuu työskentely ulkomailla”
ja jäänyt sille tielle. Nyt hän viettää jo eläkepäiviä ansaitusti.
Hieman ensin historiaa; Södertälje on vanhaa merenpohjaa johon Scanian tehdasalue on sijoittunut. Alku on jo 1800
luvun lopulla, Scania Vabis on perustettu sinne 1914. Vabis
sana on ruotsinkielinen lyhenne sanoista Vang AB i Södertälje. Nimi kuvaa hyvin valimon alkutaivalta koska he tekivät junanvaunuja. Aiemmin Scania on valmistanut myös
polkupyöriä, mitä itse en osannut tähän nimeen yhdistää.
Nykypäivänä alueella, jolla kävimme, työskentelee n.5000
henkilöä, itse valimolla n.140 henkilöä. Mäenpäältä löytyy
vielä lisäksi suunnitteluosasto jossa työskentelee n.1500
henkilöä, nämä rakennukset ovat uusimpia osia Scaniasta
ja siellä emme nyt edes käväisseet.
Tämän päivän valimotyötä ovat kuorma-autojen osat,
henkilö-autojen (SAAB), sekä laivojen moottorit.
Valimossa kaikki oli erittäin hyvin organisoitua ja kaikki
raskaat työt tekivät nykyään robotit, koska ihmisille oli
vuosien varrella koitunut näistä töistä runsaasti rasitusvammoja.
Koko tehdasalue näytti hyvin siistiltä ympäristöltä, no
totta kai valimossa aina löytyy pölyä ja likaa, yhdet likaiset
rukkasetkin siellä oli…
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Backadals Gymnasiet
Keskiviikko 25.5 aamuherätys oli taas totuttuun tahtiin aikaisin, no saimmehan nyt nukkua jo 7.30 asti ja ei kun
nauttimaan aamiaisesta hotellilla. Tämän jälkeen kamat
hotellihuoneesta pakkaamaan ja laukut bussiin ja matkamme
seuraava etappi oli Backadals Gymnasium.
Backadals Gymnasiumissa on mm. valumallinvalmistaja
opiskelijoita. Kaikki koulun oppilaat ovat ensin suorittaneet
ylioppilastutkinnon, joten ikää heillä yleensä on 19-22 vuotta. Koulussa ei useimmiten enää valmisteta perinteisiä
puumalleja, vaan materiaaleina on erilaiset blokit ja työstökoneet ohjelmoidaan työstöön Cad- ja Cam-tekniikalla.
Uudenlaisia vempeleitä, yhden koneen heille oli lahjoittanut
Scania.
Laskevien oppilasmäärien vuoksi heillä on jouduttu opetussuunnitelmia muuttamaan, ensi vuonna aloittaa neljä 16
oppilaan ryhmää, joista yhdelle luokalle tulee 10 tyttöä.
Tämän vuoksi opettaja on suunnitellut hankkivansa dreijan
savitöitä varten, aika erikoista kun ajattelee opintosuuntaa.
Pääpisteenään opiskelijat kylläkin valitsevat nykyään huonekalusuunnittelun, ei niin itse valumallinvalmistusta.

Skandinaviska Gjuteriskolan
Seuraava tutustumiskohteemme oli Skandinaviska Gjuteri
Skolan. Tämä koulu on siis pohjoismainen valimo koulu,
jonne oppilaita tulee Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Yleensä kieliongelmien vuoksi suomalaiset eivät sinne hakeudu,
VALIMOVIESTI 2 • 2005

