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Vihdoin pitkä odotuksemme on päättynyt, ja käsiimme on saatavilla 
ensimmäinen Suomen valimoteollisuuden historiasta kertova kirja, Suo-
men Valimoteollisuus. Haettuani oman kirjani Postista, jo paketin paino 
teki vaikutuksen. Avattuani paketin teos oli vaikuttava ilmestys, ja ei ih-
me, onhan siihen kirjan kirjoittaja käyttänyt valtavasti aikaa. Vielä en ole 
ehtinyt kirjassa alkua pidemmälle, mutta on ollut erittäin mielenkiintois-
ta päästä kahlaamaan alan historiaa läpi. Niinhän se taitaa olla, kuten e-
räs viisas on sanonut, että historiansa pitää tuntea, että on tulevaisuutta.

Kirjan julkistamistilaisuudesta kerrotaan tarkemmin lehden sivuilla, ja
kuten sieltäkin ilmenee, on yhdistyksemme vahvasti esillä alan 180 vuoti-
sen historian varrella. Yhdistyksen puolesta haluankin kiittää Olavi Pihaa 
niistä valtavista ponnisteluista, joita hän on tämän kirjan eteen tehnyt. 
Ja toivon, että tämän kirjan innoittamana jäsenistö lähteekin tekemään 
alamme eteen uusia urotekoja, joista joku joskus voi kirjoittaa seuraavas-
sa teoksessa. Tietenkin toivomme, että näistä uroteoista voisimme lukea 
jo aiemmin lehtemme sivuilla, ja näin ne olisivat jo arkistoitu seuraavaa 
kirjoittajaa varten.

Uusiin historiallisiin tekoihin kannustanee myös kevään opintopäivien 
aihealueet sulatosta. Muutaman kevään tauon jälkeen olemme saaneet 
uutta voimaa, että voimme kertoa Valimoviestissä hieman tarkemmin
opintopäivien sisällöstä. Lehdestä löytyy tuhti paketti, ja tekstit jo ilman 
luentojakin palauttaa mieliin perusasioita sulatuksen saloista. Lisäksi pa-
ketista löytyy alan kuulumiset maailmalta, ja tietenkin mitä on kerrottu 
uusimmista sulattojen teknologioista.

Perinteisissä osioissamme sukellamme tällä kertaa pronssipotkureiden 
mallien maailmaan, ja kuulemme tuoreimmat kuulumiset museolta. Mal-
lilehtori paneutuu tässä lehdessä historian havinan lisäksi myös hieman 
teknisempään osioon jutussaan. Museon kuulumisetkin vaikuttavat mu-
kavilta, ja perusnäyttelyn uudistaminen etenee jälleen. Ja on siellä ollut 
hieman erikoisempaakin vetonaulaa tarjolla.

PUHEENJOHTAJAN 
TERVEISET

SUOMEN VALIMOTEKNISEN 
YHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Vastaava päätoimittaja 
Aki Keskinen, 
puh. 040 560 5891

Toimitussihteeri 
Jani Isokääntä, 
puh. 040 834 8088

Olavi Piha, 
puh. 040 7211220 

Juhani Orkas, 
puh. 050 556 2288

Lehden ulkoasu ja taitto: 
SFTec Oy ja Studio Spotnik

Aineistot: 
jani.isokaanta@svy.info

Painopaikka: Erweko Oy, Oulu
Painosmäärä: 700

Lehti ilmestyy 4 kertaa 
vuodessa.

Seuraavan lehden 
ilmestymispäivä vko 23/2019 
Aineistot viimeistään 10.05. 
mennessä.

Suomen Valimotekninen 
Yhdistys, SVY on perustettu 
vuonna 1947. SVY:n tarkoituksena 
on valimotekniikasta kiinnostunei-
den yhdistäminen sekä valimotek-
niikan ja valunkäytön edistäminen 
teknologia, ihminen ja ympäristö 
huomioon ottaen.

Aki Keskinen
Puheenjohtaja
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Rautaisannos osaamista!

Beijer Oy - on keskittynyt metalliteollisuuden tuotteiden maahantuontiin.
Osana BeijerTechiä tarjoamme suuren konsernin edut kuten laajan tuotevalikoiman ja suuren ostovoiman 
– Samalla pienen yrityksen läheisyyden, nopeuden ja huippuosaamisen. 

Edustamme maailman johtavia valmistajia. Jos meiltä ei löydy sopivaa tuotetta, etsimme sen.
Elannontie 5, 2. krs., 01510 Vantaa, Puh. (09) 615 20 550
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Toimikunnat jatkavat yhdistyksem-
me asioiden hoitamista seuraavil-
la kokoonpanoilla: Lehtitoimikunta: 
Aki Keskinen (puheenjohtaja), Jani 
Isokääntä (toimitussihteeri) sekä jä-
senet Olavi Piha ja Juhani Orkas. 
Valimoviestin taiton hoitaa Studio 
Spotnik/SFTec Oy, ja lehden paina-
misen Erweko Oy. Ulkomaan toimi-
kunta: Marcus Nybergh. Koulutus-
toimikunta: Markku Eljaala (puheen-
johtaja) sekä jäsenet Pekka Savolai-
nen, Aki Keskinen, Juhani Orkas, 
Esa Vallius ja Jani Isokääntä. Mal-
lijaoston toimikunta: Alexander 
Strakh (puheenjohtaja), sekä jäse-
net Veli Vehmaa, Janne Vartama, 
Mikko Ojanen ja Aki Mämmi. Pe-
rinnetoimikunta: Matti Johansson 
ja Raimo Koski.

SVY:n hallitus päätti kokoukses-
saan 6.2. myöntää seuraavat stipen-
dit ja apurahat: Hanhikangas Krista: 
1000 €:n avustus AMK-insinöörin 
opinnäytetyön tukemiseen, aihee-
na valutuotteiden läpimenoajan ly-
hentäminen. Holappa Tero: 500 €:n 
avustus hyvin suoritetusta AMK-in-
sinöörin työstä. Työn aiheena oli 
metallurgisen teollisuuden lietteille 
soveltuvan lapajärjestelmän kehittä-
minen ja materiaalivalinnat. 

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 
6.2. yhdistyksen uusiksi jäseniksi:
Soini Tommi, Oras Oy. Lähteenmä-
ki Janne, Componenta Finland Oy 
Pori. Wesin Toni, Finn Recycling Oy.
Mäkinen Katri, Wärtsilä Finland Oy.
Holappa Tero, SFTec Oy. Ruhala Vil-
le, Alteams Finland Oy. Lehtonen 
Sanna, Componenta Finland Oy 
Karkkila Lehti Pasi, Alteams Finland 
Oy. Kinnunen Miika, Valmet Techno-
logies Oy, Jyväskylä Foundry. Lehti-
nen Yrjö, Rolls-Royce Oy Ab. Halli-
tus ja asiamies toivottavat uudet

 jäsenet tervetulleiksi mukaan yh-
distyksen toimintaan. Yhdistykses-
tä erosi 1 henkilöjäsen sekä 1 yri-
tysjäsen. Lisäksi yhdistyksen tie-
toon tuli yhden jäsenen poisme-
no. Näin ollen yhdistyksen jäsen-
määrä on nyt 590 jäsentä sekä 44 
yritysjäsentä. 

Jäsenmaksut henkilö- ja yritysjäse-
nille toimitetaan kevään kuluessa, 
joten tarkkailkaa postia. 
  
Opintopäivät (Tampere 7.-8.2.) 
aloitettiin vierailemalla varsinaises-
sa niche-valimossa Valkeakoskella, 
Valmet Technologies Oy:n Teräteh-
taalla.  Monien paikalla olleiden yl-
lätykseksi valimosta ei tarttunut 
minkäänlaista valimotuoksua 
kamppeisiin.
 
Opintopäivien esitelmät olivat 
korkeatasoisia ja erittäin mielen-
kiintoisia, sulaa hulluutta. Opin-
topäivillä käsiteltiin teeman mu-
kaisesti sulattoon liittyviä asioita, 
mm. raaka-aineita, asianmukaista   
varustusta, uunin nettiyhteyttä se-
kä ohjausta spektrianalyysin avulla. 
Huipputasoiset luennot ja niiden 
aiheet herättivät poikkeuksellisen 
vilkasta keskustelua niin luennoilla 
kuin illanvietossakin, mikä tietysti
on yksi merkki onnistuneista opin-
topäivistä. Osallistujia oli tällä ker-
taa 32 henkilöä. Kiitetään vielä 
kaikkia luennoitsijoita ja paikan 
päällä olleita. Myös koulutustoimi-
kunta ansaitsee kiitokset hyvistä ai-
heista ja opintopäivien järjestämi-
sestä. Kattavampi reportaasi opin-
topäivistä lehden sisäsivuilla.

GIFA-messujen ilmoittautumis-
aika meni umpeen ennen lehden 
ilmestymistä, ja ennakkotietojen 
mukaan osa paikoista jäi täyt-
tämättä. 

Karhulan Valimo Oy:n järjes-
telytoimikunta on hyvissä ajoin 
aloittanut työnsä 72. vuosiko-
kouksen järjestämiseksi Kar-
hulaan. Vuosikokousohjelma 
ja ilmoittautumisohjeet tule-
vat seuraavaan Valimoviestiin. 

Ris-Pert isännöi Pirkanmaan 
alueen ensimmäistä mallivete-
raanien vuositapaamista. Paikal-
la olivat kaikki 14 kutsuttua malli-
veteraania. Tapahtuma on ajatel-
tu järjestää jatkossa vuosittain.

Hallituksen päätöksellä SVY:n koti-
sivut siirretään pois Tampereen kau-
pungin palvelimelta.Uudistuksen ja 
ylläpidon jatkossa tekee Digisense 
Oy. Siirto tehdään kevään kuluessa.

ASIAMIEHELLÄ 
ON ASIAA

Jani Isokääntä
Asiamies

SVY:n keväisiä kuulumisia
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Just add Foseco
It’s no accident that we’ve retained global leadership for over seventy 
years. And, as demands on technology and business needs change, we’ll 
continue to stay well ahead of the curve by maintaining a proactive approach.

As a result, the solutions we provide will consistently improve foundry 
performance, enhancing quality and productivity. We’ll also sustain our enduring 
commitment to driving down costs, whilst ensuring a safe and healthy working 
environment.

So, release your true potential: just add Foseco.

+ Partnership

+ Global Technology - Locally Delivered 

+ Creative, Innovative Solutions 

+ Expert Advice

+ Reliability

+ Knowledge Leadership

kari.koskinen@foseco.com

phone: +358 405 726 109
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Talviopintopäivät
2019

TALVIOPINTOPÄIVÄT 
7.-8.2.2019 Tampere 

Järjestyksessään 33. talviopintopäivät vietettiin sulatollisella teemalla Tam-
pereella. 7-8.2.2019 Onnistuneesti valituilta luennoitsijoilta kuultiin niin lähi-
tulevaisuuden tuomista teknisistä mahdollisuuksista ja uusista innovaatioista, 
kuin osalle kuulijoista varmasti entuudestaankin tutuista, mutta aina yhtä tär-
keistä hyviksi koetuista ratkaisuista ja työtavoista. Pisteeksi ”i”:n päälle voi-
daan laskea aktiivisten kuulijoiden jakamat omat kokemukset ja näkemykset.

Kaikki esitykset ovat kokeneet 
rankkaa karsintaa referoinnin yh-
teydessä, ehkä rankimmin Markku 
Eljaalan ansiokas esitys senkoista. 
Lukijaa kannustetaankin osallistu-
maan henkilökohtaisesti tuleville 
opintopäiville saadakseen kaiken 
tiedon tärveltymättömänä.

Myös talviopintopäivien epävi-
rallinen osuus, yhteinen illanviet-
tomahdollisuus, vaikutti jälleen to-
distavan tarpeellisuutensa ja palve-
levan tarkoitustaan. Saunan lauteil-
la ja myöhemmin illallispöydissä 
kävi kiivas puheensorina, kun koke-
muksia vaihdettiin, uusia ideoita 
kehiteltiin, ja yhteistyökuvioita hier-
ottiin yhteisen intohimomme, Suo-
men valimoteollisuuden hyväksi.

Ennen varsinaisia opintopäiviä o-
sallistujilla oli kunnia vierailla Val-
metin Valkeakosken terätehtaalle.

Referoija haluaa kiittää tasapuoli-
sesti niin Opintopäivien järjestely-
toimikuntaa, luennoitsijoita, yritys-
vierailukohdetta, kuin aktiivisia o-
sallistujiakin onnistuneista opinto-
päivistä. Kaikkien panos oli arvo-
kas.

VALMET TECHNOLOGIES 
VALKEAKOSKI TERÄTEHDAS

Yritysvierailukohteemme val-
mistaa juuri ennen paperikonei-
den niin sanottua märkää päätä 
käytettävien leikkureiden teriä, 
jotka möyhivät paperimassan 

hienoksi ennen sen syöttämistä 
paperikoneeseen. Terät koostu-
vat kahdesta sisäkkäisestä pyöri-
tettävästä teräskartioista, ja nii-
den pinnoilla on tiheässä terä-
ulokkeita, jotka pienellä käynti-
välyksellä toistensa ohi kulkies-
saan hienontavat massaa.

Vaikka tuotteet ovat yksinomaan 
näitä teriä, on valujen kirjo suuri. 
Muun muassa piraattivalmistaji-
en aiheuttaman paineen vuoksi 
on yrityksessä haluttu pitää luja 
osaaminen käyttökohteesta, ja 
sitä hyödynnetään pitkällä me-
nevään tuoteräätälöintiin. Uusia 
malleja tulee tuotantoon karkeas-
ti viikoittain, mutta vaivan koetaan 
kannattavan - kun asiakas pysyy 
tyytyväisenä, se ei viitsi vaihtaa 

TEKSTI: Pekka Olkinuora
KUVAT: Jani Isokääntä
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toimittajaa ja lähteä kokeilemaan 
piraattituotteita. Terät toimitetaan 
Valkeakoskelta valmiiksi koneistet-
tuna. Koneistusta tehdään sekä ta-
lon sisällä että alihankintana.

Leikkuriterät, joita yritys valaa 
sekä kokonaisina kartioina että 
erilliseen kartiokkaaseen runkoon 
kiinnitettävinä lohkoina, ovat valu-
kappaleina ainakin referoijan sil-
mään haastavia. Niissä on saman-
aikaisesti useamman senttimetrin 
paksuinen runko-osa, jossa on 
toistuvia risteyskohtia, ja useita 
kymmeniä, vain muutamien milli-
metrien päässä toisistaan olevia, 
leikkuriterät muodostavia ohuita 
ripoja. Valumateriaalit on erilaisia 
seosteräksiä, pääosin martensiitti-
sia laatuja. Valuina kappaleiden yk-
si haaste tulee luonnollisesti ripo-
jen välisen hiekan kestosta, ja toi-
nen ripojen kylmäjuoksujen estämi-
sestä ja samanaikaisesti paksump-
ien kohtien tiiviiksi saamisesta. Vi-
erailuisäntien esittelemät tekniikat 
näiden haasteiden ratkaisemiseksi 
jätetään referoitsijan toimesta nyt 
vain vierailun osallistujien tietoon.

