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Valimoalan GolfOpen 2015, Ruukkigolf (katso sivu 31)

Kansikuva:
Ennätysmäisenä tulvakeväänä 1966 raideliikenne Hyvinkään ja Karkkilan välillä katkesi
muutamaksi päiväksi kokonaan.
Veli Häkkinen/KRM

www.svy.info
Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa
N:ro
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jättöpäivä viikolla
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38
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16.-20.6.2015
Syyskuu 2015
15.-17.9.2015
Lokakuu 2015
2.10.2015

GIFA / METEC / THERMPROCESS / NEWCAST 2015. Düsseldorf (D),
www.gifa.de (katso sivu 11)
Alihankinta 2015, Tampereen Messut, Tampere
www.tampereenmessut.fi
SVY:n 68. vuosikokous, Jyväskylä
(katso sivut 7 - 9)

Marraskuu 2015
24.-27.11.2015
EuroMold 2015, Frankfurt/Main (D)
www.euromold.de

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti
Vastaava päätoimittaja Niku Nurmi, puh. 050 529 4958
• Lehtitoimikunta Jouni Lehto, puheenjohtaja p. 0500 625 792, Niku Nurmi, päätoimittaja,
Jani Isokääntä, toimitussihteeri, puh. 040 834 8088, Juhani Orkas, puh 050 556 2288, Ole Krogell, puh
0400 500 198
• Taitto Kaisa Ahomaa-Krogell • Aineistot: krogell@kolumbus.fi
• Painopaikka Painojussit Oy, Kerava 2015
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puheenjohtajan palsta

Niku Nurmi

Elämme tällä hetkellä kiinnostavia aikoja. Uudet
kansanedustajat on juuri valittu ja hallitusneuvottelut ovat
käynnistyneet kolmen suurimman puolueen kesken. Tällä
kertaa ei siis todennäköisesti ole yhtään pienpuoluetta
mukana hallituksessa, kuten viime vuosina. Hallituksella
tulee olemaan tiukat paikat, sillä Suomi pitää saada nousuun, talouden sopeutuksia unohtamatta.

Vi lever nu i intressanta tider. Vi har nyss valt nya
riksdagsledamoter och regeringsförhandlingar har inletts
mellan de tre största partierna. Denna gång kommer det
troligen inte att ingå något litet parti i regeringen, såsom
under de senaste åren. Det kommer att bli hårda tider för
regeringen, när den skall få Finland på fötter igen, utan att
förglömma nödvändigheten av ekonomiska anpassningar.

Valimoiden työtilanne junnaa hiljalleen eteenpäin viime
vuosien tapaan. Joillakin valimoilla on tietyissä kokoluokissa pulleat tilauskirjat, mutta yleisesti ottaen on hiljaista.
Uutiset ovat viime päivinä maininneet jopa Kiinaa uhkaavasta deflaatiosta, joten saapa nähdä miten maailmantalous yleisesti kehittyy. Euroopan kannalta dollarin vahvistuminen on toivottavasti hyvä asia, vaikka valuuttojen suuret vaihtelut yleisesti aiheuttavat epävakautta maailmalla.

Gjuteriernas arbetsläge stampar på stället såsom de senaste åren. En del av gjuterierna har stinna orderböcker i
vissa storleksklasser, men allmänt sett är det stillsamt. I
nyheterna har det de senaste dagarna nämnts att deflation
hotar till och med i Kina, så vi får se hur världsekonomin
utvecklar sig. För Europas del är det förhoppningsvis bra
att dollarn förstärks, fastän stora fluktuationer i valutakurserna i allmänhet förorsakar instabilitet i världen.

Ulkomaantoimikunnan järjestämä GIFA matka lähestyy
kovaa vauhtia ja sinne saimmekin ison joukon osallistujia
mukaan. Jälleen kerran messut ovat pohjoismaisten osallistujien kannalta harmillisesti juhannusviikolla, joka
varmuudella vähentää ainakin hieman osallistujien määrää. Toivottavasti seuraavilla kerroilla tästä otetaan opiksi
ja huomioidaan myös pohjoismaiset valimoihmiset. Ainakin itse innolla odotan mitä kaikkea uutta ja ihmeellistä on
jälleen valimorintamalla keksitty.

GIFA-resan ordnad av utrikeskommitteen närmar sig med
stormsteg och deltagarantalet blev en rätt stort. För nordborna hålls mässan igen rätt olämpligt under midsommarveckan, vilket säkert i någon mån minskar deltagarantalet.
Hoppas att den nordiska gjuteripersonalen beaktas bättre
vid kommande mässor. Själv väntar jag med intresse att få
se vad nytt och märkvärdigt igen har åstadkommits på
gjuterifronten.

On myös aika muistuttaa teitä kaikkia lähenevästä vuosikokouksestamme Jyväskylässä. Järjestelytoimikunta on
tehnyt kovasti töitä tapahtuman eteen ja toivonkin, että
saamme teidät runsain joukoin osallistumaan vuosikokoukseemme.

Det är även hög tid att påminna er alla om årsmötet i Jyväskylä, som närmar sig. Organisationskommitteen har
jobbat flitigt för mötet och jag hoppas att ni i stora skaror
deltar i vårt årsmöte.
Jag önskar er alla en trevlig sommar!

Hyvää kesän odotusta teille kaikille!
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Asiamiehen
asiaa
10.5.2015

Valimoiden tilauskannoissa on nyt kesän lähestyessä havaittavissa orastavaa optimismia asiakkaiden
varautuessa täyttämään omia varastojaan tulevien kesälomien vuoksi. Malliveistämöillä on edelleen runsaasti tarjolla vapaata kapasiteettia, joten myös sille puolelle toiminnan kasvu ja työtilanteen vilkastuminen olisi toivottavaa.

Valmet Technologies Oy:n järjestelytoimikunta on edennyt seuraavan vuosikokouksen organisoinnissa Jyväskylään niin pitkälle, että vuosikokousohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvätkin jo tästä lehdestä. Hallituksen päätöksen mukaisesti veteraanijäsenien vuosikokousmaksu
puolitetaan ja veteraanijäsenille varataan vuosikokouksen
iltajuhlaan oma veteraanipöytä.

Valun käytön seminaari pidettiin maaliskuun lopulla Tampereella. Tilaisuuteen saapui noin 100 asiaan vihkiytynyttä valimoalan ammattilaista. Tohtori Pam Murrell luennoi
pääpuheenvuorossaan elinvoimaisesta englantilaisesta
valimoteollisuudesta ja sen vahvuuksista. Teknologiateollisuuden pääekonomisti, Jukka Palokangas, puolestaan
esitelmöi tuttuun tyyliinsä vankkaa tilasto- ja taloustiedettä suomalaisesta teollisuudesta, sekä antoi selvät ohjeet
tulevalle hallitukselle tarvittavista elvytystoimenpiteistä.
Muissa mielenkiintoisissa esitelmissä paneuduttiin muun
muassa suomalaisten valimoiden keinoihin selviytyä globalisaation pyörteissä.

Hyvää kesää,
Jani Isokääntä
asiamies

Yhdistyksen taloustilanne on hyvä yleisestä epävakaasta
ajanjaksosta huolimatta. Kuluvalla toimikaudella kevään
opintopäivät sekä Valimoviesti ovat pysyneet edelleen
kannattavalla tasolla. Myös SVY:n järjestämä GIFA2015
-messumatka on säilyttänyt suosionsa: Reissuun lähtee
kaiken kaikkiaan 92 henkilöä.
Hallitus hyväksyi kokouksessaan 28.4. yhdistyksen uusiksi jäseniksi:
Laaksonen , Markku		
Rautvaara, Petri		
Saarenmaa, Toni		
Sulkanen, Kalle		
Tähtinen, Susanna		
		

Peiron Oy
Sibelco Nordic Oy Ab
Componenta Finland Oy Pori
Componenta Oyj
Sulzer Pumps Finland Oy,
Karhulan Valimo

Hallitus ja asiamies toivottavat uudet jäsenet tervetulleiksi
mukaan yhdistyksen toimintaan. Samanaikaisesti yhdistyksestä erosi 25 henkilöä. Alkuvuodesta lähetetty jäsenmaksulasku sai jonkinlaisen eroamisreaktion aikaiseksi
jäsenmaksun pienuudesta huolimatta. Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 647 jäsentä.
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SVY:n asiamies
Jani Isokääntä
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu
Puh
e-mail
Pankki

040 8348088
jani.isokaanta@svy.info
Nordea IBAN FI49 1012 3000 0732 11
BIC NDEAFIHH
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vuosikokous 2015

Vuosikokouskutsu −
Årsmöteskallelse
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 68. vuosikokous
pidetään perjantaina
2.10.2015 klo 12.00
Original Sokos Hotel Alexandra
Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.
Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 68. årsmöte arrangeras
fredagen den 2.10. 2015 kl 12.00
Original Sokos Hotel Alexandra,
Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9. §.

Ohjelma 2015
Torstai 1.10.2015
		
Saapuminen hotelliin, Original Sokos Hotel Alexandra
		Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä				
20.00		
Iltapala, hotelli Alexandra
Perjantai 2.10.2015
08.30
09.00
12.00

Ilmoittautuminen, aamukahvit hotelli Alexandra
Vierailu, Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorio
Lounas
ilmoittautuminen jatkuu
13.00 SVY:n vuosikokous
14.00–14.30
Iltapäiväkahvit
14.30–16.30
Esitelmätilaisuus
–
Valmet Technologies Oy, johtaja Pasi Mäkinen
–
Technopolis Oyj, Jyväskylän toiminnot, johtaja Samuel Koivisto
–
Jyväskylän kaupunginjohtaja, Timo Koivisto
–
Päätössanat, Pasi Mäkinen
12.15–15.30
Rinnakkaisohjelma
–
Aalto-museo, lounas perinnekorttelissa Toivolan vanhalla pihalla
16.30
19.00
–

–
–
01.00
Valimoviesti 2 • 2015

Sauna, hotelli Alexandra
Iltajuhla, Original Sokos Hotel Jyväshovi
juhlaillallinen
Korvasienikeittoa ja paahdettua saaristolaisleipää,
Paahdettua häränrintaa, tuoretimjami-sherrykastiketta, perunakakkua,
Appelsiinijuustokakkua ja appelsiinisiirappia
muuta ohjelmaa
tanssia
Tilaisuus päättyy
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SVY:N 68. VUOSIKOKOUS JYVÄSKYLÄSSÄ 2.10.2015
ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Osanottaja: ___________________________

Yritys: _________________________________

Jäsenkoodi osoitetarrasta

Seuralaisen nimi:_________________________

_____________________________________

Jäsen (

)

Veteraani (

) Opiskelijajäsen (

)

MAJOITUS, Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä
Valitse yö(t)
1-hengen huone
2-hengen huone

yö 1.10.
( ) hlöä
( ) hlöä

yö 2.10.
( ) hlöä
( ) hlöä

€/vrk/hlö
95 € / vrk / hlö ( ) vrk
65 € / vrk / hlö ( ) vrk
YHTEENSÄ

yht. €
€
€
€

1.10.2015 ILLALLINEN, Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä
1.10. klo 20.00

Illallinen

40 € (

) kpl

yht.

€

2.10.2015 VUOSIKOKOUS, Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä
2.10.2015 ILLALLINEN, Original Sokos Hotel Jyväshovi, Kauppakatukatu 35, 40100 Jyväskylä
2.10. klo 12.00-15.30

Kokous- ja esitelmäpaketti
Kokous- ja esitelmäpaketti,
veteraani

65 € (

) kpl

yht.

€

32 € ( ) kpl

yht.

€

2.10. klo 12.15-15.30

Rinnakkaisohjelma
Paketit sis. buffet-lounaan
sekä iltapäiväkahvin

65 € (

) kpl

yht.

€

2.10. klo 19.00

Juhlaillallinen, alko
Juhlaillallinen, vesi

95 € (
60 € (

) kpl
) kpl

yht.
yht.

€
€

YHTEENSÄ

€

VIERAILU Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorio
Vierailu
2.10. klo 9.00-11.00

(

) hlöä

VUOSIKOKOUS JA ESITELMÄTILAISUUS 2.10.2015 klo 13.00-16.00
SEURALAISOHJELMA 2.10.2015 klo 12.15-15.30 Aalto-museo, Toivolan Vanha Piha
ERIKOISTOIVOMUKSET (huonetoveri, ruokarajoitukset yms.)

Päiväys ____________

Allekirjoitus___________________________________

yht._________€

Palautathan tämän lomakkeen 31.8.2015 mennessä sähköpostilla osoitteeseen jani.isokaanta@svy.info tai
vaihtoehtoisesti postitse SVY / Jani Isokääntä, Paavo Havaksen tie 5 D, 90570 Oulu tai täytä ilmoittautumislomake
yhdistyksen kotisivuilla www.svy.info. Kaikki maksut on suoritettava SVY:n tilille IBAN FI49 1012 3000 0732 11
viimeistään tiistaina 1.9.2015 mennessä. Kirjoita maksulapun viestikenttään tunnistetiedoiksi osallistujan tai
osallistujien nimet. Varauksesi on voimassa, kun sekä maksu että ilmoittautuminen ovat saapuneet määräaikaan
mennessä. Lisätietoja antavat Jani Isokääntä SVY, puh 040 834 8088 tai Ulla-Maija Olkinuora Valmet Technologies
Oy, puh 044 355 0953.
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vuosikokous 2015 vierailukohde

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja
energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman
parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.
Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken
kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten
parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan
ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat
voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko
tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Huippututkimusta
kiihdytinlaboratoriossa
Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorio on Suomen Akatemian vuosiksi 2012-–2017 nimeämä huippututkimusyksikkö. Kiidytinlaboratoriolle tämä
on kolmas perättäinen Akatemian huippuyksikkökausi.
Aikaisemmat kuusivuotiset huippuyksikkökaudet olivat
vuosina 2000-–2005 ja 2006-–2011.
Akatemian huippuyksiköiden valinnan perusteet ovat
vaihdelleet, mutta yleensä on korostettu innovatiivisuutta, uusia avauksia ja uudistumista. Kun luonnontieteen
perustutkimuksen kvartaali on lähempänä 25 vuotta kuin
kolmea kuukautta, huippuyksikköaseman uusiminen on
melkoinen haaste.
- Kiihdytinlaboratoriossa on tehty ansiokasta perustutkimusta, toteaa kiihdytinlaboratorion johtaja, professori
Ari Jokinen. - Toiseksi, laboratorion laitteistoja on kyetty
joustavasti hyödyntämään yhteiskuntaa ja teknologian
kehitystä palvelevissa sovelluksissa. Kolmanneksi, itse
tutkimusala on dynaaminen. Tutkimuksen löydöt ovat
suunnanneet ja uudistaneet tutkimusta.

Itsekö mun kaikki pitää tehdä
Lähes kaikki tutkimuslaitteistot on rakennettu itse.
- Ollessani post-doc tutkijana, tutkimusryhmän johtaja

Valimoviesti 2 • 2015

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia
euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

antoi neuvon. Jos tarvitsemasi laite on myytävänä, osta se.
Hetken päästä tarvitset kuitenkin jotakin, mitä ei rahalla
saa.
Jos laitteistoa ei ole, se vain kerta kaikkiaan on itse suunniteltava ja itse rakennettava. Tarve laitteiden rakentamiseen
on toisaalta hyvä merkki: tutkimuksen etulinjassa mennään.
Kiihdytinlaboratorion uusin tutkimuslaite, MARA rekyylinerotin, on parhaillaan testausvaiheessa. Ensimmäisiä
oikeita kokeita tällä ydinreaktiotuotteiden nopeaan erotteluun
kykenevällä laitteistolla päästäneen tekemään syksyllä 2015.
Laitteen laajennusosaa on sitäkin jo ehditty suunnittelemaan
ja sille hakemaan rahoitusta Euroopan Unioinin tutkimusmäärärahoista.

