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puheenjohtajan palsta

Niku Nurmi

Tällä kertaa on mukava aloittaa kirjoitus
loistavan kesän jäljiltä. Asiasta voidaan tietenkin olla
montaa mieltä sillä kesäkuu kun oli yksi historian kylmimmistä. Alkukesän aikana pääsimme nauttimaan %rasiliassa järjestetyistä jalkapallon MM-kisoista tai ainakin
ne jotka jalkapallosta ylipäätään ovat kiinnostuneita.
Maailmanmestaruuden voittanut joukkue oli varmaan
monelle hienoinen yllätys vaikka he historiassa ovat mestaruuksia voittaneetkin.
9alimoissa työtilanne on ollut lähes vakio jo pidemmän
aikaa joten lisää tilauksia kaivataan. Ukrainan kriisi sekoittaa jo muutenkin haastavaa taloustilannetta Euroopassa. 3akotteiden astuminen voimaan aiheuttaa tällä hetkellä suurelle joukolle yrityksiä niin sanotusti harmaita hiuksia. Tällä hetkellä osapuolet ovat jo onneksi päässeet neuvottelemaan sovusta mutta ei se valitettavasti taida kovin
lähellä vielä olla. Jotain positiivistakin on sentään menossa sillä <hdysvalloista olemme kuulleet jo hieman valoisammista näkymistä. Toivotaan että maailmantalouden
pyörät lähtisivät pian taas pyörimään.
Raahessa pidettävä vuosikokouksemme lähenee kovaa
vauhtia ja odotamme sinne reilusti jäseniämme mukaan.
Ulkomaantoimikunta on aktivoitunut jälleen pienen hiljaiselon jälkeen ja parhaillaan järjestellään matkaa ensikesän Düsseldor¿ssa pidettäville *IFA-messuille.

Denna gång är det trevligt att börja skriva
efter en ypperlig sommar. Man kan förstås även vara av
annan åsikt då juni i år var en av de kallaste någonsin. I
början av sommaren ¿Fk vi eller åtminstone fotbollsintresseradfe njuta av 9M i fotboll som försiggiFk i %rasilien. Laget som vann världsmästerskapet var säkert en
liten överraskning för många fastän de vunnit mästerskap
även tidigare.
I gjuterierna har arbetsläget varit så gott som oförändrat
redan en längre tid så mera beställningar vore välkomna.
Krisen i Ukraina påverkar det annars utmanande ekonomiska läget i Europa. Sanktionernas ikraftträdande förorsakar för närvarande så kallade gråa hår åt en stor skara
företag. 1u har parterna doFk som tur är börjat förhandla
om sämja men tyvärr ser det ut som om sämjan inte vore
riktigt nära. 1ågot positivt är doFk även på gång då vi
från Förenta Staterna hört om något ljusare utsikter. Hoppas att världsekonomins hjul snart rullar som de skall.
crsmötet i %rahestad närmar sig med stormsteg oFh vi
hoppas på ett rikligt deltagande. Utrikeskommittén har
igen aktiverat sig efter en lugnare tid oFh nu organiseras
resor till *IF$-mässan som arrangeras nästa sommar i
Düsseldorf.
-ag önskar er alla en riktigt ¿n höst oFh hoppas vi ses i
%rahestad

2ikein hyvää syksyä teille kaikille ja nähdään Raahessa
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Asiamiehen
asiaa
20.8.2014

9alimoiden tilauskannoissa on kesän jälkeen
havaittavissa orastavaa optimismia ainakin lyhyellä aikajänteellä. Toivottavasti kauan ja hartaasti odotettu taantuman taittuminen olisi jo ovella. Malliveistämöillä puolestaan on tällä hetkellä tarjolla runsaasti vapaata kapasiteettia. Pidemmän aikajakson jatkuvuutta tarvittaisiin sielläkin epävarmuuden eliminoimiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi.
Vuosikokous
<hdistyksen . vuosikokous järjestetään Raahessa. Ilmoittautumisaika meni umpeen elokuun viimeinen päivä
mutta perinteen mukaisesti asiamiehelle annetun hyvän
selityksen kera voi kokoukseen vielä ilmoittautua sellaisetkin jotka kuuman kesän huumassa unohtivat ilmoittautua ajallaan. Toivottavasti näemme sankoin joukoin Raahessa.

Jäsenistö
Elokuun kokouksessaan hallitus hyväksyi 3 uutta jäsentä
S9<n jäseneksi

28 yhdistyksemme jäsentä on jättänyt jäsenmaksun maksamatta vuosina 2013 ja 2014. Hallituksen päätöksen
mukaisesti nämä jäsenet poistetaan jäsenrekisteristä. Tämän jälkeen yhdistyksemme jäsenmäärä on 3 jäsentä.

Lopuksi
<hdistyksen kotisivujen uusiminen on taas liikahtanut
hiukan eteenpäin. Tavoitteena olisi saada uudistus valmiiksi seuraavaan vuosikokoukseen mennessä. Sitten kun
ne saadaan julkisiksi niin jäsenistön palautteen perusteella sivuja edelleen muokataan halutun kaltaiseksi. Samalla
voisi vihjata jäsenistölle aktiivisuudesta myös painetun
lehden puolelle viime vuosien ajan lehti on pääasiallisesti
ollut muutaman kirjoittajan varassa unohtamatta lehden
tekemisen mahdollistavia mainostajia. Nyt olisi hyvä
hetki teroittaa kynä ja aktivoitua tuottamaan juttuja lehteemme. Mainiona esimerkkinä on tässä lehdessä julkaistava mallitoimikunnan matkakertomus. 9alimoala on
monipuolinen pelikenttä jolla sattuu ja tapahtuu kaikenlaista joten jos vähänkin siltä tuntuu niin tarjotkaa ihmeessä jutun tynkää asiamiehelle.
Hyvää syksyä kaikille toivottaen.

Järvinen, Toni
Rajamäki, Tuija
Tuominen, Marko

Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Raahen Taitopaja
Oras Oy

Jani Isokääntä
asiamies

Hallitus ja asiamies toivottavat Teidät tervetulleeksi mukaan S9<n toimintaan.

SVY:n asiamies
Jani Isokääntä
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu
Puh
e-mail
Pankki
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040 8348088
jani.isokaanta@svy.info
Nordea IBAN FI49 1012 3000 0732 11
BIC NDEAFIHH
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vuosikokous 2014

Vuosikokous
−
Årsmöte
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 67.
vuosikokous pidetään
perjantaina 3.10.2014 klo 12.00
Hotelli Raahen Hovi,
Kirkkokatu 28, 92100 Raahe
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n
mukaiset asiat.
Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 67.
årsmöte arrangeras
fredagen den 3.10. 2014 kl 12.00
Hotell Raahen Hovi,
Kirkkokatu 28, 92100 Brahestad
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som
upptas i stadgarnas 9. §.

Ilmoittautumisaika vuosikokoukseen meni
umpeen elokuun lopussa mutta jos olet
kiinnostunut osallistumaan kokoukseen ota
yhteyttä asiamieheen.

Ohjelma 2014
Torstai 2.10.2014
Saapuminen hotelliin Hotelli Raahen Hovi
Kirkkokatu 28 2100 Raahe
20.00 Iltapala Hotelli Raahen Hovi
Perjantai 3.10.2014
08.30

Ilmoittautuminen aamukahvit
Hotelli Raahen Hovissa
0.00 9ierailu MiiluFast 2y MiilumaFhine 2y
Miiluweld Oy ja Miilux Oy
11.00 %uffet-lounas Hotelli Raahen Hovissa
ilmoittautuminen jatkuu
12.00 S9<n vuosikokous
13.00–13.30
Iltapäiväkahvit
13.30–15.30
Esitelmätilaisuus
– Miilukangas-konsernin puheenvuoro
Pekka Miilukangas
– Raahen kaupungin edustajan puheenvuoro
– Ruukki Metals Oyn puheenvuoro Kari Ojala
– Päätössanat 9ille Haataja

VALIMOVIESTI 3 s 2014

12.15–15.30
Rinnakkaisohjelma
– :anhan Raahen alue perinteinen kahvihetki
kahvila Ruiskuhuoneella
1.30
1.00
–

–
–
01.00

Sauna Hotelli Raahen Hovi
Iltajuhla Hotelli Raahen Hovissa
juhlaillallinen
Jokirapu Skagen,
Pippurijuustolla aateloitua härkää,
punaviinikastike ja yrttiperuna,
Appelsiini-suklaa cupcake
muuta ohjelmaa
tanssia
Tilaisuus päättyy
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SVY:n toimintakertomus
vuodelta 2013–2014
1. Yleistä

Toimintakaudella tilanne valimoteollisuudessa pysyi edelleen erittäin haastavana. <hdistyksemme jäsenmäärä oli
lievässä laskussa. <hdistyksen merkittävimmät tapahtumat olivat vuosikokous Porissa sekä opintopäivät Tampereella. Toimintakausi päättyi lähelle budjetoitua tulosta.

2. Vuosikokous ja hallituksen toiminta
9uosikokous järjestettiin yksipäiväisenä Porissa
4.10.2013 ja kokoustapahtumassa osallistujia oli 5 henkilöä. Puheenjohtajana kokouksessa toimi isäntäyrityksen
&omponenta Finland Oy Porin edustaja tehtaanjohtaja
Mika Haapala. Kokouksen sihteerinä toimi asiamies Rauno Sippel. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi
valittiin Mari Manner ja Mikko Tervamäki. 9uosikokouksen juhlatoimikunta oli onnistunut hienosti järjestelyissään ja siitä heille lämpimät kiitokset.
Hallituksen 2013 – 2014 jäseniksi valittiin vaalilautakunnan ehdottama kokoonpano puheenjohtajaksi Niku Nurmi (Componenta Finland Oy Högfors). Jäseniksi valittiin
Kari Hakala (UR9 Oy) Mika-Jussi Juutilainen (Sul]er
Pumps Finland Oy Karhulan 9alimo) Jouni Lehto (9alimoinsituutti) sekä Matti 9irta (Metso Minerals Oy Lokomo Steel Foundry). 9arajäseniksi hallituksen jäsenille
valittiin (yritykset samassa järjestyksessä kuin edellä)
Markus Lahdensivu Tuula Höök Pekka Olkinuora ja
Juho Mäkinen. Hallituksen jäsenet valitsivat keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Matti 9irran.

4. Toimikuntien toiminta
4.1 Koulutustoimikunta

Opintopäivät 2014 pidettiin .-.2.2014 perinteiseen tapaan Hotelli Cumulus Koskikadussa Tampereella. Opintopäivien teemana oli Sulatuksen saloja ja teeman mukaisesti tilaisuus käsitti kotimaan asiantuntijoiden pitämiä
luentoja sekä yritysvierailun. Osanottajina oli 41 henkilöä
mikä takasi myös opintopäivien osalta positiivisen taloudellisen tuloksen yhdistyksellemme. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimi Markku Eljaala.
4.2 Ulkomaan toimikunta
Toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistys ei järjestänyt
toimintakauden aikana ulkomaan opintomatkaa. Ulkomaan toimikunnan puheenjohtajana toimi Carl-Johan
Nybergh.
4.3 Mallijaosto
Mallijaoston toimintakausi oli edellisvuosien tapaan aktiivinen sisältäen kokouksia sekä Turkin matkan. Mallijaoston puheenjohtajana toimi 9eikko Karttunen.
4.4. Lehtitoimikunta
9alimoviesti ilmestyi toimintakauden neljä kertaa. Lehden
toimituksesta huolehti Ole Krogell ja Kaisa AhomaaKrogell. Lehtitoimikunnan puheenjohtajana toimi Jouni
Lehto ja vastaavana päätoimittajana S9<n hallituksen
puheenjohtaja Niku Nurmi. 9alimoviestin kannattavuus
pysyi hyvällä tasolla.

Tilintarkastajiksi valittiin vaalilautakunnan ehdottaman
tilintarkastusyritys Deloitten Mikael Paul ja Deloitten
keskuudestaan valitsema toinen tilintarkastaja sekä varalle
Deloitten keskuudestaan valitsemat tilintarkastajat. 9aalilautakuntaan valittiin puheenjohtajaksi Jani Isokääntä ja
jäseniksi Jari Paulasuo Petri Rakkolainen ja Marko Riihinen

4.5 Perinnetoiminta
<hdistyksen edustajina Suomen 9alimomuseosäätiön
hallituksessa olivat Matti Johansson ja Raimo Koski.

Hallitus kokoontui viisi kertaa ollen jokaisessa kokouksessa päätösvaltainen. <hdistyksen asiamiehenä toimi
Rauno Sippel ja hänen yllättävän poismenonsa jälkeen
Jani Isokääntä. Kaikkiin hallituksen kokouksiin kutsuttiin
hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat
koulutustoimikunnasta ulkomaan toimikunnasta ja lehtitoimikunnasta sekä mallijaoston edustaja ja S9<n edustaja Suomen valimomuseosäätiön hallituksesta.

5. Tilikauden tulos
Suomen 9alimotekninen <hdistys ryn hallitus ehdottaa
vuosikokoukselle tilikauden tuloksen kirjaamista voitto/
tappiotilille.

4.6. Paavo Tennilä -rahasto, SVY:n apurahat
Paavo Tennilä -rahaston Stipendejä myönnettiin 1500
euroa.

Kotkassa 20.8.2014
SVY:n hallitus

3. Jäsenistö
<hdistyksen henkilöjäsenmäärä oli toimintakauden päättyessä 88 henkilöjäsentä ja 4 yritysjäsentä.
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SVY:n toimintasuunnitelma
kaudelle 2014-2015
1. Yleistä
Tulevalla toimintakaudella jatketaan edellisen toimintakauden suuntaviivoja tapahtumien ja yhdistyksemme
jäsenlehden 9alimoviestin osalta. <hdistys tarjoaa jäsenistölleen muun muassa opintomatkoja ja koulutustilaisuuksia. Taloudessa pyritään saavuttamaan nollatulos.
Tavoite on haastava yleinen epävarma taloustilanne huomioiden. Kevään 2015 aikana toteutettavat talviopintopäivät antanevat positiivisen vaikutuksen yhdistyksemme
talouteen. Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan sekä henkilö- että yrityspuolella aktiivisesti vaikka näinä haastavina aikoina se on todella hankalaa.

miseksi meidän tulee jatkossakin aktivoida jäsenistöämme
julkaisemaan kirjallisia tuotoksia jäsenlehdessä. Toimintakauden 2014-2015 lehden toimituksesta ja ulkoasusta
huolehtii Kaisa Ahomaa-Krogell ja painotöistä Painojussit
Oy Keravalta. 9alimoviestin nettiversiota julkaistaan
S9<n kotisivuilla. S9<n kotisivujen uudistusta jatketaan edelleen ja uudistus on tarkoitus saattaa päätökseen
kuluvan toimintakauden aikana.

5. Mallijaosto
Mallijaoston toiminta jatkuu aktiivisena vanhaan malliin.

6. Perinnetoiminta
2. Opintomatkat
Ulkomaan opintomatka GIFA messuille on tulevalle toimintakaudelle suunnitteilla.

3. Koulutustoiminta
Koulutustoimikunta kokoontuu syksyn aikana tekemään
suunnitelmia talviopintopäivistä 2015. Alustavien suunnitelmien mukaan opintopäivät tullaan järjestämään edelleen Tampereella kokouspaikan saaman hyvän palautteen
ja keskeisen sijaintinsa ansiosta.

9alimomuseosäätiön hallituksessa jatkavat Matti Johansson ja Raimo Koski.

7. Muuta
Paavo Tennilän -rahastosta jaetaan stipendejä hallitukselle
tammikuun loppuun mennessä esitettyjen anomusten
pohjalta. Seuraava vuosikokouspaikkakunta ratkeaa Raahen . vuosikokouksessa.

SVY:n hallitus

4. Julkaisutoiminta
9alimoviesti ilmestyy totuttuun tapaan neljä kertaa vuodessa maalis- kesä- syys- ja joulukuussa. Ilmoitushankinta sekä laadukkaat artikkelit ovat edelleenkin lehden
tärkeimmät painopistealueet. Artikkeleiden tason säilyttä-

VALIMOVIESTI 3 s 2014
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GIFA Messut
16.6.–20.6.2015
SVY:n GIFA 2015 -matka

GIFA Messut 2015 ovat vuorossa taas ensi vuonna ja tällä
kertaa suomalaisten kannalta hankalalla viikolla juhannuspyhien alusviikolla. Ensimmäinen messujen viikkopäivä on tiistai ja viimeinen lauantaipäivä. S9<n hallitus on
kokouksessaan 20.8.2014 hyväksynyt Ulkomaantoimikunnan ehdotuksen tarjota S9<n jäsenille kahta 40 hengen GIFA –messumatkaa. Molempien matkojen lähtöpäivä on maanantai 15.. Lyhyemmän matkan paluupäivä on
keskiviikko 1.. ja pidemmän matkan paluu on torstaina
18.. S9<n matka sisältää bussipalvelut tulopäivänä
lentokentältä hotelleihin ja lähtöpäivänä matkatavaroiden
noudon hotelleista messukävijöiden noudon messualueel-

10

Carl-Johan Nybergh

ta sekä matkailijoiden kuljetuksen lentokentälle. Tällä
tavalla voidaan lähtöpäivä viettää messuilla maksimaalisesti.
Sopivien hotellien varaaminen Düsseldor¿ssa on osoittautunut hankalaksi koska hotellivaraus koskee joko kahta tai
kolmea yötä. Hyvin moni hotelli hyväksyy messuviikoilla
varauksia vain koko messuajalle. On kuitenkin löytynyt
myös hotelleja jotka ovat valmiita hyväksymään kahden
ja kolmen yön varauksia.
S9<n Ulkomaantoimikunta suunnittelee matkan kuten
aikaisemmin mutta varsinainen GIFA 2015 -messumatkan tarjoaja on matkatoimisto HRG NordiF. Ilmoittautumiset GIFA 2015 -messumatkalle tehdään siten aikanaan
myös suoraan HRG NordiFille.
9alimoviesti 4/2014 numerossa tulee olemaan S9<n
GIFA 2015 -messumatkatarjous. 9iimeinen ilmoittautumispäivä GIFA 2015 messumatkalle tullee olemaan perjantai 30.1.2015.
SVY:n Ulkomaantoimikunta

VALIMOVIESTI 3 s 2014
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valimoteollisuudessa tapahtuu