Itse tehdas on tehnyt ensimmäi-
sen sulatuksensa 1975. Henkilös-
töä on noin 100 henkeä, joista 80 
tuotannossa. Sulatus tehdään 1 ja
2 tonnin induktiouuneilla. Vuosivo-
lyymi on noin 1300 tonnia, josta 70-
80% tuotannosta menee vientiin. 
Sideainejärjestelminä on kuorihiek-
ka ja alkaalinen fenolihartsi. Tuo-
tantotilojen siisteyteen on selvästi 
panostettu. Työkaluilla on merkityt 
paikat. Työpisteistä on valokuvat, 
joilla asetetaan standardi työpis-
teen järjestykselle. 5S-projekti on 
nähtävästi viety onnistuneesti maa-
liin. Valualueen ympärillä on katos-
ta laskeutuva verho, jolla valettu-
jen muottien huurujen leviäminen 
muualle tehtaalle saadaan estettyä.

Yritys ponnistelee tällä hetkellä 
positiivisen ongelman parissa tuo-
tannon kasvaessa kohisten. Enem-
män menisi kaupaksi, kuin pysty-

tään valmistamaan. Koneistusta 
tehdään viidessä vuorossa ja kaa-
vausta kolmessa-neljässä vuoros-
sa. Uusia koneistuskeskuksia on se-
kä hankittu että tulossa. Yksi suuri 
haaste on monille valimoillemme 
tuttu – mistä löytää pätevää työvoi-
maa? Koko yrityksen henkilöstö on 
Valmetin kirjoilla, vuokratyövoimaa
ei ole. Uusia osaajia on oppisopi-
muskoulututettu. Käytännön työ-
tehtävien opettamista uusille työn-
tekijöille ei koeta ongelmaksi, mut-
ta se, ettei valamisen teoriakoulu-
tusta ole Suomessa riittävästi tarjol-
la, on iso murhe. Typerä on se julki-
nen päättäjä, joka taputtaa itseään 
selkään onnistuttuaan saamaan 
suuren säästön leikkaamalla koulu-
tuksesta. Ehkä sama päättäjä myös 
pissaa housuunsa kun palelee? 
-referoijan asiaton välihuomautus.

Työvoimapulaa helpottanee se, 
että vieraluisännän mukaan Val-
keakosken tehtaalla on onnistut-
tu tekemään tuotteiden valmista-
misesta yhteinen asia. Koko henki-
löstö ymmärtää, että tuotanto teh-
dään porukalla täällä, tai sitten sen 
tekee joku muu jossakin halvem-
massa maassa. Monitaitoisuuteen 
on panostettu, ja työntekijät myös 
aidosti liikkuvat tehtävästä toiseen. 
Henkilöstön sitoutumista kuvaava 
indeksi on ollut 90%:n tienoilla.

Lyhyesti sanottuna: hieno valimo. 
Kiitos kun saimme vierailla.

VALIMOTEOLLISUUDEN 
EUROOPAN TILANNE-
ARVIO VUODELLE 2019 
Juhani Orkas, Aalto-yliopisto

Esityksen tiedot perustuivat 
CAEF:n vuodelta 2017 julkaisi-
miin tietoihin. Päivitystä tietoi-
hin on odotettavissa tulevassa 
Valunkäytön Seminaarissa. Se-
minaarissa kuullaan myös J.Or-
kaksen esitys siitä, miten yleisty-
vät sähköautot tulevat vaikutta-

maan valujen valmistukseen. Säh-
köautossa ei ole niin paljoa valuja 
kuin polttomoottoriautoissa.

Vuosi 2017 oli kovan kasvun vuo-
si. Suomen pallorauta-, teräs-, ja 
metallivaluissa kasvu kussakin oli 
vuoteen 2016 verrattuna yli 20%. 
Palloraudan tuotanto kasvoi 8%. 
Suomen valuntuotannon kasvulu-
vut olivat Euroopan kärkeä, mut-
ta pohjalta on toki helppo kasvaa. 
Myös 2018 oli hyvä vuosi, ja vielä 
tammikuussa 2019 näyttäisi siltä, 
että moni valimoistamme on vält-
tänyt perinteisen vuodenvaihteen 
jälkeisen notkahduksen.

Euroopanlaajuisesti maat, joissa 
on runsaasti ajoneuvoteollisuutta, 
loistivat tuontomäärien kärjessä. 
Suomi oli kaukana perässä. Tämä 
on meille vain osoitus, että töitä 
kyllä riittää, kun niille löytyy hyvä 
tekijä. Se, ovatko Suomalaiset va-
limot hyviä, on itsestämme kiinni.

Jos kohta pari vuotta on mennyt li-
havasti, on tulevaisuus epävarmaa. 
2019 odotetaan jo Saksan ja Italian 
kasvun pysähtymistä tai jopa taan-
tumista. Kiinalle ja Intialle ennuste-
taan edelleen 6-7% kasvua, mutta 
Aasian maiden kyseessä ollessa lu-
kujen vääristelemättömyyttä voita-
nee kyseenalaistaa. Turkin kasvu 
on romahtanut, liekö missä mää-
rin herran Erdogan edesottamus-
ten vuoksi. Brasilia näyttää pääs-
seen jaloilleen takavuosien 
rypemisen jäljiltä.

European Foundry Industry 
Sentiment Indicator (FISI)-tun-
nusluvut osoittavat rautavalujen 
tuotantomäärien olevan tällä het-
kellä suht vakaat samalla. Puolen 
vuoden ennuste on selvästi las-
kuun päin. Teräsvaluissa näkyy 
kaksi vuotta jatkunut selvä kasvu, 
mutta myös terästen ennuste seu-
raavalle puolelle vuodelle näyttää 
pessimistiseltä. Metallivalujen koh-
dalla historian ennusteet ja toteu-
tumat korreloivat toisiinsa erittäin 

TEKSTI: Pekka Olkinuora
KUVAT: Jani Isokääntä
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hyvin, selvästi rautametalleja pa-
remmin. Valitettavasti sekä viimei-
simmät trendit toteutuneessa tuo-
tannossa, että puolen vuoden en-
nuste näyttävät metallivaluillekin 
kurjuutta.

Lyhyesti sanottuna: toistaiseksi 
mennään vielä hyvissä luvuissa, 
mutta epävarmaa on.

KATSAUS VALIMOALAN TÄ-
MÄNHETKISEEN TUTKIMUS-
TILANTEESEEN JA VALIMO 
BAT-TILANTEEN PÄIVITYS
Juhani Orkas, Aalto-yliopisto 

Valimoiden Best Available 
Techniques (BAT)-vertailuasiakirjan 
(myös BAT-reference eli BREF) uu-
distus on alkamassa.

BAT on erityisesti ympäristönsuo-
jelulla painotettu parhaita tunnet-
tuja toimintatapoja esittelevä do-
kumentti, ja se on vapaasti ladat-
tavissa osoitteessa http://eippcb.
jrc.ec.europa.eu/reference.Linkis-
tä löytyy vastaavat asiakirjat myös 
useille muille teollisuuden aloille. 
Valimot jakavat yhteisen dokumen-
tin takomoiden kanssa. Nykyinen 
valimo-BAT on vuodelta 2005.

Rauta- ja teräsvalimot, joiden 
tuotantokapasiteetti ylittää 20t/
päivä, ovat velvoitettuja noudat-
tamaan BAT-asiakirjan toimintata-
poja. Metallivalimoilla raja kulkee 
sulatuskapasiteetissa 20t/päivä. 
Valimo törmää asiaan viimeistään 
ympäristölupaa hakiessaan. Käy-
tännössä lista Suomen valimoista, 
joita BAT sitoo, on tällä hetkel-
lä epätäydellinen ja osin virheel-
linenkin.

Varsinaisten sitovien vaatimusten 
lisäksi BAT esittelee useita uusim-
pia keksintöjä, vaikkei vaadikaan 
niiden käyttöä. Asiakirjaan kannat-
taa tutustua – kuuluipa velvoitet-
tujen valimoiden piiriin tai ei. BAT-

uudistus on vasta lähtökuopissaan. 
Valimoita koskeva BAT-toimiala-
ryhmän järjestäytymiskokous pi-
detään 5.3.2019 Ympäristöminis-
teriössä. Valimoteollisuutta edus-
tavat VALTY ry ja kolme erikseen 
nimettyä Suomalaista valimoa. Eu-
roopan tason valmisteluryhmä ko-
koontuu ensimmäisen kerran Syys-
kuussa. Koko prosessissa mennee 
3-4 vuotta, eli valmista olisi ehkä 
2022-2023. Valimoteollisuus ry 
tiedottaa prosessin etenemises-
tä suoraan valimoita ja Valimovies-
tin kautta. On todennäköistä, että 
aiheesta on luettavissa myös vali-
moviestistä.

UUNIN VUORAUKSEN OI-
KEA VALMISTUS JA KÄYTTÖ 
LISÄÄVÄT VUORAUKSEN 
KESTOA (JOPA 50%)
Juha Levander, Lux Oy

Induktiouunin vuoraus käsittää 
induktiokeloja ympäröivän kela-
massan ja uunissa sulatettavan 
metallin väliin jäävän tulenkes-
tävän materiaalin kerroksen.

Vuorauksen materiaali valitaan 
sulatettavan metallin, korkeimman 
käyttölämpötilan, ja uunin käyttä-
jän maksuhalukkuuden perusteel-
la. Yleisiä valintoja ovat raudalle 
kvartsivuoraus, teräkselle spinel-
liä muodostavat vuorausmassat, 
ja muille metalleille ja sekasula-
tukseen mulliittia muodostavat 
massat.

Kvartsivuoraus on hinnaltaan hal-
pa, ja sintraantuu valuraudan käyt-
tölämpötiloissa. Sen terminen kes-
tävyys ei riitä teräksille, ja se reagoi 
kemiallisesti alumiini- ja pronssisu-
lien kanssa. Teräsuunien yleinen 
spinellivuoraus vaatii käyttämisen 
yli 1650°C:ssa, jotta spinelli saa-
daan muodostumaan. Mulliitti-
vuoraus on kemiallisesti kestävä 
ja lämpötila-alueensa puolesta 
sopii laajalle valikoimalle erityyp-
pisiä metalleja, ja olisi erinomai-
nen vuoraus myös raudalle, mut-
ta sen hinta on 4...5-kertainen
kvartsivuoraukseen nähden.  

Vuorauksen toiminnalle on 
oleellista, että vuorauksen pin-

Professori Juhani Orkas pitää talviopintopäivien ensimmäisen luennon.
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ta sintraantuu, ja syvemmällä ole-
vat kerrokset eivät. Pintakerroksen 
sintraantuminen estää vuorausma-
teriaalia irtomasta sulaan. Vuorauk-
sen kuluessa pintakerros korjaa it-
se itseään sintrautumisen jatkues-
sa. Toisaalta sintraantumaton ker-
ros lähellä keloja estää sulaa tun-
keutumasta pinnan halkeamista 
keloihin saakka, ja mahdollistaa 
loppuun kuluneen vuorauksen 
poistamisen uunista. Vuorauk-
sen koostumuksella, esimerkiksi 
mulliittivuorauksen Mg- ja Al-ok-
sidien suhteella, voidaan vaikut-
taasen sintraantumispaksuuteen.

Vuorausta rasittavat mm. korkea 
käyttölämpötila ja nopeat lämpöti-
lamuutokset, panostuksen mekaa-
ninen rasitus – romua ei kannata 
paiskoa uuniin jos sen voi laskeak-
in, vuoraukseen kohdistuva liike, 
kuten lämpölaajeneminen, kelo-
jen värinä, ja uunin rungon mah-
dolliset joustot.

Uunin kelamassojen tulisi olla 
materiaaliltaan hyvin lämpöä 
johtavia, ja ennen vuorauksen 

tekoa kuivia ja ulkopinnaltaan 
sileitä ja hieman ylöspäin hellit-
täviä. Nämä seikat helpottavat 
kulutusvuorauksen oloa uunissa. 
Vuorauksen alussa kelamassan 
päälle laitettava mikaniittilevy 
tulisi pitää mahdollisimman isoi-
na paloina. Saumat tulevat pysty-
suuntaan ja 30-50 mm limittäin. 
Uunin vuoraussabluunan tulisi ol-
la riittävän paksu, jotta se kestää 
ryhdissään, kunnes vuoraus on 
sintraantunut, ja rei’itetty kosteu-
denpoistumisen helpottamiseksi.
 Etenkin mikäli se halutaan vetää 
uunista sulattamatta ulos, tulee 
liitoshitsien olla sileitä ja pysty-
suuntaisia. Kohdistuksen tulee
olla keskellä uunia, jotta vuo-
rauksesta saadaan tasapaksu.

Itse vuorausmassat imevät kärk-
käästi kosteutta. Ominaisuuksien 
säilyttämiseksi ne tulee varastoi-
da tiiviissä astioissa ja sisätilois-
sa. Aluksi levitetään ja tiivistetään 
pohjamassa. Sabluuna paikoite-
taan, ja seinämassan kaato aloi-
tetaan. Massan joukkoon ei jäte-
tä ilmakuplia, paperia, puukkoja, 

hanskoja tai muutakaan sinne 
kuulumatonta. Massa tiiviste-
tään täryttämällä.

Kulutusvuorauksen yläpuolelle 
tulevan plastisen ylärengasmassan 
myöhemmän irtoamisen estämi-
seksi vuorausmassan yläreunaan 
painellaan piikillä reikiä, ja massat 
tampataan sekaisin 3...5 cm:n vyö-
hykkeellä. Ylärengasmassaan teh-
dään pistämällä pieniä kosteuden-
poistoreikiä.

Sintraus alkaa ylärengasmassan 
kuivaamisella. Tämän jälkeen vuo-
raus sintrataan. Lämpötilaa noste-
taan aluksi hitaasti riippumatta su-
latetaanko sabluuna kiinteän pa-
noksen kanssa, vai kaadetaanko 
sinne toisesta uunista valmis sula. 
Harvinaisempi käytäntö on sabluu-
nan vetäminen ulos uunista esisint-
rauksen jälkeen. Vuoraus, joka ei 
ole vielä saavuttanut täyttä lujuut-
ta, särkyy herkästi. Sintrausta jat-
ketaan noin 50 °C korkeinta su-
latuslämpötilaa korkeampaan 
lämpötilaan saakka.

Ensimmäisen 
päivän luen-
noitsijat: Mar-
cus Nybergh, 
Jari Paulasuo, 
Juha Levander 
ja Mikko Joki-
nen. Kuvasta 
puuttuu Ju-
hani Orkas.
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Hyviä käytäntöjä vuorauksen elin-
iän pidentämiseksi ovat muun mu-
assa sopivimman massan valinta 
ja sen ohjeiden mukainen sintra-
us, uunin pitäminen aina kuuma-
na (yli 600-700 °C), liian korkeiden 
sulatuslämpötilojen ja pitoaikojen 
välttäminen, hidas lämmitys kylmä-
käynnistettäessä, sulapinnan pitä-
minen ylärengasmassan rajan ala-
puolella, ja viimeisimpänä muttei 
vähäisimpänä – hellävarainen uu-
nin panostus. Raudan sulattajille 
vielä extra kaupan päälle: jos sula-
tuksen alkuvaiheessa sulan Si-pi-
toisuus on matala, sula kaappaa 
piitä kvartsiittivuorauksesta. Tämä 
johtaa vuorauksen voimakkaaseen 
kulumiseen uunin pohjan läheisyy-
dessä. Sitä saa estettyä riittävällä 
piipitoisuudella alkusulassa.