Aidosti kansainvälinen
Kiihdytinlaboratorio on mahdollisesti Suomen kansainvälisin tutkimusyksikkö.
Ulkomaalaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat investoineet kiihdytinlaboratorioon noin kymmenen miljoonan euron arvosta laitteistoja. Manchesterin yliopiston
laserlaitteisto, jota käytetään atomin ytimen perusominaisuuksien kuten muodon ja pyörimismäärän luotaamiseen,
asennettiin 20 vuotta sitten ja koko tuon ajan Jyväskylään
tuotujen laitteiden määrä on vain lisääntynyt.
Vuonna 2014 kiihdytinlaboratoriossa vieraili yli
9

vuosikokous 2015 vierailukohde

200 ulkomaista tutkijaa. Kokonaisvierailuaika oli 3400
vuorokautta, joka vastaa viittätoista henkilötyövuotta.
Enemmänkin, sillä harva tutkija lyhyellä vierailulla tyytyy
seitsemän tunnin työpäivään.

aletaan toimia pelkästään kaupalliselta pohjalta, sekin
toiminta loppuu varsin pian.

Ja sitten soveltamaan

Huippuyksikön tutkimus ei rajoitu ydinfysiikkaan. Hiukkaskiihdytin on erinomainen työkalu materiaalien koostumuksen määrittämiseen, kuten alkuaineiden ja isotooppien tunnistamiseen ja ohuiden kalvojen syvyysprofiilin
selvittämiseen. Ionisuihkuilla voidaan myös tarkasti mitata vaikkapa metallien sisältämät epäpuhtaudet, aina
vedystä alkaen.
Erityisen poikkitieteellinen hanke on yhteistyössä
taidehistorioitsijoiden kanssa kehitetty konsepti, jolla
voidaan selvittää taideteosten aitoutta. Kiihdytinteknisin menetelmin voidaan tutkia taideteosten materiaalien
- maalien, kankaiden, keramiikan - koostumusta teoksia
vahingoittamatta. Taidehistorioitsijoiden asiantuntemusta
tarvitaan johtopäätösten tekemiseen.
- Onhan tällainen yhteistyö varmaan sieltä harvinaisemmasta päästä, toteaa kiihdytinpohjaisen materiaalifysiikan tutkimusryhmän johtaja, professori Timo Sajavaara. - Selvästi tämänkaltaiselleällaiselle kokonaisvaltaiselle avaimet käteen -tutkimuskonseptille tuntuu kuitenkin
olevan kysyntää.
Heikki Penttilä

Kiihdytinlaboratoriossa tehdään myös soveltavaa tutkimusta. Erityinen osaamisen alue on kiihdyttimestä saatavien
hiukkassuihkujen käyttö avaruuden säteilyolosuhteiden
jäljittelyyn. Kiihdytinlaboratorio on yksi Euroopan avaruustutkimusjärjestön ESA:n kolmesta akkreditoidtusta
testilaboratoriosta. Avaruuden olosuhteiden jäljittelyyn
liittyy myös laboratorion uusin kiihdytin, alun perin sädehoitoon käytetystä laitteistosta tuunattu elektronikiihdytin.
- Jupiterin kuiden tutkimiseen tarkoitettujen satelliittien elektroniikan säteilynkestävyyden testaamiseen tarvitaan vähän erilaista suihkuvalikoimaa, laboratorin kaupallisten sovellusten johtaja Ari Virtanen sanoo. - Tällä
laitteistolla valmistaudutaan haasteeseen, joka tiedetään
ESAsta olevan tulossa.
Tavoite on, että soveltavaan tutkimukseen myydyllä
tunnilla kiihdytinaikaa pystytään rahoittamaan toinen
tunti perustutkimukseen, mielellään kaksi. Juuri vankan
perustutkimuksen tuoma taitotieto mahdollistaa myös
kaupalliset sovellukset.
- Se vaan ei toimi niin että pelkästään sovelletaan.
Maailmalta löytyy esimerkkejä, että jos kiihdyttimellä
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Poikkitaiteellista materiaalitutkimusta
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GIFA-messut järjestetään nyt 13. kerran. Yhtä
aikaa GIFA–messujen kanssa järjestetään
METEC-metallurgian messut, THERMPROCESS-messut ja NEWCAST-valutuotemessut.
GIFA-messut ovat edelleen selvästi näistä
suurimmat. Lisäinformaatiota - mm. näytteilleasettajat ja interaktiivinen hallikartta GIFA-messuista löytyy sivuista www.GIFA.de.

GIFA Messumatka
16.–20.6.2015
SVY:n kahteen messumatkaan ilmoittautui loppujen lopuksi 92 SVY:n jäsentä.
GIFA 2015 -kotisivuilla voi rekisteröityä ja saada passwordin, jonka avulla voi ostaa mm. sisäänpääsylippuja
etukäteen. Sisäänpääsylipun hinta on € 45,00 per päivä.
Mikäli messuilla käy kolmena tai useampana päivänä,
kannattaa ostaa messulippu koko ajalle. Tällaisen lipun
hinta on € 98,00.
Sisäänpääsylippu kelpaa myös julkisissa kulkuneuvoissa
lippuna matkalla messuille ja sieltä pois. Messukeskukseen pääsee hyvin esimerkiksi U-Bahn, U-78 maanalaisella raitiovaunulla Düsseldorfin rautatieasemasta. Hotel
B&B Düsseldorf-Hbf:in edustalla on U-Bahn pysäkki,
josta U-75 maanalaisella pääsee suoraan rautatieasemalle,
jossa voi vaihtaa U-78-een.
Bussikuljetukset
Maanantaina 15.6. Finnairin lennolla Düsseldorfiin klo
14.50 ja klo 17.55 saapuvat viedään bussilla suoraan lentokentältä hotelleihin. Lentokentällä odottaa bussi, kuljettajalla on kyltti SVY/HRG sekä matkustajaluettelo. Messupäivinä tiistaina ja keskiviikkona ei järjestetä bussikuljetuksia hotelleista messuille. Lähtöpäivänä keskiviikkona
17.6. iltapäivällä bussi noutaa ensin matkatavarat hotelleista ja tämän jälkeen matkustajat klo 16.45 messukeskuksesta sen itäisestä sisäänkäynnistä (Eingang Ost) ja
ajaa sen jälkeen lentokentälle.
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Maanantaina 15.6. Finnairin lennolla Düsseldorfiin klo
21.20 lentokentälle saapuvat viedään myös bussilla suoraan hotelleihin. Messupäivinä tiistaina, keskiviikkona ja
torstaina ei järjestetä aamulla bussikuljetuksia hotelleista
messuille. Lähtöpäivänä torstaina 18.6. iltapäivällä bussi
noutaa ensin matkatavarat hotelleista ja tämän jälkeen
matkustajat klo 13.40, (huom. ajankohta), messukeskuksesta, sen itäisestä sisäänkäynnistä (Eingang Ost) ja ajaa
sen jälkeen lentokentälle.
Muilla lennoilla saapuvat saavat itse siirtyä hotelliin
omalla kustannuksellaan. Lähtöpäivänä SVY huolehtii
matkatavaroiden siirrosta lentokentälle.
Lentoliput toimitetaan sähköpostilla jokaiselle osallistujalle tai tilaajalle.
SVY:n yhdyshenkilönä messujen aikana toimii
Jani Isokääntä, puh. +358 40 8348088. Hän matkustaa
matkalla 2. ja on siten paikalla maanantaista torstaihin:
15.-18.6.2015. Hän koordinoi bussikuljetukset ja hän
auttaa, mikäli osallistujille tulee ongelmia.
Seuraavassa Valimoviestissä, joka ilmestyy syyskuussa,
on artikkeli messuista.
SVY:n Ulkomaantoimikunta
Calle Nybergh
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valimoteollisuudessa tapahtuu

Lokomo juhlii
100-vuotista historiaansa

Olavi Piha

---

Teräsvalimo on nyt TEVO Lokomo Oy
Metson teräsvalimossa Tampereella on eletty epävarmuuden ajanjaksoa vuodesta
2013 lähtien. Paikalliset ja valtakunnallisetkin päivälehdet ovat kuopanneet teräsvalimoa lehtiotsikoilla ”Tampereen teräsvalimoa uhkaa lopetus”. Metson mukaan
teräsvalimon toiminta on ollut tappiollista useiden vuosien ajan ja nyt vaihtoehdoiksi jäivät valimon myynti ulkopuoliselle tai valimon toiminnan lopettaminen.
Ikävänsävyiset uutiset muuttuivat kuitenkin kertaheitolla myönteisiksi joulukuussa
2014, kun pörssiyhtiö saattoi julkisuuteen jymyuutisen: Metso myy Tampereen teräsvalimonsa TEVO Oy:lle. Kauppaan kuuluivat valimon viereinen konepaja sekä
Metso Minerals Technology -tuoteryhmä. Kaupan myötä valimon 128 työntekijää
siirtyivät TEVO Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.
Ei Metso ilman valimoita kuitenkaan jää. Yrityskaupan jälkeen konserniin kuuluu
vielä viisi omaa valimoa: Intiassa Ahmedabad, Etelä-Afrikassa Isithebe, Tšekissä
Prerov, Kiinassa Quzhou ja Brasiliassa Sorocaba. Nämä viisi valimoa ovat Metson
strategian mukaisia, sillä ne kaikki keskittyvät valamaan kulutusosia konsernin
kaivos- ja maanrakennuslaitteisiin.
Aivan kuin tämän teräsvalimokaupan kunniaksi on Lokomon teollisuusalueella
juhlittu nyt koko toukokuun ajan tämän suomalaisen konepajateollisuuden ikonin
100-vuotista historiaa, sillä yhtiön perustava kokous pidettiin 21.5.1915.
Lokomon teolliseen historiankirjoitukseen ovat vaikuttaneet monet teollisuusmiehet sadan vuoden aikana, ja jokaisella heillä on paikkansa tehtaan historiassa.
Eräs henkilö kuitenkin erottuu joukosta: Emil Aaltonen. Tämä tavattoman vaatimattomista ja karuistakin lähtökohdista ponnistanut tehtailija on kaiken lisäksi
vielä läsnä keskuudessamme.
Emil Aaltosen nimeä kantavassa museossa avautui toukokuussa Lokomon 100vuotista historiaa käsittelevä näyttely. Valimoalasta kiinnostuneen ja alalla toimivan henkilön kannattaakin kesäloma- tai muun reissun yhteyteen varata muutama
tunti tähän kiehtovaan aikamatkaan tekniikan maailmaan ja hienoon taiteeseen.
Näyttely esittelee keskeisiä Lokomoon liittyviä tuotteita erilaisin menetelmin esimerkiksi näyttävin pienoismallein. Pyynikinlinna sisältää hienon interiöörinsä lisäksi mm. erittäin hienoa maalaustaidetta.
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Erittäin merkittävä valimokauppa
Yrityskauppa tästä eräästä Pohjoismaiden suurimmasta
teräsvalimosta julkistettiin juuri joulun alla vuonna 2014
ja saatiin virallisesti päätökseen maanantaina 13.4.2015.
Tämä päivä on ilon ja huojennuksen päivä suomalaisille
valimoihmisille. Teräsvalimon asiakkaille ratkaisu lienee
ollut paras mahdollinen ja varmaan hyvin toivottukin.
Valimon vaativat tuotteet nimittäin ovat sellaisia, että niitä
ei Euroopassa moni toimija pysty valmistamaan. Teräksisten turpiinisiipien valajana Tevo Lokomo Oy onkin
ainoa Pohjoismaissa

Kuva 1: TEVO Lokomo –logo

Metso myi teräsvalimonsa liiketoiminnan kokonaisuudessaan, mutta sivuuttaa ei sovi sitäkään, että samalla siirtyivät Tevolle isojen valujen koneistamiseen erikoistunut
konekanta ja Metso Minerals Technology-tuoteryhmä,
jonka erikoisosaamista on pulverimetallurgisten tuotteiden kehitys, suunnittelu ja valmistus. Teräsvalimo jatkaa
toimintaansa Metson vuokralaisena Lokomonkadun teollisuustontilla. Kauppasumma ei ole julkinen.
Asioiden taustoista onkin otettava tarkemmin selvää, sillä
ilmassa on paljon kysymyksiä. Tämä yrityskauppa on
suomalaisen teräsvalimoteollisuuden merkittävä tapahtuma. Se ei kuitenkaan ole yksin sitä. Jos yrityskauppaa ei
näet olisi syntynyt, tämä osaaminen olisi kadonnut Suomesta ikuisiksi ajoiksi. Työpaikkojen katoamisen lisäksi
myös koulutus-, mallinvalmistus-, metallurgikoulutus- ja
tutkimusasiat yms. olisivat joutuneet vielä varmemmin
karsintalistalle, jollei näin onnekkaaseen lopputulokseen
olisi päästy.
Saan kuin saankin Teuvo Joensuulta audienssin Lokomolle maanantaiksi 27.4.2015. Yrityskaupan virallisesta vahvistamisesta on kulunut täsmälleen kaksi viikkoa. Ensimmäinen havaintoni portin ulkopuolelta on, että teräsvalimon katolla ollut Metson kyltti on poistettu, siellä töröttävät enää vain kyltin tukitangot. Huomattavan ripeää toimintaa, huomaan ajattelevani.

Teuvo Joensuun haastattelu 27.4.2015
TEVO Lokomon isäntä ottaa minut vastaan, kunhan kokoukset valimolla on saatu päätökseen. Kello 19 tapaamme portilla. Teuvo on sunnuntaina illalla lähtenyt yöjunalla Raahesta Turenkiin ja torkahtanut valimolla muutaman
tunnin ennen työntekijöiden saapumista. Turengissa on
istuttu kokouksia ja selvitelty ajankohtaiset asiat. Sitten
siirtyminen junalla Tampereelle, jossa kiireinen työtahti ja
päätökset odottavat tekijäänsä.
Tämä on Joensuulle lähes jokaviikkoinen retki, hän uurastaa Turengissa ja Tampereella päivän pari viikossa. Muut
viikonpäivät vierähtävät Raahessa, joka on konsernin
pääpaikka. Teuvon kotikin on Raahessa.
Juodaan siinä kuitenkin alkajaisiksi ihan rauhassa pullakahvit. Kummastellaan yhdessä, että mikähän siinä on,
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Kuva 2: Valokuva Lokomonkadun teollisuusalueesta. Valimo kuvassa
vasemmalla.

että lukuisien vuosikymmenten hiljaiselon jälkeen kaksi
raahelaista liikemiestä lunastaa itselleen oman teräsvalimonsa. Pohdintaan emme löydä vastausta.
Teuvo kertoo, että raskaiden teräsvalujen kysyntä on juuri
nyt aikamoinen, mutta kevyempää valutuotetta saisi tilauskannassa olla enemmänkin. Aikakauden kuva on hyvin epävakaa, vaikka juuri tämän teräsvalimon asiakaskunnalla tilanne ei ole erityisen huono. Teuvo arvelee
alkuvuoden vauhdin perusteella, että edellytykset kahdeksantuhannen tonnin vuosituotantoon ja parinkymmenen
miljoonan euron liikevaihtoon voisivat olla olemassa.
Jutellaan hetki niitä näitä ennen kuin päästään asiaan:
Olavi Piha: Millainen ponnistus ison teräsvalimon osto oikeastaan oli?