World Foundry
Congress 2014
Bilbao

Olavi Piha

71th World Foundry Congress pidettiin tänä vuonna Espanjassa. Bilbaoon matkusti yli 1 100 valimoalan ammattilaista 45 maasta. Kongressin teema oli ”Advanced Sustainable Foundry”. 35 vuotta olikin ehtinyt vieriä, ennen kuin kokous saatiin uudelleen Iberian niemimaalle.
Isännät olivat satsanneet kokoukseen poikkeuksellisen paljon, eikä
arvostelulle jäänyt sijaa järjestelyiden suhteen. Tapahtumapaikka oli
hieno Euskalduna Conference Center, joka muutama vuosi sitten valittiin Euroopan parhaaksi kongressikeskukseksi.
Kolmen kongressipäivän aikana esitettiin 160 korkeatasoista tutkimuspaperia. Tieteelliselle komitealle oli määräaikaan mennessä saapunut tutkimuspapereita yli 300, joista puolet esitettiin. Päivisin kongressikeskuksen luentosalit ovat tupaten täynnä ja myöhään saliin saapujat joutuivat seuraamaan esitelmiä seisaaltaan. International Casting
Buyers’ Forum joutui suoranaisen yleisöryntäyksen kohteeksi.
Juhlallinen Gala Dinner oli järjestetty Alhóndiga-rakennukseen, joka
vuosisatojen ajan toimi viinivarastona. Nyt sen aulassa saattoi katsella
uimareiden liikkeitä kattoon rakennetun uima-altaan lattian läpi.
Vauhdikas Foundry Night vietettiin hienon sään vallitessa Guggenheim-museossa. Perinteinen International Foundry Exhibition oli kerännyt 75 maailmanluokan yritystä esittelemään tuotteitaan ja palveluitaan maailman valimoteollisuudelle.
Japanin Nagoya järjestää seuraavan, eli 72th World Foundry Congressin ja sen ajankohta on 21.–25.5 2016.
Artikkelissa tarkastellaan 7 maan valimoteollisuuden tilaa uusimpien
tietojen valossa. Esillä ovat pohjoismaiset valimoteollisuudet, syvemmän analyysin saavat sattuneesta syystä Ruotsi ja Brasilia. Artikkelit
jatkuvat seuraavissa Valimoviesteissä muiden maiden osalta.
Artikkelin päättää raahelaisen kotiseutuneuvos Pauli Ylitalon Valimoviestin lukijoille kirjoittama runo. Tämä valimoaiheinen runo kannustanee lukijaa matkustamaan hyvin monilukuisesti yhdistyksemme vuosikokoukseen Raaheen.
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Yleistä Espanjasta
Eipä tainneet kahdeksan vuotta sitten :FOn kokouksessa espanjalaiset arvata kuinka hektiseen ajankohtaan
kongressinsa sijoittivat. Kuningashuoneen skandaalit
elefanttien metsästyksineen ja kuningas Juan Carlosin
päätös luopua kruunusta sattuivat juuri tähän saumaan.
Espanjan ilmapiiriä kiristää %askimaan ja Katalonian
itsenäisyyspyrkimykset. Kysymys kuuluukin voiko Espanjasta erota vaikka perustuslakituomioistuin on päättänyt että kansanäänestys eroamisesta Espanjasta on laiton.
Pitkä poliittinen kriisi puolueiden ja poliitikkojen häikäilemätön korruptio valtava työttömyys ja valtiontalouden
konkurssi ovat vieneet monelta ihmiseltä työpaikan lisäksi
uskon oikeudenmukaisuuteen Espanjassa.
Mutta onneksi espanjalaisilla on sentään jalkapallo ja
hurja intohimo sen seuraamiseen.
Koko kongressiajan seurasin lehtien kautta sitä espanjalaisten huikeaa jännittämistä ja hypetystä joka keskittyi
mestarien liigan loppuotteluun. Muistaakseni tämä oli
ensimmäinen kerta kun loppuottelussa oli kaksi espanjalaista joukkuetta vastakkain. Sanomalehdissä ei muusta
kirjoitettukaan kuin siitä että pelaako Ronaldo ja missä
kunnossa Cristiano on jne. Loppuottelu Real Madrid –
AtlétiFo Madrid sitten päättyi Realin voittoon joka taisi
olla Real Madridille sen kymmenes mestaruus.
On muuten metkaa että konkurssikypsästä maasta löytyy
jalkapallojoukkue joka käyttää käsittämättömiä summia
pelaajahankintoihin. Guardian-lehden mukaan Real käytti
viiden kauden aikana melkein 00 miljoonaa euroa pelaajien hankkimiseen. Real Madrid %arFelona ja AtlétiFo
Madrid käyttivät kuluneen kesän aikana yhteensä 35
miljoonaa euroa pelaajahankintoihin. Useita pelikieltoja
itselleen purrut Luis Suare] siirtyi %arFelonan joukkueeseen 80 miljoonalla eurolla.
9ielä sananen Espanjan hintatasosta korkeatasoisen liikemieshotellin lobbyssä tilasin kolpakon olutta ja pari voileipää. No minulle tuotiin valkoinen liina ja olut. %aarimikko teki paikalla kaksi tuoretta ja mukavan makuista
leipää (ei siis mitään sellofaanikolmioleipää) ja tarjoili ne
pöytään posliinilautasella varustettuna kunnollisilla työkaluilla. Kun tuli maksun aika laskussa luki 50. Kuitti on
tallessa jos haluat nähdä sen. Tätä sopii kokeilla Suomessa. Luulenpa että Helsingissä maamme hintatason nähnyt
espanjalainen liikemies ei ensimmäisenä matkusta perheensä kanssa lomalle tänne Suomeen.

Yleistä Espanjan valimoperinteestä
Iberian niemimaalla on hyvin vanhat valimoperinteet.
Täällä Idän ja Lännen törmäysalueella ovat ensin monet
valloittajat ja sitten alkuperäiset asukkaat harjoittaneet
vuorityötä ja valamista. 2000 vuotta ennen ajanlaskumme
alkua arabit aloittivat Ameriassa kaivostoiminnan ja sitä
kautta pronssiteollisuuden. Espanjan ollessa Rooman
dominiona kerrotaan Cartagenan hopeakaivoksissa työskennelleen 40 000 miestä tuottaen Rooman Imperiumille
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25 000 hopeadrakmaa päivässä. ´Iberian kupari kulta
hopea ja rauta ovat laadullisesti ylivoimaisia” kreikkalainen Estrabon kirjoittaa 0 vuotta ennen ajanlaskumme
alkua.
Espanjan valimoteollisuuteen paneudutaan seuraavassa
9alimoviestissä. Taustaa kuitenkin antanee seuraava vertailu. 9uoden 18 ja nykyistä tuotantoa verratessa hämmästystä herättää tuotannon vaatimaton kasvu. Onkohan
eurooppalainen valimoteollisuus sittenkään kovin kasvavalla uralla" Taitaa olla niin että maailman valimoteollisuuden kasvu tuleekin kehittyvistä maista ei suinkaan
kypsistä talouksista. 9uosien 18 ja 2013 vertailukelpoiset luvut ovat seuraavat
Materiaali
valurauta
teräsvalu
kevytmetallivalu
kuparimetallivalu
sinkkivalu
Yhteensä

1978
650 000 t
114 000 t
60 000 t
45 000 t
25 000 t
894 000 t

2013
910 000 t
76 000 t
115 000 t
12 000 t
8 000 t
1 120 000 t

Historian siipien havinaa

Kun silmäilee vuoden 1 osallistujamaita siellä vilahtelee Neuvostoliitto ja Jugoslavia. Saksakin oli muurilla
jaettuna kahteen osaa. Tshekkoslovakialainen professori
F. Meister näyttää pitäneen esitelmän kupoliuunin hyötysuhteen parantamisesta. Maiden yhteiskuntajärjestykset
kaatuvat ja valtioiden nimet muuttuvat mutta valaminen
on ja pysyy. Mutta myös valamisen valmistamismenetelmät kehittyvät aikojen saatossa. Mitäpä arvelette valimoammattilaisen ajattelevan 35 vuoden kuluttua tämän päivän uusimmista simulointiohjelmista.

The World Foundry Organization

The :orld Foundry Organi]ation perustettiin 123 siis
maailmansotien välisenä aikana. Järjestön ikä on 1 vuotta joten  vuoden päästä on 100-vuotisjuhlat. Järjestön
ensimmäinen nimi oli ranskaa Comité International des
AssoFiations TeFhniTues de Fonderie eli lyhenne CIATF.
Tätä selittää se ettei englanti maailmansotien välissä ollut
vielä saavuttanut nykyisenkaltaista valtakielen asemaa.
Englanniksi nimi käännettiin vuosikymmenestä toiseen
muotoon The International Committee of Foundry TeFhniFal AssoFiations josta ei lyhennettä käytetty tai ainakaan
sellaista en ole löytänyt. Nimi muuttui vuonna 2000 englanninkieliseen muotoon The World Foundrymen Organi]ation ja pari vuotta sitten siitäkin jätettiin tuo ”-men”
pois joten nyt kirjoitusasua lienee hyvin vaikea enää
lyhentää.
The World Foundry Organi]ation on neutraali maailman
valimoyhdistysten keskuudessa toimiva yhteenliittymä
jossa jäsenmaksua maksavia maita on 32. Jäsenmäärä on
lievässä kasvussa mutta %ilbaon kokouksessa Serbia
jouduttiin erottamaan järjestöstä maksamattomien jäsenmaksujensa vuoksi. WFOn jäsenmaat edustavat siis käytännössä koko maailman valutuotantoa eikä järjestö kilpaile maakohtaisten jäsenjärjestöjen kanssa. WFO toimii
maailmanlaajuisella verkostollaan alamme ammattilaisten
ja eksperttien välisenä yhdistäjänä. Toiminnan keskeinen
muoto on joka toinen vuosi pidettävä kongressi joka
13
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kerää maailman valimomiehet keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

Espanja vai Baskimaa?
Kongressimatkailija hämmästelee saapuessaan Espanjan
pohjoisosassa sijaitsevaan %ilbaoon miksi kukaan ei
puhu Espanjasta (Spain). Kiertoajelun aikana selviää turistioppaan kielenkäytöstä kommenteista ja kehonkielestä että %ilbao sijaitsee %askimaassa. Ei siis missään tapauksessa heidän mielestään Espanjassa. Kahden tunnin
ajelun aikana opas ei kertaakaan lausu boikotissa olevaa
Spain-sanaa. %askit ovat Euroopan alkuperäiskansa jonka
kieli ja kulttuuri ovat maailmanmittakaavassa ainutlaatuisia ja aivan erityisen kuuluisa maailmalla on baskien keittiö. Espanja valloitti %askimaan vuonna 1512 ja siitä
saakka on vihanpitoa riittänyt. Terroristijärjestöksi luokiteltu ETA on toki taannoin ilmoittanut luopuvansa aseista.
%askit ovat yritteliäitä ja %askimaa onkin Espanjan vaurainta seutua siinä kehityksessä on auttanut %ilbaon ympäristön suuret malmiesiintymät sekä erinomaisen sijainnin omaava vilkas satama. %askien merkittävin teollisuudenala on koneenrakennus. 9alajina he ovat erityisen
aktiivisia sillä valtaosa maan valimoista sijaitsee juuri
heidän alueellaan.

Kuva 1. Frank Gerryn suunnittelema Guggenheim-museo on Bilbaossa
turistien pääkohde. Rakennuksen ulkopinta on titaania ja lasia. Titaania
on asennettuna 2 000 tonnia ja vuoraamiseen tarvittiin 50 000 titaanilevyä. Paksuudeltaan levyt kävelykorkeudella ovat hämmästyttävän
ohuita, vain yhden millimetrin vahvuisia. Kävin itse toteamassa asian.
Varmaankin katto-osissa levyjen on oltava paksumpia.

%askimaalla on oma parlamentti ja joitakin paikallisia
vallankäyttömahdollisuuksia mutta monet asiat määrätään Madridista. %askeja on vähän yli 2 miljoonaa eli 5
% Espanjan väkiluvusta.
%ilbao ei ole %askimaan pääkaupunki mutta puolen miljoonan asukkaan kaupunkina aivan keskeinen talouselämälle ja erityisesti turismille. Kaupungin kuuluisin rakennus Guggenheim-museo sattui olemaan kävelyreittini
varrella ja näin sen eri vuorokauden aikoina. Aamuisin
sen titaanilla vuorattu pinta oli aivan erilainen kuin keskipäivällä puhumattakaan illasta. Jokaisena päivänä väritys
oli erilainen riippuen esimerkiksi pilvisyydestä ja siitä
mistä suunnasta rakennusta tarkasteli. Kongressin vauhdikas Foundry Night vietettiin Guggenheimin tiloissa. Hienon sään vuoksi ulkoparvekkeilta saattoi seurata kuinka
ilta-auringon taukoamaton siirtyminen hienosti muutti
titaanilevyjen väritystä.

Kuva 2. Opening Ceremony on alkamassa Euskaldunan pääsalissa
19.5.2014. Paljon virallisia puheita pidettiin ja kuunneltiin hienoja musiikkiesityksiä. Tervetulotoivotukset tulivat Baskien hallitukselta, Biskajan talouskomissiolta ja Bilbaon kaupungilta. Espanjan tai espanjalaisen valimoteollisuuden puheenvuoroja emme Baskimaassa kuulleet.

The 71th World Foundry Congress 2014
Kongressin järjestelyistä vastasivat The Tabira Foundry
Institute ja the MetallurgiFal ResearFh Centre IK4-A=TERLAN. Näistä ensin mainittu on espanjalaisen valimoteollisuuden yhteenliittymä jonka tehtäviin kuuluu nimenomaan espanjalaisen valimoteollisuuden keskuudessa
uusimman tiedon jakaminen kongressien ja muun koulutuksen avulla. Tämä siis vastannee suomalaista 9alutuoteteollisuusyhdistystä.
Kokousjärjestelyt hoituivat aivan verrattomalla tavalla
arvosanalla 10. Kun edellisessä kokouksessa Meksikossa
tuskin oli montaakaan kokousemäntää tänne oli palkattu
kerralla 150 kielitaitoista ja osaavaa kokousemäntää. ja
sen huomasi asioiden sujumisena. 35-vuotias Metallurgi14

Fal ResearFh Centre IK4-A=TERLAN puolestaan on 110
valimoammattilaisen tutkimuskeskus jonka avainosaaminen on metallurgiassa ja metallisten aineiden ominaisuuksien tutkimisessa. Kongressin sponsoreita olivat seuraavat  yritystä (aakkosjärjestys) ASK ChemiFals LORAMENDI AURRENAK FOSECO INSERTEC INDUCTOTHERM ja HhTTENES-AL%ERTUS. Lisäksi kongressia tukivat suomalaisessa lehdistössäkin muissa yhteyksissä mainitut kaksi pankkia Santander %ank ja CAI;A %ank.
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Kuva 3. Volvon Mikael Johansson pitää keynote puheenvuoroaan ”A
Foundry with a Vision. Latest environmental and technical developments in the production of cast components”. Puheessaan hän esitteli
Skövden rautavalimoa ja erityisesti siellä “the revolutionary manufacturing process known as Future Process Casting (FPC). Tämä patentoitu
menetelmä lisää valujen lujuutta 10 -15 % sekä parantaa koneistettavuutta. Edellisten lisäksi FPC vähentää sekä päästöjä että energiaa
lähes 50 %!

Kuva 4. Keynote-puhuja, hallituksen puheenjohtaja Mr. Hiroyoshi
Kimura kertoi eläytyvästi ja avoimesti perheyhtiö Kimura Chozuscho
Co.Ltd-yrityksestä, jonka puhujan isoisän isä perusti 1920-luvulla. Yritys
tunnetaan lost foam menetelmästä, josta he käyttävät lyhennettä FMP,
Full Mould Process. Yrityksessä on kolme valimoa, kolme malliverstasta ja kaksi koneistamoa. Mr. Kimura uskoo vahvasti tutkimukseen ja
kehitystyöhän. Oman tutkimusosaston vahvuus on 35 henkilöä, joista
5 henkilöä on suorittanut alalta tohtoritutkinnon. Työntekijöitä noin 750
ja huipputuotanto on ollut 90 000 tonnia. Se on selvästi enemmän kuin
koko Suomen valimotuotanto. Kimura-valimot ovat huipputehokkaita ja
tuottavuudeltaan varmaan maailman valioita, sillä tuottavuus on 120
tonnia vuodessa per työntekijä.

Kongressin 11 tutkimuspaperia (teFhniFal papers) oli
jaettu ryhmiin seuraavasti
1.
2 kpl
Iron
2.
 kpl
Steel
3.
32 kpl
Non-Ferrous
4.
30 kpl
Foundry TeFhnology
5.
22 kpl
Moulding
.
1 kpl
AdvanFed Engineering
.
11 kpl
Environment
8.
5 kpl
Energy
.
10 kpl
Management
Tutkimuspapereiden aiheet pysyvät vuodesta toiseen lähes
samoina. Jos ja kun uutta materiaalia tai menetelmää ollaan keksimässä tai kokeet osoittavat lupaavia tuloksia on
luonnollista että tutkijat metallurgit ja insinöörit kiiruhtavat siitä kertomaan kansainvälisellä foorumilla. Kyse on
tietysti siitä kuka ensimmäisenä saa puumerkkinsä aiheeseen.
Madridin kokouksessa 1 esiteltiin tylppägra¿ittivalurautaa uutuutena. Sen olivat kuitenkin saksalaiset ehtineet
ottaa mukaan valurautakirjaansa josta Konepajamies
11/1 raportoi seuraavasti ”kompaktigra¿ittivalurauta
on suomalainen vastine tälle valuraudalle jossa gra¿itti
on jakautunut perusmassaan kuin kihomadot alkulimaan”.
Eipä tullut Konepajamiehen ehdottama vastine käyttöön.
Terminologia joka alalla hakee aina alussa sopivia ilmaisuja uusille asioille ja voidaan sanoa että tylppägra¿ittivalurauta on aivan hyvä ja kuvaava nimi tälle rautalaadulle jonka ominaisuudet sijoittuvat lujan harmaan valuraudan ja pallogra¿itin välimaille. Tämä oivallinen ominaisuus herätti huomiota silloin. Ja niin se tekee enenevässä
määrin tänäkin päivänä.
Tämän vuoden tutkimuspapereissa olivat esillä as-Fast
paljon ADI-asiaa ja IADI (InterFritiFally Austempered
DuFtile Iron). Aiheet koskettelivat kokillien optimaalista
käyttöä ja rautapuolella vakiona olevat ymppäys ja palloutuminen. Teräspuolen aiheet koskettelivat uusia tapoja
käyttää tietokonetta valuvirheen löytämisessä ja eteläafrikkalaiset tutkijat kertoivat globaaleista sähköenergian
hinnoista sekä teräsvalimoiden päästöjen vaikutusta maapallon lämpenemiseen. Kirjoittajan pitämän luennon aihe
oli ”30 years tradition on eduFation Finnish Fasting
users”. Tutkimuksen kirjoittajina olivat myös TkL Tanja
Saarelainen ja TkT Juhani Orkas.
Olen ladannut kaikkien tutkimuspapereiden nimet kirjoittajineen omalle sivustolleni www.olavipiha.¿. Siellä avautuva yläotsikko 9alimo avautuu salasanalla ”9alimo2014”
kuukauden verran 9alimoviestin ilmestymisestä lukien.
Kiinnostuneet voivat käydä tutustumassa otsikoihin. 9alitettavasti nettiin ei voi ladata tutkimusten sisältöä sillä ne
ovat WFOn omaisuutta mutta ne voi ostaa kyllä WFO
lta. Mikäli jokin tutkimus kiinnostaa lukijaa kovasti ota
yhteyttä. Katsotaan miten tutkimus saadaan sinulle edulliseen hintaan ja mahdollisimman helpolla tavalla.
%est Paper Awards
Kongressin perinteiden mukaisesti palkittiin kolme paras-

VALIMOVIESTI 3 s 2014

15

Ź

ta esitelmää. 9oittajaksi ilmoitettiin Mrs. Dana Cooper
yrityksestä Fairmount Minerals Ltd %enton Harbor USA.
9oittaneen tutkimuksen nimi oli ”Sustainability is the Key
Driver of Innovation”.
Toinen palkinto meni Espanjan ASK ChemiFalsin herra
Jaime Pratille ja hänen työnsä nimi oli ”Net/gross yield
optimi]ation on high value added steel Fastings”. Ja kolmas palkinto meni Düsseldor¿in Institut für GiessereiteFhnikin herra UllriFh Pet]sFhmannille jonka työ oli
³AFtive Fooling of resin bonded moulds to reduFe the
Fooling time of heavy-seFtion Fastings without loss of
Fasting Tuality”.