VALURAUDAN PALLOUTUS- 
JA YMPPÄYSKÄSITTELYT; 
OIKEIN KÄSITELTY RAUTA 
TUOTTAA LUJAN, SITKEÄN 
JA TIIVIIN VALUN
Jari Paulasuo, ELKEM
 
Ymppäys on tarkoituksellista par-
tikkelien lisäämistä rautaan. Pyrki-
myksenä on säädellä grafiitin ydin-
tymistä jähmettymisen aikana rau-
dan rakenteen ja ominaisuuksien 
kontrolloimiseksi.

Onnistunut ymppäys suosii hie-
nojakoisen grafiitin muodostumis-
ta, parantaa koneistettavuutta, ja 
lisää sitkeyttä. Se estää karbidien 
syntymistä, suotautumista ja imu-
virheitä. Grafiitin muodostuminen, 
ja siihen liittyvä tilavuuden kasvu, 
on valurautojen syöttämisen kan-
nalta ensiarvoisen tärkeä ilmiö. 
Tehokas ymppäys myös muuttaa 
raudan rakennetta perliittisestä 
ferriittiseen suuntaan.

Ymppäyksen teho riippuu mones-
ta tekijästä.
- raaka-aineiden rikkipitoisuus: ei 
saa olla korkea, mutta pieni määrä 
on ainakin suomugrafiittiraudassa 

tarpeen (0,08 p% riittää).
- sulan happipitoisuus: sen tulee 
olla riittävän korkea
- sulatusprosessi, seostus, 
palloutus
- itse ymppäysaineen tyyppi, rae-
koko, ja ymppäyksen suoritustapa: 
uunissa, siirtosenkassa, valusenkas-
sa, valusuihkun joukkoon, ja vielä 
kanavistossa ymppäyspalojen 
avulla.
- valukappaleiden tyyppi: Yksi no-
peasti valettu iso kappale verrattu-
na 10 minuuttia kestävään pienten 
kappaleiden lirutteluun.

Etenkin kahden viimeisen kohdan 
osalta on syytä muistaa, että hyvin-
kin tehdyn ymppäyksen vaikutus 
alkaa hävitä heti ymppäyksen jäl-
keen. Ymppäys on syytä tehdä 
myöhäiessä vaiheessa, eikä tä-
män jälkeen tule aikailla valun 
aloituksen kanssa.

Ymppäysaineiden vaikuttavana 
aineena toimivat muun muassa Ca, 
Ba, Sr, Al, Zr, Ce, La, ja Mn. Erilaisia 
yhdistelmiä on kehitetty eri tarkoi-
tuksiin. Varmista toimittajalta, että 
käytät omaan tuotantoosi koostu-
mukseltaan ja raekooltaan parhai-
ten sopivaa ymppäysainetta ja 
-tapaa.

Kuona on syytä poistaa pe-
rusraudasta ennen ymppäystä. 
Ymppäys on hyvä tehdä kaadon 
yhteydessä kestäen koko kaadon 
ajan. Jos mahdollista, tulisi ymp-
päys tehdä kahdessa vaiheessa,
 ja pallorautaa tehtäessä vasta 
palloutuksen jälkeen.

Palloutuksella tarkoitetaan 
magnesiumin lisäämistä valurau-
tasulaan. Magnesium saa ydinty-
neet grafiittikiteet jatkamaan kas-
vuaan pallojen muotoiseksi suo-
muraudan lamellien sijaan. Mg 
reagoi valurautaan lisättynä en-
sin hapen, ja sitten rikin kanssa, 
ja vasta näistä kuonaa muodos-
tavista reaktioista ylijäävä osa o-
sallistuu raudan pallouttamiseen.

Magnesiumin liuottaminen rau-
tasulaan on haastavaa. Kaupalli-
set palloutusaineet eivät ole puh-
dasta magnesiumia,vaan sisältävät 
esimerkiksi piitä kantaja-aineena, 
ja kalsiumia ja harvinaisia maame-
talleja rikin kaappaamiseen. Näillä 
saadaan merkittävästi parannettua 
magnesiumin saantoprosenttia su-
laan, ja vähennettyä samalla mag-
nesium-pitoista kuonaa, joka sekin 
on hävitettäessä tärkeä kustannus-
tekijä.

Magnesiumin saantoa paran-
taa myös mahdollisimman matala 
käsittelylämpötila. Tässä, ja myös 
Mg-palohäviöiden minimoinnissa, 
auttaa ajallisesti mahdollisimman 
lyhyt siirtymä käsittelypaikalta va-
lupaikalle. Mg pelkistää voimak-
kaasti kuonaa. Siitä syystä kuona 
on poistettava sulasta ennen pal-
loutusta. Kuten aiemmin mainit-
tiin, tästä on etua myös ympättä-
essä sula.

Palloutussenkalla on ratkaiseva 
vaikutus palloutusaineen tarpee-
seen. Yksi kelpo vaihtoehto on ka-
pea, yli kahden halkaisijan korkui-
nen senkka, jonka pohjalla on yh-
den sijaan kaksi poteroa pallou-
tusainetta ja sen peitemateriaalia 
varten. Kun toinen poteroista al-
kaa tukkeutua, senkka käännetään 
180 astetta, jolloin likaantunee-
seen poteroon osuva valusuihku 
puhdistaa sitä. Poteron puhtaana 
pitämiseksi on tärkeää jättää senk-
ka valun jälkeen valumaan suuauk-
ko alaviistoon – hidasjuoksuinen 
kuona jää silloin poteron sijaan 
senkan seinämälle, josta sen pois-
taminen on poteroa helpompaa.

Sulaa ei kaadeta senkkaan suoraan 
uunista, vaan erillisen reiällä varus-
tetun kannen läpi. Reikä toimii kuin 
suutiili altavalusenkassa, ja kohdis-
taa putoavan sulan kulloinkin tyh-
jänä olevaan poteroon. Peiteainee-
na voidaan käyttää 3...20 mm ker-
rosta ferropiitä, terässilppua, tai 
jopa kvartsihiekkaa. Terässilppu 
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on valitettavan usein ruosteista, 
märkää, ja öljyistä. Kaikki nämä 
heikentävät Mg-saantoa. Kvart-
sihiekka taasen saattaa sintraan-
tua kovaksi kanneksi.

Palloutussenkan nopea täyttö 
on tärkeää, koska sillä saadaan 
ferrostaattinen paine kasvamaan 
nopeasti senkan pohjalla, ja siten 
höyrystymishäviöt pinenemmäk-
si, ja myös riski koko käsittelyai-
nemäärän pullahtamisesta sulan 
pinnalle pienenee. Palloutus- eli 
käsittelyaineen pakkaustiheydellä 
on vaikutuksensa kellumisriskiin. 
Tiheämpi briketti pysyy paremmin
pinnan alla. Myös raekokoon on 
syytä kiinnittää huomiota. Alle kol-
men tonnin sulaerälle 1-10 mm:n 
raekoko on hyvä, 3...50 tonnin 
skaalassa taasen 4-35mm rae. Pal-
loutusaineet myös vanhenevat va-
rastoitaessa. Jos vanhan tai koste-
assa varastoidun palloutusaineen 
aiheuttama reaktio on tavanomais-
ta heikompi, on syytä epäillä sen 
toimivuutta. Myös FeSiMg-pallou-
tusaineiden väri kertoo niiden kun-
nosta: jos mustanharmaa väri on 
haalistunut, aine on hapettunut 
piloille.

Tarkka ja kustannustehokas pal-
loutuskäsittely edellyttää hyvää 
prosessin vakiointia. Palloutusai-
neen yletön lisääminen ei ole oi-
kea tie. Kun palloutus on hyvällä 
tolalla, on syytä vielä palauttaa 
mieleen ymppäys. Huonosti ym-
pättyä rautaa ei pelasta mikään.

VALOKAAREN ONLINE 
-SPEKTRIANALYYSI JA 
LÄMPÖTILAN MITTAUS 
SÄÄSTÄÄ ENERGIAA JA 
VUORAUSTA 
Mikko Jokinen, Luxmet Oy

Valokaariuuni tuottaa sulatuksen 
aikana hillittömästi valoa.Perintei-
sesti sulatuksenaikainen valokaari-
uunin kontrollointi on perustunut 

lähinnä uunista imettävien huuru-
jen koostumuksen, elektrodien a-
semointien ja sähkövirtojen, sekä 
jäähdytysveden lämpötilan mittaa-
miseen ja analysointiin. Saatavat 
tiedot ovat olleet rajallisia ja ei-
reaaliaikaisia. Esitelmän mukaan 
optinen emissiospektrometria 
suoraan uunista antaa - valosta 
puheen ollen voitanee sanoa – 
lisänäkymiä uunissa tapahtuviin 
asioihin. Mittaussuureet ovat va-
lon intensiteetti, spektri (atomi-
tason reaktiot, spektripiikit), ja 
lämpötila.

Optisia mittapäitä lisätään valo-
kaariuuniin tavallisesti kolme, yk-
si kullekin elektrodille. Mittaamal-
la kunkin elektrodin valon intensi-
teettiä sulatuksen alkuvaiheessa, 
voidaan esimerkiksi havaita on-
gelmia elektrodien porautumises-
sa panokseen. Sulatuksen edetes-
sä saadaan tietoa esimerkiksi ro-
mun tai seosaineiden lisäämisen 
ajoittamiseksi, ja elektrodien ase-
moinnin ja virtojen säätämiseksi. 
Sulatuksen edetessä kuona peittää 
sulan pinnan, mutta tällöin kuonan 
koostumuksesta saadaan kuitenkin 
reaaliaikaista tietoa. Kun kuona on 
paremmin hallinnassa, on teräskin 
paremmin hallinnassa. Laite ei sil-
ti korvaa esimerkiksi sulan koostu-
muksen mittauksen tarkkuudessa 
laboratorioanalysaattoria. Kuonan 
analysoinnin kehittämiseksi pidem-
mälle on meneillään EU-rahoitettu 
projekti, jonka odotetaan valmistu-
van kesällä.

Vaikka kehitys jatkuu, on laittei-
ta jo tuotteistettuna ja saatavilla.
Luxmet on 5 vuotta vanha yritys, 
ja on sinä aikana panostanut voi-
makkaasti laitteiden robustiuden, 
sekä asennuksen, käytön ja ylläpi-
don helppouden parantamiseen. 
Laitteiden jälkiasennus uuniin on 
mahdollista, ja niitä on jo käytös-
sä useissa terästehtaissa.

MODERNIT 
INDUKTIOUUNIT: SAAKO 
UUNIIN NETTIYHTEYDEN? 
Marcus Nybergh, Lux Oy

Induktiosulatusuuneja on mo-
neen lähtöön, mutta tyypillisin 
on sulaton uunitason lattiatasol-
le pysyvästi asennettu kipattava 
uuni.

Rakenteellisesti hyvästä induk-
tiouunista löytyy ainakin seuraa-
vat piirteet. Ensinnäkin uunin te-
räskuori on yhtenäinen ja tukeva. 
Se antaa parhaan tuen uunin vuo-
raukselle, ja myös hillitsee mag-
neettivuon leviämistä uunista. In-
duktiokeloja kannattelevat ikeet 
ovat tukevat ja kelojen säteen 
mukaisesti kaarevat, jolloin nii-
den kosketuspinta-ala keloihin 
on suuri. Tällöin ne tukevat kelo-
ja hyvin estäen kelojen liikettä ja 
pidentäen siten niiden elinikää.

Otsikon kysymykseen vastaus 
kuuluu ”kyllä, uunilla pääsee 
myös nettiin”. Nybergh käytti 
esityksessään esimerkkinä uuni-
valmistaja Inductothermin tuo-
tetta nimeltään Sensor Iterface 
Module (SIM). Kyseessä on uunin 
toimintoja analysoiva piirikortti, 
jonka kautta uunin diagnostiikka-
tiedot saa myös välitettyä ether-
net-verkon kautta nettiin, ja niin 
haluttaessa aina uunivalmistajan 
etävalvottavaksi asti. Etähallintaa 
ei kuitenkaan ole turvallisuussyis-
tä tarjolla tai tulossa.

Perinteinen uunin ohjauslogiikka 
osaa mitata ja tallentaa muun mu-
assa seuraavia tietoja: tehot, sula-
tusajat, vedenpaineet- ja lämpöti-
lat, sulatusohjelmat, maavuodot, 
hälytyshistorian, ja esimerkiksi su-
lapanosten painotietoja - toki e-
dellyttäen, että uunin alle on a-
sennettu punnitusanturit. SIM-
moduulilla saadaan uunista näi-
den lisäksi muun muassa tyristo-
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reja ohjaavien sytytysmodulien 
monitorointitietoja, kondensaat-
torien kunnonvalvontatietoa, ja yk-
sityiskohtaiset lämpömittaustiedot 
jokaisesta jakotukista. Esimerkiksi 
tyristorit voivat maksaa 2000 € 
kappale, ja niiden yleinen vauri-
oitumissyy on ylikuumeneminen. 
Lämpömittauksella voidana eh-
käistä osa niistä. Mikäli ison uunin 
tyristori tai sytytysmoduli silti ha-
joaa, uuni toimii edelleen, mutta 
sulattaminen hidastuu. Yksittäi-
sen vikaantuneen tyristorin tun-
nistamista lukuisien ehjien joukos-
ta helpottaa, jos uuni osaa kertoa, 
mikä niistä on rikki.

Kuten ajan hengen mukaista on, 
myös Inductotherm tarjoaa asiak-
kaille uunien internetyhteyteen ja 
etävalvontaan perustuvia palvelui-
ta. Yhtenä mahdollisena esimerk-
kinä mainitaan valimon käyttämäs-
tä uunityypistä maailmanlaajuises-
ti kerättävän datan hyödyntäminen 
ennakkovaroitusten antamiseen, 
kun asiakkaan uuni alkaa osoittaa 
merkkejä tulevasta vikaantumises-
ta. Kaikkineen tällä osa-alueelle on 
odotettavissa harppausmaista ke-
hitystä. Viimeisimmistä askeleista 
voi esiintyjän mukaan kuulla lisää 
suoraan Inductothermiltä kesän 
GIFA-messuilla.

SULATON TYÖTURVALLISUUS 
JA VARUSTEET
Anne Teräväinen, Wurth Oy

Würth ei ole vain ruuvikauppa. 
Anne Teräväinen kertoi, että yrityk-
sellä on tarjolla myös pitkälle viety 
Safety@Works-konsepti, joka pi-
tää sisällään muun muassa online-
palvelun asiakkaalle kemikaalihal-
lintaan (kemikaalililuettelot, käyttö-
turvatiedotteet, henkilösuojaimet, 
riskikartoitukset, suojainanalyysit, 
ensiaputarvikearvioinnit, nostoa-
puväline- ja putoamissuojatarkas-
tukset, opastuksen ja koulutukset, 
yhteydenpidon viranomaisiin, apua 
työpistekohtaisiin suojainohjeisiin 
ja paljon muuta.

Henkilösuojainten hankinnassa 
on helppo keskittyä tuijottamaan 
euroja. Tässä on riskinsä. Myös-
kään mukavuus ei saa olla ensim-
mäinen kriteeri, vaan suojain tu-
lee valita kohteen olosuhteet 
huomioiden.