Teuvo Joensuu: Niin, kyllähän tätä asiaa tutkittiin kokonainen vuosi. Alkuun kauppa tuntui melko huimalta myös
minulle. Minulle kerrottiin, että valimossa on suuryrityksen kankeat asenteet ja ehkäpä joustamattomat työntekijätkin. Ja tottahan se on, tämä valimo on ison konsernin
perinteet omaava osa. Kuitenkin, kun olen täällä joitakin
kuukausia vieraillut, niin joka kerran yllätyn myönteisesti
henkilöstön asenteista ja joustavuudesta.
Suuripiirtein kaikki yrittäjäkollegat vakavasti varoittivat
laittamasta käpäliäni tähän keitokseen. Mutta niinhän se
oli Turengin pronssivalimonkin kohdalla kymmenkunta
vuotta sitten. Silloin KERA vastusti jyrkästi yrityskauppaa eikä lähtenyt sitä tukemaan. Oma pankkikin kieltäytyi
rahoittamasta pronssivalimon ostoa. Lopulta minun pitikin hankkia rahoitusta oman rahan lisäksi muulla tavalla.
Että olisiko se niin, että tuo Turengin valimon esimerkki
väikkyi takaraivossa enkä niinkään kuunnellut näitä va13
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roittajia. Turengin pronssivalimohan oli vuosia rankan
tappion tekijä ennen konkurssiaan. Turengin pronssivalimon ostaminen on verrattavissa melko suoraan tähänkin
yrityskauppaan, molemmilla valimoilla on pitkä historia,
pronssivalimo oli perustettu jo vuonna 1952. Yritys toimi
koko toimintansa ajan Hämeenlinnan seudulla, aloitti
nimellä Pronssivalimo Oy ja sitten kansainvälisemmällä
nimellä Finnscrew Ltd. Vuonna 2005 tehdyn yrityskaupan
jälkeen jokainen vuosi on ollut mukavasti tuloksellinen.
Lokomon osalta vuosi meni selvitysten tekoon. Yhden
yksittäisen osan irrottaminen tuollaisesta kokonaisuudesta
on aina monitahoinen asia. Vartiointi, tietokoneasiat, energia-asiat, tilaratkaisut, työterveysasiat, harrastuskerhot ja
monet muut
asiat on nostettava pöydälle. Kun neuvottelujen loppuvaiheessa myyjäkin osoitti joustavuutta kaupan ehdoissa, en
nähnyt enää järjellistä syytä vetäytyä kaupan teosta. Ja
tuotteet ovat valtavan hienoja, se homma täällä kyllä osataan. Vielä pitää mainita tuo tavaton määrä hiljaista tietoa,
joka valimoissa on välttämättömyys. Tarkkojen ohjeiden
ja hiljaisen tiedon perusteella saadaan valut mahdollisimman virheettömästi tehtyä. Tämä virheettömyys koskee
siis valmistamista ja tuotetta.
OP: Mikä tässä teräsvalimossa erityisesti sinua kiinnosti?

TJ: Kyllähän se on tuo potkurien valmistaminen, joka
aivan erityisesti herätti mielenkiintoa. Toki teräsvalimolla
on potkurien lisäksi asiakkaina kaivos- ja maanrakennuslaitteita valmistavat yritykset, energiateollisuus, vesivoimateollisuus, puunjalostusteollisuus ja vaikkapa terästehtaat. Näille on valettu kivenmurskainten kulutusosia, vesivoimaloiden turbiinien siipiä, laivojen potkureita. Erityisen hieno tuote on valssaamoissa käytettävä Steckel-kelaimen rumpu, jollaista käyttää valtaosa kiinalaisista terästehtaistakin. Punahehkuinen teräsnauha ja kiertyy kelaimen ympärille, ja käyttöolosuhteet ovat niin rajut, että
kelain kestää hyvässä tapauksessa vuoden, joskus vain
puoli vuotta. Tämä on meille hyvä tuote, sillä vastaavasti
turbiinisiipien käyttöikä voi olla 50–60 vuotta. Sellainen
tuotteen käyttöikä ei tietenkään ole laitetoimittajalle paras
mahdollinen.
Pohjoismaissa vain tämä valimo pystyy valamaan teräspotkureita, ja se kyllä herätti minussa paljon ajatuksia ja
kiinnostusta valimoa kohtaan. Pronssi- ja teräspotkurien
valmistaminen samassa konsernissa nostaakin tai pitäisikö
sanoa vahvistaa yrityksen mahdollisuuksia toimia maailmanlaajuisilla markkinoilla. Karkeasti yksinkertaistettuna
jako menee niin, että lämpimissä vesissä käytetään pronssipotkureita ja arktisissa vesissä teräksisiä potkureita. Jo
nyt sekä Turengin että Tampereen valimot toimivat maailman kovimmilla markkinoilla. Nyt tulee vahvistusta tuoteperheeseen niin materiaalin kuin tietotaidonkin alalta.
Kehitys on nopeaa potkuriliiketoiminnassa. Uusia asioita
ja tiukempia vaatimuksia tulee asiakkailta jatkuvasti.
Tuotekehityksen eturintamassa on nyt vahvemmat mahdollisuudet operoida, kun tutkimukset kohdistuvat potkurien äänettömyyteen. Toinen suuren kiinnostuksen kohde
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ovat arktisissa olosuhteissa toimivat potkurit. Tevo Oy
onkin käynnistänyt tänä vuonna arktisten potkurien kehityshankkeen yhdessä Aker Arcticin ja VTT:n kanssa.
Siellä on paljon liiketoimintamahdollisuuksia maailman
johtavien yritysten kanssa.
Suomihan tunnetaan vahvojen jäänmurtajien valmistajamaana. Onkin selvää, että Suomella on maana imagoetu
verrattuna nyt vaikka Välimeren valmistajiin. Asiakkaat
ovat pitkälti Pohjoismaissa, mutta Kiina on myös merkittävä. Kaikki asiakkaamme ovat hyvin vaativia. Erityisesti
potkuriliiketoiminnan puolella asiakkaamme ovat maailman eliittiä. Ne eivät päästä valujen toimittajaa todellakaan helpolla. Mainittakoon asiakkaista tässä nyt vaikka
vain kaksi: Rolls Royce ja ABB. Moitteettoman laadun
lisäksi meidän pitää pystyä tarjoamaan nopeaa ja kattavaa
suunnittelua, mikäli sellaista pyydetään. Kaikki piirustukset käsitellään luonnollisesti 3D-muodossa, ja jos asiakas
syystä tai toisesta tilauksen yhteydessä toimittaa paperisen
piirustuksen, se automaattisesti meillä muutetaan 3Dmuotoon.
OP: Miksi halusit yrityksen nimeksi juuri TEVO Lokomo Oy eikä
vain TEVO Oy, joka muutenkin on konsernin virallinen nimi?

TJ: Minulle sana Lokomo henkii erinomaista laatua. Se
on laatua, joka on kestänyt vuosikymmenten saatossa.
Voisin kai sanoa, että se on vankkaa laatua isältä pojalle.
Uskonkin, että useimmat metallialalla toimivat ihmiset
kokevat samalla tavalla kuin minä. Pidän arvossa perinteitä ja laatua. Omalta osaltani haluan niitä myös pitää voimassa ja toivon mukaan myös vahvistaa. Neuvotteluissa
pidin tärkeänä tätä nimiasiaa. Kun sitten keskusteluissa
käyttöoikeus sanaan Lokomo mahdollistui, halusin ottaa
sen yrityksen nimeen mukaan.
OP: Mikä yrityskauppaan liittyvä toiminta juuri nyt työllistää
henkilöstöä eniten?

TJ: No kyllähän se on tuo toiminnanohjausjärjestelmä
erppi, ERP = Enterprise Resource Planning. Erpin uudistamiseen aikaa kuluu nyt hurjan paljon. Jokainen tietokoneen kanssa tapellut tietää, mitä upouuden järjestelmän
käyttöönotto tehtaassa tarkoittaa.
Metson aikana tuotannonsuunnittelu tehtiin suuren konsernin SAP-tuotannonohjauksella. Lisäksi oli MRP, Materials Requirements Planning, joten järjestelmiä kyllä riitti
– ja on niitä vieläkin. Sapista olemme luopuneet pikavauhtia ja ottaneet käyttöön kokonaan uuden järjestelmän.
Ei tämä siirtyminen uuteen helppoa ole ollut, monet tietokonetalot tarjosivat puolen vuoden siirtymäaikoja. Me
teimme siirtymisen vanhasta uuteen muutamassa kuukaudessa. Totta kai järjestelmän hienosäätöä taitaa riittää
hamaan tulevaisuuteen, kuten tietysti pitääkin. Siirtymistä
helpotti, että uuden järjestelmän toimittaa sama yritys,
joka operoi myös Turengissa. Mutta kyllä henkilöstö ja
ihan jokainen työntekijä on ollut kovilla tämän muutoksen
aikana.
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käyttömiehenä ja viimeiset neljä vuotta kenttäkorjausmiehenä, mikä oli erittäin opettavaista. Siinä työssä sain hyvän kokemuksen levy- ja hitsaustöistä, josta on ollut paljon hyötyä.

Kuva 3: Toimitusjohtaja Teuvo Joensuu Tampereen valimossa
27/4 2015 kun valimon liiketoiminnan siirtymisestä TEVO Lokomo
Oy:n nimiin on kulunut kaksi viikkoa. Teuvolla on koti Raahessa
lähellä Rautaruukkia ja hänen vapaa-ajan mieluisin harrastus
on ihan oikeat metsätyöt. Kalastaminen, metsästys ja motocross
ovat joutuneet jäämään vähemmälle metsätöiden vallatessa
vapaa-ajan.

OP: Kertoisitko taustoistasi Valimoviestin lukijoille.

TJ: No jos nyt sitten jotain: Olen syntynyt samana vuonna
kuin SVY perustettiin. Lapsuudenkotini sijaitsee Pattijoella, joka nykyisin kuuluu Raaheen. Koti oli karjatila ja
sijaitsi Olkijoella samalla kylällä, jossa sijaitsee Olkijoen
rauhanpirtti. Tässä pirtissä Ruotsi-Suomi ja Venäjä solmivat Suomen sodan aselevon vuonna 1808.
Koulunkäynti kansakoulussa ei kiinnostanut. Tuskin koulureppua tuli kotona paljon edes avattua. Kansalaiskoulussa jouduin uuteen porukkaan, jossa oli tyttöjäkin ja siellä
opettaja teki minullekin kysymyksiä. Siellä oli sitten pakko jotain opiskellakin, ja sieltä tuli huipputodistus. Jo
nuorena alkoi kiinnostus traktoreita kohtaan. Muistan,
kuinka tilallemme hankittiin ensimmäinen traktori, olin
kai silloin 13-vuotias. Ennen traktoria oli kyllä nuorta
poikaa tympäissyt kulkea hevosen perässä puolen kilometrin sarkaa päästä päähän aamusta iltaan. Päivästä toiseen. Mutta kun pääsi traktorin rattiin, kaikki muuttui
kertaheitolla. Kova oli innostus ajamiseen. Illalla kun
painoi rättiväsyneenä pään tyynyyn, oikein harmitti, että
olisi vielä pitänyt jaksaa yksi kierros.
Muistan, kuinka 18-vuotiaana korjailtiin naapurin veljesten kanssa mopoja ja sanoivat menevänsä maanantaina
ruukille (= Rautaruukille) töihin. Toinen veljeksistä yllättäen ilmoitti, ettei hän lähdekään. Minäpä näin tässä tilaisuuden päästä vähän väljemmille vesille Olkijoen kylältä,
josta kaveritkin olivat kadonneet ties minne. Menin maanantaina aamulla ilmoittautumaan työhönottaja Lammassaarelle, että ”minä tulin Akun sijasta”. Työt alkoivat heti
samana aamuna. Siellä minulla sitten vierähtikin kymmenen vuotta. Olin ensin lautapoikana sitten kirvesmiehenä,
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Työaika ruukilla päättyi usein kello kaksi. No, tämä tarkoitti, että nuorelle miehelle jäi tavattoman paljon vapaaaikaa. Rakennustöissäkin olin töiden jälkeen, mutta kyllä
minä olin ahkera kala- ja metsämies siihen aikaan. Ajan
oloon minua alkoi harmittaa, kun rakennustöissä tarvittavaa käsisirkkelipöytää ei tuohon aikaan saanut mistään,
tai ainakaan sellaista ei Raahessa kukaan tuntenut. Käsisirkkelipöydän kehittämisestä tuli minulle oikein pakkomielle. Tai niin kuin nykyään on tapana sanoa hienosti:
haaste. Pitkät illat värkkäsin pöytää. Tein paljon kokeita
omakotitalon varastohuoneessa. Tuote oli jonkinlainen
menestys, ja minua pyydettiin monenlaisiin muihinkin
alihankintatöihin.
Sivutöitä alkoi olla niin paljon, että minun piti jäädä ruukilta kokonaan pois. Se oli silloin tosi harvinaista. Oman
yrityksen perustin alle 30-vuotiaana. Ensimmäisen työntekijän palkkasin vuonna 1974. Viisi vuotta myöhemmin
meitä oli jo yrityksessä 15 henkilöä. Tuotanto ja porukka
kasvoivat sellaista vauhtia, että oli pakko pystyttää ensimmäinen kaarihalli, joka muuten purettiin vasta viime
vuonna. Se kaarihalli kyllä hintansa haukkui. Että miten
sen nyt haluaa laskea, kodin ulkopuolista työtä olen tehnyt hyvinkin 50 vuotta.
Yrityksen ikä on reilut 40 vuotta. Yritystoiminta alkoi
nimellä Raahen Levypaja. 1990-luvulla nimi muuttui
muotoon Raahen TEVO Oy, ja nyt nimi on lyhentynyt
TEVO Oy:ksi. Tuo sana TEVO olikin alussa tuotenimi,
jolla myytiin käsisirkkelipöydän lisäksi jäysteiden puhdistusrumpua, koneistettavien kappaleiden pikakiinnityslaitetta, pakettiautoon asennettavaa tavaranosturia ja pakkausvannesurria.
Alihankinta-alan yrittäjänä voin kyllä sanoa, että 40 vuoden aikana on ollut monenlaisia aikoja. Aivan erityisen
vaikeaa oli 1990-luvun alku, jolloin mentiin konkurssin
kautta. Tästä ajasta oppineena olenkin pyrkinyt vaativiin
projekteihin mukaan. Mitä vaativampi työ, sitä enemmän
kilpailu perustuu työn laatuun. Parhaiten osaamisemme
tulee esille hyvin vaativissa levy- ja hitsaustöissä.
Telaliiketoiminta alkoi 1990-luvulla levitystelojen kunnostamisella jatkuen niiden kehittämiseen ja valmistamiseen. Telat ovat joskus 12 metrisiä. Oikeastaan onkin niin,
että jossain vaiheessa meillä oli malleja enemmän kuin
kaikilla valmistajille yhteensä. Telaliiketoiminta on aina
ollut erittäin vientivoittoista. Koko ”vanhan Tevon” liiketoiminnasta suora vienti on yli puolet. Ja viennin osuus
taitaa vaan kasvaa teräsvalimon hankinnan myötä.
Turengin pronssivalimon ostin vuonna 2005. Siellä valetaan laivojen ja öljynporauslauttojen kiinteä- ja säädettävälapaiset potkurit. Tuotantovauhti on nyt tuollaiset pyöreät 300 potkuria vuodessa. Potkurit myydään aina täysin
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valmiina. Turenki ei toimita koskaan pelkkää valutuotetta.
Kustannustehokkuuttamme Turengissa lisää se, että kaikki
tapahtuu saman katon alla. Kaikki tieto ja tavara kulkevat
sutjakkaasti, eikä tietokatkoja juurikaan tule. Hyödynnämme hiljaista tietoa, jota on paljon virallisten valmistus- yms. ohjeiden lisäksi. Meidän mitassa iso 5 miljoonan euron investointiohjelma on myös saatu valmiiksi.
Ostimme 40 tonnin induktiouunin, joka yhdessä muiden
uunien kanssa mahdollistaa 90 tonnin sulamäärän. Näin
paljon tarvitaan sulaa pronssia, jotta tulevaisuudessa kymmenmetrinen potkuri saadaan valettua.
Tällä hetkellä suurimman potkurin toimituspaino on 33
tonnia ja suurin halkaisija kuutisen metriä. Suomen suurimmalla karusellisorvilla voidaan koneistaa tätäkin suuremmat potkurit, eli 13 metrin halkaisijaan ja 60 tonnin
valmispainoon saakka. Niitäkin maailmassa tarvitaan ja
valmistetaan. Tälle vaativalle alueelle tähyämme koko
ajan, sillä siellä on vähemmän vakavia kilpailijoita, Kilpailukeinona ei riitä alhaisin ostohinta. Hyväksytty toimittajuus perustuu siellä kaikinpuoliseen maailmanluokan
osaamiseen ja laatuun.
Mielenkiintoinen asia on muuten se, että Turengissa olemme harjoittaneet ruostumattomasta teräksestä valmistettujen potkureiden kunnostusta ja nyt meillä sitten on myös
niiden valmistus täällä Tampereella. Joten järjestelmistä ja
suunnittelua riittää kyllä ihan kaikille.
OP: Kysyn: Mikä kumma saa sinut nousemaan joka aamu töihin
ja ryhtymään kymmentuntisiin työpäiviin? Onhan sinulla noita
työvuosiakin jo reilut 50. Olet kuitenkin palkannut töihin alansa
huippujohtajat, siellä vilisee ekonomeja, diplomi-insinöörejä,
tekniikan tohtoreita ja professoreita. Eikö hallituksen puheenjohtajuus riittäisi?