International Casting Byers’ Forum
International Casting %yers¶ Forum on ollut aiemminkin
ohjelmassa mutta vasta tänä vuonna se löi itsensä läpi
kongressivieraiden keskuudessa. Foorumin järjestäjät ovat
Spanish AssoFiation of Foundry Exporters (FUNDIGE;)
ja Spanish Federation of Foundry AssoFiations (FEAF).
Mutta kuten arvata saattaa siellä taustalla järjestäjien
yhteistyökumppaneita puuhaavat ruotsalaiset eli 9olvo ja
SFania. Tapahtuman tarkoituksena on saattaa uusia valutoimittajia etsivät yritykset yhteen halukkaiden valimoiden kanssa. Ja uusia valimotoimittajia oli etsimässä 
maailmanluokan yritystä mm. 9olvo SFania Knorr
Wärtsilä ja Alstom.
Tilaisuuden ainoan luennon sai pitää ruotsalainen yritys
SFania C9 A%. Hankintajohtaja Ruben Cordoba kertoi
luennossaan koko SFanian historian aivan 140-luvun
alusta saakka minkälaiset ovat markkinaosuudet ja mitä
valmistetaan missäkin tehtaassa. Nämä tiedothan me kylläkin voimme lukea yrityksen kotisivuilta. Esitelmän
loppupuolella sitten saimme kuulla että SFanian hankintaorganisaatiossa työskentelee maailmanlaajuisesti 00
ostajaa. Saimme kuulla myös että SFanian tapa toimia
poikkeaa suuresti muiden asiakkaiden tavasta toimia kun
vaikkapa toimittajavalimossa on riehunut tulipalo. Tällaisessa tilanteessa SFanian ostajat saapuvat heti paikalle ja
pukevat haalarit käärivät hihat ja kysyvät missä voivat
auttaa. Muiden yritysten ostajat kuulemma saapuvat paikalle tumma puku päällä ja nappaskengät jalassa vaatimaan vastauksia.
Luennon jälkeen yleisö sai tehdä kysymyksiä ja muutama
kysymys tulikin koskien globaalia hankintaa. Luennon
päätyttyä menin esittäytymään ja pyytämään käyntikorttia
Ruben Cordobalta. Tilanteeseen kiirehti tilaisuuden ruotsalainen puheenjohtaja selittäen tohkeissaan että ei saa
tehdä kysymyksiä. Minäpä murahdin pari lausetta ruotsiksi maustettuna suomalaisella aksentilla niin kylläpä ”lupa” käyntikortin pyytämisen sitten sallittiin. Kovin jäi
outo maku luennosta ja tuosta välikohtauksesta.
Sähköpostilla pyysin sitten sellaisia lisätietoja joista jotain hyötyä olisi mahdolliselle valutoimittajalle. 9astauksessaan Ruben Cordoba toteaa että esimerkiksi volyymitietoja ei anneta osto-organisaation ulkopuolelle. Alumiinin suhteellinen osuus on ajan myötä kasvussa. Lisäksi
16

Kuva 5. International Foundry Exhibition kuuluu vakiona kongressiin.
Järjestäjät olivat pyytäneet paikalle baskitanssijoita ja pitihän sitä yhtyä
leikkiin mukaan.. Euskalduna Confe-rence Centren tuhannen neliön
alueelle oli saapunut 75 yritystä esittelemään tuotteitaan ja palveluitaan. Esillä oli kiehtovia, trandikkäitä ja hienoja sanoja: Eco-Friendly
Cast Processes, Low Operating Costs, High Accuracy, Technological
Leadership, Global Solutions, Casting Experiences ja Metallurgical
Technical Support.

Kuva 6. Best Paper Awards-kilpailun voitti Mrs. Dana Cooper (keskellä)
tutkimuspaperilla, joka oli nimeltään: ”Sustainability is the Key Driver of
Innovation”.

Kuva 7. Hankintatoimesta vastaava johtaja Ruben Cordoba esitelmöi
Scanian globaalista hankintatoimesta.
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kolme keskeistä asiaa ovat hankintapäätöstä tehtäessä
Kvalitet Leverans ja Kostnad ja nimenomaan tässä järjestyksessä eli englanniksi lyhenne 4DC.

WFO General Assembly 2014
WFOn päättävä elin General Assembly pidettiin viimeisenä kokouspäivänä. Tällä kertaa läsnä oli 23 maata.
WFOn talous on hyvällä mallilla. Tulos on parantunut 30
% hallinnon kulujakin on pystytty vähentämään 10 %.
Kokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan. WFOn pyörittämä talous on S9<n talouden kokoluokkaa.

Kuva 8. World Foundry Organization valmistelee, keskustelee ja päättää asioistaan ja henkilöistä kokouksissaan, joita nimitetään englanniksi
ilmaisulla WFO General Assebly.

Kokouksessa valittiin WFOn Presidentti vuodelle 2015.
Odotusten mukaan vuonna 2014 järjestön johdossa toimiva intialainen 9inod Kapur jatkaa presidenttinä myös ensi
vuonna.
Järjestön tulevista kongressikaupungeista ei tavallinen
edustaja juurikaan pysty kokouksessa puhumaan sillä
kyse on aina myös valtavista järjestelyistä ja resurssitarpeista. Tätä varten maalla täytyisi olla mandaatti hallituksessa. Tällä hetkellä seuraavat kokoukset on päätetty
2016
2018
2020
2022

Japani, Nagoya
Puola
Brasilia
Etelä-Korea.

Komiteatyöskentely on ollut kuluneena vuonna epätasaista. Toiset komiteat ovat työskennelleet aktiivisesti toiset
eivät. Nykyiset komiteat ovat seuraavat (neljä viimeistä
ovat Kiinan aloitteesta työskentelevät komiteat)

Kuva 9. Perinteinen valokuva Ruotsin ja Suomen edustajista. Ruotsin
puolelta kuvassa on toimitusjohtaja Matts Holmgren, Svenska Gjuteriföreningen SWEREA SWECAST.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Environment Commission
Cast Composites Commission
Energy Savings Commission
Austempered Ductile Iron Commission.
Training and Human Resources Commission
Sustainable Industry Commission
Ferrous Materials Commission
Non-Ferrous Materials Commission
Diecasting Commission
Moulding Materials Commission.

Valimomaiden uutisia

Kokouksessa valittiin WFO:n Presidentti vuodelle 2015. Odotusten mukaan vuonna 2014 järjestön johdossa toimiva intialainen Vinod Kapur
jatkaa presidenttinä myös ensi vuonna. Piha onnittelee Kapuria.
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Ruotsin valimoteollisuus
Ruotsilla valimovuosi 2013 on mennyt olosuhteisiin nähden varsin mukavasti pudotusta kokonaistuotannossa on
toki prosentin verran. Mutta kaikki on tietysti niin suhteellista. Otetaanpa verrokiksi Suomi ja nähdään että
kuuden vuoden aikana on tapahtunut suuri muutos Ruotsin valimoteollisuuden eduksi. Ennen vuotta 2008 oli
pitkään Ruotsin ja Suomen valimotuotantojen ero Ruotsin
hyväksi noin 23 kuitenkin korkeintaan noin 25-kertainen. Ruotsi on nyt vetänyt kaulaa niin että Ruotsin valimotuotanto on 3-kertainen Suomeen verrattuna. Tämä
on suuri ja nopea muutos Ruotsin hyväksi. Mistä tämä
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oikein johtuu sillä ei Ruotsia nyt perinteisesti ole vahvana valimomaana pidetty. Ruotsihan on perinteisesti hankkinut tarvitsemansa valut ostamalla ne ulkomailta. Suuri
ja mahtava SFania on sulkenut omia konsernivaluja ja
ostaa strategiset valut paljolti kai Saksasta.
Ruotsin oma valujen suora vienti on vaatimatonta epäsuora vienti sen sijaan suurta ja erittäin kannattavaa. Maan
harvat jäljellä olevat valimot ovat kuitenkin hyvin tehokkaita. 9olvon Skövden valimo lukeutuu maailman edistyksellisimpiin moottorivalimoihin.
9uosi 2013 oli menestyksellinen myös paljon valua käyttävälle SFanialle joka valmisti 14 000 ajoneuvoa enemmän kuin edellisenä vuonna. Se on paljon valutuotteita
joita tarvitaan tuon kasvun tyydyttämiseksi. SFanialla
menee hyvin se on maailman kannattavin kuorma-auton
valmistaja ja itse asiassa se on maailman kaikista autonvalmistajista ehdottomasti omaa luokkaansa. SFanian
tehokkuus ja tuottavuuden kasvu ovat mahdottoman hämmästyttäviä. 9uosien 15 ja 2013 eli 18 vuoden aikana
sen tuottavuus on noussut 35 autosta per henkilö lukuun
 autoa per henkilö vuodessa. Ei siis aivan kaksinkertaiseksi. <rityksen käyttökate (operating margin) hieman
notkahti ( %) kaksinumeroiselta uralta viime vuonna
mutta jo alkaneena vuonna palataan kaksinumeroisiin
lukuihin. Olisiko niin että SFanialla ja Ruotsin teollisuudessa yleisesti on opiskeltu MiFhael Porterin merkkiteos
The Competitive Advantage of Nations (suomennettuna
versiona Kansakuntien kilpailukyky) perusteellisesti.
Tämä tiiliskiven kokoinen kirjahan lyhyesti ilmaistuna
toteaa että kansakunnan menestykseen ja maailman parhaan kilpailukyvyn ylläpitämiseksi riittää kun on yhdessä
lajissa maailman paras. Ehkä Ruotsin teollisuus onkin
päättänyt että se on maailman paras hankkimaan tuotteet
muualta (lue teettämään fyysisen työn muilla maailman
ihmisillä). Ruotsilla on tässä pitkät perinteet erinomainen
kielitaito kansainvälinen ajattelutapa ja hyvä asiaosaaminen. Tuosta kansainvälisen kaupan osaamisesta tuli mieleen keskustelu kaksi vuotta sitten Meksikon valimokokouksessa Mats Holmgrenin kanssa. Minähän kyselin että
montako teitä tänne kokoukseen on tullut. Mats hieman
ujostellen vastasi että hänen ryhmässään on 1 henkilöä
mutta sen lisäksi on muitakin ruotsalaisia. Minä olin siellä
ainoa suomalainen.
Taulukko 1 esittää Ruotsin valimoteollisuuden tuotantoluvut viime vuodelta.
Brasilian valimoteollisuus
%rasiliaa ja %rasilian valimotuotantoa voidaan silmäillä
lähemmin senkin vuoksi että kesällä seurasimme jalkapallon MM-kisoja kyseisestä maasta. Lukija voi myös itse
tarkastella valimolukuja ja vertailla laskemiani tunnuslukuja omaan valimoonsa. Käytössäni ovat uusimmat materiaalikohtaiset tiedot vuodelta 2013. Tietyissä asioissa
toukokuuhun mennessä ei ollut tietoja aivan kaikilta valimoilta tullut. Samoin odotan tietoa mitä tarkoitetaan
merkinnällä DireFt Jobs. Onko kyseessä %lue Collars
yksin kuten englanninkielinen sana antaa ymmärtää.
Onko annettu tieto kuten alalla yleisesti ilmoitetaan %lue
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Collars + White Collars = Emloyees Total. Tehokkuutta
ja tuottavuutta voidaan toki laskea yksinomaan suorittavaan portaaseen suhteutettuna. Keskeistä kuitenkin on
että kaikki toimijat laskevat samalla tavalla. Kumpikaan
tapa ei suoranaisesti ole väärin tai oikein.
Suuressa maassa on suuret luvut. %rasilian väkiluku on
200 miljoonaa ja sen talous on maailman kuudenneksi
suurin. Autoja maassa on 32 miljoonaa. %rasilia on merkittävä tekijä ns. maailman kehittyvissä maissa joita
kutsutaan lyhenteellä %RIC ja nykyisin lyhenteeseen on
lisätty Etelä- Afrikka ja lyhenne on pidentynyt muotoon
%RICS.
Kaikki kerhon maista eivät ole nousu-uralla. 9enäjän
talous oli kovassa kiidossa joitakin vuosia heti ¿nanssikriisin jälkeen. Sama oli tilanne %rasilialla jolla vielä
vuonna 2010 talouskasvu oli peräti 5 % ja silloin rikkaiden ja köyhien välinen kuilu kaventui nopeaa tahtia.
Nyt on toisin. 9enäjällä ei taideta tänä vuonna saada
positiivisia kasvulukuja ja %rasiliassa inÀaatio saattaa
karata käsistä vuoden 2014 loppuun mennessä. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin %rasilian talouskasvun
odotetaan jäävän alle yhden prosentin. Kuitenkin vielä
vuonna 2013 näyttää vienti olleen tuontia suurempi suhteessa 242/223 (miljardia dollaria). Ehkäpä %RICS maat
saavat talouteensa vakautta nyt perustettavan kehityspankin kautta. Tähän pankkiin kuluu erityinen valuuttarahasto jolla kehittyvät taloudet pyrkivät tasoittamaan lännen
johtamaa asemaa kansainvälisessä rahoitusmaailmassa.
Pääkonttori sijoitetaan Shanghaihin Kiinaan ensimmäiset
viisi vuotta organisaatiota johtaa Intia minkä jälkeen
vetovastuuseen nousee %rasilia.
MM-kisojen ja jalkapallojoukkueen rökäletappion vaikutuksesta maan talouteen ollaan montaa mieltä. Maailman
jalkapallofanit tuumivat että onko %rasilian maineella
jalkapallon henkisenä kotina katetta" Monet %rasiliassa
uskoivat että vuoden 2014 kisoista tulee kaikkien aikojen
hienoimmat mutta kuinka sitten kävikään ”hexa” jäi
saamatta. Loppuottelun jälkeisenä päivänä presidentti
Dilma Rousseff totesi että %rasilia tunnetaan siitä että se
voittaa kaikki vastoinkäymiset. Presidentillä oli tietysti
kiire sillä lokakuussa pidetään maassa presidentinvaalit
ja suuret talousvaikeudet kyllä viittaavat siihen suuntaan
että nykyinen presidentti voi joutua väistymään.
%rasilian valimoilla meni viime vuonna hyvin tuotannon
ollessa 31 miljoonaa tonnia. Kasvua edelliseen vuoteen
tapahtui kunnioitettavat  %. Hiippaillan siis siinä kasvuluvussa jolla mm. Kiinan kommunistinen puolue on
taannut valta-asemansa tähän saakka ja jolla kiinalaiset
saadaan pidettyä nykyoloihin tyytyväisinä. Myös pitkän
ajan kehitys on ollut nousujohteista maa raivasi itsensä
kymmenen suurimman valimomaan joukkoon kymmenkunta vuotta sitten. Tämän jälkeen se kasvoi seitsemänneksi suurimmaksi ja on pitänyt tämän sijoituksensa
useiden vuosien ajan.
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Ruotsin valimoteollisuus 2013, [tonnia]
Materiaali

Välisummat yms.