mutta on heitäkin siellä ollut.
Pohja koulutukselle on perustettu jo 1949, Huksvarnaan
asetehtaan valimoksi. 1968-1972 koulu oli Ruotsin Valimokoulu. 1986 alkaen Skandinaviska Gjuteri Skolan, siitä
lähtien koulusta on suorittanut gesäll provin (eli kisälli
tutkinnon) n. 140 oppilasta yhteensä. Työelämää ruotsissa
vaaditaan yhteensä kolme vuotta ennen kuin tämän kaksipäiväisen tutkinto osion voi koulutuksen tästä koulusta
saanut oppilas suorittaa. Yhden päivän vie teoriakokeet,
joihin kuuluu myös suullinen osio ja toinen päivä onkin
sitten varsinainen opinnäyte työ. Kokeen vaikeutta kuvastaa
se, että noin kymmenestä kahdeksan joutuu uusimaan kokeen
myöhemmin uudelleen. Vuodessa oppilaiden tulee suoritta
40 pistettä (vastaa meidän opintoviikkoja).
Valimolla opettajia on vain kaksi vakituista, joista toinen
oli rehtori joka meidät koulun tiloihin tutustutti. Ruotsin
valimoyhdistys tukee antamalla eksperttejä tietyille oppiaineille opettajiksi.
Koulu on muutenkin hyvin tiiviissä yhteistyössä alan
teollisuuden kanssa, esim. Huksvarna, jolle he tekevät
moottorisahojen osia ja myös Volvo ja Scania mainittiin.
Koulun valuaineksiin kuuluivat kaikki muut valutyypit
paitsi magnesium valu, tämän paloherkkyyden vuoksi.
Tämän erittäin perinpohjaisen esitelmän jälkeen saimme
ruokailla koulun opettajain ruokalassa rehtorin johdolla
lounaan. Ja taas oli aika kiitosten ja hyvästien.

Matka Jönköping-Tukholma
Meillä oli nyt enää pitkä ajomatka edessä kohti Tukholmaa
jossa saisimme hieman vapaata aikaa kierrellä kaupungilla.
Ajomatkan aikana ryhmämme johtaja ja matkan ”veturi”
Kari Pohjalainen laittoi meille äänestyksen päälle, kuka
meidän mielestä oli ryhmästä edustanut parhaiten (häntä
itseään ei saanut äänestä) ja eniten ääniä sai TP- toolsin
edustaja Marko Pirhonen. Tästä osoitukseksi hänelle ojensimme suomen lippu pinssin.
Saavuimme Tukholmaan ja aikaa kaupungilla oloon jäi
vain 45 minuuttia, jollei halunnut itse tulla omin nokin satamaan. Gamla Stan oli entuudestaan tuttu ja siellä hyvin
kerkisi pyörähtelemään tuossa ajassa.
Odottelu aikaa meillä oli siis terminaalissa tunti, ennen
kuin kotimatka illallisineen ja vapaa-aikoineen M/S Isabellalla saattoi alkaa.

VALIMOMIESTEN MARSSI
Sävel: Soi raikuen rummut ja torvet….

Valuliekit ne korkeina leimuu
ja kollerit kolistelee,
raanat laulaa ja kettingit keinuu
valurit kun ne työskentelee
Ja raanojen alla siel´ hiljaa
leevit, lansetit välähtelee,
ja kuin keskellä rintama-linjaa
ilmaraamarit räpättelee.
Uuni kuuma kuin hornan on lieska,
joka rautoja sulattelee
ja niin kirkkaana kiehuvi hiekka,
teräs kuuma sen hehkuttelee.
Ja raanojen alla siell´ liikkuu
mies tumma kuin aave se ois,
hikihelmet ne otsalla kiikkuu
höyryt, kaasut kun rientävät pois.
Valun mahti suuri on Suomess´
se on nostava kansamme tään,
yhä kirkkaampi kohta on huomen
valajat kun ne vain rynnistää.
Ja hiekanpa alta sielt´nousee
arvot suuret mi konsanaan on työn,
kehityksen pyörä ain´ kulkee
se on poistava roudan ja yön.

Yhteenveto opintomatkasta
Koko matka oli erittäin hienosti organisoitu, kyllä huomasi
ettemme olleet ensimmäinen ryhmä joka Pohjalaisen kanssa oli matkassa. Kiitokset kaikille niille yrityksille jotka
matkaamme työharjoittelu jaksomme jälkeen näin tukivat.
Paljon sieltä jäi tietoa mitä ei matkaan lähtiessä vielä ollut,
joten kyllä matkailu avartaa.
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Julkaistu lehdessä:
Suomen Valimomies 1949, numero 1
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SACOTEC COMPONENTS OY
www.sacotec.ﬁ

www.leinovalu.ﬁ

info@sacotec.ﬁ
puh. 019 77871
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valimoperinne

Kaskuja ja tarinoita • Koonnut Antti Valonen

Tarinaa 81 mm kranaatinheittimien, valettujen ammuskuorien,
valmistuksesta suomen valimoissa talvisodan sekä jatkosodan
tarpeisiin 1939-1944
(Lainauksia eversti Risto Erjolan kirjasta “Ampumatarvikkeiden valmistus Suomessa 1939-1944/H:ki 1983”)