TJ: Niin, en kai minä tiedä, mikä siinä on. Työnteko on
vain mennyt jollain tapaa veriin. Ei sitä laiskanakaan osaa
olla.
Se vaan tuntuu aina seuraavana aamuna siltä, että edelliseltä päivältä jäi monta asiaa tekemättä. Tekniset ja uudet
asiat kiehtovat minua. Esimerkiksi ennen pronssivalimon
ostoa en ollut kuin kerran kävellyt läpi Raahen Valun,
joka oli kuin pieni omakotitalo. Mutta nyt jo sentään jotain ymmärrän pronssin valamisesta. Uudet ja yllättävät
asiat kiinnostavat, ei sille voi mitään. Onnistumisen keskelläkin muistan kyllä, kuinka tavattoman suuren työn
takana on oman menestyvän tuotteen kehittäminen ja
markkinointi. Jonkin verran ehkä tulevaisuudessa työtahtini helpottuu, sillä kesäloman jälkeen konsernin varatoimitusjohtajana aloittaa KTM Ari Viinikkala vastuualueenaan konsernin potkuriliiketoiminta sekä taloushallinto.
Ari tuo käyttöömme yli 20 vuoden koti- ja ulkomaan
työkokemuksensa mm. seuraavista yrityksistä: Kone,
Vaahto, Dynean ja Nurminen Logistics.
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Kuva 4: Teuvo Joensuu Tractor Powerin kannessa vuonna 2011. Teuvolla on ollut kova kiinnostus traktoreita kohtaan aivan pienestä pitäen.
Hän on keräillyt vuosikymmenten saatossa Zetoreita ja Pikkuvalmetteja
ja ollut alan harrastajien lehden kannessa, tässä vuonna 2011 Tractor
Powerin kannessa Pikkuvalmetilla.

Valimokierros
Sitten seuraa jännittävä hetki, sillä pyydän Teuvoa näyttämään valimoaan. Vaikka takana on kolmen tunnin unet,
moninkertaista matkustamista ja kymmentuntinen työpäivä, niin hän suostuu. Ja kukapa isä sitä nyt ei vastasyntynyttä lastaan esittelisi. Puhdistamossa on järeitä turbiinisiipiä ja iltavuorossa leikataan parissa puhdistuskopissa
syöttökupuja pois. Näen lattialla erittäin isoja teräsvaluja
menossa teräshiekkapuhallukseen.
Kaavaamossa näyttää olevan paljon valettuja kehiä, ja
sielläkin valimon työntekijät siirtävät suurta muotin yläpuoliskoa. Kaavauslinjoja on kolme: pullalinja, ratakaavaus ja raskaskaavaus (toiselta nimellä kehäkaavaus tai
käsikaavaus). Kaikilla linjoilla on sama hiekkajärjestelmä
ja hiekkana kvartsi- ja kromiittihiekka. Käytetty hiekka
uusiokäytetään. Pullalinja nimensä mukaisesti toimii ilman kehiä, mikä mahdollistaa erilaisten muottien joustavan käytön. Isot tuotteet tuntuvat olevan vahvasti edustettuna, juuri niin kuin Teuvo kertoi.
Saavumme mallittoman valun valmistuspaikalle. Täällä
robotti jyrsii muodot suoraan muottihiekkaan. Sermin
takaa pilkottaa kaksi robotin käsivartta. Ne eivät nyt ole
toiminnassa, mutta Teuvo kertoo näiden olevan käytössä,
vaikka ne eivät tavattoman suurta osuutta tuotannosta
edustakaan. Enää ei hankkeen kanssa olla kokeiluvaiheessa, ja robotti onkin parhaimmillaan asiakaspalvelussa
joustavuutensa ja nopeutensa takia. Hyvin usein protovaluilla on kiire, sillä tuotteen kehittämisessä juuri valutuote
on se ensimmäinen osa, jota tarvitaan proton rakentamiseen. Joskus kylläkin sattuu, että juuri siitä valutuotteesta
tulee sarjavalmiste. Sellaiseen on sitten vain sopeuduttava. Tällaisessa tapauksessa valmistetaan tavanomaiset
valumallivarusteet. Toinen mahdollisuus tietysti on, että
kilpailija kaappaa sarjavalmistuksen tässä vaiheessa, mutValimoviesti 2 • 2015

ta se onkin sitten jo toinen asia. Laitteen käsivarsi on
osoittautunut kestäväksi hiekkaisissa olosuhteissa. Alkuun
oli aprikoitukin, kuinka mahtaa käydä. Kaikkia valimon
muotteja on robotilla jyrsitty, ja aina on onnistuttu saamaan käyttökelpoinen muotti. Robotin käsivarren jyrsintätarkkuuskin riittää, sillä 3*3 metrin alueella päästään 1,5
millimetrin tarkkuuteen. Se riittää hyvin, sillä puiset valumallit elävät vuosien saatossa joka tapauksessa.
Saavumme teräsvalimon seinänaapurissa olevaan koneistamoon, jossa on paljon työstökoneita. Suurella hartaudella katselemme kahta 5-akselista CNC-koneistuskeskusta.
Molemmat ovat täydessä tuotantovauhdissa ympäri vuorokauden, kertoo Teuvo. Näidenkin koneiden mitat ovat
sellaisia, että tuskinpa Suomessa montaa tällaista löytyy.
Koneistettavalla kappaleella voi olla painoa 30 tonnia.
Huomaan Teuvosta, että juuri tämä raskaiden kappaleiden
työstämiseen soveltuva konekanta on ollut neuvotteluissa
se seikka, joka on häntä miellyttänyt. Ja miksipä ei olisi,
onhan Teuvolla kassillinen omiakin tämän alan patentteja.
Lopuksi katsastetaan murskainlinjaa, jossa valmistetaan
leuka- ja karamurskainten kulutusosat. Leukamurskainten
kulutusosia valmistetaan lukumääräisesti selvästi enemmän. Kulutusosia valettiin huippuvuosina useampi tuhat
vuodessa. Kulutusosat valetaan austeniittisesta mangaaniteräksestä, jota kutsutaan Hadfieldin mangaaniteräkseksi.
Tämän teräslaadun tyypillinen koostumus on 12-14 %
mangaani, 1,2-1,4 % hiili sekä usein 1-3 % kromi ja homogeeninen austeniittinen rakenne saavutetaan nopealla
jäähdytyksellä 1 050 oC:sta. Kulutuskestävyys perustuu
käytönaikaiseen muokkauslujittumiseen, jonka myötä
teräkselle muodostuu erinomainen iskusitkeys. Altistuessaan iskuille ja/tai puristukselle valutuotteen pinta kovettuu, mutta sisus säilyy sitkeänä. Muokkauslujittuneen
pinnan kovuus ja paksuus riippuvat monista tekijöistä,
mm. seostuksesta ja lämpökäsittelystä mutta myös käyttösovelluksesta. Kulutusosat voivat työstää hyvin monenlaisia aineita kovasta graniitista pehmeään kalkkikiveen,
joten käyttöolosuhteet vaihtelevat paljon. Jonkinlaista
suuntaa antaa se, että näin voidaan päästä kovuuteen HV
600, jolloin kovettuneen teräksen paksuus on noin 15 mm.

näjän, Brasilian, Kiinan ja monien muiden maiden tehtaat.
Mutta tietysti, jos voisi pelata toisten rahoilla, niin mikä
ettei. Tästähän meillä on Suomessa mainioita esimerkkejä, joissa on menetetty miljardimäärin yhteistä verovaroinkin hankittua kansallisomaisuutta.
Lopuksi päästään vielä suomalaisen koulutusjärjestelmän
äärelle. Teuvo pitää kaikkea koulutusta, niin yhteiskunnan
järjestämää ammatillista koulutusta kuin yritysten suorittamaa koulutustakin, ratkaisevan tärkeänä yrityksien ja
Suomen menestykselle. Ilman osaavaa työvoimaa ei Suomi tästä tilanteesta yksinkertaisesti nouse.
Aivan erityisesti Teuvo toteaa Suomen pienen metalliteollisuuden tarvitsevan kipeästi maailman huippuja yrityksiin töihin. Keskinkertaisilla – eikä aina edes hyvillä –
tuotteilla ei päästä täältä kaukaisesta ja tuntemattomasta
Suomesta globaaleille markkinoille. Osaamisen ja yrityksissä olevien osaajien on oltava todellisia oman alansa
huippuja. Teuvon mukaan aitoja alansa huippuja meillä on
Suomessa aivan liian vähän. Tämä tuntuu olevan Teuvolle
hyvin tärkeä asia, ja hän murehtii sitäkin, etteivät erityisen
lahjakkaat diplomi-insinöörit työelämään hakeuduttuaan
ponnista sieltä vielä seuraavalle tasolle. Sellaisia huippuja
tarvittaisiin kipeästi, ja sen voisi mahdollistaa järjestelmä,
jossa valtio ja yritys yhdessä hoitaisivat tämän harppauksen jo työelämässä oleville alansa osaajille. Kannattaisikohan koulutusihmisten kuunnella teollisuusjohtajaa,
joka on tyhjästä luonut noin 300 työtekijän yrityksen?
Nouseehan tämän tulosta tekevän yritysryppään liikevaihto noin 50 miljoonaan euroon.

Onnea yrityskaupan johdosta
Kun maailmaa on riittävästi parannettu, minun on aika
poistua. Toivotan Teuvo Joensuulle menestystä liiketoimille omasta ja Valimoviestin lukijoiden puolesta.
Teuvo jää vielä valimon konttorille allekirjoittamaan kutsukortteja 100-vuotisjuhlan kutsuvieraille. Tämän lehden
ilmestymisaikaan valimon ja Lokomon juhlat on alueella
juhlittu.

Arvokeskustelua Lokomon portilla

Lokomon 100-vuotinen historia

Viime kuukausina käytyä vaalikeskustelua moitittiin siitä,
ettei siinä puhuttu arvoista. Lokomon portilla kuitenkin
päästään sivuamaan näitäkin asioita, eli asiaa esimerkiksi
yrittämisestä, riskinotosta, opiskelusta, ahkeruudesta ja
työteliäisyydestä. Teuvo varoo visusti lähtemästä politikoinnin tielle. Ihmetellään kuitenkin yhdessä Antti Rinteen ehdotusta, että suomalaisille avoimen sektorin teollisuusjohtajille tulisi järjestää Sitrassa(!) vientitoiminnan
motivointikursseja.

Lokomon teollisella taipaleella on paljon dramaattisia
käänteitä. Tehtaan aitojen sisälle kätkeytyy sadoittain
kiehtovia henkilöhistorioita. Ne kaikki ansaitsisivat tulla
mainituksi tähänkin, mutta se ei lehtiartikkelissa ole mahdollista. Alla olevassa kehyskertomuksessa on asioita,
jotka ovat vaikuttaneet peruuttamattomasti valimon satavuotiseen kehitykseen.

Tehtaiden siirtämisestä Suomesta halpamaihin Teuvo
toteaa, ettei sellainen toiminta häntä kiinnosta. Halpojen
palkkakustannusmaiden kutsu ei yksinkertaisesti houkuttele häntä, sillä hän on maailmaa kiertänyt ja nähnyt VeValimoviesti 2 • 2015

Vuosi 1869; Emil Aaltonen syntyy
Emil Aaltonen syntyi 29. elokuuta vuonna 1869. Sääksmäellä. Emilin ollessa 4 kuukauden ikäinen vauva kotitila
jouduttiin pakkohuutokauppaamaan. Vuonna 1879 Emilin
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isä kuoli, mikä oli kohtalokasta jäljelle jääneelle perheelle, koska se tiesi myös elättäjän poistumista. Vaikeaa
asemaa kärjisti vielä sekin, että nuorin lapsista oli syntynyt vasta vuosi ennen isän kuolemaa. Leskellä oli näin
ollen jaloissaan seitsemän lapsen huollettava parvi, joista
yksi oli vielä sylilapsi. Tämä tarkoittikin, että kolme vanhinta lasta joutuivat heti hakeutumaan ansiotöihin.
Emil oli perheen lapsista lahjakkain ja osasi katekismuksenkin ulkoa. Emil oli äidin mielestä osoittanut taipumuksia suutariksi käyttäessään taitavasti käsiään käytännöllisiin askareisiin. Niinpä äiti teki tapaninpäivänä vuonna
1882 Emilille 3-vuotisen oppisopimuksen suutarimestari
Grönlundin kanssa. Kotoa lähtö peräti kolmeksi vuodeksi
oli erittäin traumaattinen kokemus 13-vuotiaalle pojalle,
joka juuri oli menettänyt isänsä.

1910-luku; Lokomon perustamisvaiheet
Insinöörit Werner Ryselin ja Jalmar Castrén sekä Helsingin yliopiston ylimääräinen professori J. J. Karvonen
lähettivät 6.4.1915 laatimansa Oy Lokomo Ab -nimisen
osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen senaatin vahvistettavaksi.
Suomen Keisarillinen Senaatti vahvisti Oy Lokomo Ab:n
yhtiöjärjestyksen 5.5.1915. Sen mukaan yhtiön osakepääoma oli miljoona markkaa jaettuna 1 000 osakkeeseen,
joista jokainen oli arvoltaan 1 000 markkaa. Osakemerkintälistaan liitetyssä selosteessa on maininta, että tehdas
oli suunniteltu 2 miljoonan markan vuosituotantoa silmälläpitäen. Yhtiön nimi, Lokomo, juontui sanasta lokomotiivi eli ruotsinkielisestä veturia tarkoittavasta sanasta.
Lokomon perustamisen taustaan liittyy monenmoista,
myös kielipoliittisia asioita. Tamperelaisissa johtavissa
liikemiespiireissä oli jo vuonna 1914 keskusteltu veturitehtaan perustamismahdollisuuksista. Näissä piireissä
pidettiin erittäin toivottavana, että kaupunkiin syntyisi
myös sellaista liiketoimintaa, joka ei olisi vanhan ruotsinkielisen yrittäjäkunnan suorassa valvonnassa. Asiassa
osallisia liikemiehiä olivat mm. liikemies Leopold Lerche
ja Kansallis Osake Pankin paikallisjohtaja Juhani Arajärvi. Sisäpiiriin kuului myös 45-vuotias kenkätehtailija
Emil Aaltonen, joka tulisi kymmenen vuotta myöhemmin
ostamaan yrityksen itselleen ja samalla pelastamaan yhtiön konkurssilta ja tuhoutumiselta.
Yhtiön perustava kokous pidettiin Tampereen Kauppaseuran huoneistossa toukokuun 21. päivänä 1915. Yrityksen
viisihenkiseen johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi
pankinjohtaja Juhani Arajärvi, varapuheenjohtajaksi isännöitsijä August Lundelin ja jäseniksi insinööri Jalmar
Castrén, kenkätehtailija Emil Aaltonen ja liikemies Leopold Lerche. Kokouksessa todettiin, että osakkeita on
merkitty tuntuvasti yli miljoonan markan, mistä syystä
osakepääoma päätettiin korottaa heti 1,5 miljoonaksi markaksi. Oy Lokomo Ab:n toimitusjohtajaksi kutsuttiin insinööri Werner Ryselin, joka oli ennen Lokomon perustamista toiminut Tampellan teknillisenä johtajana.
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Kuva 5: Emil Widell, myöhemmin Aaltonen 1869–1949. Emil syntyi
talonpoikaiseen ympäristöön Sääksmäellä Rytiälän kylän Nuuttilan
talossa. Varakkaan tehtailijan uran ennustaminen Aaltoselle olisi tuolloin
tuntunut täysin utopistiselta, sillä Emiliä koettelivat kotitilan pakkohuutokauppa, isän kuolema ja 13-vuotiaana lähtö pois kotoa.