Harmaa valurauta

kokillit valssit putket jne.
konepaja- ja kauppavalut

8 800
141 400

10 500
14 000

1
3

Harmaa valurauta yhteensä

150 200

156 500

4

putket valssit (telat)
konepaja- ja kauppavalut

1 00
4 500

1 200
43 00

-25
-12

Pallogra¿ittivalut yhteensä

51 100

44 900

-12

5 100
1 000

5 000
1 500

-2
50

207 400

207 900

02

23 400

20 400

-13

1 400
1 00
3 300
3 00

1 200
1 00
3 200
4 300

-14
-
-3
10

Kupariseosvalut yhteensä

10 300

10 300

0

hiekkaan valetut
kokillivaletut
painevaletut

1 300
4 300
32 200

1 00
4 200
31 000

4
-2
-4

Alumiiniseosvalut yhteensä

37 800

37 100

-2

Pallogra¿itti ja
adusoitu rauta

Valkoinen valurauta
Tylppägra¿itti &-V
Rautametallit

Rautametallivalut yhteensä

Teräs

Teräsvalut yhteensä

Kupariseos

hiekkaan valetut
kokillivaletut
keskipakovaletut
painevaletut

Alumiiiniseos

2012

2013 Muutos %

Mangaani

Mangaanivalut yhteensä

2 600

1 400

-4

Sinkki

Sinkkivalut yhteensä

4 300

4 800

12

Ei-rautavalut

Ei-rautavalut yhteensä

55 000

53 600

-3

285 800

281 900

-1

Ruotsin koko valimotuotanto
Taulukko1. Ruotsin valimoteollisuus 2013

ProduFtion Per Plant taulukossa %rasilia menestyy erinomaisesti. Aiemmin tämä Modern Casting-lehden taulukko oli aika lailla harhaanjohtava ProduFtivity Per Plant
taulukon nimi on saatu viime vuonna muutettua. 9ielä
kymmenen vuotta sitten tuotanto oli tasoa 1800 tonnia
vuodessa nyt kirjataan luku 2 240 tonnia vuodessa. 9aikka tämä 25 prosentin kasvu tässä ei missään tapauksessa
ole suoraan tulkittavissa tuottavuuden kasvuksi on kaikki
syy uskoa että maan valimoteollisuudessa on tapahtunut
merkittävä tuottavuuden kasvu. Ihan vain vertailun vuoksi
meidän omamme Suomen suhdeluku on %rasilian lukua
pienempi eli 2 10 tonnia vuodessa. Tuottavuuden mittariVALIMOVIESTI 3 s 2014

na käytetty suhdeluku on %rasilialla 48 tonnia/henkilö/
vuosi mikä on peräti 25 % parempi kuin suomalaisten
tuottavuus.
9ientimaana %rasilia ei ole vahva. Eikä ehkä ole syytäkään sillä viennin kilohinta on noin 20 % alempi kuin
maan tuotannon kilohinta. 9ientivalujen kilohinta on
myös alenevalla uralla. Selvitettävää riittäisi tässäkin;
perustuuko kehitys valmistuskustannusten vähenemiseen
vai onko kyseessä sellaisesta kauppapoliittisesta asiasta
että ostaja hyödyntää tuottajien suurta ylikapasiteettitilannetta. Kannattaisi ehkä tehdä kuten ruotsalaiset nuo mei19
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Mitattava suure

Rautavalut,
rautavalimot
Tuotanto 1000 tonnia
2 50
Muutos 2014/2013
kasvu
Tuotannon arvo M¼
4 80
Työntekijät
44 00
Kilohinta ¼/kg
18
Tuottavuus tonnia/henkilö/vuosi
58
Pieniä valimoita kpl
515
Keskisuuria ja suuria valimoita kpl
2
9alimoita yhteensä kpl
541
Tuottavuus/valimo tonnia/vuosi
4 00
Globaali sija
th

Teräsvalut,
teräsvalimot
232
vähennys
1 00
12 800
41
18
180
8
188
1 230
th

Alumiini- ja
ei–rautavalut
20
kasvu
2 28
4 800
108
5
505
2
532
50
15th

Yhteensä
3 100
 % kasvua
8 8
5 100
34
48
1 200
4
1 24
2 450
th

Taulukko 2. Brasilian valimoteollisuus 2013.

dän lännessä asuvat hannuhanhet. He teettävät valut muissa maissa ja vievät huiman jalostusarvon sisältävät kuorma-autot teollisuusrobotit sotilasajoneuvot ja hävittäjät
niitä tarvitseville tahoille. %rasilian valimoteollisuudella
on alallemme tyypillinen ongelma %rasiliassa on yli miljoona tonnia vapaata valimokapasiteettia. Ja tämä näkyy
viennissä jossa hädin tuskin saadaan muuttuvat kulut
maksettua. %rasilian vientimaita ovat USA (55 %) EteläAfrikka (14 %) ja yllättäen Eurooppa (1 %). %rasilian
vientivaluista reilut 80 % on rautavaluja. Kuinka alhaalla
valujen hinta valimolla (ex works) onkaan että ne kannattaa rahdata Etelä-Amerikasta moneen kertaan rekka-autoilla satamiin ja pois välivarastoida moneen kertaan ja
sitten vielä laivata ne laivassa toiselle puolelle maapalloa.
9alimoita %rasiliassa on 1300 ja lukumäärä on selvässä 
%n kasvussa. Ja kuten niin monessa maassa täälläkin
teollisuus keskittyy tiettyihin osiin maata. %rasilian valimoista yli 0 % sijaitsee maan eteläosassa. Missä on teollisuutta siellä on vaurautta. Huomionarvoista edellisen
lisäksi on valimoiden polarisoituminen suureen määrää
pieniä valimoita ja erittäin pieneen määrään keskisuuria ja
suuria valimoita. Keskisuuria ja suuria (medium & large)
valimoita on 0 kappaletta ja se on vähän. Teräsvaluissa
maa on vahva ja keskisuuria ja suuria teräsvalimoita on
vain 8 koko maassa. Näiden kahdeksan teräsvalimon on
siis oltava todella isoja koska %rasilia on maailman kuudenneksi suurin teräsvalujen tuottaja.
9alimoiden raaka-aineiden tuottajana %rasilia on suuri
tekijä. Maa tuottaa niitä yli oman tarpeen. 9iime vuonna
maa vei ulkomaille ylijäämät seuraavalla tavalla 2 %
rauta-harkkoa (tunnetaan alallamme monella nimellä
myös takkirauta jne.) 3 % alumiiniharkkoa ja 40 %
ferroseoksia. Tonnimääristä tai vientimaista kirjoittajalla
ei ole tietoa mutta kyseessä täytyy olla jättimäiset määrät
9alimoiden energiasta 3/4 tulee vesivoimasta. 9alimoiden
energiasta vain 8 prosenttia on tuontienergiaa. Onko loistavalla energiaomavaraisuudella suotuisalla ilmastolla ja
kilpailukykyisillä työvoimakustannuksilla tekemistä erinomaisen kilpailukyvyn kanssa? Sellainen ajatus saattaa
käväistä kirjoittajan ja lukijan mielessä.
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%rasilian valimoteollisuuden neljän vuoden suunnitelmassa 2014 -2018 viitataan useamman kerran vuoden 2014 ja
201 kansainvälisiin tapahtumiin joiden lasketaan lisäävän mm. autojen valmistusta. Tuleville neljälle vuodelle
suunnitelmat ovat selvät %rasilian valimoiden tuotantokapasiteettia nostetaan 13 miljoonalla tonnilla (inFrease
the installed FapaFity). Näihin uusinvestointeihin käytetään huikeat 221 miljoonaa dollaria. Tämän lisäksi 50
miljoonaa dollaria käytetään valimoteknologian kehittämiseen (to improve foundry teFhnology). <hteensä %rasilian valimoteollisuus käyttää neljän vuoden aikana 1 3
miljoonaa euroa (muutettu päivän kurssilla) näihin kahteen asiaan. Satsaus on suuruudeltaan 13 euroa kiloa
kohden. Lukija voi sitten itse päätellä onko se paljon vai
vähän. 9ai ehkä sopivasti?
%rasilian valimoteollisuuden luvut esitetään taulukossa 2.
Tanskan valimoteollisuus
Tanskan valimoteollisuudella menee aivan hyvin ja sen
tilauskanta on kasvamassa. 9alimotyöt ovat palaamassa
Kiinasta takaisin Tanskaan. Tämä trendi on selvä. 9ielä
tässä vaiheessa kotoutetut työt ovat olleet lyhyehköjä
sarjoja ja nopeilla toimitusajoilla mutta juna on siis nyt
kääntynyt.
Kummallisinta tanskalaisessa valimoteollisuudessa on
että yli 80 % sen tuotannosta menee vientiin. Miten voi
olla mahdollista että maailman kalleimman työvoiman
omaava maa pystyy tällaiseen. Onkohan selitys erään
modernin ja mekanisoidun valimon läheinen sijainti eurooppalaiseen konepajateollisuuteen.
Eräs todella harvinainen piirre maan valimoteollisuudessa
on siellä ei ole yhtään teräsvalimoa. Maan teräsvalutuotanto on siis nolla. Tällä seikalla voidaan tietysti spekuloida loputtomiin mutta voisiko olla niin että tanskalaiset
ajattelevat viisaasti ja näin on parempi olla jossain asiassa maailman ehdotonta kärkeä (World Class) kuin useissa
asioissa vain hyvä tai keskitasoa se kun ei riitä globaaleilla markkinoilla. Tanska on Pohjolassa ollut aika vaatimaton tekijä vuosikymmenet ja aina tuotannoltaan pienempi
kuin Suomi. Suomen tuotanto oli vielä vuonna 2010 suuVALIMOVIESTI 3 s 2014

rempi kuin Tanskan. Nyt on muutos tässä tapahtunut
Tanska porskuttaa Suomen edellä omalla kymmentuhattuotannollaan.
Tanskan valimoteollisuudelle vuosi 2013 oli menestyksellinen ja tuotanto kasvoi  % edelliseen vuoteen verrattuna. 9iime vuoden tuotantoluvut ovat
Harmaavalurautavalut
Pallograﬁittivalut
Alumiinivalut
Kuparivalut
Muut valut
YHTEENSÄ

28 434 tonnia
47 730 tonnia
10 000 tonnia
1 904 tonnia
150 tonnia
88 224 tonnia

Norjan valimoteollisuus
Norjan valimoteollisuuden tuotanto kasvoi liki 3 % viime
vuonna ollen 5 800 tonnia. Norjan valimoteollisuus työllistää 1 045 henkilöä. 9alimotuotannon arvoksi muodostui
250 miljoonaa euroa. Kasvua osoittivat alumiinivalut 22
% pallogra¿ittivalut 8 % ja harmaarautavalut 3 %. Teräsvalutuotanto väheni  %.
Hämmentävää on viennin valtava osuus tuotannosta. Norjalaisista alumiinivaluista 88 % menee vientiin harmaavalurautatuotteista 3 % pallogra¿ittivalurautatuotteista
55 % ja teräsvaluista 58 %. Tämä ei jätä pienintäkään
epäilystä siitä ettei norjalaisen valimoteollisuuden osaaminen tehokkuus tuottavuus ja markkinointi ole maailman ehdotonta kärkeä samalla kun norjalaisten valimoiden työntekijät nauttivat valimoalan maailman korkeinta
tuntipalkkaa. 9alimomiesten keskimääräinen tuntipalkka
oli viime vuonna 24 euroa tunnilta.
Puolan valimoteollisuus
Puolassa on 400 valimoa ja ne valavat melko tarkkaan
miljoona tonnia vuodessa. Tuotannosta 2/3 menee moottoriteollisuudelle. Seuraavaksi suurin asiakasryhmä on
konepajateollisuus jonne menee 10 % tuotannosta. Puolan valutuotanto sijoittuu maailmassa 15. sijalle ja sillä on
1 %n markkinaosuus koko maailman markkinasta. Euroopassa Puola on . kooltaan 5 %n markkinaosuudella.
EUn sisällä Puola on kuudes. Puolan valimot tuottavat
kaikkia valulaatuja yllättäen myös 10 000 tonnia adusoitua valurautaa (tunnetaan myös nimellä temperrauta)
ensisijaisesti automaattikaavausmenetelmällä (84 %).
Harmaan valuraudan tuotannosta tekevät automaattikaavausvalimot tekevät 42 % pallogra¿ittivaluista automaatilla kaavataan 0 % ja teräsvaluista 3 % valmistetaan käsinkaavaamalla. Pääpaino on selkeästi valuraudassa jota valmistetaan yli 0 % maan tuotannosta. Ja kuten
ennakkoon on arvattavissa harmaan ja pallogra¿ittivaluraudan suhde on harmaavaluvoittoinen suhteessa 8/28
kun se esimerkiksi meillä Suomessa on 38/2. 9alimokohtainen vuosituotanto on 2 100 tonnia siis Intian luku.
Puolassa on siis paljon pieniä ja ehkä tehottomiakin valimoita. Muutos tehokkaampaan suuntaan on kuitenkin jo
alkanut. 9uonna 2012 alkaneet modernisoinnit uusinvestoinnit ja koulutus vaativampien valujen valmistamiseen
ovat huikeat 25 miljardia euroa.
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Puolan valimoista 10 kuuluu suuremman yrityksen omistukseen ollen esimerkiksi erillinen divisioona tulosyksikkö (pro¿t Fenter) eli in-house foundry. 240 valimoa on
itsenäisiä (jobbing foundry) joista puolalaiset omistavat
kokonaan 10 Puolan valtio omistaa kokonaan 13 valimoa. 3 valimoa on ulkomaisessa omistuksessa. 9alimot
ovat toipuneet vuoden 200 romahduksesta muihin teollisuudenaloihin verrattuna poikkeuksellisen hyvin. 9uonna
2011 päästiin jo kaikkien aikojen ennätystuotantoon. Uusimpia tietoja ei vielä ollut saatavissa mutta valimoteollisuus on kasvussa ja voi hyvin. 9alutuotannosta viedään
tavattoman suuri osuus ulkomaille ei-rautametallituotannosta melkein kaikki eli 85 % menee vientiin. Muut vientiosuudet tuotannosta ovat harmaa valurauta 4 % pallogra¿ittivalurauta 1 % adusoitu 30 % ja teräsvalu 28 %.
Puolan valimoteollisuus on ollut aktiivinen kansainvälisissä yhteyksissä jo ennen toista maailmansotaa. 9uonna
138 Puola järjesti WFOn maailmankokouksen ja jatkoa
kokouksiin tuli vuosina 15 ja 11. 9uonna 2018 Puola
on taas maailmankonferenssin järjestelyvastuussa.
Korean valimoteollisuus
Korea valmisti viime vuonna 25 miljoonaa tonnia valutuotteita ja siinä on kasvua 3 %. Tämä saavutus takaa sen
että maa pysyy maailman kahdeksanneksi suurimpana
valujen tuottajana. Korea on toipunut ¿nanssikriisistä
erinomaisesti siinä se lienee maailman kolmen parhaimman joukossa joita ovat Kiina Intia ja Korea. Katastro¿vuoden 2008 jälkeen maa on lisännyt tuotantoaan puoli
miljoonaa tonnia. Melkoinen saavutus
Koreassa on 00 valimoa. Maan valimoteollisuus on tavattoman keskittynyttä sillä 20 valimoa tekee liki neljänneksen maan valutuotteista. Tuotannosta yli puolet suuntautuu auto- ja laivateollisuuteen. Maassa on investoitu
isosti erityisesti painevaluvalimoihin ja teollisuuden liikevaihdon arvioidaankin kasvavan vuosina 2013 - 2018
peräti 58 %.
Korean tuotannosta saa käsitystä paremmin kun ajattelee
sen olevan 30 kertaa Suomen tuotanto. Harmaan valuraudan tuotanto on 50 kertaa Suomen tuotanto mutta teräsvaluja siellä valetaan vain 10 kertaa Suomen määrään
verrattuna. Tämä osoittaa suomalaisen teräsvalutuotannon
suhteellista vahvuutta.
Artikkelin lähteistä asiaa
Artikkelin lähteinä on käytetty monien henkilöiden organisaatioiden ja yritysten antamia tietoja. Kirjoittajalla ei
ole mahdollisuutta tarkistaa niiden oikeellisuutta. Johtopäätökset tiedoista ovat artikkelin kirjoittajan eivätkä
edusta S9<n tai kenenkään muunkaan näkemystä. Mahdollisista laskuvirheistä ja virhepäätelmistä vastaa yksin
kirjoittaja.
Raahessa tavataan
Artikkelin lopuksi on aika runolle.
Tällä kertaa se on meille valimomiehille mittatilaustyönä
kirjoitettu ja muistuttaa että Raahessa pidetään yhdistyksemme vuosikokous lokakuun ensimmäisenä perjantaina.
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Toivonkin tämän runon kannustavan mahdollisimman
monta lukijaa saapumaan Raahen vuosikokoukseen.
Hyvä ystäväni ja luokkatoverini kotiseutuneuvos Pauli
”Poksi” <litalo kirjoitti meille runon 9anhan valajan
mietteitä. Mieluisaksi hän koki tehtävän sillä hänen isänsä Paavo työskenteli yli 40 vuotta Ruona Oyn / Raahe
Oyn / Kone Oyn palveluksessa levyseppänä. Pauli
muistaa kuinka Raahe Oyn pilli kello 11 ja 1 rytmitti
elämää.
Pauli teki työuransa raahelaisten koulujen musiikinopettajana mutta hänen muut saavutuksensa tunnetaan laajalti
ympäri Suomen. Tuotteliaan Paulin sanoituksia on päätynyt lähes 500 kappaletta moniin levytyksiin. Kaj Chydeniuksen ja Paulin yhteistyö on tuottanut paljon mukavia ja
mieleenpainuvia musiikkikappaleita. Kuoro- ja muita
sovituksia Paulilta on syntynyt satamäärin. Raahelaista
pikkukaupunkielämää hän on kuvannut vuosikymmenten
aikana monilla täyteen myydyillä musikaaleilla.
Paulin perustama Raahen Nuorisokuoro on tehnyt Eurooppaan toistakymmentä konserttimatkaa. Euroopan
ulkopuolisia esiintymismatkoja kuoro on tehnyt UuteenSeelantiin Meksikoon Australiaan Kiinaan ja kaksi kertaa
<hdysvaltoihin. Heinäkuussa 2014 kuoro osallistui MiFhiganin kuorofestivaaliin ja lauloi Niagaran putouksilla.
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pyytää sähköpostilla: olavi.piha@aalto.ﬁ

Paulin kotona vieraillessa huomaa erityisesti %eatles on
kotiseutuneuvoksen sydäntä lähellä sillä työhuoneen
kirjahyllyssä on reippaat 200 kirjaa yhtyeestä. Pauli <litalo valittiin vuonna 2005 kaikkien aikojen nuorimmaksi
Raahen Pekaksi.
Vanhan valajan mietteitä
Kun valimolla nuori mies tuo kerran alkoi työt
niin siellä meni aamut illat joskus jopa yöt.
Kun nuori on niin sitä jaksaa melkein mitä vaan
ja työstänsä kun tykkää valmis on myös oppimaan.
Se nuorukaisen tietämättömyyden lopetti
kun valajat ne varttuneemmat häntä opetti.
Ne sanoi ”Mustan naaman kun saat täällä kokea
niin muista että se vain puhdasta on nokea.”
Niin vuodet vieri maailmassa valumuottien
hän vähitellen oppia sai ammattinsa sen.
Sai valimosta leivän turvaa elämään se toi
kun neidon löysi itselleen ja kellot häitä soi.
Kun häiden jälkeen lastentekohommiin alettiin
niin valumuottiin kauneimpaan ne silloin valettiin.
Ei tullut valuvikaa perhe kun sai lisänsä
niin ¿ksuja ne lapset oli kuten isänsä.
Kun lapset kävi koulunsa ja saivat ammatin
niin jokaiselle aikaa myöten löytyi töitäkin.
Ja isän opetuksista he muistivat myös sen
työ vaikka kuinka pieni täytyy tehdä harkiten.
Ei kukaan ole täydellinen kaikki erehtyy
se auttaa tehtäviinsä kunnolla kun perehtyy.
Ja eläke kun päivä päivältä se lähenee
niin valuviat kokemuksen myötä vähenee.
22
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Kuva 1: Pylväikkö osoittaa Suomen rautametallivalujen tuotanto vuosien 1973 ja 2013 välisenä aikana. Harmaan
valuraudan tuotantomäärä on pudonnut neljännekseen parhaimmista tuotantovuosista, mutta samaan aikaan palloIraſKVVKvaluraudan tuotanto on nelinkertaistunut. 8aluVGr¼U materiaalina on pitänyt paikkansa ja tuotantonsa vakaana 40 vuoden ajan ja muutoksetkin tuotannossa ovat melkoisen vähäisiä. Kuva myös osoittaa sen ikävän tosiseikan,
että koskaan aiemmin 40 vuoden aikana rautametallivalutuotanto maassamme ei ole ollut niin alhaalla kuin se vuonna
2013 oli. Pylväikkö on laadittu niin, että viimeisimmät vuodet näkyvät kaikki, joten kuvan aikajana ei ole tasainen. Tämä
täytyy ottaa huomioon johtopäätöksiä tehtäessä. (Lähde: Valimoiden toimialaryhmän arkistot sekä Valutuoteteollisuusyhdistys ry.)