Tuotannon valmistelut ja valmius

27.10.1893 ja kuoli 7.7.1969. Puolustusministeriön sotatalousosaston palveluksessa hän oli 1938-1941.
Georg Helén onnistui Ranskan matkallaan saamaan
tarvittavat tiedot ja jo vuoden 1938 aikana varustettiin valtion laivatelakan valimo Helsingissä kokeilujen suoritusta
varten tarpeellisilla laitteilla. Kokeilujen päädyttyä suotuisiin
tuloksiin, annettiin em. valimossa keväällä 1939 opastusta
81 krh-ammusten valussa niiden valimoiden johtohenkilöille, joiden sodan ajan valmistussuunnitelmiin kuului krhammusten kuorien valu. Valmennuskoulutus oli niin tehokasta, että mm Oulun konepajan ja Haapakosken tehtaan
valimoissa tuotanto käynnistyi hyvin syksyllä 1939. Myös
Högforsin valimo Karkkilassa suoriutui tehtävästä ilman
mainittavia hankaluuksia.
Högforsin valimon kapasiteetti olisi yksinään riittänyt
tarvittavan 81 krh-ammuskuorten valamiseen, mutta tuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi tehtävä annettiin sodan
aikana kaikkiaan seitsemälle valimolle, jotka olivat tuotantolukuineen seuraavat:

Suomeen hankittiin kenraaliluutnantti v.p. Nenosen toimesta vuonna 1927 70 kappaletta 81 mm kranaatinheitintä.
Krh-ammuksia valmistettiin Suomessa 1930-luvulla puristusmenetelmällä vientiin. Puristuskapasiteetti oli tuohon
aikaan maassamme huolestuttavan pieni. Siksi katsottiin,
että krh-ammukset tulisi valmistaa valumenetelmällä. Wärtsilä-yhtymässä hallittiin valumenetelmä, mutta sen luovutuksesta muiden sota-ajan suunniteltujen valmistajien
käyttöön ei päästy sopimukseen. Puolustuslaitoksen oli
pakko ryhtyä itse selvittämään valumenetelmän hienouksia.
Tunnettu valimoasiain erikoistuntija diplomi-insinööri
Georg Helén lähetettiin Ranskaan tutustumaan sikäläiseen
valmistustekniikkaan.
SVY:n 50-vuotishistoriikki (Paavo Tennilä 1997) kertoo
insinööri Georg Helénin toimineen yhdistyksemme ensimmäisenä puheenjohtajana vuosina 1947-49. Yhdistyksemme
ansiomerkillä hänet palkittiin 1967. GH oli syntynyt
Tehdas
Haapakosken tehdas Oy

1939

1940

1941

1942

1943

1944

Yhteensä

-

170.000

-

-

-

-

Högforsin Tehdas Oy

73.300

886.649

214.539

1.493.980

1.058.282

1.013.026

Oulun Konepaja

13.000

87.002

30.000

-

-

-

130.002

Rauma Oy

-

-

-

38.000

14.626

-

52.626

W Rosenlew & Co

-

85.976

-

-

-

-

85.976

Valtion Laivatelakka

-

208.174

117.296

132.013

-

-

457.483

Pietarsaaren Konepaja

12.000

133.960

34.960

-

-

-

180.920

Yhteensä

98.300

1.571.761

396.795

1.663.993

1.072.908

1.013.026
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170.000
4.739.776

5.816.783

VALIMOVIESTI 2 • 2005

PÄIVÄKÄSKY:
PÄÄMAJA 24.7.1940
YLIPÄÄLLIKÖN
PÄIVÄKÄSKY
N:O 97
SOTATEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÄT!
Olen jo kerran aikaisemmin, kuluneen
sodan alussa, lähettänyt teille tervehdykseni. Nyt
tiedän, mihin olette pystyneet, ja olen ilolla nähnyt
suuren työnne tulokset. Olette uskollisesti täyttäneet
tehtävänne, tehtaissa, voimalaitoksissa, pajoissa ja
korjaamoissa. Ilmavaarasta ja pommituksista huolimatta olette pelkäämättä hoitaneet Suomen armeijalle välttämättömän materiaalin ja tarvikkeiden
valmistuksen. Suomalaisen miehen tavoin on moni
työmies kaatunutkin työpaikallaan.
Olen odottanut teiltä paljon, ja te olette
täyttäneet kaikki toivomukseni. Moni teistä on
uhrannut vapaa-aikansakin työhön, isänmaan hyväksi.
Kiitän teitä kaikkia, Suomen teollisuuslaitoksissa palvelleita puolustuksen hyväksi työtä
tehneitä, isänmaan ja armeijan puolesta.
Mannerheim
Ylipäällikön päiväkäsky N:o 97 ja 120 mm krh:n valettu ammuskuori
pyrstöineen.