Esimerkiksi standardi EN166 
määrittää suojalaseille useita eri 
suojaustasoja: S-luokan lasit, jot-
ka varmasti halvimmalla saa, kes-
tävät 22 mm:n teräskuulan pudo-
tettuna 1,3 m:n korkeudelta. Tä-
mä on tyhjänpäiväinen vaatimus. 
Mikä tahansa nopeasti lentävä 
esine voi rikkoa tällaiset lasit. Mi-
nimitaso, jota valimossa voi laseil-
a vaatia, on F-luokka, joka kestää 
jo 6 mm:n kuulan ammuttuna 45 
m/s. B- ja A-luokka kestävät alati 
kasvavia iskuenergioita.

Normi EN407 puolestaan ku-
vaa suojavaatetusten lämmöltä 
suojaavaa vaikutusta kuudella 
erityyppisellä lämpöaltistuksen 
lajilla kuvattuna.

Eräs huomionarvoinen seikka 
valimotyöntekijälle on se, että 
TTL:n mukaan valtaosa ammatti-
sairauksista on peräisin ihon läpi 
tulleesta altistuksesta. Osa suoja-
käsineistä sisältää itsessäänkin kro-
mi(VI)-yhdisteitä. Tämä voi laukais-
ta allergisen reaktion kromialtis-
tuneella henkilöllä. Tarvittaessa 
kromiton käsine kyllä löydetään.

Suojavaatteen hankkijan on 
syytä tarkastaa, että ei pelkäs-
tään kangas, vaan myös siitä 
valmistettu suojavaate on hy-
väksytetty siien tarkoitukseen, 
jossa sitä tullaan käyttämään. 
Huomioitavaa on myös, et-
tä käytännössä mikä tahan-
sa muutos suojavaatteeseen, 
jopa siihen ommeltu lisäsuo-
ja, vesittää vaatteen hyväksyn-
nän, vaikka itse materiaalin 
hyväksyntä säilyykin.

SULATUKSEN RAAKA-AINEI-
DEN HANKINNAN HAASTEET, 
TOIMITTAJAN NÄKÖKULMA 
Matti Mustapirtti, 
Suomen Romukauppiaiden 
liitto ry:n hallituksen varapuheenjohtaja

Matti Mustapirtti Kajaanin Ro-
mun Oy:ltä piti kiintoisan esityk-
sen valimoteollisuudesta romun-
toimittajan silmin. Yritys Kajaanin 
Romu aloitti vuonna -84, ja työl-
listää tänä päivänä 40 henkeä, ja 
päälle noin 15 alihankkijaa. Liike-
vaihto oli 2017 noin 19,3 M€ ja tu-
los 222 k€. Ala on kilpailtu, ja kat-
teet pieniä. Toiminta saadaan py-
symään kannattavana, kun volyy-
mit ovat suuria ja varaston kierto 
nopeaa – sisään tuleva romu on 
keskimäärin viikossa pilkottu ja 
toimitettu eteenpäin.

Yritys tarjoaa valimoille muun 
muassa seuraavia raaka-aineita: 
E3/60, E2/60, valimomurskeet, 
siilolaadut, lisäaineet kuten alu-
miini ja kupari. Asiakkaiden toi-
veita kuunnellaan mieluusti.

Valimot ovat romukauppiaalle 
erittäin toivottuja, mutta myös
haastavia asiakkaita. Ostovolyy-
mit ovat murto-osia terästehtai-
den määristä, ja valimot ovat 
terästehtaita tarkempia romun 
koostumuksesta.Esimerkiksi ro-
mun korkea kupari- tai mangaa-
nipitoisuus ei haittaa terästeh-
dasta siinä määrin kuin valimoa. 
Valimoiden romun tarve vaihte-
lee enemmän. Useiden toisistaan 
poikkevien romulaatujen varas-
tointi valimoa varten vaatii romu-
kauppiaalta varastotilaa ja sitoo 
pääomaa. Myös henkilöstön am-
mattitaitovaatimukset kasvavat. 
Romun hintaero valimolle ja te-
rästehtaalle myytäessä on silti
pieni. On houkuttelevaa viedä
 koko romuerä terästehtaaseen.

Yksi haaste, niin valimoiden 
kuin terästehtaiden kanssa, on 
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romun jalostuksen parissa työs-
kentelevän työvoiman koulutta-
minen. Aikanaan terästehtaisiin 
pääsi vierailukäynnille, nykyään
on toisin. Mustapirtti peräänkuu-
luttaa vierailumahdollisuuksien 
säilyttämistä kuitenkin valimoissa. 
Uutta työntekijää koulutettaessa 
on suuri lisäarvo, jos tämä näkee 
omin silmin, miten esimerkiksi va-
limon uunia panostetaan uunin 
välittömässä läheisyydessä työs-
kennellen. Sen jälkeen on help-
po ymmärtää, että jos polttoleik-
kaan romun niin, että sen sisään 
jää vettä tai jäätä, valimon kaveri 
on melko suojaton panoksen rä-
jähtäessä uunista pihalle.

Luennoitsija esitti yleisölle 
aiheellisen kysymyksen: ”Miten 
valimon tarvitsemien puhtaiden 
romulaatujen kysyntä ja tarjonta 
saataisiin kohtaamaan?”, ja jatkoi 
Romukauppiaiden Liitto ry:n vara-
puheenjohtajan ominaisuudessa 
ehdottamalla, että liitto voisi esi-
merkiksi ylläpitää nettiportaalia, 
johon valimot ilmoittavat tarpeen-
sa. Romutehtaat voisivat seurata 
tarpeita, ja käsitellä hallussaan 
olevan sopivan romuerän, ja 

myydä sen valimolle juuri oi-
keaan tarpeeseen. Liiton netti-
sivuja ollaan uudistamassa, jo-
ten ajankohta tällaisen palvelun 
rakentamiselle olisi otollinen, 
mikäli ajatus kerää kannatusta.

Toimintamallilla olisi saavutetta-
vissa myös romun laatua paranta-
va hyöty. Kun valimo tekee varauk-
sen tietystä romuerästä romukaup-
piaalle, romut voitaisiin säilyttää 
odottamassa käsittelemättömänä 
romukauppiaalla. Romu murskat-
taisiin vasta tarvepäivänä, tai vähän 
ennen sitä, jolloin se saataisiin pa-
kattua käsittelyn jäljiltä kuumana ja 
kuivana suoraan autoon. Romun 
kuivaus tehtäisiin siis käsittelyn ai-
kana tapahtuvaa vääjäämätöntä 
kuumentumista hyödyntäen.

Siinäpä idea. Kiinnostuneita keho-
tetaan ottamaan yhteyttä suoraan 
Mustapirttiin. Samaan tapaan kuin 
asiakkaita on syytä hankkia hyvän 
suhdanteen aikana, on myös romu-
jen saanti tulevaisuudessa turvat-
tava nyt, kun ongelma ei vielä ole 
sietämätön.

VALUSANGON VALINTA, 
KÄYTTÖ, JA LAKISÄÄTEI-
NEN TARKASTUS: OIKEAN-
LAINEN JA TOIMIVA SENKKA 
OIKEAAN HOMMAAN
Markku Eljaala, Peiron Oy

Valusangoissa, eli tutummin sen-
koissa, löytyy valinnanvaraa. Suo-
men valimoissa tyypillisimmät ovat 
valamiseen käytettävät pohjavalu-
senkka, nokkasenkka, ja edellisestä 
jatkokehitetty, valettavan sulan sen-
kan pohjalta ottavalla nousuputkel-
la varustettu teekannusenkka. Näi-
den lisäksi tulevat mahdolliset siir-
to- ja käsittelysenkat. Kullakin on 
omat käyttökohteensa, vahvuu-
tensa, ja puutteensa.

Valusenkoista pohjavalusenkan 
vahvuuksiin on laskettava erino-
mainen kuonapuhtaus, valamisen 
helppous, ja tietyin varauksin tur-
vallisuus isojakin sulamääriä valet-
taessa. Sen ylläpito on kaatosenk-
koja työläämpää. Lisäksi sulan vir-
taaman säätelyyn on näitä rajalli-
semmat mahdollisuudet. Huuli-
senkka on senkoista yksinkertai-
sin. Se on halpa, yksinkertainen 

Toisena päivänä 
luennoivat asia-
pitoisella sisällöl-
lä Matti Musta-
pirtti, Markku 
Eljaala ja Anne 
Teräväinen.
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vuorata, eikä välttämättä tarvitse 
juuri huoltoa valujen välissä. Sula-
virta on portaattomasti säädeltä-
vissä. Sulan pinnalla kelluva kuona 
pääsee kuitenkin helposti putoa-
maan sulan mukaan. Lisäksi kaa-
tosenkalla valaminen vaatii pohja-
senkkaa enemmän taitoa valurilta 
sekä valuun osallistuvalta nosturin-
kuljettajalta. Teekannusenkan vah-
vuus nokkasenkkaan nähden tulee 
parantuneesta kuonapuhtaudesta, 
mutta vuoraaminen on työlääm-
pää, ja nousuputken tukkeutu-
misen riski on aina olemassa.

Valusenkka tulee nähdä erotta-
mattomana osana valukanavis-
toa, eikä jälkimmäistä tulisi yrit-
tää suunnitella huomioimatta, 
millaisella senkalla valu tullaan 
tekemään. Kaatosenkka esimer-
kiksi antaa pohjasenkkaa parem-
mat mahdollisuudet käyttää sup-
pilon sijaan varsinaista kaatoal-
lasta, sillä kaatosenkan kallistusta 
säätämällä pystytään ongelmitta 

pitämään allas täynnä koko valun 
ajan. Valusuihkun kuristaminen 
pohjasenkan stopparia sulke-
malla ei ole suositeltavaa.

Senkat ja niiden käyttö ovat yksi 
potentiaalinen valuvirheiden läh-
de. Esimerkiksi kuonaisesta sen-
kasta voi päätyä kuonaa aina kap-
paleeseen saakka. Epäonnistunut 
valukanavisto voi yhteisvaikutuk-
sessa senkan kanssa vetää ilma-
kuplia sulavirtauksen joukkoon, 
jakuljettaa ne aina kappaleeseen 
saakka. Senkan kosteus on yksi 
merkittävä riski. Kostea senkka on 
ilman muuta merkittävä kaasunläh-
de. Myös uusi vuoraus senkassa va-
pauttaa hyvin kuivattunakin kideve-
deksi sitoutunutta kosteutta vielä 
kaadettaessa ensimmäinen sulaerä 
senkkaan. Tämä on syytä muistaa.

Senkkaa huollettaessa tehdyn 
työn laadulla on vaikutusta sen-
kan käyttökelpoisuuteen ja käyt-
töikään. Esimerkiksi mitä mata-

lampi sementtipitoisuus vuoraus-
massassa on, sitä matalammassa 
lämpötilassa se luovuttaa kuivat-
taessa valtaosan vedestään, eli 
kuivuu helpommin. Erittäin ma-
talasementtiset (LCC- ja ULCC-)
massat ovat kuitenkin haastavia
sekoitettavia, mikä luo houkutuk-
sen lisätä massaan ohjetta enem-
män vettä. Tämän seurauksena 
vuorauksen kesto putoaa merkit-
tävästi. Senkkamassaa ei pidä val-
mistaa näppituntumalta, vaan ve-
simäärät on mitattava. Kuivaus ja 
esilämmitys on syytä tehdä kannen 
kera. Mikäli lämmitykseen käytettä-
vän kaasun joukossa poltatetaan il-
man sijaan happea, saadaan poltto-
ainetta säästettyä. Lämmityksen ar-
viointiin pelkkä senkan pinnan heh-
kuminen ei ole riittävä kriteeri. Pa-
rempi tapa olisi mitata lämpötila
vakioidusta paikasta syvemmältä 
vuorauksesta.

Senkan käytönaikaisesta valvon-
nasta ehkä tärkeimmät valvotta-

Keskittyneitä opintopäivien kuuntelijoita.
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vat seikat ovat vuorauksen kunto 
ja senkan yleinen sujuva toiminta. 
Vuorauksen paksuuden mittauk-
seen erinomainen apuväline on 
lämpökamera, mutta länkimitta-
kin on tyhjää parempi. Jos senkan 
pinta alkaa hehkua, on vuoraus jo 
auttamattomasti liian ohut. Oike-
an vuorausmateriaalin pitäisi kes-
tää senkassa vuosia ja satoja käyt-
tökertoja.

Senkat tulee lain vaatimuksesta 
tarkastaa käytännössä vuosittain. 
Lisäksi senkoilta vaaditaan vaati-
mustenmukaisuuden osoituksena 
CE-merkintä. On syytä muistaa, et-
tä mikä tahansa muutos CE-merkit-
tyyn senkkaan edellyttää uutta hy-
väksyntää. Myös vanhan, ennen 
CE-merkintöjä valmistetun senkan 
muuttaminen luo velvoitteen sen-
kan CE-merkitsemiseksi. Vaikka 
CE-merkintä sattuisi unohtumaan 
mahdollisen muutoksen yhteydes-
sä, on muutokselle tehtävä riittä-
vät lujuuslaskelmat, hitsien tarkas-

tuksen, ynnä muut toimet, joilla 
vaatimustenmukaisuus tulisi täy-
tetyksi. Tämä helpottaa tilannetta, 
jos senkan kanssa sattuu tapahtu-
maan minkäänlaista onnettomuut-
ta. Ehdoton minimivaatimus sen-
kalle on: Se ei saa missään olosuh-
teissa lähteä valamaan itsekseen. 
Senkka ei esimerkiksi saa lähteä 
kaatumaan tietyn kallistuskulman 
ohitettuaan, ja vaihteistoissa ja 
stopparimekanismeissa on olta-
va riittävät lukot kaatumisen tai 
aukeamisen estämiseksi.

Senkkojen määräaikaistar-
kastuksia varten on syytä laa-
tia kaikki tarkastuskohteet kat-
tava tarkastuspöytäkirja, ellei 
senkan valmistaja ole sellaista 
toimittanut. Pöytäkirjat tulee 
täyttää, kuitata ja säilyttää. Kar-
keasti sanoen vanhan senkan 
tarkastus käsittää senkan pur-
kamisen osiksi, riitävät NDT-
tarkastukset, turva- ja toimi-
laitteiden tarkastuksen, ja ka-

sattaessa kaikkien kiinnityseli-
mien (ruuvien ym.) vaihtamisen 
uusiin, lujimpiin mitä kaupasta 
löytyy.

Loppuun vielä tuntematto-
man sahurin viisas lausahdus:

”Älä polta työpaikkaasi, vaik-
ka omistajasta konkurssi voi 
olla hyvä ja tulipalo vielä pa-
rempi, niin työntekijät joutu-
vat kuitenkin CV:n tekokurs-
seille”.

Niinpä! Älä polta työpaikkaasi.

Rautpohjan valimon kakkoshallissa oli 1950-luvulla apumiehenä mies nimeltä Höttönen. Hänellä oli 
erinomainen kyky esittää tovereilleen silloin tällöin ohjelmaa laulaen ja itseään säestäen olemattomalla 
hanurilla. Kerran taas Höttönen oli suorittamassa ohjelmanumeroaan, kun paikalle saapui tuotantopääl-
likkö Risto Rintala. Höttönen istui kehän reunalla, eikä antanut Rintalan häiritä esitystään, vaan suoritti 
sen loppuun. Lopuksi hän markkeerasi hanurin oton harteiltaan riisumalla ensin toisen olkaremmin olal-
taan ja tämän jälkeen toisen. Painoi hanurin palkeet kiinni ja lukitsi ne. Laski hanurin varovaisesti perman-
nolle, laittoi rukkaset käteen ja alkoi töihin. Mitähän Rintalan mielessä liikkui, kun hän päätään pudistaen 
poistui paikalta.