Oikaisu Valimoviesti 2–2014 sivulla 15 oli väärä kaavio. Yllä oikea.
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tutkimusta

Teräksistä osaamista
myös valimoteollisuuden
käyttöön

Juha Roininen,
Ilmari Luukkonen ja
Maarit Jokela

Oulun seudulla teräkseen liittyvä osaaminen on linkitetty vahvasti Oulun yliopiston
tutkimusosaamiseen. Tämä luo mielenkiintoisia mahdollisuuksia valimoalan yrityksille. Oulun seudulle on synnytetty yhdessä tekemisen meininki, joka voi luoda
kilpailuetua laajemminkin metallurgiseen
teollisuuteen.

Blastman Robotics Oy:n hiekkapuhallusrobotti. Blastman Robotics Oy.

Oulun yliopiston tutkimusryhmät ovat viimeisen vuoden
aikana saaneet terästutkimuksen alalle useita isoja rahoituksia. Ne mahdollistavat niin perus- kuin soveltavamman
tutkimuksen jota tehdään tiiviisti yritysten kanssa. Tuloksekkaasta yritysmaailman ja yliopiston välisestä yhteistyöstä (valtion kehitysrahoituksen tukemana) on reilun
vuoden aikana syntynyt myös neljä uutta tutkimuslähtöistä yritystä metallurgian sektorille SapoteFh SFTeF Aldapro ja Luxmet Oy.
Tämä toiminta osoittaa Triple helix -innovaatiomallin
toimivuuden kun sitä järjestelmällisesti tavoitellaan.
Mallissa teollisuus yliopistot ja valtio ovat vuorovaikutuksessa huippuosaamisen ja teollisuuden uudistamisen
takaamiseksi.
Metallien jalostamisen sektorilla pyritään jatkuvasti tuottamaan uusia ratkaisuja joilla pienennetään entisestään
tuotantokustannuksia ja parannetaan toiminnan resurssitehokkuutta. Energiatehokkuus on myös avainasemassa
useissa ratkaisuissa ja näin voidaan pienentää toiminnan
hiilijalanjälkeä.
Oulun yliopiston Terästutkimuskeskuksen Tekesin
SHOK-rahoitteisissa tutkimusohjelmissa tehdään yhteistyötä suuryritysten kanssa. Oulun yliopistoon tuli rahoitusta vuosille 2014–2018 lähes 14 miljoonaa euroa. Ohjelmien vetäjinä toimivat professorit Timo Fabritius prosessimetallurgian ja David Porter materiaalitekniikan
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tutkimusryhmistä mutta tutkimusta tehdään useissa tutkimusryhmissä aina konenäön kehittämisestä materiaalien
ominaisuuksien parantamiseen.

Uusia ratkaisuja Pk-yrityksiltä
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamassa
SME-MET Oulu (Pk -yritykset metallurgian sektorille) hankkeessa on kehitetty toimintamallia metallurgisen
teollisuuden tarpeisiin Suomessa ja erityisesti Oulun seudun toimijoiden kesken. Projektin tavoitteena on ollut
osoittaa Pk-sektorin merkitys suuryritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyössä sekä verkottaa osaamista entisestään
keksintöjen kaupallistamiseksi. Hanke on Oulun yliopiston Centre for Environment and Energy (CEE) -innovaatiokeskuksen koordinoima.
SME-MET -hankkeessa on kehitetty tuotteita palveluja ja
mittausratkaisuja joiden yhteisenä nimittäjänä on ympäristöä säästävä teknologia. Fokuksessa ovat erityisesti Pkyritykset ja niiden tarpeet. Oulun seudulle on pitkän teollistumisen myötä jo aiemmin syntynyt yllättävän paljon
yrityksiä joiden asiakkaina ovat metallienjalostusyritykset.
Esimerkkeinä ovat Ruukin toiminnasta spin-off -yrityksinä syntyneet %et-Ker Oy ja %lastman RobotiFs Oy sekä
molempien Pohjois-Suomen suurien teräsyritysten (OutoVALIMOVIESTI 3 s 2014

kumpu ja Ruukki) teollisena alihankkijana toimiva Tapojärvi Oy. Näistä yrityksistä on jo tullut merkittäviä innovaatioita ja lisää on luvassa.
Nämä Ruukki-lähtöiset yritykset tuottavat tuotteita ja
ratkaisuja myös valimoteollisuuden tarpeisiin. Tätä tarjontaa voitaisiin kehittää asiakastarpeista uusiksi jotta saataisiin entistä parempia tuotteita ja ratkaisuja yhteistyössä
yritysten ja yliopiston kanssa. Esimerkkeinä voisi olla
puhallushiekkarobotiikan kehittäminen konenäköjärjestelmillä tai entistä parempia tuotteita tulenkestäviä sivutuotteita hyödyntäen.
Tätä varten kehitellään parhaillaan uutta hankekokonaisuutta jossa tuotteistetaan nopeasti uusia innovaatioita
yritysten ja tutkimusmaailman välisessä tiiviissä yhteistyössä. Metallien jalostuksessa uusia ratkaisuja tarvitaan
koko ajan prosessi- ja tuotekehityksen ympäristönsuojelun energiatehokkuuden ja työturvallisuuden parantamiseksi.
Pk-yritysten resurssit ovat rajallisia uusien innovaatioiden
kehittämiseksi. Lisäksi yliopistojen vahva osaaminen
metallurgiasta jää usein etäiseksi. SME-MET -hankkeessa
kartoitetaan ideoiden toimivuutta ja yritetään saada polku
ideasta innovaatioksi mahdollisimman lyhyeksi.
Tavoitteena on jalostaa hankkeita niin että niille voidaan
saada rahoitusta esimerkiksi EUn Horisontti 2020 -rahoitusohjelmasta. Tällä rahoituksella voidaan yhteistyössä
ratkaista suuriakin ja pitkäaikaisia ongelmia hyvin pienellä toimijoiden omarahoitusosuudella. Tämä on mahdollista kunhan ongelma on yleinen koko toimialasektorille
Euroopan laajuisesti.
Metallienjalostus toimialana on houkutteleva sektori
myös teknologiakehittäjille sillä onhan kyse miljardibisneksestä. Kilpailu on kuitenkin erittäin kovaa. Alalla on
isoja kansainvälisiä toimijoita joilla on vuosien kokemus.
Erikoisosaajille on kuitenkin tarvetta ja ala kaikkiaan on
nyt murroksessa jolloin on uusia toimintatapoja pakko
opetella ja hakea.
Tutkimuslaitosten ja Pk-yritysten yhteistyöllä yritetään
luoda olosuhteita joissa Pk-yritysten mahdollisuudet
kansainvälistymiseen ja jatkorahoituksen saamiseen paranevat. Pk-yritysten on hyvä olla johtavien yliopistojen
kyljessä. Oulussa ollaan huippuluokkaa materiaalitehokkuuden tutkimuksen alalla.

VALIMOVIESTI 3 s 2014

Terästutkimuskeskus (CASR)
s WWWOULUlCASR
s PERUSTETTU VUONNA 
s POIKKITIETEELLISTÊ TUTKIMUSTA TERÊKSENTUOTANNON SULASTA METALLISTA
valmiin teräksen käsittelyyn
s NOIN  TUTKIJAA SEITSEMÊSSÊ TUTKIMUSRYHMÊSSÊ ALAT
s LÊMPÚ JA DIFFUUSIOTEKNIIKKA
s MATERIAALITEKNIIKKA
s PROSESSIMETALLURGIA
s SÊÊTÚTEKNIIKKA
s TULEVAISUUDEN TUOTANTOTEKNOLOGIAT
s TUOTANTOTEKNIIKKA
s ÊLYKKÊÊT JÊRJESTELMÊT
Centre for Environment and Energy (CEE)
s WWWCEEl
s PERUSTETTU VUONNA 
s MUODOSTAA YMPÊRISTÚ JA ENERGIA ALAA YHDISTÊVÊN OSAAMISKESKITtymän, joka yhdistää nopeasti alan yritysosaamisen, alan huippututkimuksen ja rahoituskanavat T&K&I-hankkeisiin.
s VOIMAVAROINA ON YHTEISTYÚKUMPPANEITTEN KOLMISEN SATAA TUTKIJAA JA
parisen sataa hanketta sekä alueen lähes sata yritystä.
Teräsalan uudet tutkimuslähtöiset yritykset Oulun yliopistosta
Sapotech Oy
s WWWSAPOTECHl
s PERUSTETTU VUONNA 
s POHJAUTUU &IMECC /Y  3(/+ RAHOITTEISIIN HANKKEISIIN
s TOIMIALA KORKEALÊMPÚTILAPROSESSIEN ONLINE MONITOROINTI JA KUVANtaminen; esim. teräksen laadun tarkkailu valun aikana
SFTec Oy
s WWWSFTECl
s PERUSTETTU VUONNA 
s TOIMIALA MATERIAALIN KUIVAUKSEEN KUSTANNUSTEHOKKAITA RATKAISUJA
Luxmet Oy
s WWWLUXMETl
s /ULUN YLIOPISTO OSAOMISTAJANA
s PERUSTETTU VUONNA 
s POHJAUTUU 4EKES RAHOITTEISEEN 4UTKIMUSIDEOISTA UUTTA TIETOA JA LIIKETOImintaa, TUTLI -projektiin, jossa kehitettiin reaaliaikaista mittausjärjestelmää teräksen valmistuksessa käytettävään valokaariuuniin.
Aldapro Oy
s PERUSTETTU VUONNA 
s TOIMIALA SÊÊTÚSUUNNITTELU SÊÊDÚN OPTIMOINTI PROSESSIMALLINNUS
ohjelmointi ja analyysit.

Osa Oulun innovaatioallianssia (OIA)

25

valimoperinnettä

Suoraman
malliveistämö
Yleistä
Kirjoitussarjassa Suomen malliveistämöt olemme saapuneet Tampereen naapurikuntaan Kangasalaan. Kangasala
sijaitsee lähellä Tamperetta ja sijaitsi siten samalla aikoinaan Suomen voimakkaimman valimokeskittymän lähettyvillä. 9armasti tästä johtuen juuri Kangasala oli kunta
jonne suuri osa yksityisistä malliveistämöistä keskittyi
imien samalla Tampereella lopetettujen suurten valimoiden mallipuuseppiä palvelukseensa.
Toinen vaihtoehto tietysti oli että nämä kyvykkäät
yksityisten malliveistämöiden perustajat ehtivät hankkia
ammatilliset kannuksensa Tampellan ja Lokomon malliveistämöistä.
Kangasalaisista malliveistämöistä toiseksi suurin
180-luvulla oli Suoraman malliveistämö ja sen tarinaa
valotetaan tässä kirjoituksessa.
Omalla tavallaan Suoraman malliveistämö oli kummajainen malliveistämöiden joukossa koska se ajautui
huonoon jamaan ja kaatui ”todelliseen konkurssiin”.
Suorama taisi ja taitaa olla edelleenkin ainoa konkurssin
tehnyt alamme yritys.
Suoraman malliveistämön perustajat
Jouko ”Jokke” Jaakkonen syntyi 12.8.135 Orivedellä.
140-luvun loppupuolella Jokke aloitti opiskelut ”mallipuuseppien korkeakoulussa” Pyynikin Poikain 9almistavassa Ammattikoulussa. Tokko silloin on voinut olla edes
mallipuuseppäkoulutusta ja niin nuorukaisemme valmistui
aikanaan puuseppälinjalta.
Työpaikat
Mallipuusepän ura alkoi vuonna 152 Tampereen Pellavaja Rautatehtaassa eli Tampellassa jonne hän pääsi mallipuusepän oppisopimusoppilaaksi.
Nikkarissa Jokke oli osaston nopeimmin kehittyviä
ja tiedonhaluisimpia kavereita. Persoonakohtaisena erikoisuutena hän teki päivittäin kierroksen jokaisen mallipuusepän penkin ohitse ja seurasi hetken mallien ja keernalaatikoiden valmistumistapaa. Kysyin kerran häneltä
miksi hän niin teki? Sain vastaukseksi ”Minä vain katson
millä tavalla kukin mallinsa rakentaa koska jokaisella on
aina oma tapansa. Kun vastaava kohta tulee minulle tehtäväksi niin voin soveltaa useamman ammattilaisen taitoja
työssäni.” Osa miehistä meinasi hermostua kun tämä silloinen pitkä ja laiha miehenhojo hiukan etukenossa kädet
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selän takana ilmestyi penkinpäähän ja mitään puhumatta
tuijotti hetken teelmäksiä ennenkuin jatkoi ”opintomatkaansa” seuraavalle penkille.
Ammattitaidon ja iän kartuttua 155 Jokke nostettiin
mallintarkastajaksi jo hyvinkin nuorella iällä ja jonkun
ajan kuluttua urakkahinnoittelijaksi ja mallien korjaus-
sekä muutostarkastajaksi.
Tampellan Nikkarissa kehitettiin 10 – 10 luvuilla
edistyksellinen mallien suunnittelu- ja urakointijärjestelmä jonka ansiosta valumallien kustannusten arviointi
muuttui todelliseksi ja aikaisemmin noudatettu ”tähdistä
ennustaminen” vaipui unholaan.
10 – 0 luvun vaiheilla myös muut maamme valimot kuulivat Tampellan valumallien arvioinnin ja osaurakoinnin edistyksellisyydestä ja niin Jaakkosen Jouko
palkattiin Tammerkosken alajuoksulle Lokomolle mallinsuunnittelijaksi. 9astustus Lokomon Mallipajassa oli kuitenkin niin ankaraa uuteen mallitekniikkaan siirtymisessä
(käsittämätön tuntimäärä siellä muuten uhrattiin mallien
turhaan hieromiseen ja rahaa paloi) ja Jouko joutui siirtymään valimon urakkakonttoriin. (Tämän jutun kirjoittaja
astui Joken suuriin saappaisiin Lokomolle 13).
10-luvun puolivälissä laman aikana Jouko irtisanottiin Lokomolta ja hänet palkattiin Kangasalan Malliveistämöön mallipuusepäksi.
Suoraman malliveistämön toinen perustaja
Kalervo Järvenpää syntyi 1.10.135 <listarossa ja hän
kävi ammattikoulun 9aasan Suomalaisessa ammattikoulussa. Opintolinjana oli silloin Puusepän linja.
Työpaikat
Mallipuusepän ammatin saloihin Kalervo pääsi tutustumaan vaasalaisessa Suomen Moottoritehtaan malliveistämössä 153 – 13.
Ensimmäisen oman malliveistämön Kalervo perusti
13 jossa hän työskenteli pari vuotta vuoteen 15.
9uonna 15 Kalervo lähti Ruotsiin ja työskenteli Asea
9ästeräsissä mallipuuseppänä vuoteen 11. Malliveistämössä puhekielenä oli suomi joten Kalervon ei tarvinnut
opiskella ruotsia pärjätäkseen työpaikassaan.
Suomeen palatessaan Kalervo tuli Lapväärtiin jossa
hän sai kantapään kautta oppia yritystoiminnasta hänen
omistaessaan paikallisen huoltoaseman pari kuukautta.
Homma ei menestynyt erityisen hyvin ja Kalervon enVALIMOVIESTI 3 s 2014