81 krh-ammusten valuaihioiden koneistustehtävissä oli
sotiemme aikana yhteensä 14 yritystä, joissa kuudessa suoritettiin myös valua. Edellä mainituista valimoista ainoastaan
Valtion laivatelakalla ei suoritettu koneistusta.
Sodankäynnille tärkeän tuotannon turvaamiseksi oli sotatalousosasto suunnitellut tuotannon hajasijoittamista,
suojasiirtoja ja siirtymistä kallioluoliin. Kuten jo edellä on
mainittu, valimojen toiminta varmennettiin hajasijoituksella, mikä oli luonnollista, kun otetaan huomioon valimoiden
vaikean siirrettävyyden. Koneistustehtävän jakaminen 14
tehtaalle johtui pääasiassa tarvittavan kapasiteetin aikaansaamista, mutta samalla se oli myös hajasijoitusta.
Kuten tuotannon valmistelun yhteydessä kerrottiin, annettiin keväällä 1939 Valtion laivatelakalla opastusta niiden
valimoiden henkilökunnalle, jotka oli varattu sota-aikana
81 krh-ammusten valamiseen. Käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa annettiin tilauksia muutamille tehtaille
jo vuoden 1939 alkupuolella, mutta vasta ylimääräisten
kertausharjoitusten aikana niitä annettiin kaikille valmistukseen suunnitelluille tehtaille. Niinpä ei vuoden 1939 aikana
saatu koneistusvalmiiksi kuin 58.728 ja koko talvisodan
aikana 265.000 ammuskuorta. Suurin osa sodanajan tilauksista valmistui vasta rauhan teon jälkeen. Varastojen täydentämiseksi annettiin tilauksia vielä kesällä ja syksyllä 1940,
jotka valmistuivat pääosin vuoden 1940 aikana, viimeistään
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erien valmistuessa vuoden 1941 tammi-helmikuulla. Se
että tuotanto lopetettiin tammi-helmikuun vaihteessa yleensä kaikkien ampumatarvikkeiden osalta osoittaa, ettei Suomessa vielä tuohon aikaan valmistauduttu jatkosotaan,
vaikka eräät nykyiset historiantutkijat toisin väittävät.
Jatkosodan alettu kesäkuussa 1941 käynnistettiin jälleen
hankinnat koko ampumatarviketoellisuuden sektorilla, niin
myös 81 krh-ammusten osalta. Vaikka ampumatarviketeollisuudelle oli pyritty varaamaan välttämätön henkilöstö, ilmeni
heti sodan alussa ammattityövoimasta suurta puutetta.
Tämä näkyy vuoden 1941 tuotantoluvuissa. Vuosina 1942
ja 1943 oli tuotanto keskimäärin 100.000 81 krh:n ammusta kuukaudessa. Lähinnä pyrstön valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden puutteesta johtui, että vuoden 1944
alkupuoliskolla valmistui vain noin 80.000 ammusta kuukaudessa. Vuoden 1944 torjuntataistelujen alettua 9. kesäkuuta, nostettiin tuotantoa jälleen, mutta vei aikaa noin
kuukauden, ennen kuin päästiin täyteen kapasiteettiin.

Valuaihiotuotannossa esiintyneitä ongelmia
Ensimmäisenä ja taloudellisesti merkittävämpänä on valimoissa ainakin aluksi syntynyt suuri hukkaprosentti. Viimeksi mainittu johtui pääasiassa kolmesta syystä:
51