Työnjohtaja Väinö Åberg (s. 1919) oli kova puhumaan. Valmetin Rautpohjan konepajan suulain mies taas 
oli Ville Vilenius. Ville tuli valimolle ja tapasi ensi kertaa Väiskin, joka vei vieraan koppiinsa. Väiski puhui ja 
puhui, eikä vieras voinut muuta kuin kuunnella. Poistuessaan kopista aika lailla pökertyneenä Ville pysäytti 
työnjohtaja Aarne Puhakan (s. 1915) ja kysyi: 
– Kuka se on tuo vanha käppänä tuolla kopissa? Minäkin luulen olevani jonkinlainen puhuja, mutta en saa-
nut kuin kaksi kertaa sanan väliin työntämällä Sevillan sen kurkkuun.

Kaskut Rautpohjan Valimosta, osa 6 ja 7. Kaskut kerännyt Olavi Piha. 
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Jo 180 vuotta 
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menestymisen mahdollistajana

VALIMOKIRJAN
JULKISTAMISTILAISUUS

Tilaisuudessa käyttivät puheen-
vuorot opetusneuvos Risto Ilomäki 
Tampereen kaupungin edustajana, 
kirjan päärahoittajan Teknologiate-
ollisuus ry:n edustaja yritysneuvos 
Antti Zitting, Valimoteollisuus ry:n 
asiamies, Aalto-yliopiston valimo-
tekniikan professori Juhani Orkas 
sekä luonnollisesti kirjan kirjoittaja 
Olavi Piha. 

Opetusneuvos Risto Ilomäki ker-
toi valimoalan koulutuksesta Tam-
pereella, jonne alan ammatillinen 
koulutus keskitettiin 1980-luvulla. 
Hän esitteli Tampereella toimivan 
Valimoinstituutin perustamisvai-
heita, toimintaa ja tuloksia sen 
perustamisesta v. 1995 tähän päi-
vään asti, ja vetosi alan toimijoihin 
intituutin tulevaisuuden puolesta. 

Suomalaisen valimoteollisuuden historia alusta tähän päivään saakka on 
nyt yksissä kansissa. Valimoalan ammattilaisen DI Olavi Pihan kokoama ja 
kirjoittama 532-sivuinen historiikki julkistettiin Tampereen työväenmuseo 
Werstaassa 31.1.2019 pidetyssä tilaisuudessa. 

Yritysneuvos Zitting antoi tun-
nustusta kirjan kirjoittajalle ja sen 
syntyyn vaikuttaneille tahoille. Va-
limoalan merkitys suomalaiselle 
teollisuudelle on aina ollut alan 
kokoa suurempi. Erityisen selvästi 
tämä on tullut esille Pirkanmaalla, 
joka on suomalaisen konepajate-
ollisuuden keskittymä. Valimoalan 
koulutukseen Valimoinstituutissa 
kehitetty ja toteutettu kaikki kou-
lutustasot yhdistävä vertikaalises-
ti integroitu koulutusjärjestelmä 
ei periaatteena ole kadonnut mi-
hinkään. Kirjan rahoittanut Tekno-
logiateollisuus ry:n 100-vuotissää-
tiö on jakanut merkittäviä summia 
alansa tutkimukseen ja tuotekehi-
tykseen. Valimoala on Suomessa 
palannut suuryritysten omistamis-
ta valimoista takaisin perheyritys-

pohjaiseen toimintaan. Tämä aset-
taa haasteita tehtävistä selviytymi-
selle, minkä alan yritykset ovat aina 
osanneet. Tästä ja nyt julkistetusta 
kirjasta on syytä olla ylpeä. 

Professori Juhani Orkas kertoi kir-
jan syntyvaiheista ja sen kirjoittajas-
ta. Ajatuksen esittämisestä vuonna 
2009 sen toteutumiseen on kulunut 
lähes 10 vuotta. Suurin osa työstä 
on hänen sanojensa mukaan revitty 
Olavi Pihan selkänahasta. Hän esit-
ti tekijälle parhaat kiitokset upeaan 
lopputulokseen johtaneesta sitke-
ästä työstä.

Olavi Piha esitteli puheenvuo-
rossaan lyhyesti teoksen sisältöä. 
Teos alkaa valamisen globaalin his-
torian lyhyellä esittelyllä, ja paneu-

TEKSTI JA KUVAT: Tuomo Tiainen

Suomen Valimoteollisuus -kirja 
julkistettiin Tampereella 31.1.2019
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Yritysneuvos Antti Zitting toi tilaisuuteen tervehdyksen Teknologiate-
ollisuus ry:n puolesta. Hän myös toi tervehdyksen kirjan suuremman 
rahoittajan eli Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön puolesta ja 
selvitti tuon säätiön olemusta ja toimintaperiaatteita sekä rahoitus-
kohteita.

Julkistamistilaisuuteen oli saapunut runsaasti – lähes 50 – kiinnostunutta kuulijaa ympäri Suomen. Tässä kuvassa 
etupenkissä vasemmalta lukien Lokomolla elämäntyönsä tehneet diplomi-insinöörit Timo Salokannel ja Paavo 
Tennilä. Tennilän vieressä teollisuusneuvos Yrjö M. Lehtonen ja reunimmaisena dipl.ins. Antti Lehtonen. 
 

tuu myös valamisen historiaan 
Ruotsi-Suomessa. Suomen vali-
moteollisuuden historian katso-
taan alkaneen vuonna 1836 ta-
pahtuneesta Fiskarsin valimon 
perustamisesta. Kirjassa käydään 
läpi valimoteollisuuden historiaa 
pääasiassa 10 vuoden jaksoissa 
tuosta ajankohdasta aina nyky-
päivään saakka. Vuosikymme-
net 1950- luvulta vuoteen 2000 
käydään yksityiskohtaisesti läpi.

Alussa suomalainen valimoteol-
lisuus oli perheyrityspohjaista ja 
ulkomaisten toimijoiden synnyttä-
mää. Vasta 1950-luvulla esiintyvät 
ensimmäiset suomenkieliset nimet 
valimoiden perustajina. Suuryritys-
ten perustamat valimot tulivat mu-
kaan voimakkaan kasvun aikana 
1960- ja 1970- luvuilla. 

Historiikin esittämisen ohella 
esitellään vuonna 1947 peruste-
tun Suomen Valimomiesten Liiton 
(vuodesta 1964 Suomen Valimo-
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Kone Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin oli avainasemassa 
teoksen alkuun saattamisessa.  Olavi Piha kävi 11.2.2019 Munkkinie-
men kartanossa kiittämässä tästä tärkeästä tuesta. Keskellä on vuori-
neuvos Heikki H. Herlinin pronssiin valettu muotokuva (kuvanveistäjä 
Mauno Oittinen, vuosi 1964).

tekninen Yhdistys) puheenjohta-
jat kuvien kera. Samoin esitellään 
vuonna 1977 Metalliteollisuuden 
Keskusliitto ry:n yhteyteen perus-
tetun Valimoiden toimialaryhmän 
(vuodesta 2010 Valu-tuoteteolli-
suus ry ja vuodesta 2017 Valimo-
teollisuus ry) puheenjohtajat. Vali-
moalan akateemiselle opetukselle 
ja tutkimukselle, yhteiselle tekno-
logiaohjelmana toteutetulle tutki-
musponnistukselle sekä Valimo-
instituutille on kirjassa omistettu 
omat lukunsa. 

Suuri urakka oli kaikkien toimia-
layhdistyksen nykyisten jäsenvali-
moiden sekä muiden valimoiden
ilmakuvaus, jonka toteuttamiseen 
kului kaksi kesää. Kunkin valimo-
kuvan yhteydessä on esitetty ky-
seisen valimon perustiedot. Mer-
kittävä osa kirjasta on myös omis-
tettu yksittäisten suomalaisten va-
limoiden historiakuvauksille. Lo-
puksi kirjan tekijä jäljittää suomen-
kielisen sanan valaa alkuperää ja 
käyttöä etymologian ja sananpar-
sien välityksellä.

Kirjan liitteissä on kuvattu suo-
malaista valimoteollisuutta nume-
roina, esitetty kaikki Suomessa toi-
mineet 480 valimoyritystä, joista on 
arkistoissa kirjallisia merkintöjä, ku-
vattu valimoteollisuuden järjestäy-
tymistä ja vuodesta1978 alkaen jär-
jestettyä Valun käytön seminaaria. 
Liitteissä on myös lyhyt esittely 

maailmanlaajuisesta World Found-
ry Organisation (WFO) –järjestöstä 
lähdeluettelon ja henkilöhakemis-
ton ohella. 

Vapaan sanan aikana puheen-
vuoron käytti suomalaisen vali-
moteollisuuden grand old man, 
89-vuotias DI Paavo Tennilä, jo-
ka kertoi yhteisistä opiskelu- ja 
työkokemuksistaan toisen tilai-

suudessa läsnä olleen keskeisen 
valimoalan vaikuttajan, DI Yrjö M. 
Lehtosen kanssa. Paavo Tennilä 
päätti puheenvuoronsa sanoihin: 
”Sillä, joka ei tunne historiaansa, 
ei ole myöskään tulevaisuutta”. 
Nyt julkaistun suurtyön, suoma-
laisen valimoteollisuuden histo-
rian nojalla voidaan siten ennus-
taa myös alan tulevaisuuden 
olevan turvattu.
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VALUN KÄYTÖN SEMINAARI 2019 
Valimoteollisuus 
teknologiamurroksessa

Perinteinen Valun käytön seminaari järjestetään tänä vuonna 28.-29.3.2019 puolitoistapäiväisenä tapahtu-
mana, ja paikkana on Sokos hotelli Ilves Tampereella. 

Seminaari kokoaa jälleen yhteen valukomponenttien käyttäjät ja valimot kuuntelemaan ja keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista liittyen valujen suunnitteluun, valmistukseen ja hankintaan. Seminaarin pääteemana 
on tällä kertaa ”Valimoteollisuus teknologiamurroksessa”, eli toisin sanoen kuinka digitalisaatio, IoT ja 3D-
tulostus tulevat muuttamaan valimoiden tuotantotekniikkaa ja tapaa toimia. Seminaarissa kuullaan lisäksi 
mielenkiintoisia esityksiä mm. sähköautojen yleistymisen vaikutuksesta valubisnekseen, yhä tiukemmasta 
valumateriaalien vaatimuspohjaisesta määrittelystä, valukomponenttien globaalista hankinnasta, kiertota-
loudesta sekä valutuotetekniikan koulutusnäkymistä.”

Seminaarin keynote-puheenvuoron torstaina 28.3. pitää Dimec Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala, joka 
esityksessään keskittyy erityisesti valmistavan teollisuuden digitalisaation mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Suunnittelutoimikunta:

Marko Telenius, pj Peiron Oy    Esa Vallius TEVO Lokomo Oy
Sami Hautamäki Alteams Finland Oy   Leena Eiranto Teknologiateollisuus ry
Ilari Kinnunen  Oy Johnson Metall Ab   Juhani Orkas Valutuoteteollisuusyhdistys ry/  
Marko Riihinen  Wärtsilä Oyj      Aalto-yliopisto

Osallistumismaksu: samalla laskutusosoitteella 1-2 osallistujaa: 430 €/hlö + alv 24 %,
           samalla laskutusosoitteella 3-4 osallistujaa: 390 €/hlö + alv 24 %,
           samalla laskutusosoitteella 5 osallistujaa tai enemmän: 330 €/hlö + alv 24 %. 
 Osallistumismaksu sisältää seminaarin monipuolisen ohjelman sekä seminaaripäivien ja ilta-
 tilaisuuden tarjoilut. Seminaarin laskuttaa Teknologiainfo Teknova Oy.

Ilmoittautumiset torstaihin 14.3.2019 mennessä osoitteessa https://www.lyyti.in/vks2019

Torstai - perjantai 28.-29.3.2019, Sokos hotelli Ilves Tampere

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY
VALIMOTEOLLISUUS RY

JUHANI ORKAS 
TOIMIALAYHDISTYKSEN ASIANTUNTIJA

TERVETULOA!
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TORSTAI 28.3.2019

Päivän puheenjohtajana on Eero Pellikka

8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.30 Avaus 
 Puheenjohtaja Eero Pellikka, Valimoteollisuus ry, VALTY
9:50 Talouskatsaus
 Pääekonomisti Jukka Palokangas, Teknologiateollisuus ry
10:20 Tauko
10:45 Keynote puheenvuoro: Valmistavan teollisuuden digitalisaatio 
 Toimitusjohtaja Harri Kulmala, Dimecc Oy
 Teknologiateollisuuden tekoälykiihdyttämö
 AI Accelerator Antti Poikola, Teknologiateollisuus ry   
12.00 Lounas
13:00 Teemakokonaisuus teknologiamurroksesta
 Materiaalien vaatimuspohjainen määrittely
 Sales and Quality Manager Ilari Kinnunen, Oy Johnson Metall Ab
 Suurten valukappaleiden 3D-valmistus ja valumallien skannaus 
 Chief Engine Expert Castings Jarkko Laine, Wärtsilä Oyj
 Teollinen Internet, IoT valimoissa ja konepajoissa
 Tohtorikoulutettava Kalle Jalava, Aalto-yliopisto
 Prosessitiedon kerääminen ja hyödyntäminen valimoissa, case Ulefos Oy Niemisen Valimo
 Sovellusarkkitehti ja -kehittäjä Mika Linho, Power Instruments Oy
15:00 Kahvi
15:30 Mistä laatua teollisuuden hankintoihin? Case julkiset hankinnat
 Kehityspäällikkö Matti Kiiskinen, SKOL ry
 Suomalaisen valimon toiminta kansainvälisillä markkinoilla
 Business Unit Director Seppo Erkkilä, Componenta Finland Oy
16:30 Suomen Valimoteollisuus kirja on nyt valmis
 DI Olavi Piha
 Illan kontaktitilaisuuden standien esittely  
n.17:00 Päivän päätös
19.00 Kontaktitilaisuus (stipendien jako, iltapala, cocktails)
21.00 Valomerkki (tilat käytettävissä loppuillan)  

PERJANTAI 29.3.2019

 Päivän puheenjohtajana on Marko Telenius

09.00 Miten sähköautobuumi muuttaa valubusinesta?
 Professori Juhani Orkas, Aalto-yliopisto
 Valimoalan ja valunsuunnittelijoiden koulutuksen nykytila ja tulevaisuus
 Koulutussuunnittelija Jouni Lehto, TREDU ja professori Juhani Orkas, Aalto-yliopisto 
10.00 Tauko
10:20 Valimoiden ympäristöhaasteista ja hiilijalanjäljestä
 Tohtorikoulutettava Tommi Sappinen, Aalto-yliopisto
 Valimo- ja konepajateollisuuden ympäristövaatimukset
 Ympäristöyksikön johtaja Seppo Heinänen, AX-Suunnittelu
 Ajankohtaista valimoalan ympäristötutkimuksesta 
 Tohtorikoulutettava Tommi Sappinen, Aalto-yliopisto
11.40 Lounas

                       

     
  HYVÄÄ KOTIMATKAA!
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KONEPAJA

WWW.TEVO.FI

LEVITYSTELATEHDAS

ON-SITE-PALVELUT

TERÄSVALIMO

PRONSSIVALIMO

08 265 8800  | tevo@tevo.fi

KONEISTUSTYÖT 
PAIKAN PÄÄLLÄ

— KONEISTUKSET
— PINNOITUKSET
— KORJAUKSET
— KUNNOSSAPITOTYÖT
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EUROPE – CHINA – INDIA – JAPAN – US
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Paavo Tennilän rahasto 
jakaa stipendejä 

Hallitus kokoontuu neljä ker-
taa vuodessa tehden kokouk-
sissaan päätökset stipendien 
jakamisesta saatujen hakemus-
ten perusteella rahaston säännöt 
huomioiden. Kirjalliset hakemuk-
set tulee toimittaa kaksi viikkoa 
ennen hallituksen kokousta SVY:
lle osoitteeseen Paavo Havaksen 
tie 5 D, 90570 Oulu, tai sähköpos-
tilla jani.isokaanta@svy.info. Vuo-
den 2019 ensimmäinen hallituk-
sen kokous on 6.2.2019, ja näin 
ollen stipendihakemukset kysei-
seen kokoukseen tulee olla toi-
mitettuna 23.1.2019. 