simmäisestä yrityksen omistajan ajasta tulikin enemmän
oppia kuin ansiota.
9uonna 12 Kalervo siirtyi Kangasalle ja hakeutui
töihin Kangasalan Malliveistämöön Aakkulantielle jossa
hän toimi yrityksen ”syömähampaana” parisen vuotta.
9uonna 14 Kalervo rakensi Kangasalan Pasintie 5 omakotitalon ja malliveistämön jossa perustettiin
ensimmäisen kerran Suoraman Malliveistämö. <htenä
erikoisuutena pitää mainita että Kalervo sai luvan jälkeen
valmistaa kattotuolit Kangasalan Malliveistämön tiloissa.
On aika erikoista että ”autetaan” kilpailijaa näin alkuun
omissa tiloissa. Tämä kertoo kuitenkin enemmän Kangasalan malliveistämön omistajien jaloudesta kuin ammatillisesta kampitushalusta.
Suoraman Malliveistämöön tuli silloin myös osakkaaksi Ensio ”Enska” Hirvonen. Enskahan oli varsinainen ”Malliveistämöiden Kummisetä” jonka kädenjälkiä
näkyi useammassakin malliveistämössä Kangasalan ja
Tampereen alueella. Samassa vaiheessa Ensio Hirvonen
lopetti oman malliveistämönsä Tampereen Pienteollisuustalossa ja tilat laitettiin vuokralle.
Ensio (Enska) Hirvonen menehtyi 4..2014. Hän oli
kuollessaan 1-vuotias ja hänen menehtyessään poistui
keskuudestamme valtavasti paikallista malliveistämöhistoriaa. Muistamme kunnioittaen tätä alamme yhtä ikonia.
Yhteisomistus Suoraman malliveistämössä.
Jokke Jaakkonen siirtyi mallipuusepäksi vuonna 181
Järvenpään Kalervon omistamaan Suoraman Malliveistämöön Pasintie 5een.
9uonna 182 muodostettiin osakeyhtiö suuremman
ja paremman malliveistämön rakentamiseksi Teollisuustie
een Suoramalle Kangasalan kuntaan. Malliveistämön
omistajiksi tulivat silloin Kalervo Järvenpää Tuulikki
Järvenpää Jouko Jaakkonen ja Pekka 9irtanen.
Enska Hirvonen oli jo myynyt osuutensa Suoraman
malliveistämössä ja seuraavaksi hän hankki tai hänet
hankittiin Mallikolmion yhdeksi osakkaaksi Gustafsson
in Markun Kivirannan Pentin ja Nääpän Terhon kanssa
jotka lähtivät yrittäjän tielle Suoraman malliveistämöstä
Pasintieltä.
9uonna 185 Kalervon ja Joken yhteisomistus purkautui ja Suoraman malliveistämö jäi Jouko Jaakkosen
haltuun. Kalervo Järvenpää palasi Pasintielle perusti Hämeen Malli ja Muotin kaikenaikaa vanhassa osoitteessa
könöttäneeseen verstaaseensa.
9uonna 18 Kalervo perusti Hämeen Takkatarvikkeen joka toimi samassa Pasintien kiinteistössä. Seppo
Starkman tuli vetämään vuokralaisena Hämeen Malli ja
Muottia vuonna 10.
Pasintien yrityshautomo
Aikamoinen yrityshautomon tuo Pasintien kiinteistö muuten aikoinaan muodosti. Siellä renkeilivät aikoinaan myös
Gustafssonin Markku Kivirannan Pentti ja Nääpän Terho jotka vuonna 181 9appupäivänä perustivat Lepolan
kouluun malliveistämön nimellä Mallikolmio. Nykyisinhän nämä uroot pyörittävät Tampereen Hepolamminkadulla CNC-varusteista yritystä joka taitaa olla henkilömäärässä mitaten yhtenä suurimmista maassamme.
Pirkan 9alumallin Kangasalan Lentolan hiekkamontulle perustivat Pasintieltä erkaantuneet Unto Sulkanen ja
Aulis Humpas.
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Myöhemmin Pasintie 5sen kiinteistössä toimivat
9esa Santalan MalliFo Oy ja Juhani Peltosen Tmi Peltonen jotka molemmat olivat yhden miehen yrityksiä.
Pekka 9irtanen oli yksi myöhemmistä Pasintien mallihautomon yritysjohtajista joka perusti Suoraman Malliveistämökautensa ja Hämeen Malli ja Muotin jälkeen
Tmi Pekka 9irtasen Tampereelle Sammonkadulle ja joka
siirtyi myöhemmin Pirkkalaan Turkkiradan pienteollisuusalueelle.
Kuuluisia valumalleja
Pasintiellä valmistettiin valumallit aikoinaan kuuluisiin
MIR-sukellusveneisiin jotka saivat aikaan kansainvälisen
mellakan kun <hdysvallat uhkaili presidentti Koivistoa
kaikella mahdollisella että hän kieltäisi noiden maailman
parhaiden tuotteiden valmistamisen.
Paavo Tennilän kertomana tuo naurettava episodi
asetti <hdysvallat yleiselle naurulle alttiiksi. Paavo Tennilä oli Lokomon Teräsvalimon johtajana suoraan tulilinjalla tässä kauppasodassa koska juuri Lokomon valimon
ylivertaisuus mahdollisti riittävän kestävien ja tiiviiden
valujen onnistumisen.
Toinen merkittävä valumalli varusteineen oli maassamme suurin valettu Potkuriakselin napa joka aikoinaan
valettiin Wärtsilän Taalintehtaan teräsvalimossa.
-ouko -aakkosen aika Suoraman malliveistämössä
Kriittisinä aikoina Suoraman Malliveistämön yksinään
omistanut Jokke ehti toimia uudessa hienossa mallirakennuksessa kuutisen vuotta. 9auhti oli kova ja näytti siltä
että tämä ”yrityspuu” kasvaa taivaaseen asti.
Kunnes 10-luvun pankkikriisi pakotti yrityksen
konkurssiin. 10-luvun pankkikriisivuosina lainojen
korot olivat jopa 23 – 25 % ja maksa siinä tilanteessa lainoja pois. Näin Jouko Jaakkonen kaatui tuhansien muiden
pienyrittäjien lailla kun uskoi silloisen pääministeri Esko
Ahon ja valtiovarainministerin Iiro 9iinasen vakuutuksiin
ettei devalvaatiota tule Suomeen kuin heidän kuolleitten
ruumiensa yli.
Suoraman malliveistämön konkurssi vei kaiken Jokelta eikä sekään riittänyt verottajalle ja jatkovuosien harrastukseksi sankarillemme tuli yhden miehen matkatoimisto
jonka pääkohde oli Suomenlahden toisella puolella oleva
valtio. Matkoja yksittäin laskien kuulemma riitti.
Tietokoneistaminen
Näinä toiminnan vuosina aloitettiin koko mallialueen
ensimmäisiä tietokoneistamisia Joken omistamassa Suoraman Malliveistämössä. Jaakkosen toinen poika Petri
Jaakkonen rakensi isänsä tarpeiden perusteella tietokonepohjaisen mallitilausjärjestelmän jossa tietokoneelta löytyi tiedot edellisten mallitilauksien päämitoista toimitusajoista ja hinnoista. Edistyksellistä toimintaa jota nykyisin käyttää jo useampi malliveistämö eri versioina.
9alimoinstituutissa myöhemmin kehitetty mallialan
tietokoneohjelma (WinPaavo myöhemmin Nikkari) sai
ainakin ajatuksen ituina lähtökohtansa Suoraman Malliveistämöstä. Tällä ohjelmallahan poistettiin se iänikuinen
”sinikantinen vihko” josta tilattavien mallien edellisiä
hintoja epätoivon vimmalla yritettiin etsiä. Mahtaakohan
niitä vielä olla käytössä?
9alimoinstituutti ja sen käytännön vetäjä Jouni Myllymäki Instituutin johtajan Tuomo Tiaisen isällisessä
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huomassa iskeytyi silloin täysillä valimoalojen koulutusrintamaan ja tulos oli täyttä rautaa. Silloin omasta
mielestäni luotiin pohja 9alimoinstituutin tarpeelle suomalaisessa valumalli- ja valimoteollisuudessa. Ei malliveistämöistä löytynyt sellaista tietotekniikan osaamista
jota tarvittiin nykyaikaisessa dynaamisessa teollisuudessa.
Suorama yrityshautomona
Omana malliveistämöhautomonsa myös Suoraman Teollisuustie n yritys oli sillä siellä ehti työskennellä nykyisistä malliveistämöyrittäjistä ainakin Tapani Puukka Juhani Peltonen ja Pekka 9irtanen.
Joken syömähampaana talossa työskenteli pitkään
mallipuuseppänä nyt jo edesmennyt Mauno Pentti tai
Pentti Mauno jonka oikea nimi aiheutti loputonta kiistelyä alan ammattilaisten kesken.
Myös Joken toinen poika ralliautonrakentaja ja tietokonefriikki Jari Jaakkonen oli Teollisuustiellä isällään
töissä mallipuuseppänä. Nykyisin tämä isämeidän poika
Jari vaikuttaa CNC-hommissa Ris-Pertllä Tampereen
Hervannassa.

Osallistuminen SVY:ssä
S9<n tilaisuuksiin Jokke aktiiviaikoinaan osallistui aina
kuin se suinkin oli mahdollista ja legendaarisena juttuna
edelleenkin kulkee Ranskan / Pariisin matkamme jossa
sankarimme kierteli Pariisia yksinään. En muuten ole
koskaan testannut Joken ranskankielen taitoa joten siltä
suunnalta olisi voinut tulla yllätyksiä.
9alumallialan koulutustukena Jokke toimi aina esimerkillisesti vaikka jokainen valumallipuolen oppilas
jonka hänelle sijoitimme työharjoitteluun ei välttämättä
ollut mikään mallialan kultahippunen. Aina sieltä sai kuitenkin paikan oppilaalle kun harjoittelun aika koitti.
Jouko ”Jokke” Jaakkonen siirtyi mallihuippujen taivaaseen 1..200 Kangasalla.
Kari Pohjalainen
Mallifossiili Lepaalta

Mallitoimikunnan
opintomatka
Turkkiin
7.5.2014–10.5.2014
Opintomatkamme tarkoituksena
oli tutustua Turkkilaisiin malliveistämöihin, sekä Componentna Orhangazissa sijaitsevaan valimoon
ja konepajaa. Vierailukohteemme
sijaitsivat noin 100 km säteellä
Istanbulista. Matkaan osallistui
seitsemän henkilöä neljästä eri
malliveistämöstä.
9eijo Karttunen
9äinö Hakkarainen
Mikko Ojanen
9eli 9ehmaa
Juuso 9iljanen
Timo Pirilä
Teemu Rajala
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Malliveistämö Karttunen Ky
Malliveistämö 9 Hakkarainen Oy
Karkkilan Malliapu Oy
Mallikolmio Oy
Mallikolmio Oy
Mallikolmio Oy
Mallikolmio Oy
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Keskiviikko 7.5.2014
Opintomatkamme alkoi kokoontumisella lentokentän
lähtöterminaaliin klo 11.00. Kaikkien saavuttua paikalle
suuntasimme lippuluukulle. Turvatarkastuksen jälkeen
siirrymme perinteiseen paikkaan lentokentällä käymään
läpi matkaohjelmaamme. Ensimmäinen matkapäivämme
oli varattu pelkästään matkustamiseen. Lentoyhtiöksemme oli valikoitunut tiukan kilpailutuksen tuloksena Turkish Airlines. Koko matkaseurueemme oli positiivisesti
yllättynyt kyseisen lentoyhtiön palvelun ja kaluston laadusta.
Saavuttuamme Istanbuliin lähdimme kiireesti etsimään
taksia jolla pääsisimme <enikapin satamaan. Tilataksia
emme löytäneet joten päätimme ajaa kilpaa kahdella
normi taksilla. Ehtimisemme satamaan olikin melkoista
minuuttipeliä mutta pääsimme kuitenkin kuin ihmeen
kaupalla ehjin nahoin ja ajoissa perille. Lautalla saimmekin sitten hetken rentoutua maittavan teekupposen äärellä.
Lautta saapui <alovan satamaan noin puolentoista tunnin
matkan jälkeen jonne Componenta oli järjestänyt meille
tilataksi kyydin hotelliin %ursaan.
Kyyti sujui hyvin upeita ja siistejä maisemia ihaillessa.
%ursaan saavuttuamme kuljettaja tiputti meidät hotellin
eteen ja lupasi aamulla tulla hakemaan meitä kello 8.00.
Pikaisen hotellivisiitin jälkeen lähdimme metsästämään
ravintolaa %ursan keskustaa. Maittavan Turkkilaisen illallisen ja rankan matkapäivän jälkeen suuntasimme takaisin
hotelliin ansaitulle levolle.

Väinö Hakkarainen ja Timo Pirilä tutkivat ison HWS linjan kasettia ja
mallipöytää.

Torstai 8.5.2014
Hyvin nukutun yön ja pikaisen aamiaisen jälkeen lähdimme tilataksilla kohti %ursassa sijaitsevaa malliveistämöä
Sonmodelmakina. Componenta oli järjestänyt meille oppaaksi suunnittelijan heidän valimostaan. Lyhyen taksimatkan jälkeen saavuimme yrityksen pihaan jossa omistaja oli meitä vastassa. Sonmoelmakina on yksi Componenta Orhanga]in mallitoimittajista. He tekevät mallit
keernalaatikot ja muut koneistukset CNC tekniikan avulla
metallista. <rityksessä työskentelee kymmenkunta henkilöä ja heillä oli 2 kpl kolmeakselisia työstökeskuksia.

Yleiskuva Sonmodelmakinan malliveistämöstä.
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Demir Modelin omaa tuotantoa.
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Mallivarusteiden lisäksi yrityksessä tehdään kaikenlaisia
koneistustöitä. Kuvassa 9äinö Hakkarainen ja Timo Pirilä
tarkastavat Componentan mallikasetin koneistuksen laatua. Muutaman teekupin ja antoisan keskustelutuokion
jälkeen siirryimme kohti seuraavaa malliveistämöä Demir
Modelia.
Demir Modelias sijaitsee Componentan valimon läheisyydessä. <ritys oli edelliseen malliveistämöön verrattuna
vaatimattomampi. Toki sielläkin mallit tehtiin CNC-tekniikalla metallista mutta tilat ja konekanta olivat vanhempia. He tekivät kuitenkin mallivarusteiden lisäksi myös
valurautaisia takkoja sekä joitain muita omia tuotteita.
Työntekijöitä yrityksessä oli kymmenkunta ja CNC koneita kolme.

Ryhmä valmiina siirtymään Componentan valimolle.

Seuraavaksi suuntasimmekin matkamme kohti matkamme
päävierailukohdetta Componentan Orhanga]issa sijaitsevaa tuotantoyksikköä.
Perille saavuttuamme isäntämme vaihtui ja vetovastuun
otti suunnittelupuolen johtaja Albayrak Gursel. Aluksi
pidimme kalvosulkeiset jossa esittelimme itsemme toinen
toisillemme ja kävimme läpi Componentan valimon tuotantoa ja turvallisuusmääräyksiä. Orhanga]i on Componentan suurin tuotantoyksikkö. Siellä kaavauksessa käytetään tuorehiekkaa. 9alimon tuotantotiloissa oli kuvauskielto joten sieltä ei ole valokuvia.
Suunnitteluosastossa työskentelee noin 10 henkilöä. Heillä on käytössään useita eri suunnitteluohjelmia. Herra
Albayrakin mukaan kaikki tuotantoon menevät kappaleet
simuloidaan ennen mallinvalmistuksen aloittamista.
9alimossa on 8 erikokoista kaavauslinjaa. Pienimmät
ovat noin 500x500 mm suuruisia Disoja suurin noin
2000x1300 mm HWS linja. Osa kaavauslinjoista oli varustettu keernoitusautomaatilla. Keernaosastolla on lukuisia Coldbox-tykkejä joista suurin on 150 litrainen robotilla varustettu Leampe. Coldbox-tykkien rinnalla oli myös
muutamia kuumakeernakoneita jolla valmistettiin vaativimmat keernat.
9alimon viereen on rakennettu suuri konepaja johon
pääsimme myös tutustumaan. Siellä koneistettiin tuliteril-

Componentan pääsisäänkäynti.

Puheenjohtaja Veijo Karttunen, Väinö Hakkarainen ja Mikko Ojanen
suojavarustuksessa.

Taidetta valimon pihalta.
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lä koneilla vierestä tulevia valuja. Työstökoneita näytti
olevan vähän joka sorttia ja lisää oltiin kuulemma hankkimassa jatkuvasti. Kaikesta päätellen Turkin valimon ja
konepajan suuntaan ollaan panostamassa kovasti.
Componentan tarjoaman lounaan jälkeen suuntasimme
vielä vierailulle valimon malliosastolle. Orhanga]in valimossa ei valmisteta lainkaan uusia mallivarusteita vaan
kaikki tilataan alihankinnasta.
Malliosastolla työskenteli noin 20 henkilöä. Mallit ja
keernalaatikot kasataan malliosastolla valmiiksi siten
että ne voidaan vaan viedä koneelle ja laittaa käyttöön.
Lisäksi malliosastolla tehdään pieniä muutos ja korjaustöitä. Mallivarusteita valimolla on varmaan satoja hyllymetrejä. Pääasiassa mallit ovat rautaa mutta oli joukossa
muutamia muovimallejakin.
Mielenkiintoisen ja valaisevan vierailun jälkeen suuntasimme matkamme kohti <alovan satamaa josta lautamme
lähti kohti Istanbulia klo 18.00. Teentäyteisen lauttamatkan jälkeen ajoimme jälleen takseilla kilpaa kohti Ipek
PalFe hotellia. Hotelliin kirjautuminen ei kuitenkaan sujunut aivan kaikkien taiteensääntöjen mukaan vaan se oli
ylibuukattu. Tästä johtuen meidät ohjattiinkin ensimmäiseksi yöksi johonkin lähistöllä olevaan murjuun. No ei
sitä viitsitty kauaa murehtia vaan suuntasimme matkamme Istanbulin iltaan. Pienten erimielisyyksien jälkeen
löysimmekin puiston laidalta Minareetin vierestä mukavan ruokapaikan. Ainoa miinuspuoli oli vierestä kuulunut
ulvonta. Emme päässeet täysin selvyyteen mistä se tuli
mutta se kuulosti aivan siltä kuin joku mies olisi kolauttanut kulkusensa kohtuullisen kovaa johonkin epämiellyttävään paikkaan. Maittavan ruokailun päätteeksi suuntasimmekin sitten takaisin hotelliin ja yöpuvulle.

Veli Vahmaa, Veijo Karttunen ja Teemu Rajala tekemässä mallitarkastusta.

Perjantai 9.5.2014
Aamulla herättyämme pirteinä pakkasimme matkalaukkumme ja lähdimme astelemaan kohti oikeaa hotelliamme
ja aamiaispöytää. Aamiaisen jälkeen siirryimme pihalla
olevaan Componentan tilataksiin jolla suuntasimme vielä
vierailemaan kahdessa Istanbulin Aasian puolella sijaitsevassa malliveistämössä. Herra Albayrakin mukaan nämä
Aasian puolella sijaitsevat veistämöt ovat laadukkaampia
kuin kaksi edellistä.

Sylinterilohkon keernalaatikko.

Saavuttuamme ensimmäisen veistämön pihalle olivat
isäntämme jo meitä vastassa. 9ierailu noudatti samaa
kaavaa kuin aiemmatkin vierailumme. Ensin kiersimme
tuotantotilat läpi jonka jälkeen menimme toimistoon
hörppimään teetä. Nämä kaksi Aasian puolella olevaa
veistämöä olivat melko samankaltaisia. Molemmissa
työskenteli noin 20 henkilöä ja CNC koneita oli molemmissa 4 kpl. Molemmissa malliveistämöissä oli 1 iso porttaalikone johon mahtui Componentan valimossa olevan
ison HWS linjan mallipohja.
Jälkimmäistä malliveistämöä nimeltään 3D Makin herra
Albaiyrak kuvasi laadukkaimmaksi heidän käyttämäkseen
veistämöksi. 3D Makinan toimitusjohtajan mielestä heillä
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Malli valmiina toimitettavaksi.
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on sama ongelma Turkissa kuin meillä suomessakin että
mallivarusteet ovat aivan liian edullisia tuotantokustannuksiin nähden.

Ison HWS:n mallin koneistusta.

Tähän päättyivät vierailumme Turkin malliveistämöissä
ja lähdimme matelemaan perjantairuuhkassa kuivin suin
kohti hotelliamme. Matkalla hotellille ja kävellessämme
Istanbulissa huomasimme mielenkiintoisen asian Turkkilaisten toimintatavassa. Kun kaupungilla alkoi paistaa
aurinko tuli kaduille ihmisiä kauppaamaan aurinkolaseja.
Kun taivaalta tuli muutama pisara vettä vaihtui aurinkolasit sateenvarjoihin. Kun taas seisoimme ruuhkassa moottoritiellä kaupusteltiin siellä vettä rinkeleitä ja jopa jalkapallolippuja. Siitä voisi moni ottaa kotipuolessammekin
mallia kun puhutaan ettei ole mitään töitä tarjolla ja työttömyys on korkealla tasolla.
Hotelliin päästyämme saimme huoneiksemme hotellin
parhaita huoneita. Lisäksi hotellimme tarjosi meille illallisen heidän ravintolassaan korvaukseksi heidän edellispäivänä tekemistään virheistä. Illallisen jälkeen siirryimme
Sulttaanin Sviittiin kokoamaan yhteen matkamme tapahtumia.