- valu oli huokoista tai siinä oli halkeamia niin, etteivät
ammukset kestäneet vesipainekoetta,
- valusta tuli niin kovaa, että sitä oli mahdoton työstää ja
- rungon sekä pyrstön yhtymäkohta ei kestänyt koeammuntaa rikkoutumatta.
- Myöhemmin todettiin vielä, että ammukset eivät olleet
pituusakselinsa suhteen symmetrisiä, joka selvitettiin
vastaanottokokeissa “rullauksella”.
Toisen ongelman muodosti se, että eri valimoissa valetut
ammukset eivät olleet keskenään samanlaisia. Pääasiassa
tästä syystä jatkosodan aikana melkein kaikki 81 krh-ammusten kuoret valettiinkin Högforsilla, mutta osasyynä oli
myös se, että raaka-aineita ei tarvinnut jakaa usean valimon
kesken ja pulaa esiintyi vasta sitten, kun jokin raaka-aineista todella puuttui maasta.
Sotiemme aikana valmistettiin tavallisten ammusten lisäksi 81 krh:lle erikoisammuksia. Ammus Oy valmisti tehokranaatteja, joista on käytetty merkintää GC.
Vuosien 1942-1943 vaihteessa konstruoitiin 81 krh:lle
SRT-ammus eli ns “pomppa”, joka osuttuaan maahan ponnahti vähän matkaa ylös ja räjähti vasta sitten. Lisäksi valmistettiin vuosina 1943-1944 81 krh:lle valo- ja propagan-

Erikoisvalu H Laakso Oy
Kartanonlenkki 51
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311
Faksi (019) 689 3333
www.erikoisvalu.ﬁ
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da-ammuksia.
Muiden kranaatinheitinkokojen 50 mm ja 120 mm valettujen ammuskuorien valmistuksesta todettiin seuraavaa:
- 50 mm krh valettuja ammuskuoria valmisti Högforsin
tehdas Karkkilassa vuosina 1943-1944 yhteensä noin
100.000 kpl
- 120 mm krh valettuja ammuskuoria valmisti Valtion
laivatelakka Helsingissä vuosina 1942 ja 1944 noin
17.600 kpl
Suomen valimotekninen yhdistys ry:n 1985 aloitteesta
perustetun Suomen Valimomuseon näyttelykokoelmiin
kuuluu myös “sotateollisuuden työntekijöille” osoitettu,
Suomen marsalkka Mannerheimin “ylipäällikön päiväkäsky
N:o 97”, annettu “päämajassa 24.7.1940”, tämän arvokkaan
taululöydön tein Karkkilassa, Högforsin tehtaan piirustuskonttorin ullakkotiloista.
Kokoelmiin kuuluu myös 120 mm krh:n valettu ammuskuori, alumiinipyrstöineen. Ammuskuori on peräisin sotiemme jälkeisiltä vuosikymmeniltä, jolloin Högforsin tehtaalla
tehtiin muutaman sadan kappaleen koesarjoja Suomen
valtiolle.

Harjavallan Valu Oy
Sepänkatu 5
29201 HARJAVALTA
Puhelin (02) 5318500
Faksi (02) 531 8510
www.harjavallanvalu.ﬁ

Kun asiakas menestyy,
menestymme myös me

When our customer succeeds,
so do we

Konepaja Häkkinen Oy
Konekuja 4,
FIN-21200 RAISIO
Tel. +358 2 436 8800
Fax +358 2 436 8801

Tikkakosken Konepaja Oy
Elementtitie 1,
FIN-41160 TIKKAKOSKI
Tel. +358 14 339 5600
Fax +358 14 339 5601
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Ins.tsto. AX-LVI Oy

Mallivaruste Koski Oy

Niemisen Valimo Oy

V.Hakkarainen Oy

PL 428
33101 TAMPERE
Puh. 03 - 2680 111
www.axcons.ﬁ

Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puh. 02 – 535 1690
www.ulefosnv.ﬁ

Procatec Oy

Kalastajanmäki 5 B 28
02230 ESPOO
Puh. 09 - 256 0090
www.procatec.net

Suutarilan Valimo Oy

Oppipojantie 6
04500 KELLOKOSKI
Puh. 09 – 271 2890
aarno.lahtinen@suutarilanvalimo.com

Tiesen Oy

valujen koneistusta kokemuksella
Pohjoisrannantie 420
29200 HARJAVALTA
Puh. 02 – 6741 350, Fax 02 – 6741 150
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Maakunnantie 2
27430 PANELIA
Puhelin (02) 8647 465
Faksi (02) 8647 465

Akkutie 4
00770 HELSINKI
Puhelin (09) 3858 388
Faksi (09) 3858 809
www.vhakkarainen.ﬁ

Malliveistämö Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
Puhelin (03) 3791 386
Faksi
(03) 3791 386
malliv-karttunen@yritys.tpo.ﬁ