Oy Lokomo Ab perustettiin höyryveturitehtaaksi. Olosuhteiden muuttuessa sadan vuoden aikana myös tuotteet
ovat muuttuneet ja tuotantoa on ollut pakko laajentaa
monelle tuotealalle. Historiansa aikana yhtiö on valmistanut useita satoja erilaisia metalliteollisuuden tuotteita,
mm. vetureita, murskaimia, alasimia, kirkonkelloja,
maansiirtokoneita, venttiileitä, lämmityskattiloita, tykinputkia, kiväärinputkia, kranaatinkuoria, tykinjalustoja,
nostureita, metsäteollisuuden koneita, sukellusaluksia.
Teräsvalimo on tuottanut useimpiin tuotteisiin runkoja ja
valutuotteita ja jo vuonna 1916 alkoi valimossa seosterästen valmistus.
Vuonna 1917 Lokomon alueella työskenteli 441 henkilöä.
Ensimmäisen maailmansodan kolme ensimmäistä vuotta
olivat maamme metalliteollisuudelle erittäin voimakkaan
kasvun aikaa. Konepajateollisuuden työntekijämäärä kasvoi tänä lyhyenä aikana peräti kolmanneksella. Maaliskuun 1917 sanomalehtitiedon mukaan Lokomon valureille oli taattu minimipalkka, mutta viilarit vaativat 15 penniä lisää tuntipalkkaan. Syksyn aikana Tampereen tehtaissa oli paljon lakkoja, mm. Lokomolla lakko kesti 3 viikkoa joulukuussa 1917. Vuoden 1917 lopulla Suomen taloudessa tapahtui raju pudotus, jonka taustalla oli Venäjän
vallankumous 7.11.1917 ja sitä seurannut ruplan kurssin
täydellinen romahtaminen. Tilaukset yksinkertaisesti vain
loppuivat yhdellä kertaa.
Vuonna 1918 alkoi Tampereella ensin suurlakko ja sen
jälkeen tammikuun 28. päivänä vallankumous. Kansalaissodan aikana Lokomon alue jäi linjojen väliin. Punaisten
asemat sijaitsivat Ratinassa ja valkoisten Hatanpäässä.
Taistelut Tampereella päättyivät huhtikuun 6. päivänä
1918.
Valimoviesti 2 • 2015

Kuva 6: Teräsvalimo näytti vastavalmistuneena vuonna 1916 tällaiselta.
Ensimmäisen maailmansota toi omat hankaluutensa tehtaan rakentamiseen, mm. rakennuksen urakakseen ottanut yritys ajautui konkurssiin.
Teräsvalimo oli alkuperäisessä suunnitelmassa suunniteltu sijoitettavaksi alueella sijaitsevaan riiheen. Rakennustöiden aikana valimo päätettiin
sijoittaa pajarakennukseen jatkamalla rakennusta 18 metriä.

Kuva 8: Toimitusjohtaja Werner Ryselin työpöytänsä ääressä vuonna
1921. Ryselin oli erikoislaatuinen johtajapersoonallisuus. Työntekijöiden
ja toimihenkilöiden keskuudessa häntä pidettiin tiukkana mutta oikeudenmukaisena esimiehenä. Useilla aikalaisilla oli sellainen käsitys,
että hän oli ainakin parikymmentä vuotta aikaansa edellä ja että hän
oli poikkeuksellisella teollisella mielikuvituksella varustettu mies. Eräs
hänen ideoistaan olikin, että jos kerran tekee vetureita, on tehtävä
teräsvalu ja takeet itse.

sukupolvesta toiseen, kun muut samanaikaisesti valmistetut koneet ja laitteet ovat jo romua. Lokomon tehdasalueella kävi päivittäin töissä 300 henkilöä.

Kuva 7: Sodan pitkittyessä ulkomaiset konehankinnat vaikeutuivat.
Amerikasta kesällä 1915 tilatut koneet ja laitteet jäivät seisomaan sikäläisiin satamiin. Ruotsista kuitenkin saatiin valimoon Rennerfelt-tyyppinen 1,25 tonnin sähköteräsuuni. Sähköteräksen valmistus oli tuohon
aikaan vielä varsin uutta teknologiaa. Koko maailman teräksen tuotannosta saatiin vuonna 1916 Martinuunista 59 %, Thomas-konvertterista
22 %, Bessemer-konvertterista 12 %, putlausuunista 5 %, upokasuuneista 1 % ja sähköuunis-ta myös vain 1 %. Sulatustekniikka kuitenkin
toimi ilman suurempia vaikeuksia. Niinpä asiakkaat, jotka olivat aluksi
tehneet Lokomolta koemielessä valutilauksia, liittyivät valimon vakituiseen asiakaspiiriin. Valutöiden kysyntä oli hyvä, ja sen vuoksi yhtiön
johtokunta päätti rakentaa Ruotsista ostetulla lisenssillä vielä toisen
samanlaisen sulatusuunin. Tarvittava muuntaja tähän saatiin kuitenkin
vasta maailmansodan päätyttyä.

1920-luku; Lokomo käy kuilun reunalla
Vuonna 1921 alkoi kirkonkellojen valaminen, joka jatkui
yli 40 vuoden ajan. Kirkonkellot valettiin niukkaseosteisesta kromiteräksestä, ja niitä valettiin yhteensä 369 kappaletta. Suurin Lokomon valmistama kello sijaitsee Turun
Mikaelin kirkossa ja painaa 1 560 kiloa. Tuskinpa nämä
kirkonkellot kaupallisessa mielessä olivat merkittäviä
tulonlähteitä Lokomolle, mutta ne palvelevat tehtävässään
Valimoviesti 2 • 2015

Vuosien 1923 ja 1927 välisenä aikana valimon johtajana
toimi toimelias ruotsalainen Carl Granhed, ja silloin aloitettiin pikaterästen ja ruostumattomien terästen valmistus.
Aikakirjoista ei käy selville, millä kielellä valimoa johdettiin ja minkälaisia kommelluksia saattoi sattua, kun johtaja ei suomen kieltä osannut. Granhed oli viimeinen neljästä peräkkäisestä ruotsalaisesta valimonjohtajasta. Selvittämättä lienee jäänyt, minkä vuoksi suomalaisista yritysjohtajista tai metallurgeista ei tuohon tehtävään ketään kutsuttu.
Vuodet 1921–1925 olivat Lokomon historiassa taloudellisesti hyvin vaikeita aikoja. Lokomon työntekijöiden määrä putosi vuoden 1921 400:sta seuraavaan vuoteen mennessä reilusti yli puolella. Tehdasta oltiin jo aktiivisesti
myymässä saksalaiselle Schwarzkopfin toiminimelle,
mutta saksalaiset vetäytyivät lopulta hankkeesta. Myös
yritys saada Suomen valtio mukaan omistajaksi kariutui.
Edessä näytti olevan väistämätön konkurssi. Lokomo Oy:
n kokonaistappiot olivat vuoden 1922 lopussa lähes 10
miljoonaa markkaa ja pankkivelat 24 miljoonaa markkaa.
Yhtiökokous oli valtuuttanut johtokunnan myymään harkintansa mukaan yhtiön kiinteän ja irtaimen omaisuuden,
mikäli lisäpääomien hankinnassa ei onnistuttaisi.
Monenlaisten neuvotteluiden ja tapahtumien jälkeen Lokomo Oy päätyi KOP:n haltuun. Tilannekuvaksi muodostui vuonna 1925, että yhtiön koko osakekanta oli päätymässä ruotsinkielisille piireille. Tämä ei yksinkertaisesti
sopinut Emil Aaltoselle, silloin jo hyvin varakkaalle kenkätehtailijalle. Olihan Aaltonen ollut Lokomoa perusta19
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massakin. Aaltonen osti kriittisellä hetkellä 40 000 osaketta yhtiön 50 000 osakkeesta.
Rahoitusjärjestelyt Aaltonen hoiti KOP:n eli J. K. Paasikiven kanssa. Itse asiassa Aaltosella oli tässä yrityskaupassa
onnea matkassa. Näin usein voittajille käy. Pahin aallonpohja taloudessa oli jo sivuutettu. Riskit yrityskaupassa
olivat silti Aaltoselle hirmuiset. Seppälä arvelee kirjassaan, että Lokomon hankkimisen hetkellä pelkät talousnäkökohdat eivät selitä Aaltosen tekemää ostopäätöstä. Kielipolitiikka saattoi olla Aaltoselle suorastaan ratkaiseva
motiivi yrityskauppaan. Ottaen huomioon Aaltosen suomalaiskansalliset taipumukset tämä on toki mahdollista.
Anekdootin mukaan Aaltonen olisi antanut Lokomon
ostettuaan osoituksen kuivasta huumoristaan: ”Minun on
aina tehnyt mieleni tämmöistä pientä pajaa ja nyt minä
sen sain”. Tämä kertomus löytyy useammastakin lähteestä, mm. piispa Eelis Gulinin muistelmista. 60-vuotishaastattelussaan Aaltonen painotti, kuinka Lokomo oli hänen
unelmiensa sepänpaja. ”Enemmän kuin kaikista laitoksistani pidän nytkin katsella sen jättivasaroiden iskuja, sen
suurien höylien liikettä.”

Kuva 9: Toimitusjohtaja, vuorineuvos A.T. Nikander työpöytänsä ääressä
1920-luvun puolivälissä. 22 vuotta kestänyt toimitusjohtajakausi oli
pisin Lokomon historiassa ja sisälsi yhtiön samoin kuin koko maamme
historian dramaattisimpia käänteitä. Lokomon historian ehkä järkyttävin
tapahtuma oli toimitusjohtajan kuolemaan johtanut auto-onnettomuus,
joka tapahtui marraskuun 14. päivänä vuonna 1947 Vuohenojan sillalla
lähellä Messukylää. Nikander oli kuollessaan 64-vuotias ja työntekijöiden keskuudessa hän saavutti maineen, joka on säilynyt kauan hänen
poismenonsa jälkeen.

Vuosina 1927–1943 terästehtaan teknillisenä johtajana
toimi saksalainen insinööri ja etevä metallurgi Heinz
Kreutz von Scheele. Vieläkään ei suomalaisia johtajia tai
metallurgeja esiintynyt johtopaikoilla. Saksaa tietysti
osattiin tuolloin Suomessa, sillä olihan se silloin ylivoimaisesti yleisin mm. tekniikan kielenä. Peräti 16 vuotta
Lokomolla työskennellyt von Scheele otti käyttöön sulatuspöytäkirjat analyysi-ilmoituksineen. Tällä uudistuksella ja käytänteellä tuli olemaan valtaisa merkitys laaduntuottokyvylle. Vuonna 1929 Lokomon koko tehdasalueella kävi töissä 379 henkilöä.
1920-luvun jälkipuoliskolla Lokomollakin meni enimmäkseen hyvin. Olihan kyseinen aika muutenkin Suomen
taloudelle edullista kasvun aikaa. Kasvua seurannut lama
iski kuitenkin todella kovaa Lokomoonkin. Vuonna 1928
teräsvalun tuotanto oli 722 tonnia.

1930-luku; talous elpyy mutta sota alkaa
1930-luvun kuluessa elpyminen pahasta maailmanlaajuisesta lamasta pääsi taas vauhtiin myös Suomessa ja Lokomolla. Veturituotanto osoittautui erittäin suhdanneherkäksi. Lokomon johdolle oli käynyt selväksi, että Suomen
kaltaisessa pienessä maassa vetureiden varaan ei voitu
tehtaan tulevaisuutta rakentaa. Tässä vaiheessa teräsvalimo kuitenkin osoittautui yhtiölle tarpeelliseksi, sillä valimo sai uusia asiakkaita ja keräsi jatkuvasti mittavia tilauksia.
Vuonna 1938 teräsvalun tuotanto oli 1 540 tonnia. Valtion
tykkitehdas Jyväskylässä aloitti toimintansa.
Lokakuussa 1939 suoritettiin kutsu ylimääräisiin kertausharjoituksiin, mikä vastasi likimain yleistä liikekannalle20

Kuva 10: Hyväksi vientiartikkeliksi 1930-luvulla osoittautuivat valtamerilaivojen potkurit. Vuonna 1937 Lokomo toimitti tämän ruostumattomasta teräksestä valetun potkurin Saksaan jatkaen tämän tyypin
valmistamista aina vuoteen 1957. Potkurin halkaisija on 3,65 metriä ja
paino 2,7 tonnia.
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Kuva 13: Suomen marsalkka Mannerheim ja puolustusministeri Rudolf
Wallden kävivät jatkosodan aikana tervehtimässä lokomolaisia.
Kuva 11: Valimon sisätilat näyttivät tällaiselta 1930-luvulla.

valmistettiin tykin putket ja kiväärin piiput. Tämä oli
ainoa paikka Suomessa, jossa oli tämä osaaminen.

1940-luku; sota ja sotakorvaukset
Vuonna 1941 teräsvalun tuotanto oli 2 787 tonnia.

Kuva 12: Lokomo valmisti Puolustusvoimille sodan aikana mm. rannikkotykin jalustoja.

panoa. Lokomon työntekijät yleisesti saivat määräyksen
jäädä paikalleen, mutta noin 70 ammattimiestä joutui
väärinkäsityksestä johtuen lähtemään erikoisjoukkoihin,
joista heitä ei enää voitu yrityksistä huolimatta saada
takaisin Lokomolle.
Talvisodan puhjettua työvahvuutta tehtaalla lisättiin noin
15 prosenttia yli rauhanajan määrän. Kun valimon kaikki
siviilityöt jätettiin tekemättä, saattoi valimo käyttää koko
tuotantokapasiteettinsa sotateollisuuden hyväksi. Valimon
tuotantokyky oli jo rauhankin aikana nostettu mahdollisimman korkealle, mutta lisäämällä päivän pituutta voitiin
tonnimäärää lisätä vielä 20 prosenttia. Teräsvalimo valoikin terästä yötä päivää.
Lokomon siirtyminen sotateollisuuden palvelukseen olisi
ollut mahdotonta, ellei jo rauhan aikana olisi totuteltu
sotilastöihin. Valimon osalta ratkaisevaksi osoittautui
pitkäjänteinen kehitystyö aseteollisuuden terästen kanssa.
Onneksemme tämä kehitystyö oli aloitettu yli 10 vuotta
aiemmin. Näistä Lokomon valamista teräksistä sitten
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Vuosina 1943–1947 Lokomo Oy toimitti sotakorvauksena
pääasiassa kapearaidevetureita ja haponkestäviä venttiilejä. Sotakorvaustyöt täyttivät tilauskirjat ja sitä kuvastaa
hyvin se, että vuonna 1946 Lokomon tuotannosta 80 prosenttia meni sotakorvaustöiden tekemiseen. Terästehdas
toimitti oman konepajan lisäksi myös muille sotakorvaustuotteita valmistaville tehtaille teräsvaluja ja takeita. Teräsvalimoa laajennettiin vuoden 1945 aikana ja valimoon
rakennettiin uudet laboratoriotilat, joihin sijoitettiin kemian laboratorio, hiekkalaboratorio ja metallilaboratorio
aineenkoetuslaitoksineen.
Teräsvalimon osastoinsinööriksi nimitettiin Evald Ahlroos
eli ”valimon patruuna”. Hänen nimittämisensä tähän virkaan tulisi myöhemmin vaikuttamaan arvaamattoman
paljon valimon toimintakulttuuriin ja työskentelytapoihin.
Ahlroos oli tullut nuorena teknikkona vuonna 1919 vuorotyönjohtajaksi. Hän oli ryhtynyt piirtämään muistikirjoihinsa tärkeimpien valukappaleiden valutapoja, kuten
valuasentoja, kanavistoja ja syöttökupujen määrää ja kokoja. Tämä oli vallankumouksellinen uudistus ja asia.
Valimossa vanhat valurit olivat itse määritelleet kyseiset
asiat. Ei ollut sellaista kuin valusuunnittelu, oli vain vanhojen mestareiden hiljaista tietoa. Nämä valajamestarit
tekivät päätökset mm. syöttökuvuista omaan kokemukseensa perustuen. Luonnollisesi valajamestarit kokivat
ammattiylpeytensä tulleen loukatuksi. Mutta niin vain
kävi, että tästä Evald Ahlroosin muistikirjasta sitten lähti
kehittymään Lokomon työohjekortisto, jonka perilliseksi
kai voitaisiin mainita nykyinen tietokonepohjainen ohjeisto kaikkine simulointiohjelmineen ja 3D-muotoisine arkistoineen. Tätä kehitystä kai voisi kuvailla, että se on
kuin hyppäisi kivikaudesta atomiaikaan.
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Kuva 15: Kivenmurskaimet myytiin 1950-luvulla nimellä Lokomon Teräskita.

vävy, varatuomari Lauri J. Kivekäs, josta tuli Emil Aaltosen kuoleman jälkeen myös johtokunnan puheenjohtaja.
Vuonna 1957 teräsvalun tuotanto ylitti ensimmäisen kerran 5 000 tonnin rajan. Vuonna 1958 valmistui valimon
uusi puhdistamorakennus. Henkilöstön vahvuus vuonna
1956 oli noin 2 000, josta toimihenkilöitä noin 250. Vuonna 1957 Neuvostoliiton pääsihteeri Hrutshow ja pääministeri Bulganin vierailivat Lokomolla. Suomi devalvoi
markkansa vuonna 1957 – taas kerran.