Hakemukset osoitetaan Suomen 
Valimotekninen Yhdistys ry:n halli-
tukselle. Hakemus voi olla vapaa-
muotoinen, mutta siitä tulee ilme-
tä selkeästi olennaisimmat tiedot 
hakijasta, ja selvitys siitä, miksi tai 
mihin tarkoitukseen stipendiä 
anotaan.

Otteita säännöistä:
 3 §. Rahaston tarkoitukse-
na on stipendien, matka-avustus-
ten ja tunnustuspalkintojen avulla 
tukea Suomen valimoteollisuuden 
teknistä, taloudellista, ympäristöl-
listä ja henkilöstöpoliittista kehitys-
tä, sekä edistää SVY:n säännöissä 
mainittuja tarkoitusperiä.
 5 §. Rahastosta jaetaan 
varoja SVY:n hallituksen päätök-
sien perusteella siten, että sekä 
pääoman tuottoa että pääomaa 
käytetään, kuitenkin enintään 1/10 
rahaston alkuperäisestä peruspää-
omasta vuodessa
 6 §. Rahastosta jaetaan 
varoja seuraaviin tarkoituksiin: 
tunnustuspalkintoja ensisijaisesti 
valimoalan opiskelijoille sekä vali-
moteollisuutta ja/tai SVY:n toimin-
taa edistäneille nuorille, alle 30-
vuotiaille valimoalan henkilöille, 
stipendejä opintomatkoihin, tut-
kimuksiin ja julkaisutoimintaan, 

stipendejä ammatilliseen päte-
vöitymiseen, muihin kohteisiin, 
joiden SVY:n hallitus katsoo täyt-
tävän kohdan 3. vaatimukset, ei 
hallinnointiin.
 8 §. Stipendien ja tunnus-
tuspalkintojen jakotilaisuuksia voi-
vat olla mm. SVY:n, lahjoittajien tai 
oppilaitosten järjestämät tilaisuu-
det.
 10 §. Stipendit on nostet-
tava ja käytettävä vuoden kuluessa 
niiden myöntämisestä. Mahdolliset 
lykkäyspyynnöt on esitettävä SVY:n 
hallitukselle.
 11 §. Muiden kuin tunnus-
tuspalkintojen saajilta edellytetään 
raportointia SVY:n jäsenlehdessä tai 
muulla tavoin. 

Mikäli stipendinhakijalla on kysyt-
tävää, asiamies vastaa kysymyksiin, 
ja lähettää pyydettäessä stipendira-
haston säännöt kokonaisuudessaan.

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry julistaa Paavo Tennilä stipendirahaston 
stipendit haettavaksi jatkuvana hakuna. SVY:n hallitus päätti kokouksessaan 
31.10.2018 Paavo Tennilän rahaston stipendien ympärivuotisesta hausta jä-
senistöltä tulleen palautteen perusteella. 
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Valimon luotettava yhteistyökumppani

Edustamme  varteenotettavia toimittajia ja laadimme asiakkaillemme
räätälöytyjä ratkaisumalleja jo yli 55 vuotta.

Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo

Uudesta tai regeneroidusta keernahiekasta poistetaan pöly 
ja se saatetaan haluttuun käyttölämpötilaan. Käsiteltävä hiekka 
voidaan kerralla joko lämmittää tai jäähdyttää. Vaaka 
mahdollistaa tarkasti määritellyn hiekkamäärän käsittelyn 
kerrallaan. Pienen kokonsa takia laite voidaan sijoittaa lähes  
kaikkialle keernahiekan valmistamoon. Teknologinen etu   
maksaa itsensä takaisin selvänä rahana. Uusin tekniikka 
tehostaa laitostanne ja tekee tuotannon taloudelliseksi. 

Koneet ja laitteet

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

   
– Automaattikaavaus:     Künkel-Wagner ja SLS Swisspour valukoneet
– Pullakaavamot:           Eri saksalaisia toimittajia
– Keernatykit:                Reissaus & Baumberg Maschinenbau (uudet koneet)
 Varaosat: Röper/Lämpe
– Hiekan elvytys, terminen ja mekaaninen: Axmann, DeAnTek, Webac
– Paineilmalähettimet:     Klein, Neuhof, DeAnTek
– Induktiouunit, -kelat, transistoritekniikka: I.A.S.
– Romun nostomagneetit:     Himmelmann. 
– Amiinikaasupesurit:      B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:       Eri toimittajia
– Sinkotekniikan vara- ja kulutusosat: AGTOS, STO-Strahltecnik, Team-Strahltecnik     
– Tärytekniikka:              Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet: Webac
– Furaani- ja alphaset-hiekkojen sekoittimet:  Webac, Axmann
– Tuorehiekkasekoittimet: Künkel-Wagner
– Panostuslaitteet, pölynpoisto:               Cyrus
– Valimosuunnittelu, valuohjelmat:    DeAnTek

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

Lämmitys- ja jäähdytysseula, 
panosajo (Neuhof)
Lämmitys- ja jäähdytys-
seula, panosajo DeAnTek 
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TEKSTI: Kari Pohjalainen
 “mallifossiili” Lepaalta

HISTORIAA

Hämeenlinnaan Sairion alueelle 
perustettiin vuonna 1952 Pronssi-
valu Oy. Valimon sijaitsi tosi histo-
riallisella paikalla, koska vesialu-
een takana olla nököttää kuuluisa
keskiaikainen Hämeen linna. Vali-
mon ja Hämeen linnan välillä lai-
nehti Vanajavettä muutama sata 
metriä.

Valimon perustajina kunnostau-
tuivat: Lauri Sundelin, Keijo Sun-
delin ja Pertti Mäntynen. Malli-
veistämönä toimi paikalle hinat-
tu junanvaunu, jossa tuskin pystyi
valmistamaan valumalleja, koska
työstökoneita ei juurikaan ollut. 
Varsinaisesti valumalleja pystyttiin 
valmistamaan vasta myöhemmin 
valimon käyttöön Turengista oste-
tussa entisessä meijerissä, jonne 
valimo siirtyi 1960-luvulla.

MAAILMANMESTARUUS 
VENEILYSSÄ 

Valimon omistajat neuvottelivat
aikoinaan Hämeenlinnan kaupun-
gin edustajien kanssa, voisiko kau-
punki tarjota jotain parempaa tilaa 
valimon tulevaksi sijaintipaikaksi. 
Yritykselle ei kuitenkaan löytynyt 
parempaa paikkaa, koska silloin ei 

uskottu Pronssivalun tuleviin me-
nestysmahdollisuuksiin. Totaalises-
ti pieleen mennyt arvio, koska yri-
tys myöhemmällä Finnscrew-toimi-
nimellään saattoi olla tunnetuin va-
limo maailmalla Suomesta. Tunnet-
tavuutta lisäsi menestykset kilpave-
neilyssä ja maailmanmestaruuden 
voittaminen vuonna 1992 Dubain 
Grand Prix-kilpailussa.

PIETARIN EPISODI

Vuonna 1993 aloitettiin yhteistyö 
Venäjällä, jossa kumppaniksi saa-
tiin suuri laivatelakka / monialayri-
tys, jonka tuoterepertuaariin kuu-
lui isokoisia laivapotkureita. Tämä 
Venäjä-seikkailu päättyi surkeasti, 
koska yhteistyökumppani toimi 
epärehellisesti, joka johti aikoi-
naan yhteistyön päättymiseen.

UPO EPISODI JA 
MALLIX MALLIVEISTÄMÖ

Pietarin jälkeen UPO-valimon ti-
lat Lahdessa olivat vapautumassa 
Componenta-yhtiön käytöstä, ja 
Finnscrew-yhtiö päätti vuokrata 
osan vapautuvista tiloista. Samas-
sa vaiheessa rakennettiin yhteis-
työtä mallinvalmistuksen alalla 
osakeyhtiönä Mallix Oy:n kanssa. 
Omistajajäseninä yhtiössä olivat: 

Jorma Hjelt, Eero Vuorinen, Arto 
Juutinen, Pertti Hilander Upon 
puolelta, ja Seppo Sundelin, Hen-
ri Sundelin ja Ismo Sundelin Finn-
screw:in puolelta. Potkurien vaike-
aan ja omanlaiseen valumallinval-
mistukseen istutettiin Lahdesta 
Pertti Hilanderia, joka kävi ”meri-
toitumassa” alaan Turengissa. 
Valumalliyhteistyö päättyi kui-
tenkin yhtiön lopettamiseen.

SCHOTTELL GMBH

Saksalainen Schottel GmBH 
osti vähemmistöosakkeet Finn-
screw-yhtiöstä, ja hankki samalla 
omistukseensa entisen Turen-
gin sokeritehtaan tilat ja maa-
alueet, ja aloitti tilojen sanee-
rauksen tuotantoon soveltuvaksi.

Näihin tiloihin siirrettiin entisen
Pronssivalun valumallinvalmistus  
omaan erillisrakennukseensa, jos-
sa aloitettiin vanhalla porukalla 
potkureiden ja muiden tarvittavi-
en valumallitarpeiden valmistus.
 
TEVON AIKA 

Vuonna 2005 Teuvo Joensuu osti 
valimon malliveistämöineen, ja uu-
den omistajan myötä yhtiön nimek-
si tuli TEVO Turenki. Yritys on tiettä-

TEVON 
(PRONSSIVALUN) 
MALLIVEISTÄMÖ   
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VALUMALLINVALMISTAJAT

Valumallinvalmistajina talossa 
ovat työskennelleet: Seppo Sun-
delin, Antero Koskinen , Hannu 
Lahdenperä, Jouko Peltonen, 
Mika Penttinen, Jouni Pöytäkivi 
ja Maarit Sundelin. Mallinvalmis-
tuksen työnjohtajana mallityön lo-
massa urakoi Seppo Sundelin.

Malesiassa operoivan 
Finnscrew-valimon potkurien 
mallien valmistuksen opettajaksi 
lähetettiin Suomesta Hannu Lah-
denperä, joka hoiteli alan ope-
tuksen paikan päällä tyylikkäästi. 
Potkurien valumallitekniikan tie-
donsiirto = opettaminen Malesi-
assa, kesti 3 kuukautta. Malesian 
potkurivalimon malliveistämössä 
työskenteli siihen aikaan 2 pai-
kallista valumallinvalmistajaa. 

västi ainoa valimo, jossa potkurei-
ta maassamme valmistetaan, aina 
valumalleista täysin asiakkaille läh-
teviin asennusvalmiiksi viimeistel-
tyihin pronssipotkureihin. Laivapot-
kurithan suunnitellaan ja valmiste-
taan omanlaisiksi kulloisinkiin eri-
laisiin vesiolosuhteisiin. Tuntuu jo-
tenkin hullulta, että vesi, jossa pot-
kuri työntää / vetää venettä tai lai-
vaa, voi olla erilainen eri vesistöo-
losuhteissa. Näin se vaan on, että 
tilauksen tullessa tarvitaan tarkat 
tiedot merestä, jossa potkuri vettä 
aikanaan myllertää.

Potkureiden valmistaminen on 
niin ”spesiaalityötä”, ettei niiden
tekeminen onnistunut edes suu-
ressa ja mahtavassa naapurimaas-
sammekaan, jossa tuli sekundaa, 
vaikka piti olla priimaa. Potkurei-
den virheitä ei voi korjata täyttö-
hitsauksella, koska potkuri ei nii-
den jälkeen ole riittävän hyvä, ja 
korjaus on ammattilaisten havait-
tavissa.

POTKURIEN 
VALMISTUSPROSESSI

Potkurien tekniset vaatimukset 
ovat aina tiukat, ja niiden valmista-
minen on oma erikoinen prosessin-
sa, joka poikkeaa melkoisesti nor-
maalien valumallien valmistustek-
niikasta.

KARKEA VAIHEISTUS POT-
KURIN MALLIN / MUOTIN 
VALMISTUKSESTA

Vaihe 1 
Leikataan 1 mm vahvuiseen peltiin 
siiven poikkipinnan ja alapuolen 
apu paartipohjan koko ja muoto.

Vaihe 2
Pohjalevyyn koneistetaan levyn vah-
vuinen (kaareva) ura, johon upote-
taan pystyyn paartipohjan ensim-
mäinen nousukaari. Näitä tarvitaan 
yleensä 14 – 15 kpl levyjä, joissa 
muoto muuttuu.

Hannu Lahdenperä va-
semmalla ja Seppo Sun-
delin oikealla. Heillä on 
käsissään paartipohjan 
nousukaati, jonka yläo-
sassa näkyy siiven poik-
kileikkauksen muotolevy.
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Vaihe 3 
Täytetään levyjen välit täyttömas-
salla, ja niiden kuivuttua kovaksi 
hiotaan mallin pinnan muoto 
kaarien pinnan tasalle.

Vaihe 4 
Kiinnitetään siiven poikkipinnan 
kaarevat levyosat paartipohjan 
oikeaan leikkauskohtaan.

Vaihe 5 
Täytetään mallien poikkileik-
kausmuodot valumalliepoksilla,
ja hiotaan ne potkurin leikkaus-
kaarien muotoiseen tasoon. Täs-
sä vaiheessa mallin lopullinen 
muoto ja pinta alkaa muotoutua. 

Vaihe 6 
Viimeistellään ja maalataan pot-
kurin siiven pinnat, ja muoto on 
valmis.

Vaihe 7 
Valmistetaan normaalilla tavalla 
valumuotin yläpuolen varsinainen 
muottiosuus. 

Jokainen potkurin ”lapaosuus” 
valmistetaan erillisenä muottina, 
ja lapojen määrä kertoo, kuinka 
monta potkuriosuutta kokonais-
muottiin tarvitaan. Ennen potku-
rin valua valettavan muotin siipi-
kohtaiset muottien osat yhdis-
tetään, ja siten saadaan lopullinen 
muotti valmiiksi, jossa on tarvittava 
potkurien lapamäärä napoineen.