Novacast Oy

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

Oras Oy

P.O. Box 40, Isometsäntie 2
FI-26101 Rauma, Finland
Tel. +358 (0) 2 8316 268
Mobile +358 (0)50 5753 058
Fax +358 (0)2 8316 299
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Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf
JÄSENHAKEMUS
Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä

Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika

Koulutus

Kotiosoite
Kotipuhelin

Kotifaksi

Matkapuhelin

Sähköposti (koti)

Työnantaja

Tehtävä yrityksessä

Osoite
Puhelin

Faksi

Matkapuhelin

Sähköposti (työ)

www-sivut
Lisätietoja

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 200________________________________________
Jäsenhakemus hyväksytty

_____/_____ 200________________________________________

SVY
Postita hakemus viereiseen osoitteeseen!
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Olavi Piha
vastaa mielellään.

54

PL 358
40101 Jyväskylä
puh. (014) 254051
Faksi (014) 254052
e-mail: olavi.piha@svy.info
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Tarjoamme asiakkaillemme
• Huippuluokan valumallit
• Puusta ja muovista
• Pienistä isoihin
• Myös CAD-CAM valmistusta

Hepolamminkatu 36 B 2, 33720 TAMPERE
Puhelin (03) 318 7866, faksi (03) 318 7933

mallikolmio@yritys.soon.ﬁ
VALIMOVIESTI 2 • 2005

http://yritys.soon.ﬁ/mallikolmio
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www.valuatlas.net

Sepikon Oy

Pietiläntie 5–7 E 18
03100 NUMMELA
Puhelin (09) 586 4358, GSM 0400 624 416
Faksi (09) 586 4359
sepikon@kolumbus.ﬁ

SVYn kotisivut
www.svy.info

Lapuan Valu

Kiviristintie 20
62100 LAPUA
Puhelin (06) 433 1731
Faksi (06) 433 2731
Rautavalua jo 1800 –luvulta lähtien.

EK-Palvelupisteitä on kuudella eri paikkakunnalla: Karkkilassa, Vihdissä, Lohjalla,
Seinäjoella, Vaasassa ja Nummelassa.
Palveluksessamme on 150 henkilöä.
Liikevaihtomme on n. 3,5 miljoonaa euroa.
Pääkonttorimme sijaitsee Karkkilassa.
Toimialueitamme ovat:
·
·
·
·
·

Päivittäissiivous ja erikoissiivous
Siivoussuunnittelu
Metalliteollisuuden alihankintatyöt
Henkilöstövuokraus
Materiaalihankinnat

EK-PALVELUT KARKKILA OY
puh. (09) 225 5968
0500 – 938 346
e-mail ek-palvelut@ek-palvelutkarkkila.ﬁ
56
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MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

CAD/CAM SUUNNITTELUA
PV COATING
Vesi- ja alkoholiohenteiset muotti- ja keerna peitosteet joka tarpeeseen.
Tuotanto ja tuotekehitys Sibelco Scandinaviaan
kuuluvalla PV Sand A/S:n tehtaalla Tanskassa.
Toimitukset lyhyellä toimitusajalla suoraan tehtaalta
tai heti Nakkilan varastostamme.

TYÖSTÄMME SEURAAVAT
MATERIAALIT:
• PUU
• METALLI
• MUOVIT
• BLOCKIT

Meiltä myös kuorihiekka, kromiittihiekka, kvartsihiekka bentoniitti,
kivihiilijauhe, valusuodattimet, side-aineet, tulenkestävät aineet,

Tilaukset:
Liisa Salonen
suora 02-535 0512
l.salonen@spminerals.ﬁ

Myynti:
Micke Forsblom
GSM 0400-674 200
m.forsblom@spminerals.ﬁ

Tuula Pohja
suora 02-535 0511
t.pohja@spminerals.ﬁ

Jukka Liisanantti
GSM 0400-755 910
SP Minerals Oy Ab
Vihdintie 4-6
03100 NUMMELA
puh. 09-2252 580
fax. 09-2252 5810

Anneli Leijavuori
suora 09-2252 5818
a.leijavuori@spminerals.ﬁ
www.sibelco-scandinavia.com