Lauantai 10.5.2014
Lauantaina hyvin nukutun yön ja aamiaisen jälkeen olikin aika lähteä kohti lentokenttää ja Suomea. Turkkilaiseen tyyliin jouduimme vielä hieman keskustelemaan
laskun suuruudesta ennen maksua mutta lopuksi kaikki
osapuolet olivat kuitenkin tyytyväisiä ja kylläisiä. Paluumatka kuten koko muukin matkamme sujui hienosti ja
hyvässä seurassa.
Isäntiemme mallipalaveri.

Lopuksi haluaisimme kiittää Componentaa ja etenkin Olli
Karhusta jonka ansiosta Mallitoimikunta pääsi hienolle ja
unohtumattomalle vierailulle Componenta Orhanga]in
valimoon konepajaan sekä heidän alihankkijoidensa yrityksiin.
Veijo Karttunen
Mikko Ojanen
Väinö Hakkarainen
Veli Vehmaa
Juuso Viljanen
Timo Pirilä
Teemu Rajala

Mikko Ojanen, Hakki Öktem(3D Makina) ja Albayrak
Gursel(Componenta).
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valinkauhasta
Valdemar Valuri
valdemar.valuri@gmail.com

Mies voi kuolla
nalkutukseen
”Poikakerhomme” teki perinteisen matkansa taas viime
keväänä. Kokouksissa matkakohteesta kiisteltiin puolitosissaan sitten äänestettiin Krakovan ja Sarajevon välillä.
Krakova voitti täpärästi. bänestin Sarajevoa koska kiinnosti nähdä paikkakunta jossa ammuttiin ensimmäisen
maailmansodan aloittanut laukaus. Sotaa edeltäneet kuusi
viikkoa osoittivat kuinka tavattoman vähäisellä harkinnalla silloiset valtionjohtajat aloittivat sodan. Toivoa sopii
että nykyiset johtajat ovat historian läksynsä opiskelleet ja
ymmärtävät mihin vihanpito ja yltiönationalismi johtavat.
------ oooooo -----Matkan aikana jutustelin Esko 9altaojan kanssa. Avaruustähtitieteen professorin maailmankuva on mielenkiintoinen. Hän osaa ilmaista ajatuksensa tavattoman seesteisesti
keskustelun tuoksinassa olematta besserwisser. En ollenkaan ihmettele että hän on voittanut kirjoillaan tieteen
popularisoinnin palkintoja esimerkiksi 2002 Tieto-Finlandian.
Eskon kasvuolot olivat nykymittapuun mukaan vaatimattomat pihan perällä ulkohuussi sekä hatara saunarakennus talon käyttövesi haettiin kaivosta. Mutta niin oli monella muullakin kerholaisella. 9aldemarin kotona oli toki
juokseva kylmä vesi ja sisävessakin peseytyminen sen
sijaan suoritettiin kerran viikossa pihasaunassa. Elettiinpä
sitä niissäkin oloissa.
Kuvaavaa 150-luvun alun Suomelle oli että Eskon ollessa kymmenvuotias hänen vanhempansa alkoivat ihmetellä että ”miten se Esko noin päin ovia kävelee”. Silmälääkärin aika saatiin Rovaniemeltä kolmen kuukauden päähän Kemissä kun ei silmälääkäriä ollut. Rovaniemellä
silmälääkäri totesi että tämä poikahan on lähes sokea. Sen
jälkeen Esko ihmetteli kauan kuinka hienolta ja uudelta
maailma näyttääkään silmälasien läpi katsottuna.
------ oooooo -----Puolan AusFhwit]ista palatessa totesin että on sentään
yksi paikka maailmassa jossa nämä sel¿en ottajat ymmärtävät pitää kännykkäkameransa piilossa. Siitä kehkeytyi34

kin Eskon kanssa tiivishenkinen sananvaihto kuinka maailma on muuttunut. Hän totesi että 100-luku on ihmiskunnan hienoin loistokkain ja paras vuosisata verrataan
sitä sitten mihin tahansa vuosisataan. Erityisesti näin on
kun verrataan sitä vaikkapa Tsingis Kaanin aikaan. Mongolien valloitussodissa menehtyi nykyiseen ihmismäärään
suhteutettuna yli 00 miljoonaa ihmistä. Ihmiskunnan
menneisyys on ollut paljon verisempi kuin mitä nyt halutaan tunnustaa. Ja vastaava esimerkki Suomesta 120luvulla tapahtui kymmenkertainen määrä murhia verrattuna vuoteen 2013. 9iime vuonna tehtiin hengiltäottoja
kaikkein vähiten koko tilastoidun 200 vuoden aikana.
------ oooooo -----9auhtiin päästyään Eskolta tuli tarkkaa tietoutta. Hän
totesi että syntyessään vuonna 151 hänellä oli 50-kertainen riski kuolla sairauksiin verrattuna vuonna 2014 syntyvään lapseen. Henkilöautoja Suomessa oli silloin 2 814
kappaletta nyt niitä on yli satakertainen määrä lähes 33
miljoonaa. 9auraus Suomessa on lisääntynyt käytännöllisesti katsoen taukoamatta ainakin sata vuotta. Hengästyttävintä tässä on se että hyvinvointimme kasvaa kiihtyvää
vauhtia ei suinkaan tasaisen vauhdin taulukon mukaan.
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Suomen bruttokansantuote (vauraus) oli Eskon syntyessä
viidesosa nykyisestä. Maailman keskimääräinen bruttokansantuote on nyt viidesosa suomalaisesta. Tämä vastaansanomaton tosiasia tarkoittaa että maailmassa eletään
kuten Suomessa 150-luvulla. Tämä tietysti keskimäärin
sillä hyvinvointi on maailmassa jakaantunut tavattoman
epätasaisesti. Suomessa asuu tutkitusti yksi maailman
onnellisimmista ja rehellisimmistä kansoista. Lukutaitomme on maailman ehdotonta huippua jolla on keskeinen
merkitys demokratian kannalta. Suomi on maailman ensimmäinen valtio joka tarjosi jokaiselle koululaiselle
lämpimän aterian ja tämä tapahtui jo vuonna 14. NykySuomessa keskituloisen henkilön elintaso vastaa hyvinkin
sitä millainen kuninkaallisilla oli pari vuosisataa sitten
Kukaan ei olisi voinut ikinä uskoa haaveksia tai edes
ennustaa tällaista mieletöntä menestystarinaa. Kiistatonta
on myös se että rikkaimmissa maissa asuvat maailman
onnellisimmat ihmiset ja köyhimmissä maissa elävät maailman onnettomimmat ihmiset.
------ oooooo -----9aldemar keräsi vielä listaa siitä kuinka hyvin meillä
oikein menee
1. Suomi on maailman paras maa olla äiti. Maailman 1
maata asetettiin järjestykseen sen mukaan miten ne ovat
onnistuneet äitien tukemisessa. Mittarit olivat naisen riski
kuolla raskauteen tai synnytykseen liittyviin syihin alle 5vuotiaiden lasten kuolleisuus lasten koulutustaso maan
tulotaso ja naisten poliittinen asema. (Pelastakaa Lapset
maailman äitien tila 5/2014.)
2. Suomessa lapsikuolleisuus on maailman pienintä. Alle
5-vuotiaita lapsia kuolee Suomessa selvästi vähemmän
kuin länsimaissa keskimäärin. 45 vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa saatiin tulokseksi että Suomessa kuolee keskimäärin kolme alle 5-vuotiasta jokaista tuhatta
syntynyttä lasta kohden eli 03 prosenttia. Länsi-Euroopan vastaava luku on 03 ja Itä-Euroopassa 0 prosenttia. Tutkimuksessa oli mukana 188 maata. (The LanFet
Maj 2014.)
3. Suomalaisten odotettavissa oleva elinikä on kaksinkertaistunut itsenäisyytemme aikana. Ei ollenkaan hassumpi
saavutus. Keskiaikaisista haudoista ei juurikaan löydy yli
20-vuotiaan naisen jäänteitä. Naiset olivat siihen mennessä lapsensa synnyttäneet ja kuolleet. Shakespearen Romeo
ja Julia näytelmässä Julia on juuri 13 vuotta täyttänyt
lapsi 100-luvulla tämä oli tavanomainen ikä aloittaa
lapsien synnyttäminen. Ei Shakespeare mikään kaappipedo¿ili ollut hän vain kirjoitti sen aikaisista normaaleista
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käytänteistä. Kun saksalainen sosialisti Ferdinand Lassalle piti puheensa vuonna 182 suomalaisten elinikä oli
keskimäärin 35 vuotta. Sata vuotta sitten keski-ikämme
oli alle 50 vuotta ja nyt reilut 80 vuotta. 2010-luvulla
syntyvät suomalaiset saavat neljän vuoden välein yhden
lisävuoden elämäänsä (Tilastokeskus 2013.)
4. Suomi on maailman paras maa elää. Näin havaittiin
Newsweekin perusteellisessa tutkimuksessa. Siinä käytiin
läpi maailman lähes 200 valtiota ja mittareina olivat koulutusjärjestelmä terveydenhuolto elämänlaatu talouden
dynaamisuus sekä poliittinen ympäristö. (Newsweek
September 2010.)
5. Suomi on Euroopan kilpailukykyisin ja innovatiivisin
maa. ”Suomi on johtotähti matkalla kohti digitaalista
taloutta”. (World EFonomy Forum WEF 12..2014.)
. Luottoluokitusyritykset arvottavat Suomen parhaaseen
mahdolliseen eli AAA-luokkaan. 9altiokonttori kertoo
että luottoluokittaja FitFh pitää Suomen luottoluokitusnäkymiä vakaina kehuu Suomea erittäin korkeatasoisesta
hallinnosta ja talouspolitiikasta sekä antaa kiitosta vahvoille poliittisille instituutioillemme. FitFhin mukaan
Suomen indikaattorit ylittävät vertailussa jopa muiden
saman korkeimman AAA-luottoluokituksen saaneiden
maiden tason. (9altiokonttori FitFh Standard&Poor¶s
Moody¶s 4/2014.)
------ oooooo -----Miksi sitten kolumnille näin dramaattinen otsikko? Sen
vuoksi että taukoamaton huonojen asioiden kuuleminen
aiheuttaa vakavan terveysriskin. Tuoreen tutkimuksen
mukaan miehillä joilla on nalkuttava vaimo on kolminkertainen riski kuolla ennenaikaisesti. Tutkimuksen mukaan naiset ovat immuunimpia nalkutukselle sillä miehen
mäkätys ei juuri vaikuta vaimon terveyteen. Kööpenhaminan yliopistossa tehty tutkimus perustuu 100 000 ihmisen
otantaan joten ihan pienestä tutkielmasta ei ole kyse.
Tutkimuksen tulokset julkaistiin Journal of Epidemiology
and Community Health -lehdessä 2014 9olyme 8 Issue
8 pp. 20-2).
Tästä viisastuneena 9aldemar suosittelee välttämään ihmisiä jotka kaikista asioista takuuvarmasti löytävät ne negatiiviset puolet ilman että heillä olisi epäkohdalle ratkaisua. Nämä ihmiset vaarantavat vakavasti terveytesi nalkuttamalla kuinka tavattoman kehnosti meillä menee. Ja
heidän mukaansa tulevaisuudessa menee vielä paljon
huonommin Jos vain mahdollista väistä nämä tyypit
sillä tutkimus osoittaa kiistattomasti että tällaisten porukoiden luokse Noutaja saapuu etuajassa.
35
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Tästä nimettömästä numerosta 9alimoviestin tarina
alkoi vuonna 185.
Tämä on . 9alimoviesti – seuraava lehti siten 100.
Toimitus toivoo saavansa tasokkaita artikkeleita ja
runsaasti ilmoituksia juhlanumeroon.
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metallurgin palsta 28.
Markku Eljaala

Pinnanalainen huokoisuus
ferriittisissä ja ferriittis-austeniittisissa
ruostumattomissa teräksissä
Satunnaisesti ruostumattomia teräsvaluja kiusaa välittömästi
valun pinnan alta paljastuvat huokoset, jotka saattavat peittää
huomattavan osan valun ulkopinnasta. Erityisen ikävän näistä
huokosista tekee se, että ne paljastuvat yleensä vasta koneistuksen yhteydessä ja johtavat poikkeuksetta massiiviseen korjaushitsaukseen tai valujen romuttamiseen.

Taustaa
Kaikilla rauta ja teräsvaluilla esiintyy satunnaisesti pinnanalaista huokoisuutta mutta huomattavasti useammin
se tuntuu kiusaavan ferriittisiä ja ferriittis-austeniittisia
ruostumattomia teräksiä. Samalla valumallilla samanlaiseen muottimateriaaliin valmistettu rakenneteräksinen
valu kärsii kyseisestä huokosongelmasta huomattavasti
harvemmin ja pienemmässä mittakaavassa kuin vastaavasti valmistettu duplex-teräs- tai martensiittinen ruostumaton teräsvalu.
Tämäntyyppinen huokoisuus esiintyy tyypillisesti valun
pintakerroksessa ohuen millin tai parin paksuisen kiinteän
metallikuoren alla. Huokoset ovat tyypillisesti pyöreitä ja
halkaisijaltaan välillä 0.5 – 3 mm. Kuten kuvasta 1 voidaan havaita. Huokosten pitoisuus yleensä vähenee siirryttäessä pintakerroksesta kohti valun keskilinjaa. Huokoisuus ei useinkaan ole tasan jakautunutta valun kaikille
pinnoille vaan kappaleesta voi löytyä suuriakin huokosettomia alueita. [1]

Huokoisuuden muodostuminen
Aikaisemman teorian mukaan valupinnanalaisen huokoisuuden uskottiin syntyvän muottimateriaalien muodostamien kaasujen kuten vesihöyryn ja sideaineen palokaasujen tunkeutuessa sulaan. Tästä teoriasta on kuitenkin
myöhemmin luovuttu ja todennäköisimpänä selityksenä
kuplien muodostumiselle pidetään sulaan liuenneiden
kaasujen hapen vedyn ja ennen kaikkea typen erkaantumista kuplina jähmettyvän metallirintaman eteen.[1][2][3]
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Kuva 1. Kuvassa näkyy martensiittisessa ruostumattomassa teräsvalussa (GX5CrNi13-4) näkyviä kaasuhuokosia, jotka ovat tulleet esiin
koneistuksen yhteydessä. Huokosten halkaisijat ovat välillä 1-3 mm.
Valun keskireiän halkaisija on n. 200mm.
VALIMOVIESTI 3 s 2014

Kuvassa 2 on esitetty typen ja vedyn liukoisuus rautaan
lämpötilan funktiona. Lämpötilan laskiessa niin sulassa
kuin jähmeässä tilassa kaasujen liukoisuus vähenee. Merkittävimmät muutokset kaasujen liukoisuudessa tapahtuu
kuitenkin faasimuutosten yhteydessä kuten kuvasta 2
voidaan havaita. 9alumuotin pintaa koskettava sula jähmettyy ja jäähtyy varsin nopeasti jolloin valukappaleen
pintaan muodostuu ohut tiiviiksi jähmettynyt nahka. Jähmettyneen ja jäähtyvän sulan kyky liuottaa itseensä kaasuja heikkenee jolloin liuenneet kaasut rikastuvat jähmettyvän rintaman eteen. Puuroalueella oleva jatkuvasti jäähtyvä sula ei kykene pitämään ylimääräisiä kaasuja enää
liuoksessa ja kaasut alkavat erkaantua kuplina jähmettyvän pintakerroksen alle. Kuplien erkaantumisen vaiheet
on esitetty kuvassa 3. [1][2]

Kuva 2. Typen ja vedyn liukoisuus rautaan lämpötilan funktiona. [4]

Syy miksi ilmiö rasittaa etenkin martensiittia ruostumattomia ja duplex teräksiä johtuu kyseisten laatujen koostumuksesta. Lisääntyvä kromipitoisuus kasvattaa seoksen
kykyä liuottaa typpeä kuten kuvasta 4 voidaan havaita.
9aikka korkean kromipitoisuuden seokset liuottavat itseensä enemmän typpeä kuin muut teräkset huoneenlämpötilaan asti niin vähenee typen liukoisuus näilläkin seoksilla merkittävästi seoksen jäähtymisen edetessä mikä
voi johtaa kaasuhuokosten muodostumiseen jähmettymisen edetessä.
Duplex-teräkset ja ruostumattomat martensiittiset teräkset
jähmettyvät sopivalla seostuksella ja jäähtymisnopeudella
siten että jähmettyminen tapahtuu suoraan sulasta ferriitiksi kuten kuva 5 osoittaa. Ferriitin kyky liuottaa typpeä
on merkittävästi vähäisempi kuin austeniitin. Tästä johtuen valun pintaan nopeasti jähmettyneen kerroksen taakse
rikastuu nopeasti suuri typpipitoisuus joka ei välttämättä
ehdi diffuntoitua pintakerroksen takana olevaan puuroalueella olevaan sulaan ja austeniittiin. Tässä tilanteessa
ylimääräinen typpi erkaantuu kaasukupliksi.[1][8][10]

Kuva 3. Kaasuhuokoisuuden muodostuminen [2]

Muotin seinämää vasten jähmettyneen ohuen kerroksen
jähmettymisen jälkeen sula jatkaa jähmettymistään edelleen puuroalueella mutta jähmettymisrintaman etenemisnopeus hidastuu nopean alun jälkeen merkittävästi. Syynä
tähän on se että muottihiekan pintakerroksen kuumennuttua sen kyky vastaanottaa lämpöä heikkenee ja lämmönsiirtymistä alkaa säädellä hiekan tunnetusti huono lämmönjohtavuus. Kun jähmettymisrintaman etenemisnopeus
hidastuu niin sulaan liuenneilla kaasuilla on nyt enemmän aikaa diffuntoitua austeniittiin ja jäännössulaan. Suotuisissa olosuhteissa ja riittävän pienillä kaasupitoisuuksilla liuennut kaasu erkaantuu vasta syöttökuvussa tai
valun keskilinjalle muodostaen keskilinjanhuokoisuutta.
[1]
9aikka pinnanalaiset kaasuhuokoset eivät synnykään
muottimateriaaleista syntyvien kaasujen tunkeutuessa
sulaan niin muottimateriaalien muodostamat kaasut voivat edesauttaa tai pahentaa valukappaleen pinnanalaista
huokoisuutta. Typpipitoiset sideaineet voivat muodostaa
ammoniakkia hajaantuessaan korkeassa lämpötilassa.
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Kuva 4. Kromipitoisuuden ja typen osapaineen vaikutus sulaan liukenevan typen määrään lämpötilassa 1600 °C [7]
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Ź

suutta ureapitoisia sideaineita käytettäessä. Hyvinkin
pienet rautaoksidipitoisuudet (0.25 %) vähensivät huokoisuutta merkittävästi. Syytä rautaoksidin tehoon ei tarkalleen tiedetä mutta sen uskotaan muodostavan suojaavan
kerroksen esim. fajaliitin muodossa mikä hidastaisi typen
ja vedyn diffuusiota muotista sulaan. Toinen teoria on
että rautaoksidin happi reagoi typen kanssa muodostaen
typenoksideita. Joka tapauksessa kannattaa suosia mahdollisimman pienen typpipitoisuuden sideaineita. [1][]
Sulan koostumuksen muuntelu voi vähentää tai estää
huokosten muodostumista. Piipitoisuuden nostaminen
ruostumattomilla teräksillä ehkäisee jonkin verran huokoisuutta luomalla valun pintaan kerroksen piidioksidia
joka mahdollisesti hidastaa typen diffuusiota muotista
sulaan. Duplex terästen koostumuksen muuntaminen
kohti austeniittista jähmettymistä hidastaa typen liukoisuuden laskua jäähtymisen edetessä. Useinkaan tämä ei
ole kuitenkaan mahdollista tietyn seoksen standardin
sallimissa seosrajoissa vaan jähmettyminen tapahtuu
ferriitin kautta.[1][8][10]
Kuva 5. Kuvassa on esitetty Cr-Ni seostuksen vaikutus jähmettymisen
aikana syntyviin mikrorakenteisiin ruostumattomilla teräksillä. [8]

9alulämpötilan kohottaminen hidastaa sularintaman jähmettymisnopeutta mikä voi ehkäistä huokosten synnyn.
Samanlainen vaikutus voidaan saada aikaan myös valukanavien ja syöttökupujen sijoittelulla.