Kuva 14: Erilaiset venttiilit muodostivat tärkeän osan sotakorvaustuotteista, tässä on kuvassa haponkestävä vapaakulkuventtiili.

Vuoden 1949 joulukuussa Emil Aaltonen kuoli. Saman
vuoden elokuussa hän oli täyttänyt 80 vuotta. Aaltosen
merkittävyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa kuvaa, että
tuona merkkipäivänä häntä muistivat yksityisillä onnittelusähkeillä muun muassa tasavallan presidentti, arkkipiispa, puolustusvoimain komentaja ja Helsingin yliopiston
kansleri.
Emil Aaltonen oli kuollessaan hyvin poikkeuksellisesti
sekä kauppaneuvos että vuorineuvos. Jo kauppaneuvoksen arvon myöntäminen oli tuottanut ongelmia hallinnossa johtuen Aaltosen vaatimattomasta koulutustaustasta.
Vielä poikkeuksellisempaa oli hakea vuorineuvoksen
arvonimeä, sillä se myönnettiin tuolloin yleensä vain
akateemisen loppututkinnon suorittaneelle henkilölle.
Mutta niin vain tapahtui, että presidentti Kyösti Kallio
myönsi vuorineuvoksen arvonimen Aaltosen 70-vuotispäivänä 29. elokuuta 1939.

1950- ja 1960-luvut; yhtiö kasvaa
1950-luku toi toisenlaiset haasteet sotakorvaustöiden
väistyessä. Yhtiön johtajana pitkään toiminut vuorineuvos
Nikander oli kuollut vuonna 1947 auto-onnettomuudessa
ja Lokomon uudeksi toimitusjohtajaksi tuli Emil Aaltosen
22

Lokomon ja koko metalliteollisuutemme tuotanto kasvoi
1950-luvun lopun ja 1970-luvun alun välisenä aikana
erittäin voimakkaasti. Tuotantokapasiteetti nousi moninkertaiseksi ja samalla tekniikan taso nousi. Elettiin jatkuvan kasvun mukavaa aikaa. Suomen devalvoitua markkansa vuonna 1967 Lokomon myynnin kasvu nousi huippuunsa.
Vuonna 1965 Lokomon tehdasalueella työskenteli 2 500
henkilöä, joista toimihenkilöitä noin 650. Aivan erityistä
huomiota herättää konttorihenkilöiden räjähdysmäinen
kasvu. Toimihenkilöt lisääntyivät 10 vuoden aikana 400
hengellä, mutta ”tekevät kädet” vähenivät 250 henkilöllä!
Tämä lienee yksi, mutta vain yksi syy pian tämän jälkeen
alkaneeseen yli 10 vuotta kestäneeseen tappiokierteeseen.
Vuonna 1969 sulattoon hankittiin 15 tonnin valokaariuuni. Puhdistetun valukappaleen maksimipaino nousi lähelle
20 tonnia.
Yrityksen toiminnan paisuminen alkoi huolestuttaa Lokomon johtokuntaa. Vuorineuvos Kivekäs vanhana (67 v.) ja
erittäin kokeneena teollisuusmiehenä aavisti mahdolliset
monenkirjavat vaikeudet. Yhteiskunnassa ja erityisesti
nuorisossa vallitsi vahva radikalismi, jossa hyökättiin
”suurpääomaa” vastaan ja laulettiin kahdestakymmenestä
perheestä. Yhtiössä tultiin siihen tulokseen, että yritys
yksinkertaisesti oli liian suuri yhden suvun omistettavaksi. Ja niin vuorineuvos Kivekäs otti syyskuussa 1969 puhelimitse yhteyden Rauma-Repolan pääjohtaja Honkajuureen kertoen, että Lokomo on kaupan.
Valimoviesti 2 • 2015
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Yksityiskohtaisten layout-suunnitelmien tekoon osallistui
ruotsalainen G & L Beijer Ab. Sulatuskapasiteettia lisättiin kahdeksan tonnin Brown Boveri -valokaariuunilla.
Saksalainen Hammers toimitti kaavaamon kaksi hiekkasinkoa, jotka ovat jo siirtyneet romuraudaksi. Beijer toimitti tärytyhjentimen. Englantilainen Spencer & Halstead
toimitti Centriblast-sinkopuhdistuskoneen, joka vieläkin
on käytössä.
Lämpökäsittely on osa teräsvalun valmistamista, joten
Lokomolle hankittiin valukappaleiden normalisointia ja
austenointia varten vaunuarinauuni kooltaan 5 500 x 4
500 x 2 500 mm. Uunin yhteydessä oli vesiallas syöpymiskestävien terästen ja kulumiskestävien mangaaniterästen austenointisammutusta varten 1 100 0 C:sta veteen.
Englantilainen Dowson & Mason toimitti lämpökäsittelyuunin vesialtaineen, joka uuni on jo kahteen kertaan
uusittu. Uusimman uunilaitteiston toimitti vuonna 2005
saksalainen Maerz ja siinä on energiamuotona maakaasu.
Valimon kuudessa muussa lämpökäsittelyuunissa energiamuotona on sähkö.

Kuva 16: Lokomo ja sen teräsvalimo olivat vahvasti mukana Konepajamies-lehdessä, niin artikkelien kuin maksettujen mainosten muodossa.
Ja miksipä ei olisi ollut, sillä valtaosa Suomen konepajamiehistä luki
tätä kerran kuussa ilmestynyttä lehteä. (1960)

1970-luku; fuusio, valimon laajennus

Valimon uudishalliin liittyy varmasti lokomolaisilla paljon muistoja, olivathan rakennuksen mitat ja konsernin
suunnitelmat tuossa vaiheessa erittäin lennokkaita 2+2+2suunnitelmineen. Vuonna 1972 terästehtaan johtajana
toiminut Paavo Tennilä kutsui suomalaisia valimojohtajia
tutustumiskäynnille uudistettuun teräsvalimoon, olihan
Rauma-Repola käyttänyt reippaasti rahaa kapasiteetin
lisäämiseen. Vähän kateellisina suomalaiset valimojohtajat hallia katselivat. Kun tilaisuus kysymyksille tuli, eräs
osanottaja kysyi, että mikä täällä nyt sitten on uutta. Melkoisena koiranleukana tunnettu diplomi-insinööri Tennilä
vastasi seuraavasti: ”Pituus, korkeus ja leveys”. Nyttemmin Tennilä toki myöntää, että olihan se ilkeästi vastattu.
Kysyjänä kun oli suuren puunjalostuskonsernin valimotekniikkaa tuntematon korkean tason johtaja eli ”puumies”, niin Paavo kuitenkin päätti vastata tällä tavalla.

Vuoden 1970 alusta Lokomo Oy fuusioitui Rauma-Repolaan. Tämä jakso tulisi kestämään peräti 21 vuotta. Lokomon tehdasalueella oli tuolloin töissä 2 400 henkilöä.
Lokomolle määriteltyjen tavoitteiden mukaan teräsvalun
ja konepajatuotteiden tuotanto piti kaksinkertaistaa kahdessa vuodessa ja takeiden tuotanto neljässä vuodessa.
Tuotannon piti siis nousta vallitsevasta tasosta 5 000 tonnia tasolle 10 000 tonnia vuodessa. Tällaiseen harppaukseen ei uskottu pystyttävän mitenkään ilman terästehtaan
täydellistä uudistamista. Yhtiön johto teki päätöksen 20
miljoonan markan investoinnista elokuussa 1970. Ennen
päätöstä valimon uudistamissuunnitelman tekoon osallistui sveitsiläinen Knight Wegenstein AG. Näkyvänä osana
investointia tontille nousi uusi puhdistamo- ja kaavaamohalli. Päämääränä siis oli nostaa tuotantokykyä 40 prosentilla työvoimaa lisäämättä. Tämä suunnitelma ja sitä kautta haettava tuottavuuden nosto herättivät työntekijöiden
keskuudessa luonnollisesti ankaraa vastustusta.
24

Kuva 17: Elokuussa 1972 rakennustyöt oli juuri saatu päätökseen ja
tuotanto saatu käyntiin. Varsinainen rakennusvaihe oli lähtenyt käyntiin
elokuussa 1971 ja kesti siis vain vuoden. Uudisrakennuksen kokonaistilavuus oli 100 000 m3. Valimon laajennusosassa oli kaksi hallia:
kaavaamo mitoiltaan 34 metriä x 115 metriä ja puhdistamohalli kooltaan
23 metriä x 101 metriä. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Pekka Ilveskoski.

Valimoviesti 2 • 2015

Kuva 18: Tasavallan presidentti Urho Kekkonen ja Itävallan liittopresidentti Franz Jonas tutustuivat upouuteen
teräsvalimorakennukseen aivan toukokuun lopulla 1972. Vierailu alkoi kahvihetkellä päärakennuksen ruokalassa ja sieltä vieraat saattoivat seurata Lokomon koneiden esittelyä. Tämän jälkeen seurue siirtyi teräsvalimoon,
jossa suoritettiin ensimmäinen teräsvalu.

Investointien jälkeen sulaton vuosituotantokapasiteetti
nousi 26 000 tonniin. Yhdellä kertaa saatiin noin 25 tonnia sulaa terästä, joka riitti noin 15–18 tonnin valukappaleen valmistamiseen. Terästuotannon kaksinkertaistaminen ei onnistunut. Vuoden 1974 huippuvuoden (8 117
tonnia) jälkeen tuotantomääriä ei saatu kasvuun. Öljykriisin seurauksena teräsvalun tarve romahti kolmessa vuodessa puoleen Pohjoismaissa, jotka olivat Lokomon valimon markkina-aluetta. Valimon tuotanto putosi vastoin
kaikkia suunnitelmia erittäin pitkäksi aikaa vaatimattomalle tasolle eli 5 000 ja 7 000 tonnin välille. Valimo
toimikin kauan lähinnä Rauma-Repolan muiden laitosten
alihankkijana ja toisaalta ylimääräisen kapasiteetin osalta
kauppavalimona. Kuten tunnettua, tällaisesta tehtävästä
kunnialla selviäminen on vaikeaa. Tähän aikaan osuivat
myös valimon kannattavuutta rasittaneet, erittäin suuresta
investoinnista johtuneet kymmenien miljoonien pääomakulut. Mutta suurissa vaikeuksissa tappioiden kanssa pyristelivät muutkin Lokomon alueen tehtaat. Lokomo eli
erittäin pitkässä ja pahassa tappiokierteessä koko 1970luvun ja vielä seuraavan vuosikymmenen alkupuolenkin.

1980-luku;
Neles, tyhjöteräs, toimialarationalisointi
Vuosi 1982 alkoi yllättävällä yritysostolla. Rauma-Repola
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osti Neles Oy:n koko osakekannan. Neleksen tuotteita
olivat huippuluokan pallo- ja läppäventtiilit, jotka hyvin
soveltuivat Rauma-Repolan tuotepalettiin. Lokomollehan
tästä yrityskaupasta oli seurauksena erittäin merkittäviä
muutoksia. Helsingissä sijaitsevan Neleksen ja tamperelaisen Lokomon tehtaiden toiminta yhdistettiin. Tämä
operaatio järjestettiin niin, että Neles Oy osti itseään paljon suuremman Lokomon teräs-, murskain-, nosturi- ja
meritekniseen tuotantoon liittyvät osat.
Aivan 1980-luvun alussa valimossa siirryttiin tuorehiekkakaavauksesta furaanin eli furfuryylialkoholin käyttöön.
Kemiallisesti kovettuvat hiekat yleistyivät siinä vaiheessa,
ja siinä vaiheessa mm. kaikki hiekkasingot korvattiin
uusilla.
Vuonna 1982 valimo aloitti ensimmäisenä Suomessa
tyhjöteräksen valmistuksen VODC-tyhjökonvertterilla.
Vuonna 1983 Neles Oy:n Lokomon tehtaat, Kone Oy:n
Raahen teräsvalimo ja Oy W. Rosenlew Ab sopivat toimialarationalisoinnista siten, että Kone keskittyi pieniin ja
keskisuuriin teräsvaluihin, Lokomo keskisuuriin ja suuriin
teräsvaluihin ja Rosenlew keskittyi lähinnä pallografiittivalurautojen tuotantoon ja siirsi tuotantonsa Lokomolle ja
Raaheen. Käytännössä tämä tarkoitti, että Porista Loko25
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molle siirrettiin teräsvalun tuotantokoneisto lukuun ottamatta mittatarkkaa pienvalua tuottavaa kuorimuottikaavauslinjaa, joka siirrettiin Raaheen. Tampereen valimoon siirtyi kehyksetön pullakaavauslinja ja kehyskaavauslinja. Molemmissa kaavauslinjoissa käytettiin
kylmänä kovettuvaa hartsihiekkaa. Pullalinjalla valmistettiin valutuotteita aina 200 kg asti, kehyskaavauksessa
suurimmat valut painoivat noin 3 tonnia. Samana vuonna
Suomen teräsvalutuotanto oli Pohjoismaiden suurin.
Vuonna 1985 Lokomo teki päätöksen takomotoiminaan
lopettamisesta. Päätöstä edelsivät pitkäaikaiset ja sitkeät
neuvottelut monien tahojen kanssa. Tuotannon järkevä
jatkaminen olisi vaatinut laitteistojen uusimista. Lokomo
yksin ei näitä suuria investointeja katsonut voivansa tehdä
ja mukaan investointiin pyydettiin Puolustusvoimia. Tämähän on luonnollista, koska Puolustusvoimathan Suomessa takomon päätuotteita kuten kranaatinkuoria tarvitseekin. Neuvottelut eivät sitkeistä yrityksistä huolimatta
johtaneet yhteisymmärrykseen Puolustusvoimien kanssa
ja niin takomon koneet myytiin Pirkkalaan. Melkoinen
osa takomon henkilöstöstä siirtyi koneiden mukana uuden
työnantajan palvelukseen.
Vuonna 1987 Lokomo toimitti Neuvostoliittoon 2 kappaletta syvänmeren MIR-tutkimusalusta, jotka toimivat 6
kilometrin syvyydessä. Teräsvalimo valoi miehistöpallot,
jotka tehtiin kahdesta puolikkaasta. Kokonaisen miehistöpallon halkaisija on 2,1 metriä ja valmis seinämävahvuus
40 mm. Maraging-tyyppisen teräksen myötöraja oli 1 650
MPa ja pallon koepaine peräti 730 bar. Nämä valukappaleet ovat tiettävästi maailman suurimmat ultralujasta teräksestä valetut kappaleet. Sotilaallisesti arkaluontoisten
tuotteiden toimittaminen herättivät Yhdysvallat mittaviin
vastatoimiin. Maailmassa elettiin kylmän sodan aikaa ja
Neuvostoliitolla ja Yhdysvalloilla kilpavarustelu oli hyvin
voimakasta. Yhdysvallat pelkäsi, että syvänmeren aluksia
käytettäisiin Yhdysvaltojen rannikkovesillä kuunteluun ja
johtojen katkaisemiseen. Asiasta syntyi suurvaltapoliittinen selkkaus. Suomessa tapahtumien keskiössä olivat
Rauma-Repola ja sen pääjohtaja Matomäki sekä presidentti Mauno Koivisto. Pääjohtaja Matomäki matkusti
useat kerrat CIA:n kuultavaksi Yhdysvaltoihin. Ratkaisu
vaikeaan asiaan alkoi löytyä, kun presidentti Koivisto
kirjoitti suoraan kirjeen Yhdysvaltain presidentille.