KÄRKIMALLI OY
KENKÄSEPÄNTIE 7
68660 PIETARSAARI

Puh. (06) 7234 442
Faxi (06) 7234 436
kaj.haavisto@karkimalli.ﬁ

FEKORATEK
OY

TEOLLISUUDEN
KUNNOSSAPITOA

Toimialaamme kuuluvia töitä:
Olemme Laitilassa sijaitseva ja ympäri Suomea
sekä tarvittaessa ulkomailla (Viro, Venäjä, Ruotsi…)
toimiva teollisuuteen suuntautunut asennusyritys.
Työllistämme tällä hetkellä noin 20 henkilöä jotka
ovat koulutukseltaan ja kokemukseltaan monitaitoisia ammattilaisia.
• Sinkopuhdistuskoneiden asennukset, korjaukset,
huollot ja modernisoinnit
• Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotyöt
• Kone ja laite siirrot ja asennukset
• Pystymme kokonaisvaltaisiin asennus- ja
kunnossapitotöihin sähköasennusoikeuksiemme
ansiosta.
Tällä hetkellä yksi toimeksiantajamme on
Componenta Karkkila Oy, jossa huollamme useita
sinkopuhdistuskoneita.
Yhteyshenkilönne Jouko Grönlund
Puh. (02) 855 821 Fax. (02) 833 821
e-mail: info@fekoratek.ﬁ
VALIMOVIESTI 2 • 2005
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Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet liittymisjärjestyksessä
Yritys / Osoite / Puhelinumero / www-sivut tai sähköpostiosoite

Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3
02650 ESPOO
(09) 622 0550
www.lux.ﬁ
Sulzer Pumps Finland Oy
PL 18, William Ruthin katu
48601 KARHULA
(05) 224 3333
www.sulzer.com
Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
(02) 641 8540
www.mecatrade.ﬁ
SP Minerals Oy Ab
PL 174, Vihdintie 4 – 6
03101 NUMMELA
(09) 225 2580
www.sibelco-scandinavia.com
Sepikon Oy
Pietiläntie 5 E 18
03100 NUMMELA
(09) 586 4358
sepikon@kolumbus.ﬁ
Componenta Pietarsaari Oy
PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI
(06) 784 1111
www.componenta.com
Keycast Oy
PL 100, Merikatu 7
92101 RAAHE
(08) 211 3111
www.keycast.ﬁ
Artekno-Metalli Oy
Aakkulantie 46
36220 KANGASALA
(03) 244 7600
www.artekno.ﬁ
JP Ferroset Oy
Lähdetie 30
40530 JYVÄSKYLÄ
(014) 372 2211
jari.paulasuo@ferroset.inet.ﬁ
Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000
www.urv.ﬁ
Beijer G & L Oy
Elannontie 5
01510 VANTAA
(09) 6152 0550
lauri.kivijarvi@ind.beijer.ﬁ

58

Stena Metalliyhtymä Oy
Pajakatu 7 - 9
11130 RIIHIMÄKI
010 802 323
TEK-MUR Tekninen Muuraus Oy
PL 3, Karsikkokuja 17C
01361 VANTAA
(09) 8386 4300
www.tek-mur.ﬁ
Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600 KARKKILA
(09) 225 9281
www.malliapu.ﬁ
Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 10 C
00211 HELSINKI
(09) 682 1544
www.diaco.ﬁ
Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
(08) 424 261
www.betker.ﬁ
Aga Oy Ab
Karapellontie 2
02610 ESPOO
010 2421
www.aga.ﬁ
Plibrico Oy
Nahkahousuntie 5
00210 HELSINKI
(09) 297 7100
www.plibrico.ﬁ
Special Components Oy Lahti
Televisiotie 2
15860 HOLLOLA
(03) 524 5100
Spectro Nordic Ab
Box 10004
S-18110 LIDINGÖ
+46 8 767 0360
www.spectro.se

Termorak Oy
Larin Kyöstintie 6
00650 HELSINKI
(09) 752 561
www.termorak.ﬁ
Keskipakovalu Oy
Kauppilaisenkatu 9
33730 TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.ﬁ
Toivakan Mallinnus Oy
Toivakantie 27 B
41660 TOIVAKKA
(014) 871 902
www.toivakanmallinnus.ﬁ
Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
(09) 675 166
ravatek@ravatek.ﬁ
Leinovalu Oy
Leinonkatu 5
24100 SALO
(02) 77500
www.leinovalu.ﬁ
Metso Paper Valkeakoski Oy
PL 125, Niementie
37601 VALKEAKOSKI
020 482 170
www.metso.com
Alteams Oy
PL 9, Hyttipojankuja 2
02781 ESPOO
0201 339 500
www.alteams.com
Metso Lokomo Steels Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE
020 484 146
www.metso.com