Ammoniakki voi hajaantua edelleen typeksi ja vedyksi
joista osa diffuntoituu sulaan. 9etyä voi diffuntoitua sulaan myös muotissa olevasta kosteudesta. Muotista sulaan
liukeneva ylimääräinen kaasu voi olla riittävä lisätekijä
joka saa sulaan liuenneen kaasun erkaantumaan kuplina
valun pintakerrokseen. [1][3][4]

Markku Eljaala
Metallin urkkija
Metallurgist

LÄHTEET

Kaasuhuokosten ehkäisy
Pinnanalaisten kaasuhuokosten ehkäisemiseksi voi tehdä
lukuisia asioita valimoprosessin eri vaiheissa.
Sulatuksessa on tärkeää pitää sulaa suojaavaa kuonaa
sulatusuunissa mikä ehkäisee typen liukenemista ilmasta
sulaan. Myös romun ja seosaineiden typpipitoisuutta tulisi
valvoa ja valita matalatyppisiä vaihtoehtoja. Taulukossa 1
on esitetty sulatuksessa käytettävien raaka- ja apuaineiden
tyypillisiä typpipitoisuuksia. [1][]
Taulukko 1. taulukossa on esitetty eräiden teräksen valmistuksessa
käytettyjen aineiden typpipitoisuuksia. [9]

Raaka-aine
Romu
HBI/DRI (suorapelkistys rauta)
Rautaharkko (CPI)
Hot heel
Koksi
Happi (kaasu)
Hiiletys jauheen kantokaasu (ilma)
Sekoitus kaasu (N2)
Sekoitus kaasu (Ar)
Kalsiumoksidi (CaO)

Typpipitoisuus
30-120 ppm
20-30 ppm
20-30 ppm
10 ppm
5000-10000 ppm
30-200 ppm
78%
> 99,9%
< 30 ppm
400 ppm

1. Castings: John Campbell
2. Solidiﬁcation Defects in Castings: John Campbell, Richard A. Harding, TALAT lecture 3207, University of Birmingham.
3. Porosity in Castings: R. Monroe, Silver Anniversary Paper, Division 4,
AFS Transacitions 2005.
4. Steelmaking for Steelfounders: W.J. Jackson, M.W. Hubbard, ISBN 0
900224 40 1
5. Nitrogen ﬁssures defects in iron castings: J.F. Meredith, METAL Casting Technologies, September 2011.
6. Porosity Defects in Iron Castings From Mold-Metals Interface Reactions: R.L. Naro, Silver Anniversary Paper, Div. 4, AFS Transactions.
7. POWDER METALLURGY ASPECTS OF HIGH NITROGEN
STEELS: Andre Paulo Tschiptschin, University of Sao Paulo.
8. Microstructural Development during Solidﬁcation of Stainless Steel
Alloys: J.W. Elmer, S.M Allen and T.W. Eager; Metallurgical Transactions
A, Volume 20A, October 1989 – 2119.
9. How to Make N2 listen to you in steel making: P R Sureshkumar, D
R Pawar and V Krhshnamoorthy, International Journal of Scientiﬁc &
Enineering Research Volume 2, Issue 10, October-2011, ISSN 22295518
10. Gas Porosity Defects in Duplex Stainless Steel Castings: R. Arola, J
Wendt and E. Kivineva, Materials Science Forum Volx. 318-320, 1999,
Trans Tech Publications, Switzerland.

Keernoihin tai muottimateriaaliin lisätty punainen rautaoksidi vähentää ainakin raudoilla pinnanalaista huokoi40
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Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf
JÄSENHAKEMUSLOMAKE / JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE
Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä
Korjaan/täydennän tietojani

Jäsennumero

Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika

Koulutus

Kotiosoite
Kotipuhelin

Kotifaksi

Matkapuhelin

Sähköposti (koti)

Työnantaja

Tehtävä yrityksessä

Osoite
Puhelin

Faksi

Matkapuhelin

Sähköposti (työ)

www-sivut
Lisätietoja

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 20__ _____________________________________
Jäsenhakemus hyväksytty

_____/_____ 20__ _____________________________________

SVY

Postita tai mailaa lomake
viereiseen osoitteeseen!
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Jani Isokääntä
vastaa mielellään.
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Jani Isokääntä
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu
Puh 040 8348088
e-mail jani.isokaanta@svy.info
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Ei rasita ranteita,
kyynärpäitä tai
muita niveliä

Tyrolit Oy
Tel: +358 3 3581700
Fax: +358 3 3581750
0DLOW\UROLW¿#W\UROLWFRP
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Valimon luotettava yhteistyökumppani
Edustamme varteenotettavia toimittajia ja laadimme asiakkaillemme
räätälöytyjä ratkaisumalleja jo yli 55 vuotta.

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

Lämmitys- ja jäähdytysseula sekä
paineilmalähetin, teho 15 t/h

AGTOS GmbH

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

Künkel-Wagner ja SLS Swisspour valukoneet
Eri saksalaisia toimittajia
Reissaus & Baumberg Maschinenbau (uudet koneet)
Varaosat: Röper/Lämpe
Neuhof, Axmann
Klein, Neuhof, DeAnTek
I.A.S.
I.A.S.
B.G.T. (Arasin)
Eri toimittajia
AGTOS, STO-Strahltecnik, Team-Strahltecnik

– Hiekan elvytys
– Paineilmalähettimet:
– Induktiouunit, -kelat:
– Transistoritekniikka:
– Aminikaasupesurit:
– Suodatinlaitteistot:
– Sinkotekniikan varakulutusosa:
– Tärytekniikka:
Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet: Webac
– Furani- ja alfaset-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
VALIMOVIESTI 3 s 2014

45

Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet
Yritys / Osoite / Puhelinumero / www-sivut tai sähköpostiosoite

Oy Aga Ab
Itsehallintokuja 6, 02600 ESPOO
010 2421, www.aga.ﬁ
Alphaform RPI Oy
Aholantie 17, 21290 RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.ﬁ

Heraeus Electro-Nite
International N.V.
Työpajakatu 10 A 26
00580 HELSINKI
050-326 4793
Johanna.Bartsch@heraeus.com

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

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

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

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

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

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

Campaja Oy
Toivakantie 27 B
41660 TOIVAKKA
(014) 871 902
www.toivakanmallinnus.ﬁ

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

Componenta Finland Oy
Panuntie 4
00610 HELSINKI
010 403 00
www.componenta.com
Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 10 C
00211 HELSINKI
(09) 682 1544, www.diaco.ﬁ
Enmac Oy
Insinööritoimisto
Yrittäjänkatu 17, 65380 VAASA
(06) 282 8330
www.enmacgroup.com
Erikoisvalu Oy
Kartanonlenkki 51,
04680 HIRVIHAARA,
019 - 689 3311,
www.erikoisvalu.ﬁ

Keskipakovalu Oy
Lastikankatu 21
33730 TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.ﬁ
Keycast Oy
PL 100, Merikatu 7
92101 RAAHE
0103 208 200, www.keycast.ﬁ
KM-Valu Ky
Teollisuustalo,
40900 SÄYNÄTSALO
(014) 337 3200, www.km-valu.ﬁ
Lapuan Valu
Kiviristintie 20, 62100 LAPUA
06 4331731, info@valimo.pp.ﬁ
Leinovalu Oy
Leinonkatu 5, 24100 SALO
(02) 77500, www.leinovalu.ﬁ

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

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

Finfocus Instruments Oy
Niittyluhdantie 29A
00660 HELSINKI
050-408 0085
www.ﬁnfocusinstruments.ﬁ

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

Harjavallan Valu Oy
PL 18, Sepänkatu 5
29201 HARJAVALTA
(02) 531 8500
www.harjavallanvalu.ﬁ
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Malliveistämö Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
(03) 379 1330
karttunen@malliveistamo.ﬁ

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

Stena Metalli Oy
Pajakatu 7 - 9 ,11130 RIIHIMÄKI
010 802 323, www.stenametalli.ﬁ

Metso Minerals Oy
Lokomo Steel foundry
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE
020 484 146, www.metso.com

Sulzer Pumps Finland Oy
PL 18, William Ruthin katu
48601 KARHULA
010 234 3333, www.sulzer.com

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
Rolls-Royce Oy Ab
PO Box 220, 26101 Rauma
(02) 83791,
juha.malinen@rolls-royce.com
Sandvik
Mining and Construction
Oy
PL 100, 33311 TAMPERE,
0205 441 20,
www.tamrock.sandvik.com
Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800, www.selcast.ﬁ
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
Simtech Systems Inc. Oy
Hälsovägen 2
01150 SÖDERKULLA
0500 514 531
matti.sirvio@easysimulation.com

Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.ﬁ
Tekmur Oy
Jokisentie 167
05200 RAJAMÄKI
(09) 8386 4300, www.tek-mur.ﬁ
Teknos Oy
PL 107, Takkatie 3
00371 HELSINKI
(09) 506 091, www.teknos.ﬁ
Termorak Oy
Aittomäentie 1
33880 Lempäälä
0207 680 600, www.termorak.ﬁ
Tyrolit Oy
Sirkuja 3 K
00940 HELSINKI
(03) 358 1700, www.tyrolit.ﬁ
Viasveden Hiekka- ja
Kuljetusliike Oy
Vanha Raumantie 811, 28660 PORI
(02) 6471 230
www.viasvesihiekka.ﬁ
Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 JYVÄSKYLÄ
010 672150, www.valmet.com
Valmet Technologies Oy,
Valkeakoski terätehdas
PL 125, Niementie
37601 VALKEAKOSKI
010 6720000, www.valmet.com

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

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
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 Jyväskylä
puh 010-672150
fax 010-6725335
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valimomuseo
3UOMEN 6ALIMOMUSEO s 0,  4EHTAANPUISTO s  +ARKKILA
JANNEVIITALA KARKKILAl s 0UHELIN   

Nyt se alkaa!!!
Uudistuva perusnäyttely
Käsi ylös ne jotka eivät ole vielä vierailleet vuonna 18
avautuneessa Suomen valimomuseossa Jos käsi nousi
niin nyt olisi korkea aika korjata tämä puute. Siis ennen
kuin on liian myöhäistä Pois kuitenkin pelko että valimomuseota oltaisiin sulkemassa. Museon perusnäyttely
vain on yhtä vanha kuin koko museokin ja 25 vuoden
jälkeen jotkut asiat saattavat näyttää aavistuksen vanhentuneilta (mikä ei aina välttämättä ole huono asia sillä
museostahan on edelleen kyse). Suomen valimomuseota
ollaan siis uudistamassa ja muutaman vuoden päästä
vanhaan perusnäyttelyyn tutustumisen voi unohtaa.
Suomen valimomuseosäätiö on kutsunut avukseen viisaita
päitä – sellaisia kuten esimerkiksi Juhani Orkas Jouni
Lehto ja Olavi Piha – yhteen laatimaan suuntaviivoja
tulevalle. On ollut yllättävää kuinka samanhenkisiä ajatuksia sekä museon että valimoteollisuuden puolelta on
tullut. Museoissahan on pauhattu viime vuosina nykyajan
dokumentoinnin välttämättömyydestä. Käydyissä museon
uudistamiskeskusteluissa ovat vilahdelleet ajatukset ajassa
elämisestä jatkuvasta päivittämisestä ja uusimmasta teknologiasta. Unohtamatta kuitenkaan sitä että museo on
museo on museo. Näyttää siis vahvasti siltä että jatkossa
valimomuseo tarjoaa rinnakkain sekä uutta että vanhaa.
Ensimmäinen varsinainen uudistamistyöryhmän kokous
on istuttu kun tämä julkaisu putkahtaa painokoneesta.
Tätä kirjoitettaessa sitä ei ole kuitenkaan vielä käyty.
Museon taholta ainakin innolla odotamme mitä ajatuksia
työryhmällä on perusnäyttelyn uudistamisesta. Päädymmekö kenties vanhan päivittämiseen kokonaan uuden
rakentamiseen vai löytyykö jokin välimuoto?
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Hiekkapuhaltaja edusti v. 1989 varusteineen sen ajan uusinta uutta.
Onkohan sille sija uudistuvassa näyttelyssä? Janne Viitala/KRM
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Kuuma kesä 2014
9iime kesä oli kuuma niin ulkona kuin museon sisälläkin.
Museon sisätiloja lämmitti paahtavan auringon lisäksi
erinomaiset kesänäyttelyt joita oli tällä kertaa kaksikin
kappaletta. Päänäyttely oli Karkkilan taiteilijaseuran järjestämä ”Näihin kuviin näihin tunnelmiin” joka vetosi
erityisesti paikkakuntalaisiin. Näyttelyn taideteoksiin oli
haettu inspiraatiota Högforsin vanhoista suunnilleen
sadan vuoden takaisista valokuvista. Taiteilijat olivat
hienolla tapaa onnistuneet tuomaan menneisyyden eläväksi taideteostensa kautta.

Kimmo Peltolan tyyppitalon puolikas edustaa paikkakunnan 1920-luvun
arkkitehtuuria. Janne Viitala/KRM

Kansallisesti merkittävämpi ja valimoihmisten kannalta
ehkä kiinnostavampi oli valurautaisista silitysraudoista
kertonut ”Silittämällä siisti” –näyttely. Kyseessä oli museon henkilökunnan järjestämä ja museon omista kokoelmista koostettu pienoisnäyttely joka toi paikkakunnalle
jonkin verran asian harrastajia ja keräilijöitä. Luulisi että
tarina kyseisistä rautamötiköistä olisi äkkiä kerrottu. Mutta ainakin allekirjoittaneelle aukesi aihetta tutkiessaan
kiehtova maailma erilaisiin silitysrautamalleihein uusiin
innovaatioihin ja myös siihen raadolliseen kilpailuun
joka silläkin alalla vallitsi vielä reilut puoli vuosisataa
sitten. Kovinkaan moni muu valettu esine ei liene saanut
niin tärkeää sijaa ihmisten kodeissa ja jokapäiväisessä
käytössä kuin silitysrauta. Ketään ei siis yllättäne tieto
että museo julkaisee lähiaikoina/vuosina jonkinlaisen
lyhyen yhteenvedon valurautaisten suomalaisten silitysrautojen historiasta.

Tulevista näyttelyistä

Tiesittekö, että tanskalainen silitysuunirauta oli tuotannossa sekä Porin
konepajalla että Högforsissa? Janne Viitala/KRM

Uuden perusnäyttelyn pähkäilyn ohella vaihtuvat näyttelyt vyöryvät totuttuun tapaan. Syksyllä tarjoamme ensimmäiseksi Hans-Peter Holmsténin tunnelmallisia akvarelleja. Tämän jälkeen talvikauden jysäyttää käyntiin Aki Kaurismäen elokuvien stillkuvista koostettu näyttely. Ei ehkä
ihan valimohenkisiä näyttelyitä (vaikka Kaurismäki onkin
ohjannut ”9alimo”-nimisen lyhytelokuvan) mutta raskaan teollisuuden vastapainoksi kyseiset näyttelyt uppoavat kävijään takuulla kuin kuuma veitsi voihin.
Keväällä tulee muita taidepläjäyksiä ja jo konventioksi
muodostunut työväenopiston kevätnäyttely. Sen jälkeen
toukokuun puolivälissä pääsee museoväki irti ja kasaa
Hyvinkään-Karkkilan rautatiestä kertovan kesänäyttelyn.
9uonna 111 valmistuneen rautatien toinen päätepysäkki
oli Högforsin tehtaalla. Radalla oli valtava merkitys tehtaalle joka käytännössä seisoi keskellä ”ei-mitään” tiettömien taipaleiden päässä. Höyryveturit puksuttivat aina
vuoteen 1 minkä jälkeen rata purettiin.
Kuulasta syksyä valimoviestin lukijoille
Janne Viitala

Tampellan rakentama HKR 4 –veturi purettiin ja sulatettiin Högforsin
tehtaalla v. 1974. Risto Virtanen/KRM
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Erikoisvalu Oy

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

Improlity

Ohjelmistoratkaisut
Kari Teräsniska
Puhelin 0400 730 630
www.improlity.com

Ins.tsto. AX-LVI Oy
PL 428
33101 TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.axcons.ﬁ

Lapuan Valu

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

Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2
27430 PANELIA
Puhelin (02) 8647 465
Faksi (02) 8647 465

Malliveistämö Veijo Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
040 0733 521
karttunen@malliveistamo.com

Niemisen Valimo Oy
Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 4034600
www.niemisenvalimo.ﬁ

Peiron Oy

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

SFTec Oy

Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu
Puhelin 040 834 8088
www.sftec.ﬁ

Simtech Systems Inc. Oy
Hälsovägen 2
01150 SÖDERKULLA
Puhelin 0500 514 531
Faksi (09) 8776 035
matti.sirvio@easysimulation.com

Suomen Valimomuseo
Tehtaanpuisto, 03601 Karkkila
Puhelin (09) 4258 3674
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.ﬁ
Muista museokauppa!

www.svy.info
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Valimoinstituutti

www.valimoinstituutti.ﬁ
www.valuatlas.ﬁ
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