MUISTIHIRMUT TURENGISSA

Kirjoitusta laatiessa on käytetty 
tukena Keijo Sundelinin henkilöhis-
toriaa, joka julkaistiin Valimoviestin 
numerossa 4/2012, ja haastattele-
malla nuorekasta ”Mr Pronssipot-
kurivalumestaria”kotonaan Turen-
gissä.

Potkurien valmistuksessa yrityk-
sen ”syömähampaina” ovat ura-

koineet kymmeniä vuosia Seppo 
Sundelin ja Hannu Lahdenperä, 
joiden tietämys ylitti totaalisesti 
haastattelevan mallilehtorin ym-
märryksen potkurien valmistustek-
niikassa. Pääasiassa kirjoituksen
”kantoaaltona” ovat toimineet 
haastattelut heidän kanssaan Te-
von malliveistämössä Turengissa. 
Lahden osuuden haastateltavana 
oli Jorma Hjelt, joka toimi Mallixin 
asiantuntijana yhteistyökuvioissa 
valumallien tuottamisessa. Jorma 
Hjelt työskenteli Hämeenlinnan 
Ammattikoulun jälkeen Tampel-
lassa mallipuuseppänä ennen läh-
töään Lahden Upo-valimon malli-
puusepäksi ja myöhemmin Upon 
nikkariverstaan työnjohtajaksi.

TAUSTAA SIIVEN VALMISTAMI-
SELLE JA YMMÄRTÄMISELLE

Kirjoituksen laatija oli ”märkäkor-
vaisena mallipuuseppänä ” 1960-
luvulla Tampellan malliveistämössä 

Tampereella, jossa kirjoittajalla oli 
mahdollisuus työskennellä yhtenä 
monista mallinikkarina Kaplan-tur-
biinien siipien valmistuksessa. 

Silloiset turbiinien siivet valmis-
tettiin metallisten nousukaaristojen 
avulla, joihin siiven poikkileikkauk-
sen paksuus saatiin aikaiseksi vane-
rilistojen avulla, ja jossa pintoihin 
lisättiin vielä ylimenevä ja lujuutta
lisäävä vanerikerros. TV2:ssa filmat-
tiin ja esitettiin aikoinaan ohjelma ni-
meltään ”Altin arki”, jossa näytettiin 
alusta loppuun saakka turbiinin sii-
ven valmistus. Mallipuuseppänä sil-
loin kuvatussa filmissä mallia raken-
teli Altti Rantala.
 

Paartipohjan valmis osuus, johon on kiinnitetty siiven poikkileikkauksien muo-
to- ja paksuuskaaret.
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VILLE HAATAJAN SIIRTYESSÄ 1.3. ALKAEN TOISEN YRITYKSEN PALVELUKSEEN 
YRITYKSEMME ORGANISAATIO MUUTTUU SEURAAVASTI;

MARIKA PAKSUNIEMI VASTAA JATKOSSA MYYNTIPÄÄLLIKÖN TOIMEN OHELLA VALIMON 
PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA.

VESA NOKIA SIIRTYY LAATUVASTAAVAN TEHTÄVÄSTÄ TUOTANTOPÄÄLLIKÖKSI. VESA ON 
TOIMINUT AIEMMIN MYÖS VALUSUUNNITTELIJANA.

MERVI ANTTILA ON NIMITETTY LAATUINSINÖÖRIKSI. HÄNEN YHTEYSTIETONSA OVAT
MERVI.ANTTILA@MIILUCAST.FI PUH. 050 409 8432

Lisätietoja antaa:
Miilucast Oy, Marita Paksuniemi, puh. 040 305 3239, marika.paksuniemi@miilucast.fi
Miilucast Oy, Vesa Nokia, puh. 050 449 9619, vesa.nokia@miilucast.fi

Nimitysuutisia

DI HANNU KARJALAINEN

 
ON HELMIKUUN LOPUSSA ALOITTANUT LUXILLA 
VASTUUALUEENAAN MYYNTI SUOMALAISILLE VALIMOILLE. 

HANNU ON AIEMMIN TOIMINUT SUOMIVALIMON SULATON TYÖNJOHTAJANA
 JA LAATUINSINÖÖRINÄ SEKÄ COMPONENTALLA KEHITYSINSINÖÖRINÄ. 

HANNUN TAVOITTAA OSOITTEESTA 
HANNU.KARJALAINEN@LUX.FI JA PUHELIMITSE NUMEROSTA 045 7750 3019.
 

Rekrytointi Luxilla 

Organisaatiomuutoksia Miilucastilla
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MALLIVETERAANIEN 
VUOSITAPAAMINEN   

Kyseessä oli vuosisadan vaihteen 
aikoina vaikuttaneiden valumalli-
alan yritysjohtajien tapaaminen. 
Tämän porukan vetämissä malli-
veistämöissä valmistettiin aikoi-
naan suuri osa silloisen Suomen 
valimoiden käyttämistä valumalli-
varusteista. 

Kokoontuminen oli Suomen his-
torian ensimmäinen valumallive-
teraanien tapaaminen, jota juhlit-
tiin malliveistämö Ris-Pertissä.

Tilaisuus aloitettiin kahvihetkel-
lä yrityksen maalaamon tiloissa, 
jossa nykyiset omistajat Aleksan-

der Strakh ja Pekka Varttila kertoi-
vat kuulijoille yrityksen historiasta. 
Tässä vaiheessa kilistettiin kuohu-
juomaa sisältävät pikarit tyhjiksi.

Tampereella kun oltiin, niin kah-
vipöydässä olivat tiätysti Pyynikin 
tornin kahvilan maankuulut munk-
kirinkilät. Munkkirinkiläkierroksen 
jälkeen suupielet sokerisina alkoi-
vat huulet lentää ja kerrottiin kuuli-
joille tämän hetken kuulumiset.

Kahvittelun jälkeen tutustuttiin 
nykyiseen mallinvalmistuksen tek-
niikkaan, joka suurelta osin lepää 
CNC-tekniikan harteilla.

Päivä jatkui Pyynikillä maukkaal-
la lounaalla 4-vuodenaikaa lounas-
ravintolassa, joka sijaitsee entisen 
Suomen Trikoon tiloihin rakennetus-
sa ravintolassa.

Veteraanien omistamat yritykset:
Erkki Lehti: Kangasalan Malliveistä-
mö, Erkki Hämäläinen: JTH-Service, 
Markku Gustafsson, Terho Nääppä 
ja Pentti Kiviranta: Mallikolmio, 
Pertti Mäkinen ja Risto Järvinen: 
Ris-Pert, Pentti Kivinen: Malli-Kivi-
set, Veijo Karttunen: Malliveistämö 
Karttunen Ky, Unto Sulkanen: Pirkan 
Valumalli Oy, Kalervo Järvenpää: 
Hämeen Malli ja Muotti, ja Pekka 
Virtanen: Mallityö Pekka Virtanen. 

Marraskuun lopulla 2018 kerääntyi Malliveistämö Ris-Pertille Hervan-
taan näyttävä joukko maamme valumallinvalmistuksen huippuosaajia. 

TEKSTI: KARI POHJALAINEN
KUVA: ERNO MÄKINEN

Pirkanmaan malliveteraaneja historiallisessa vuositapaamisessa.
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  Paavo Tennilä 
     90 vuotta
      27.4.2019

         Juhlii
    perhepiirissä.

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

Find out more at sibelco.eu/metallurgy

multiple minerals  
  from a single source

See us at 

METEC 
2015 
16-20 June

Hall 3 Stand C55

foundry advert 1.1 195x130 5mm bleed .indd   1 03/03/2015   17:07:11

  GIFA-MESSUT
   24.-28.6.2019 
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VALIMOMUSEON 
RUUHKAVUODET   

PERUSNÄYTTELYN UUDISTUS 

Yksi eniten aikaa vievä projekti 
on ollut perusnäyttelyn uudista-
minen. Monta kertaa olen tällä 
palstalla kertonut hankkeen ete-
nemisestä, joten lienee syytä täl-
läkin kertaa kertoa, että missä 
mennään.

Homma on nyt siis vihdoin päässyt 
alkuun, koska Karkkilan kaupunki
on myöntänyt tälle vuodelle inves-
tointimäärärahan hankkeelle. Ilo-
uutisena kerrottakoon, että vastaa-
va summa on käytössämme myös 
ensi vuonna. Ja alustavasti on lu-
pailtu rahoitusta myös vuodelle 
2020. Rahoitusta on saatu myös 
SVY:ltä ja Kone Oyj:ltä. Rahoituk-
sen lisäksi toinen hidastava tekijä 
on ollut museorakennuksen epä-
varma tilanne. Rakennushan on 
ollut pitkään myynnissä, ja viimein 
syksyllä kaupat tehtiin. Koska mah-
dollisten ostajakandidaattien int-
resseistä ei ole ollut varmaa tietoa, 
niin uudistusprojektia ei ole uskal-

lettu aloittaa. Nyt kuitenkin kaikki 
on selvää, ja valimomuseo jatkaa 
vanhalla paikalla maksaen vuokraa 
uudelle omistajalle.

Mainituista syistä johtuen muu-
tosprojektin aloitus on lähtenyt 
käyntiin vasta syksyllä. Museovie-
raan ei kuitenkaan kannata ihan 
vielä pidätellä henkeään, sillä ko-
vin paljon näkyvää ei ole vielä e-
sillä eikä kovin nopeasti tulekaan. 
Museon pintaremontti on kuiten-
kin jo alkanut. Varsinainen muu-
tostyö aloitetaan valaistuksesta, 
joka uusitaan kokonaan. Ensin a-
loitetaan vaihtuvien näyttelyiden
tilasta, sillä siellä vanhojen valai-
simien kunto on kaikkein kehnoin. 
Seuraavaksi edetään perusnäytte-
lyssä vaiheittain, ja lopulta Hög-
fors-osiossa. Ensimmäiset uudet 
valot asennetaan alkuvuodesta 
2019. Museoon on valittu, ja jo 
osittain hankittukin Erco-valaisi-
met, jotka ovat laadultaan mark-
kinoiden parhaat.

Toinen nyt jo vireillä oleva hanke 
on liikkuvan kuvan hankkiminen 
museoon. Tarkoitus on esitellä 
liikkuvan kuvan avulla vanhojen 
työmenetelmien vastapainoksi 
myös moderneja, puhtaita vali-
moita. Esimerkeiksi ovat valikoi-
tuneet Sacotec, Karhulan valimo
ja Componenta Karkkila. Toteu-
tus tässä hankkeessa on hieman 
viivästynyt eri syistä johtuen, mut-
ta vauhtiin päästään tämän vuo-
den alussa.Hankkeeseen liittyy 
myös AV-välineistön hankinta. 
Samaa projektia on periaattees-
sa myös joidenkin laitteiden toi-
minnan animointi.

Kolmas vireillä oleva asia on Loko-
mon kuuluisan sukellusaluksen (Mir 
1 ja Mir 2) miehistöpallon pienois-
mallin valmistuttaminen. Museol-
lahan oli vuosikaudet alkuperäinen 
varapallo ns. ikuisena lainana Loko-
molta, mutta valimo halusi ihan ym-
märrettävästi pallon takaisin omiin 
100-vuotisjuhliinsa. Koska kyseiset 
sukellusalukset ja erityisesti niiden 

TEKSTI: JANNE VIITALA

Ihmisen elämänkaaressa varsin usealle tulee tutuksi käsite ”ruuhkavuodet”. 
Yllättäen tällaista käsitettä voidaan soveltaa myös museomaailmaan. Ainakin 
Valimomuseoon. Tässä ja nyt!  
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Ercon edustaja Marco Planting esittelee museon uusia 
valaisimia. Janne Viitala/KRM 

miehistöpallot edustavat mieles-
tämme Suomen valimoteollisuu-
den kunniakkainta historiaa, niin 
museo on tilannut Maker3D Oy:ltä 
Lokomon sukellusaluksen miehis-
töpallon, jonka halkaisija on 80 cm. 
Esille se tulee museoon vasta, kun 
on sopivaksi katsomamme hetki. 
Sama pätee muihin uusiin, mu-
seolle lahjoitettuihin esineisiin.

Näihin mainittuihin hankkeisiin 
museolle myönnetyt rahat riittäne-
vät niukin naukin. Lisäksi kuitenkin-
hankitaan ainakin kolme koske-
tusnäyttöä, joissa esitellään 
1) Suomen ruukit 
2) Suomen valimot sekä 
3) Högforsin historia. 
Vireillä on myös hanke sukeltaa 
virtuaaliseen maailmaan, ja näyt-
telyyn hankitaan lapsille ja nuo-
rille tarkoitettu virtuaalinen valu-
simulointitehtävä. Näyttelyyn tu-

lee mahdollisesti muitakin VR-la-
seilla esitettäviä valimoihin liitty-
viä tarinoita. Näiden hankkeiden 
kustannukset pitää kattaa jollain 
muulla rahoituksella.

KIRJAPROJEKTIT

Näyttelyuudistuksen lisäksi kii-
rettä lisää erilaiset kirjaprojektit. 
Museon omia kirjaprojekteja on 
parhaillaan menossa peräti neljä, 
joista kiireisin on se usein hehkut-
tamani Högforsin 200-vuotishis-
toriikki, jonka pitäisi valmistuman 
vuonna 2020. Tämän lisäksi on te-
keillä kirja suomalaisista valurau-
taisista silitysraudoista, eräs va-
lokuvakirja sekä tietoteos Karkki-
lassa toimineesta rautakaivoksesta.

Omien kirjaprojektien lisäksi 
museolla on ollut kunnia avustaa 
viime vuonna kolmea muutak-

in kirjaprojektia, jotka kaikki tulivat 
päätökseensä vuoden 2018 lopul-
la. Ensimmäisenä julkaistiin Kark-
kilasta kertova kuvakirja, jossa on 
käytetty toista sataa museon ku-
vaa. Myös Högforsin tehtaan ruu-
kinpatruunoista on valmistunut 
uhani Silvánin kirjoittama tieto-
teos. Kaikkein isoin projekti on 
kuitenkin ollut Olavi Pihan kirjoit-
tama Suomen valimoteollisuus,
 jonka ilmestymistä varmasti aika 
moni odotti kärsimättömänä. Ei-
kä odotus ollut turha, sillä opus
on komea ja houkuttelee välit-
tömästi lukemaan.

Olavi Pihan kirjaan vielä liittyen 
on pakko mainita, että Suomen 
valimomuseo on Suomen vali-
moteollisuuden muisti, ja sel-
laisena se osoitti nyt käyttökel-
poisuutensa varsin isossa mit-
takaavassa. Kirjassa on käytet-

Högforsin patruunat löytyy jo museokaupasta. 
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Luistavia hiihtokelejä kaikille!

Andy McCoy musisoi museon Hanoi Rocks näyttelyssä. 
Janne Viitala/KRM

ty museoamanuenssin laskuo-
pin mukaan 15 museon arkis-
ton kuvaa. Suomalaisten vali-
moyrittäjien kannattaa pitää 
tämä tosiasia mielessään, kun 
tulee hetki, jolloin mietitään, 
että mitähän näille meidänkin 
yrityksestä kertoville valokuvil-
le, asiakirjoille, esitteille ja jul-
kaisuille voisi tehdä. Tietenkin
ne kannattaa lahjoittaa muse-
oon. Me kyllä pidämme niistä 
huolen, ja täällä aineisto on 
kaikkien käytössä. Tietenkin 
myös lahjoittajan käytössä! 
Materiaalin, etenkin valoku-
vien, tavoitettavuus paranee, 
kunhan pääsemme Finnaan 
(www.finna.fi) ehkä jo tämän 
vuoden puolella.