Metso Foundries Jyväskylä Oy
PL 342
40101 JYVÄSKYLÄ
020 484 152
www.metso.com
Tyrolit Nordic Oy
Hatanpään Valtatie 26
33100 TAMPERE
(03) 358 1700
www.tyrolit.ﬁ
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museosäätiö

Suomen Valimomuseo
PL 50,Tehtaanpuisto
03601 Karkkila
Puhelin (09) 2250 5261
(arkisin kello 8–16)
janne.viitala@karkkila.ﬁ
www.karkkila.ﬁ

Koonnut
Janne Viitala

Valimomuseo juhlistaa
Karkkilan taidekesää
Museon kesäsesonki on jälleen alkanut
täydellä tohinalla: museo on auki viitenä päivänä viikossa, ryhmiä parveilee
ja on kiire. Samalla on aika nauttia
talven aikana tehdystä työstä ja katsoa
kuinka museon pienet uudistukset ns.
uppoavat maksavaan yleisöön. Kesäsesonki on museon mielenkiintoisinta
aikaa!
Vaan mitä ne museon pienet uudistukset ovat? Liikaa yllätystä pilaamatta voinen kertoa, että museossa on
toukokuusta lähtien ollut tarjolla myös
liikkuvaa kuvaa. Muutenkin museon
audiovisuaaliseen puoleen on kiinnitetty, ja kiinnitetään jatkossakin, huomiota. Tavoitteena on viedä museota
aavistuksen populaarimpaan suuntaan
kuitenkaan tiukkaa asiasisältöä unohtamatta.
Valimomuseon museokauppakin on
hienokseltaan uudistumassa. Useat
vanhat, tutut tuotteet ovat jäämässä
valikoimasta pois. Mutta uusiakin
tuotteita hyllyiltämme löytyy. Yksi
tällainen on Componentan Pietarsaaren
tehtaan valmistama Ilvesperhe -valu-
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taulu, jonka on 1950-luvulla Högforsin
käyttöön suunnitellut tunnettu taiteilija Mikael Schilkin. Tätä, ja muita valutuotteita, voi tilata puhelimitse (0400938337) tai vaikkapa sähköpostin
(janne.viitala@karkkila.ﬁ) kautta.
Tulevan kesän suurin takapakki
museon kannalta koettiin tinavalupajan
osalta. Tinavalupaja ei ole auki kuluvana kesänä kuin joissakin tapauksissa
tilauksesta. Pajan ovien sulkeminen ei
johdu säästösyistä vaan ohjaajan haluttomuudesta jatkaa työtä. Päätös on
ymmärrettävä, sillä tinavalupaja on
hänelle vain lisätyö, joka sitoo ajallisesti juuri parhaimpaan loma-aikaan.
Museon kannalta tämä on kuitenkin
harmillista, sillä lyhyellä varoitusajalla uutta tinavalupajan ohjaajaa ei ole
mahdollista kouluttaa. Mutta ehkäpä
säästyvät palkkarahat on mahdollista
suunnata vanhan myllyrakennuksen
kunnostamiseen, johon tinavalupaja on
tarkoitus siirtää. Näin tinavalupa voi
jatkaa tulevina vuosina entistäkin komeammissa merkeissä!
Komeaa tarjottavaa on tiedossa

myös Galleria Bremerin tiloissa. Toinen
toistaan upeammat näyttelyt juhlistavat
Karkkilan taidekesään 2005. Suurimman huomion mediassa vienee IlkkaJuhani Takalo-Eskolan ja Vesa Suomalaisen näyttely heti juhannuksen jälkeen. Valimomuseo antaa oman panoksensa näyttelyrintamalla valmistelemalla Karkkila valimon tuotannosta
kertovaa näyttelyä, joka tukee tehtaan
185 vuotisjuhlallisuuksia. Tätä kirjoitettaessa näyttelyn ajankohtaa ei ollut
kuitenkaan vielä päätetty. Ohessa on
lista nyt jo varmistuneista näyttelyistä:
6.5.–19.6. Raimo Pitkänen & Marie Möller &
Maija Santala
– Matkalla ajassa
28.6.–31.7.Ilkka-Juhani Takalo-Eskola &
Vesa Suomalainen
– Ajan aurinko ja sumu
5.8.–11.9. Armas Hursti & Mika Karhu
17.9.–
Förström & Turja-Trapp &Tyrväinen
– Eilen –Tänään.

Kesäterveisin,
Janne Viitala
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