1990-luku; useita fuusioita ja yrityskauppoja
Tammikuun 1. päivänä 1991 Rauma-Repola Oy ja Yhtyneet Paperitehtaat Oy sulautuivat yhdeksi yhtiöksi. Uuden
yhtiön nimeksi tuli Repola Oy, ja se muodostui kolmesta
osasta: Yhtyneet Paperitehtaat, Rosenlew ja metalliteollisuutta harjoittava Rauma Oy, jonka yhdeksi toimialaksi
tuli Nordberg-ryhmä. Ryhmän kantatehdas on suomalaisen insinööri Bruno v. Nordbergin vuonna 1886 Yhdysvaltoihin perustama konepaja, joka runsaat sata vuotta
myöhemmin palasi suomalaiseen omistukseen. Tässä
vaiheessa Lokomon nimi oli muodossa Nordberg-Lokomo
Oy ja valimon nimi muodossa Nordberg-Lokomo Steels.
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Kuva 19: Syvänmeren tutkimusaluksen miehistöpalloa koneistetaan
Lokomon kone-pajalla. Maraging-tyyppisestä ultralujasta teräksestä
valettu pallon halkaisija on 2,1 metriä ja seinämäpaksuus 40 mm.

Vuonna 1999 Valmet Oy ja Rauma Oy fuusioituvat, ja
uuden yrityksen nimeksi tuli Metso. Lokomon toiminnot
jaettiin. Valimon nimi oli Lokomo Steels. Vuonna 2000
valimo eriytetään omaksi yhtiökseen ja nimeksi tulee
Lokomo Steels Oy.

2000-luku; yrityskauppoja,
korkeasuhdanne ja romahdus
Vuonna 2001 Metso fuusioitui ruotsalaisen Svedalan
kanssa. Nordberg-ryhmän nimi muuttui muotoon Metso
Minerals. Näin Lokomon alue oli nimeltään Metso Minerals (Tampere) Oy. Valimon nimi oli tässä vaiheessa muotoa Metso Lokomo Steels Oy.
Vuoden 2002 aikana valimoa uudistettiin merkittävillä
laiteinvestoinneilla hyvän työtilanteen ja kannattavuuden
siivittämänä. Investointikohteita olivat mm. uusi suodatinlaitos ja lämpökäsittelyuuni.
Vuonna 2006 valimossa otettiin käyttöön kokonaan uusi
mekanisoitu kulutusosien kaavauslinja, jolla korvattiin
aiemmin käytössä ollut käsinkaavaus. Vuonna 2007 jatkettiin merkittäviä investointeja tilausten ennennäkemättömän kasvun myötä. Valimon toiminta oli yli kymmenen
vuoden aikana vakiintunut. Vuotuiset toimitukset olivat
yli 10 000 tonnia ja vauhti vain tuntui säilyvän tällaisena
ja huippuvuonna 2008 tuotanto oli reilut 12 000 tonnia.
Maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksena tuotanto
romahti vuodessa alle puoleen.
Tätä kirjoitettaessa eli vuonna 2015 valimon sulakapasiteetti on 15 000 tonnia. Sulatus tapahtuu kahdella 16 tonnin valokaariuunilla ja yhdellä 3,2 tonnin keskijaksouunilla. Sulan tyhjökäsittelyä varten on 25 tonnin VODC-konvertteri.
Vuonna 2013 Metso ilmoitti, että selvitystyö valimon
tulevaisuudesta aloitetaan. Syynä oli se, että valimon
toiminta oli ollut tappiollista usean vuoden ajan. Valutuotteiden kysyntä oli lisäksi Metson arvion mukaan pysyväsValimoviesti 2 • 2015

Näyttely on kiinnostava tekniikan kehityksestä kiinnostuneille. Pienoismalleja kuuluisista Lokomon tuotteista on
esillä runsaasti. Tutustumisen arvoisia ovat muun muassa
pienoismallit seuraavista: tiehöylä, metsäkone (lokkeri),
nosturi, jyrä, leukamurskain, kaksi veturia (mm. Pikkujumbo). MIR-sukellusaluksen pienoismalli ja siitä kertova
multimediaesitys kertovat metalliteollisuutemme merkillisestä seikkailusta suurvaltapoliittisissa ympyröissä. Näyttelyssä pyörii kiinnostavia elokuvia 1950- ja 1960-luvulta,
joissa esitellään kaivinkoneen (lokomolaisittain kaivukoneen) valmistumista aina valimosta alkaen. Näyttelyssä
on oma osastonsa teräsvalimosta, josta on esillä muun
muassa entisaikojen työkaluja, spektrometri ja ultraäänimittauslaitteistoja.
Museosta voi myös lähtiessä ostaa museonjohtaja Mika
Törmän kirjoittaman Lokomon 100-vuotishistoriakirjan,
joka valaisee 237 sivullaan Lokomon alueella tapahtunutta valtavaa teollista kehitystä ja yrityksen keskeisiä muutostapahtumia.
11.5.2015
Tärkeimmät lähteet:
Kuva 20: Emil Aaltosen museo eli Pyynikinlinna sijaitsee upealla paikalla Pyynikin Pyhäjärven puoleisessa rinteessä. Apteekkari Hagbergin
rakennuttama rakennus oli tullut pankin omistukseen ja pankki tarjosi
sitä Aaltoselle. Aaltonen vaatimattomana miehenä sanoi, ettei hänen
kannattanut asua niin kalliissa talossa. Pankin alennettua hintaa useita
kertoja, Aaltonen lopulta osti talon elokuussa 1932.

ti alhaalla ja valimon erikoisosaaminen liittyi asiakkaisiin,
jotka eivät ole Metson ydinliiketoimintaa. Metso oli aloittanut murskainlaitteiden runkovalujen hankkimisen jo
2000-luvun alussa ns. low cost maista. Uudistetun strategian mukaisesti myös kulutusosat hankitaan niistä valimoista, joissa se kustannustehokkaimmin tapahtuu, joka
tarkoittaa kulutusosatuotannon pienenemistä. Metson
Tampereen valimossa aloitettiin yt-neuvottelut, jotka
päätyivät 40 työntekijän irtisanomiseen vuoden 2014
alussa.
Vuoden 2014 lopulla eli 19.12.2014 Metso sai päätökseen
valimoa koskevan selvityksen. Selvityksen lopputuloksena Metso myi valimon liiketoiminnan TEVO Oy:lle, joka
jatkaa valimon toimintaa TEVO Lokomo -nimellä valimon nykyisissä tiloissa. Liiketoiminta siirtyi Metsolta
uudelle yhtiölle eli Tevo Lokomo Oy:lle 13.4.2015.

Lokomon 100-vuotisnäyttely
Emil Aaltosen museossa avautui toukokuussa Lokomon
historiasta kertova näyttely nimellä
”LOKOMO 100 vuotta konepaja- ja terästeollisuutta”.
Tämä erikoisnäyttely esittelee vuonna 1915 perustetun
yhtiön olennaisimmat vaiheet, tuotteita ja tuotantoa. Näyttely on auki osoitteessa Mariankatu 40 aina 13.12.2015
asti.
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- Terho A. Könönen, Lokomo 70 vuotta, Lokomon tehtaat 1915–1985,
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy, Joensuu 1985
- Mika Törmä, toim., Lokomo 1915–2005, 90 vuotta teräs- ja koneteollisuutta, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 2006
- Mika Törmä, toim., Aurat aseiksi, aseet auroiksi, Katajamäki Print
&Media Oy, 2013
- Vesa Vares, Emil Aaltonen, teollisuusjohtaja ja suurlahjoittaja, Otavan
Kirjapaino, Keuruu 2007
- Raimo Seppälä, Emil Aaltosen Säätiö 1937–1987, Tampereen Kirjapaino Oy Tampere 1987
- Jouko Koskinen, Neles, Nelimarkan oivalluksesta maailmanmaineeseen, Gummeruksen Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2003
- Tekniikan Tampere, Tampereen Teknillinen Seura, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2003
- Konepajamies- ja Metallitekniikkalehdet, erityisesti Konepajamies
10/1983 sekä Metallitekniikka 4/1998 sekä Valimoviesti 4/2008
- Aamulehti 20.12.2015 ja 25.4.2015; Valimoviesti 4/2008.
Mikäli lukija haluaa artikkelin täydellisen lähdeluettelon, sen saa kirjoittajalta osoitteesta: olavi.piha@aalto.fi
Haastattelut ja keskustelut
Teuvo Joensuu, Mika Törmä, Timo Norvasto, Tiina Hakala, Esa Vallius,
Juho Mäkinen, Paavo Tennilä, Jani Isokääntä, Pekka Savolainen.
Valokuvat
Historiaan liittyvät valokuvat ovat Emil Aaltosen Säätiöltä eli Emil Aaltosen Museolta. Lentovalokuva Lokomon alueesta, Metso Oyj. Valokuva
Teuvo Joensuusta valimossa Olavi Piha. Valokuva Pyynikinlinnasta,
Studio Jukka-Pekka Juvonen.
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Sulzerin
(Karhulan valimon)
malliveistämö
Historiaa
A.Ahlström yhtiö perusti oman valimon Karhulaan vuonna 1897 ja valimon 75-vuotis juhlavuonna 1972 työntekijät kerättiin yhteisvalokuvaan, jossa työvarusteissaan
kuvassa oli kaikkiaan 104 henkilöä.
Karhulan teräsvalimo kamppaili pitkään Lokomon teräsvalimon kanssa suurimman ja paremman valimon tittelistä
Suomessa, mutta ottelu taisi päättyä ratkaisemattomaksi.
Molemmissa valimoissa tietojeni mukaan uskottiin vakaasti omaan kotivoittoon.
A. Ahlströmin Karhulan valimon (nyk. Sulzer) malliveistämö sai nykyisen nimensä, kun entinen Karhulan valimo
myytiin sveitsiläiselle Sulzerin pumppuja valmistavalle
yritykselle. Siirtyminen Sulzer yhtymään tapahtui vuonna
2000.

Malliveistämö
Malliveistämön kutsumanimi oli aikoinaan Konttori, kun
malliveistämö siirtyi jossakin muutoksen vaiheissa kaksikerroksiseen entiseen konttorirakennukseen. Muutto tapahtui vuoden 1935 vaiheilla. Silloiseen aikaan valurautaa
varten valmistetut mallit valmistettiin toisessa kerroksessa
ja teräsvalua varten mallit alimmassa kerroksessa. Perimätiedon mukaan alakerrassa valmistettiin silloin maailman suurimmat keskipakopumpun valumallit ja varusteet.
Nykyisiin tiloihinsa uuteen valimorakennukseen malliveistämö siirtyi 1964. Mallimuutoksia ja korjauksia varten valmistui uusi Marokko-niminen rakennus 1971.

Malliveistämön työnjohtajat
Malliveistämön työnjohtajina ovat pomottaneet aikoinaan
.Weslin, Nestori Seppälä, Lasse Rissanen, Kaarlo Myyryläinen, Unto Myyryläinen, Kaarlo Vesalainen ja Asko
Renkonen. Organisaation muutoksista johtuen Renkosen
Asko astui varsinaisten työnjohtajien tilalle, jossa toimi
menehtymiseensä asti. Näissä muutoksissa, kun valmistuksen painopiste on siirtynyt CNC-pohjaiseen mallinvalmistukseen niin menetelmäsuunnittelijat ohjaavat malliosastoa. Vuonna 2015 malliveistämöä pomottaa MikaJussi Juutilainen

Mallinvalmistajat

Koko malliveistämön henkilömäärä 1950-luvulla oli 57
henkilöä ja 1990 luvun alkaessa työntekijämäärä oli pudonnut 16 henkilöön, josta nykyisellään on valmistuksessa 9.5 henkilöä. Henkilömäärän muutokseen vaikuttavat
28

Kari Pohjalainen

mallivalmistustapojen muuttuminen perinteisestä käsin
valmistuksesta – sähköiseen tietokonepohjaiseen mallinvalmistukseen.
Ajankuvalle tyypillistä on, että suurista 1950-luvun henkilömääristä (Tampella Tampereella on lopettanut, Metson
Lokomo Tampereella ja Metson Rautpohjan Jyväskylän
yksikkö ja Componenta Karkkilassa ja Porissa on siirtynyt hankkimaan mallinsa tilausmalliveistämöistä). Näistä
isoista valimoiden malliveistämöistä vain Sulzer on pitänyt tuotantomalliveistämönsä miehitettynä ja edelleen
käynnissä. Muissa isoissa valimoissa on ainoastaan mallien huoltohenkilöstöä, eikä uusia malleja valmisteta juurikaan.

Mallihankinnat talon ulkopuolelta
Karhulan käytettyjen ja uusienkin mallien tarpeeseen
kehitettiin Karhulassa jo 1970-luvulla mallihankintoja ja
korjauksia yksityisistä malliveistämöissä tilaavat lähettiläät, joina toimivat ainakin legendaariset Lasse Rissanen,
Kaarlo (Kalle) Vesalainen, Yrjö Lindholm ja Reijo (Retu)
Kilpinen. Näiden ”Karhulan lähettiläiden” saapuminen
Kangasalle työllisti silloisia Kangasalan, Arteknon, Suoraman ja Mallikolmion malliveistämöitä tehokkaasti.
Tilauksiin kuuluivat sekä uudet, että vanhat mallivarusteet
ja ne olivat Kangasalan yksityisille malliveistämöille kuin
mannaa taivaasta ja samalla edesauttoivat yksityisen yritystoiminnan kehittymiseen Kangasalla. Lehden Erkki
muisteli Olkiluotoon tilattuja vesipumpun ja jäähdytysvesijärjestelmien malleja hyvinkin suuritöisinä valumallitilauksina. Kilpisen Retu tilaili toiset mallit Yhdysvaltojen
Etelä-Carolinan Easleyssä sijaitsevaan valimoon, jonka
menestykseen uskottiin Karhulassa. Sinnehän lähetettiin
tuotantopäälliköksi Vierimaan Johannes, jolla kykyjä riitti
moneenkin lähtöön. Tosin menestystä valimon toiminnalle ei tullut tarpeeksi ja valimotoiminnasta jouduttiin luopumaan myöhemmin. Tehdas toimii nykyisin pumppujen
kokoonpano- ja testauspaikkana ja on nykyisin osa Sulzerin pumppuliiketoimintaa.
Karhulan malliveistämö oli yksityinen mallinkorjausyritys.
Karhulan Malliveistämöä Karhulassa, pyöritti Horton
Paavo, veistämöä voidaan varmasti pitää varsinaisena
”kotimalliveistämönä”. Siellä korjattiin, kunnostettiin ja
muutettiin teräsvalimon valumallivarusteita. Horton Paavo muisti aina mainita SVY:n päivillä, että hänen yrityksensä on Suomen vanhin toimiva yksityinen tilausmalliveistämö. Näillä kahdella yrityksellä taisi olla tosi läheiset
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suhteen toisiinsa. Nykyisin malliveistämö on lopettanut
liiketoimintansa.

Valumallikoulutus
Karhulan valimossa oli aikoinaan maamme parasta valimoalan koulutusta taloon saapuville ammattihenkilön
taimille. Yhtenä koulun opettajista kunnostautui Vesalaisen Kaarlo, joka toimi Konepajakoulussa valumallien
valmistuksen opettajana ainakin neljä (4) vuotta. Kaikille
taloon saapuville nuorille annettiin koulutusta omassa
koulussa ja näin toimien voitiin taata, että oppi meni perille. Konepajakoulun toiminta päättyi 1960-luvun lopussa
ja viimeiseen ryhmään kuului mm. Lehdon Kari. Siitä ei
ole varmaa tietoa, oliko Kapun koulutuksen loppumisella
jokin syy-yhteys koulun lopettamiseen?
Tietotekniikan / CNC-tekniikan tulo vaati lisäkoulutusta
nikkareille ja mallintajille. Koneenkäyttäjille haettiin
koulutusta AEL:stä, mutta siitä koulutuksesta ei jäänyt
”lapsille kerrottavaa”, joten jatkossa keskityttiin oman
talon koulutukseen. Kaikkiaan koulutuksiin osallistui 7
mallinvalmistajaa.