MUUT NÄYTTELYT

Menneen syksyn ja tämän tal-
ven yllätyshitti museossa on ollut 
Hanoi Rocks kokoelma by Make
 –näyttely, jossa siis esiteltiin le-
gendaarisen suomalaisen bän-
din uraa innokkaan keräilijän nä-
kökulmasta. Valitettavasti näytte-
ly on päättynyt siinä vaiheessa, 
kun tämä julkaisu tulee ulos pai-
nokoneesta. Näyttelyä kunnioitti 
läsnäolollaan muutamaankin ker-
taan itse yhtyeen kitaravirtuoosi 
Andy McCoy. Artisti on muistanut 
näyttelyä mainostaa oman kirjan 
mainostapahtumissa hyvinkin u-
sein, joten näyttelyyn ja valimo-
museolle on tullut ilmaista me-

diajulkisuutta, mikä on todella-
kin näkynyt lippuluukulla. Hän 
myös oli aidosti innoissaan mu-
seon muista osista löytyneistä 
valurautaesineistä. 

Hanoi Rocksin jälkeen vuo-
rossa on ITE-taidetta, josta 
siitäkään ei raskasta metallia 
tule puuttumaan.
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Tammikuun lopulla julkaistiin 
mittava teos ”Suomen Valimote-
ollisuuden 180 vuotinen historia”. 
Ostin kirjan. Olavi Piha on tehnyt 
todella merkittävää työtä kootes-
saan kansiin entisten ja nykyisten 
valimoiden ja valimolaisten kaval-
kaadin. Kirjaa pitää ehdottomasti 
esittää Tieto-Finlandia-ehdokkaak-
si. Oli mielenkiintoista lukea, miten 
alkutaipaleella pääosassa olivat yk-
sityishenkilöiden perustamat vali-
mot: kolme kaverusta, joista yksi 
valuri, toinen teollisuusmies ja kol-
mas rahamies. Myöhemmin olivat 
konsernivalimot keskeisemmässä 
roolissa aina 1900-luvun puolivälis-
tä 2000-luvun alkupuolelle. Viime 
vuosina käänne on mennyt taas yk-
sityishenkilöiden ja perheyritysten 
suuntaan, kun konsernit ovat 
ulkoistaneet valimoitaan. 

Valutuotanto oli pitkään suomalai-
sen koneenrakennuksen ydinosaa-
mista mm. sotakorvausten tekemi-
sessä ja sen jälkeisen metalliteolli-
suuden kehityksen aikana. Viime-
aikainen kehitys on kuitenkin huo-
lestuttava sen vuoksi, että samal-
la isot valunkäyttäjät ovat suurella 
vimmalla kääntäneet valuhankin-
nat ulkomaille. Halvemman valun 
maihin ostoja siirrettäessä on uh-
kana kaikki poliittiset, immateri-
aalioikeus- ja tekniset riskit, joihin 
harvoin varaudutaan. Kilpailussa 
halpamaita vastaan valimoiden 
hintataso on rapautunut, ja kun 

lisäksi volyymit ovat  laskeneet, 
niin kannattavuus on keskimää-
rin heikko. Kauhulla ajattelen 
seuraavaa tulossa olevaa lasku-
suhdannetta, jolloin tuotanto pu-
toaa 15-20 %. Valimokato saattaa 
olla valun käyttäjienkin kannalta 
kohtalokas. Niinpä valujen han-
kintastrategiassa  kannattaisi ra-
kentaa kotimainen tukipilarikin 
mahdollista halpamaasta vetäy-
tymistä varten.

Politiikassa puhutaan nyt paljon 
totuuden jälkeisestä ajasta. Kyber-
vaikuttaminen on oleellinen osa si-
tä. Pelätään, että joku ulkoinen ta-
ho vaikuttaa suoraan äänestäjiin. 
Tämä on turhaa panosten tuhlaus-
ta, kun riittää, että muutamaa kym-
mentä lehti- ja televisiotoimittajaa 
syötetään ”oikeilla” juttuaiheilla ja 
valmiiksi kirjoitetuilla jutturungoil-
la. Kun seuraa em. medioita, voisi 
kunkin toimittajan perään pistää 
(puolue se ja se).

Meille on muotoutunut yleiseksi 
luuloksi, että palkansaaja maksaa 
omat veronsa palkastaan. Oikeas-
tihan tilanne on , että yritys mak-
saa työntekijälle nettopalkan, hä-
nen työttömyys- ja eläkemaksunsa 
sekä työterveyden ja sitten yhteis-
kunnalle korvauksen työvoiman 
synnyttämisestä, kasvattamisesta
 ja kouluttamisesta ja hautaamises-
ta eli verot. Ei verot ole työntekijän 
omaa rahaa hetkeäkään. Tällä las-

kutavalla palkka on esim. työnteki-
jän kohdalla 15 € tunti tehdylle tun-
nille lomineen ja muine etuineen ja 
korvaus yhteiskunnalle on vähintään 
sama summa.

Jatkoksi edellisen kirjoituksen en-
nusteluihin voidaan lisätä se, että 
elämme yhtä merkittävää hetkeä 
kuin Neuvostoliiton romahdus; Eu-
roopan tappio on ilmeinen. USA ei 
tule enää jatkossa maksamaan Eu-
roopan NATO-maiden puolustus-
ta. Se ei maksa Turkinkaan osuutta, 
jolloin se kallistuu itään ja päästää 
pari miljoonaa pakolaista irti. Kun 
Euroopan maat epätoivoisesti li-
säävät puolustusmenojaan, niille 
käy kuin Neuvostoliitolle USA:n 
kanssa tähtien sotaa rakentaessa. 
Siihen BREXITit ja autotullit ja Kii-
nan ulosostamat saksalaisyritykset. 
Euroopasta tulee entistä mielen-
kiintoisempi ulkoilmamuseo, jolla 
on takanaan loistava tulevaisuus.

 
 

VAN...

TEKSTI: NIMIMERKKI VAN

Kolumni
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BET-KER OY
PL 13 Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
Puhelin (08) 410 5600
www.betker.fi

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

INS.TSTO. AX-LVI OY
PL 428
33101  TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.ax.fi   
  
                                                                 
KETO SOFTWARE OY
Ohjelmistoratkaisut
Kari Teräsniska 
Puhelin  0400 730 630
www.improlity.com  

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

MALLIVARUSTE KOSKI OY
Maakunnantie 2
27430  PANELIA
Puhelin  (02) 8647 465
Faksi  (02) 8647 465
                                               

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

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

                                                                       

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

WWW.SVY.INFO

VALIMOINSTITUUTTI
www.valimoinstituutti.fi
www.valuatlas.fi
www.svy.info
                                                                                 

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

RIVI-ILMOITUKSET
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SUOMEN VALIMOTEKNISTÄ YHDISTYSTÄ TUKEVAT YRITYSJÄSENET
Yritys / Osoite / Puhelinnumero / www.sivut tai sähköpostiosoite

Oy Aga Ab
Itsehallintokuja 6, 02600  ESPOO
010  2421, www.aga.fi

Alteams Finland Oy
PL 91 (Yritystie 1)
40351 Jyväskylä
0201 339 500, www.alteams.com

ASK Chemicals Scandinavia Ab
Box 22, SE-125 21 Älvsjö
+46 70 563 0326
www.ask-chemicals.com 

Beijer Oy
Elannontie 5, 01510  VANTAA
(09) 6152 0550, www.beijers.fi

Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie 4
84101  YLIVIESKA
(08) 410 5600, www.betker.fi

Calderys Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
0207 680 600, www.calderys.fi

Componenta Finland Oy
Panuntie 4
00610 HELSINKI
010 403 00
www.componenta.com

Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 28 D
00211  HELSINKI 
(09) 682 1544, www.diaco.fi

Erikoisvalu Oy
Kartanonlenkki 51, 
04680  HIRVIHAARA, 
019 - 689 3311,  
www.erikoisvalu.fi

Ferral Alucast Oy
Ferralintie 1, 68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.fi

Leino Cast Oy
Leinonkatu 5, 24100  SALO
(02) 77500, www.leinocast.com

Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3, 02650  ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi

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

Malliveistämö Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200  KANGASALA
(03) 379 1330
karttunen@malliveistamo.fi

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

Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11
28100  PORI
(02) 641 8540
www.mecatrade.fi

Miilucast  Oy
Merikatu 7, 92101  RAAHE
010 585 6200, 
www.miilucast.fi

Peiron Oy
PL 88, Teollisuustie 4
32801  KOKEMÄKI
020 750 9400, www.peiron.fi

Ponsse Oyj
Ponssentie 22
74200  VIEREMÄ 
020 768 800, www.ponsse.fi

Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210  HELSINKI 
(09) 675 166
ravatek@ravatek.fi

Finfocus Instruments Oy
Lepolantie 16 
00660  HELSINKI
010 328 9980
www.finfocus.fi36

Heraeus Electro-Nite 
International N.V.
Hitsaajankatu 20
00810  HELSINKI
050-326 4793
Johanna.Bartsch@heraeus.com

Insinööritoimisto 
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101  TAMPERE
(03) 2680 111, www.ax.fi

Karhulan Valimo Oy
Pajatie 91
48600 KOTKA
www.karhulafoundry.com

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

Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
SE-191 02 SOLLENTUNA 
www.karlebo.se

Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600  KARKKILA
(09) 225 9281, www.malliapu.fi

Keskipakovalu Oy
Lastikankatu 21
33730  TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.fi

KM-Valu Ky
Teollisuustalo, 
40900  SÄYNÄTSALO
(014) 337 3200
www.km-valu.fi
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TAPAHTUMAKALENTERI 2019

28.-29.3.2019 Valun käytön seminaari, Tampere

24.-28.6.2019

GIFA/THERMPROCESS/METEC/NEWCAST

Dusseldorf, www.gifa.com, 

www.messe-duesseldorf.com

4.10.2019 Vuosikokous, Karhula

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

Tevo Lokomo Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE

Viasveden Hiekka- ja 
Kuljetusliike Oy
Vanha Raumantie 811 
28660  PORI
(02) 6471 230
www.viasvesihiekka.fi

Valmet Technologies  Oy, 
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101  JYVÄSKYLÄ 
010 672150
www.valmet.com

Valmet Technologies  Oy,
Valkeakoski terätehdas
PL 125, Niementie
37601  VALKEAKOSKI
010 6720000
 www.valmet.com

Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101  VAASA
010 709 0000, 
www.wartsila.com

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

Sandvik Mining and 
Construction Oy
PL 100, 33311  TAMPERE 
0205 441 20
www.tamrock.sandvik.com

Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800
 www.selcast.fi

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

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

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

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

Suomivalimo Oy
Parkatintie 31, 72140 IIsalmi
www.suomivalimo.fi

Uudenkaupungin 
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.fi

Tekmur Oy
Jokisentie 167
05200  RAJAMÄKI
(09) 8386 4300
 www.tek-mur.fi
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Puh. 040 7211 220 

SUOMEN VALIMOTEOLLISUUS 
on ensimmäinen valimoteollisuut-
tamme kokonaisuutena kuvaava 
teos. Kirja kertoo valimoalan lähes 
200 vuotta kestäneen kehityshis-
torian. Teos sisältää ainutlaatuisen 

lentokoneesta kuvatun kuvaka-
valkadin noin 50:stä maamme 
valimosta ja siinä on myös luet-
telo lähes 500:sta suomalaisesta 
valimosta.

SUOMEN 
VALIMO-

TEOLLISUUS

Sivukoko 210 x 250 mm, 
532 sivua

HINTA 
SVY:N JÄSENILLE 

75 € 
Hinta sisältää 
postituskulut.

KIRJA  ON 
ILMESTYNYT!

TILAUKSET 
www.olavipiha.fi
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MEDIAKORTTI
Valimoviesti
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry
 Finlands Gjuteritekniska Förening rf

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

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

AINEISTOT JA AIKATAULUT

Numero  Aineiston jättöpäivä   Lehti ilmestyy viikolla 
1   10.2.    11
2   10.5.    23
3   20.8.    38
4   10.11.    50

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 210 x 270 mm
Värillinen

AINEISTOT JA ILMOITUSMYYNTI
Jani Isokääntä p. 040 834 8088, jani.isokaanta(at)svy.info

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

1     570  175 x 225
½     350  175 x 110
¼     220  85 x 110
Rivi       75  85 x 30

Huom! Koko sivun ilmoitukseen on tehtävä 2mm leikkuuvarat.
Mikäli haluat useamman sivun, ota yhteyttä ilmoitusmyyntiin.
Mediakortissa esitetyt hinnat ovat alv 0 %.

OSOITE
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

PUHELIN 
040 – 834 8088

Puh. 040 7211 220 

SUOMEN VALIMOTEOLLISUUS 
on ensimmäinen valimoteollisuut-
tamme kokonaisuutena kuvaava 
teos. Kirja kertoo valimoalan lähes 
200 vuotta kestäneen kehityshis-
torian. Teos sisältää ainutlaatuisen 

lentokoneesta kuvatun kuvaka-
valkadin noin 50:stä maamme 
valimosta ja siinä on myös luet-
telo lähes 500:sta suomalaisesta 
valimosta.

SUOMEN 
VALIMO-

TEOLLISUUS

Sivukoko 210 x 250 mm, 
532 sivua

HINTA 
SVY:N JÄSENILLE 

75 € 
Hinta sisältää 
postituskulut.

KIRJA  ON 
ILMESTYNYT!

TILAUKSET 
www.olavipiha.fi
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Keväiset vinkit kaikille teräksen valajille

Toimisto
Tulkinkuja 3
02650 Espoo
Puh 09 622 0550
info@lux.fi, tilaukset@lux.fi

Varasto
Kuusimäentie 2
01900 Nurmijärvi
Puh 09 854 3401
varasto@lux.fi

www.lux.fi

1. Eristävällä Izocast-tiilellä pidempi jähmettysmisaika
Kun haluat hidastaa sulan jähmettymistä ja samalla aikaansaada 
hyvän pinnanlaadun, eikä kvartsihiekan eristyskyky ole riittävä, 
on ratkaisu sandwich-rakenteisessa Izocast muottitiilessä. Siinä 
yhdistyvät vahva pintamateriaali ja erinomaisesti eristävä tausta. 
Näin saavutat erinomaisen valukappaleen pinnanlaadun!

2.  Roimaa säästöä ASK:n eksotermisillä KMV-syötöillä
Erityisesti teräksen valua varten suunniteltu eristävä eksoterminen 
syöttö, jonka edistykselliset ominaisuudet mahdollistavat 70 %
hyötysuhteen (käyttämiesi syöttöjen hyötösuhde lienee n. 30 %).
Tämän ansiosta syöttöihin jää paljon vähemmän sulaa, ja saat 
valettua enemmän muotteja yhdellä uunillisella, jonka lisäksi 
putskopin väki kiittää suuresti. Moduulit aina 14,5 saakka.

Kokilleja

Perinteinen
eristävä

tiili

Huomaatko eron: 
Vasemmalla perinteisillä 
eristävillä syötöillä tehty 
valu, oikealla ASK 
Exactcast KMV syötöillä
syötetty valu

Pinta
Izocastilla

Kuva: ASKKuva: ASK

Kuva: Seeif

Kuva: Seeif