Tietokonepohjainen mallinvalmistus
Tietokonepohjainen mallinvalmistus Suomessa alkoi
Karhulan malliveistämössä ja koko alan ”isänä maassamme” toimi Asko Renkonen, joka umpihankeen tallaten
omalla urallaan kehitti tätä vallankumouksellista ”sähköistä mallinvalmistusta”.
Valtion Teknisellä Tutkimuslaitoksella (VTT:llä) vuosina
1985 – 1986 kerättiin todellinen aivoriihi kehittämään tätä
uutta mullistavaa mallinvalmistustekniikkaa. Tähän ryhmään kuului Asko Renkonen, Olli Karhunen ja Tapio
Rantala. Tapio Rantala toimi johtajana, Asko Renkonen
vastasi mallinnuksesta ja simuloinnista ja Olli Karhunen
oli yleismies ja avustaja. Ensimmäinen mallinnettu valumalli oli T-putkiyhde ja se koneistettiin alumiinista Rosenlew Toolsilla Porissa. Koneistuksesta vastasi Tapani
Vainio-Mattila, joka oli projektin johtoryhmässä yritysosallistujan roolissa. Olli Karhunen sai kunnian esitellä
projektin Valun Käytön seminaarissa Hotelli Tammerissa
Tampereella. Siellä esitettiin osallistujille VHS-videona
ko. projektia.
Tällä ”pienikokoisella sähköisen mallinnuksen suurmiehellä” Asko Renkosella oli varma usko sähköiseen mallinvalmistukseen ja 1989 Karhulasta käytiin Saksasta ostamassa Makinon valmistama CNC-jyrsinkone. Kone saapui Karhulaan vuonna 1990 Elmon päivänä, josta nimestä
tietysti tuli nimi koneelle. Siitä lähtien kone totteli Elmon
nimeä. Kone oli 3½-akselinen. (1990-luvun alusta Hervannan ammattioppilaitokseen hankittiin Landonion 3½akselinen kone opetuskäyttöön).
Karhulan mallipuusepät olivat täysin vakuuttuneita, että
niitä vaikeita valumalleja, joita talossa tehtiin EI KOSKAAN pystytä tekemään tietokoneohjatusti, mutta Asko
oli uskossaan vahva. Tietokonemallinnuksissa tarvitaan
raju ja laaja-alainen valumallivarusteiden tuntemus ja
Asko kysyi Lehdon Karia, joka silloin toimi osaston luottamusmiehenä, josko Kapu tulisi opettelemaan tietokoValimoviesti 2 • 2015

Teräsbunkkeri Karhulasta

neen käyttöä ja samalla opettaisi valumallitietoutta Askolle. Loma-ajan tiukan miettimisen Kapu päätti lähteä mukaan.
Mallinnuksen piiriin koulutettiin myöhemmin mm. Guseffin Seppoa ja Huidan Joukoa. Renkosen Asko vastasi
koko hommasta ja mallinsi myös koko ajan itsekin. Asko
Renkonen alkoi sairastella jo 2010 ja hän menehtyi pari
vuotta sairauden löytymisen jälkeen. Valimoala oli menettänyt kehittäjänsä ja suurmiehensä lopullisesti.
Uusi 5-akselinen CNC- kone oli hakusessa 1994 ja vuonna 1995 aloitti puurtamisensa Karhulassa Fidia merkkinen italialainen kone. Uuden koneen toimintaäärimitat
ovat : 2000 mm x 3000 mm x 800 mm. Tätä kirjoittaessa
uudempikin kone on saavuttanut jo kunnioitettavan 20
vuoden iän. Karhulan ensimmäinen kone ”Elmo” myytiin
Karkkilan Malliapu Oy:lle, jossa Ojasen Mikko aloitti
sillä sähköisen mallinvalmistuksen.

”Kolhulippis” nikkareille
Karhulassa työterveyshuolto on nähty tarpeelliseksi ja sen
kehittämisen nykyiselle tasolle on vastannut Kyllikki
Riisiö, josta on muodostunut työterveyshuollon käsite
Karhulassa. Tarmokkuudellaan hän lansserasi
talossa:”Terveenä hautaan”, joka kaikessa korniudessaan
puhutteli talon työntekijöitä kunnolla.
Karhulan valimo oli maamme valimoista ensimmäisiä,
jossa hankittiin hiotut vahvuuksilla olevat suojalasit kaikille tarvitseville. Turvakengät tulivat myös pakollisiksi
ensimmäisten joukossa.
”Kolhulippis” saatiin erikoisluvalla mallinvalmistajille ja
niistä muovisista ”pönttökypäristä” malliväki pääsi onnekseen eroon. Nämä kolhulippikset ovat selvästi mukavampia kuin muovipöntöt päässä ja uskoisin, että niitä
käytetään enemmänkin, kunhan yritysten työsuojelusta
vastaavat käyvät ”opintomatkalla” Sulzerilla Kotkassa.

Maailmalle lähteneitä
Savosen Veikko ja Guseffin Seppo lähtivät Karhulasta
kokeilemaan ”ammatillisten siipiensä” kantavuutta Tuk-
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Seisomassa vasemmalta Jouko Huida,
Mika-Jussi Juutilainen, Kari lehto,Timo
Niemimaa,Kalle Vesalainen,Hannu
Häkkinen, Unto Myyryläinen, Jouko Koskinen, Kari Pohjalainen ja Kalle Porkka.
Istumassa Kyllikki Riisiö.

holmaan Ruotsiin. Tukholman keskustassa kerrostalon
neljännessä (4) kerroksessa sijaitsi Fager & Nordqvistin
malliveistämö, jossa valmistettiin puu- ja metallimalleja
mm. Scanialle. Muutaman vuoden kuluttua Guseffin Seppo palasi takaisin Karhulaan, mutta Savosen Veikko jäi
Tukholmaan. Loppuaikoina tavatessamme Fager & Nordqvistilla oli luovuttu puisten valumallien valmistuksesta ja
keskitytty pääsääntöisesti sähköiseen mallinvalmistukseen.
Mallilehtorina opin tuntemaan Veikon erittäin hyvin, koska käydessämme oppilaiden kera vuosittain Jönköpingin
mallinikkareita tapaamassa, poikkesimme yleensä Tukholmassa Veikkoa tapaamassa. (Mallipuuseppiä ja Valajia
koulutetaan Skandinaviassa vain Hervannassa Tampereella ja Jönköpingissä Ruotsissa. Ruotsissa valajia koulutetaan Skandinaviska Gjuteriskolan:issa ja mallipuuseppiä
Bäckadalsgymnasiet:issa. Molemmat oppilaitokset sijaitsevat Jönköpingissä).
Jouko Koskinen ehti tehdä 15 vuotta valumalleja Karhulassa, kun seikkailunhalu sai hänet lähtemään Kanadaan
mallipuusepäksi. Hän työskenteli Karttusen Veijon kanssa
samassa malliveistämössä vuodet 1981 – 1985.
Kysyttäessä mikä oli parasta Kanadan keikalla: ”Hän
vastasi, että parasta on olla Atlantilla lentokoneessa. Mennessä odotetaan tulevaa uraa Kanadassa ja palatessa odotetaan koti Suomeen pääsyä”. Jouko palasi mallipuusepäksi takaisin Karhulaan ja myöhemmin hänen uransa
jatkui koneistajana Sulzerilla.

Replicast menetelmä
Replicast- lisenssi hankittiin Karhulaan vuonna 1986 ja
käyttöönotto tapahtui vuosina 1987 – 1988. Homman
käyttöönottajana kunnostautui Huidan Jouko, joka vastasi
tekniikan kehittämisestä pitkään.
Kun ensimmäisinä käyttövuosina kävimme oppilaiden
kanssa opintomatkalla Karhulassa, niin homma oli varsinaista: Hys,hys-hommaa ja meistä tuntui, että vain valimon päälliköiden suuri ” Armo” salli meille luvan nähdä
ko. tekniikkaa. Muistikuvaksi on jäänyt tekniikkavaihe,
jossa kasvatettiin kuorta polystyreenimallien päälle. Hommassa oli käytössä robotti, joka käänteli mallia kuivan
hiekkasuihkun alla ja aika-ajoin kastoi sitä keraamiseen
nesteeseen. Samaan aikaan valimopäällikkönä oli Johan30

nes Vierimaa, niin tietysti nämä ”talovirnut” ristivät koneen ”Johannes Kastajaksi”. Mikään ei ole pyhää virnuille.
Jatkossa Huidan Joukon ”uraputki” talossa on ollut hengästyttävän laaja, ulottuen tietotekniikasta – osastojen
työnjohtajuuteen.

Kirjoituksen valmistelutilaisuus
Kun päätin kirjoittaa tällä kertaa Sulzer / Karhulan valimon malliveistämöstä, niin otin yhteyttä pitkäaikaisiin
ystäviini talossa ja kerroin toiveeni tavata jokusen ikääntyneistä ammattilaisista, jotta voisin haastatella heitä talon
historiasta. Nämä veijarit kutsuivat valimon neuvotteluhuoneeseen haastatteluun: Unto Myyryläisen, Kaarlo
(Kalle) Vesalaisen, Reijo Kilpisen (estynyt), Kalle Porkan,
Hannu Häkkisen, Jouko Koskisen ja Timo Niemimaan,
jotka kaikki ovat jo eläkkeellä. Talon väestä paikalle saapuivat isäntänä toimiva Mika-Jussi Juutilainen, Kari Lehto ja Jouko Huida.
Tilaisuus oli hieno ja koskettava, kun nämä entiset ”Konttorin ammattilaiset” ja nykyiset työtätekevät istuivat saman pöydän ääreen muistelemaan elämää malliveistämössä ja valimossa vuosien saatossa. Alkupölinä oli vaikuttava, kun muistot paukahtelivat ”jakeluun” ja kaikki puhuivat yhteen ääneen. Osa näistä ”Karhulan tuloksentekijöistä” ei ollut käynyt vuosiin talossa, joka on merkinnyt
heille niin paljon työelämänsä aikana.
Aikanaan päästiin tilaisuuden teemaan ja kerättiin muistoja merkittäviksi ja tulokset ovat tässä kirjoituksessa luettavissa. Pitäisi varmaan jossakin vaiheessa järjestää eri
taloissa vastaavia tilaisuuksia eläkeläisille, koska ”se on
tosi arvokasta entisille tuloksen tekijöille”.
Mallifossiili Lepaalta
Kari Pohjalainen
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Valimoalan GolfOpen
Kaikille valimoalalla toimiville ja heille tarvikkeita toimittaville.
Valimoalan asiakaille ja valimoalan läheiseksi tunteville.
RUUKKIGOLFIN KENTÄLLÄ
Aika : Tiistai 9.6.2015 Alkaen klo 14.00
Kilpailu : 		
			

Lyöntipeli ¾ tasoituksilla.
Väylien max.tulos 5 + väylien par

Kilpailumaksu :

35 Eur + palkinto Jokainen tuo

Palkinnot : 		
			

Voittajalle kiertopalinto + palkintopöydän anti
Paras schratch ulos oma kiertopalkinto

Ilmoittautuminen :
			

Suoraan Ruukkigolfiin 8.6.2015 mennessä
Puhelin 019.2454485
Lähtöajat 9.6 klo 8.00 alkaen

Lisätietoa :

Ossi Levander 0400-625348
Krister Lundqvist 019-2785800
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Hyvinkään-Karkkilan
rautatien vaiheita
Hjalmar Linder tarjoaa ratkaisun
suureen tarpeeseen
Högforsin tehtaasta lienee ainakin kuullut jokainen suomalainen jossain elämänsä vaiheessa. Vanhempi sukupolvi, ja miksei nuoremmatkin, on kylpenyt Högforsin valmistamissa valurautaisissa ammeissa, valmistanut ruokaansa tehtaan valurauta-astioilla ja -liesillä tai lämmittänyt asuntonsa Högforsin lämmityskattiloilla. Uudempi
sukupolvi on ehkäpä matkustanut ajoneuvolla, jonka konepellin alta löytyy rutkasti kyseisen valimon valmistamia
komponentteja. Näitä muistoja tuskin kovinkaan monella
olisi ilman 1911–1967 toiminnassa ollutta HyvinkäänKarkkilan rautatietä.
Högforsin ruukki perustettiin Pyhäjärvelle, nykyiseen
Karkkilaan jo vuonna 1820, ja se palveli ensi alkuun lähiseudun ihmisiä. Vuosisadan puolivälissä reviirin laajentaminen oli jo kovassa vauhdissa. Rajoituksen kasvulle loi
se, että ruukki oli käytännössä tiettömien taipaleiden päässä. Ratkaisu ongelmaan oli rautatie!
Ensimmäisen kerran rautatietä päästiin hyödyntämää
vuonna 1871, kun Röykkään, Hangon radan varrelle,
perustettiin Korven pysäkki palvelemaan eritoten Högforsin tehtaan tarpeita. Matkaa sinne tehtaalta oli useita kymmeniä kilometrejä, ja kuljetus hoidettiin vaivalloisesti
hevoskyydein usein erittäin huonokuntoisia teitä pitkin.
Högforsin tehtaan lastauslaituriksi vaihtui 1909 Röykän
asema.
Pitkän taipaleen päässä oleva lastauslaituri oli alusta saakka ilmiselvä hätäratkaisu. Oma rata tehtaalle oli saatava.
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Janne Viitala

Vuonna 1897 oli vakaa tarkoitus rakentaa Helsinki-Otalampi-Högfors-Forssa-Jokioinen -rata. Se hanke kuitenkin
kariutui nopeasti, mutta vuotta myöhemmin oli jo valmiina suunnitelma kapearaiteisen sähköradan teosta Karkkilasta Nummelan kautta Kauklahteen, Helsingin-Karjaan
radalle. Tässä päästiin jo käsiksi radan pohjatöihin, mutta
sitten ruukilta loppuivat rahat ja koko hanke mureni.
Hankkeesta koitui ruukille kovat tappiot.
Vierähti taas kymmenkunta vuotta, ja kuvaan astui Suomen rikkain mies, kamariherra Hjalmar Linder, joka oli
isältään ostanut Kytäjän kartanon. Suuria velkojaan hän
suunnitteli maksavansa hakkauttamalla kartanon metsiä.
Mutta puut piti saada metsästä pois, ja siihen tarvittiin
rautatietä. Niinpä Linder otti yhteyttä Högforsin tehtaaseen tarjoten yhteistyötä Hyvinkään ja Karkkilan välisen
radan rakennuttamiseksi, jonka varrella Kytäjä kätevästi
sijaitsi. Högforsin ruukilla ei kuitenkaan täysin lämmetty
kalliilta vaikuttavalle hankkeelle, ja Linder hylkäsi ruukin
esittämän, itselleen epäedullisen yhteistyötarjouksen. Hän
rakennutti yksin vuoden 1907 aikana ratalinjan Hyvinkäältä Kytäjälle.
Pari vuotta myöhemmin Linderin ja Högforsin johdon
neuvottelut aloitettiin uudelleen, ja 1909 perustettiin Osakeyhtiö Hyvinkään–Pyhäjärven Rautatie Aktiebolaget.
Yhtiön osakkaiksi tulivat Hjalmar Linder ja Högforsin
tehdas. Tammikuussa 1911 ratatyöt alkoivat ja jo
25.8.1911 ensimmäinen juna puksutti Karkkilan asemalle.
Kyseessä oli paikkakunnalla merkittävä tapahtuma ja
ensimmäistä junaa oli vastaanottamassa suuri kansanjoukko.
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Suuri väkijoukko vastaanottamassa ensimmäistä junaa Karkkilassa.
KyARK

Radan toimintaa

Ratahankkeen isä Hjalmar Linder Mustion kartanolla. Linder piti työntekijöistään hyvää huolta. Eräältä Venäjän matkaltaan hän toi radan
junamiehille paksut turkit, joiden karva oli yli 10 cm paksu. Näin junamiehet pystyivät taistelemaan paremmin kylmää vastaan seistessään
junan vaunujen väleissä ja käsitellen veturin ulkopuolisia jarruja kylmässä talvisäässä. KRM

Topparoikka jossain välillä Kytäjä-Karkkila. Radan rakennustyöt alkoivat
19.1.1911 useasta eri kohdasta rakennusmestari Ananias Karhusen,
josta tuli radan ensimmäinen liikennepäällikkö, johdolla. KRM
Valimoviesti 2 • 2015

Radan toiminta alkoi vielä saman vuoden aikana täydellä
teholla. Päivän aikana kulki kaksi junaa molempiin suuntiin. Jo Hyvinkään-Kytäjä radalle oli hankittu kaksi uutta,
Tampellan valmistamaa veturia. Nyt niitä hommattiin
kaksi lisää samalta valmistajalta, mutta entistä isompia.
Eniten rautatietä alkuaikoina työllisti Kytäjän saha, ja
esimerkiksi ensimmäisenä täytenä toimintavuotena 1912
Kytäjän puukuljetukset ahmaisi 36% radan vaunukilometreistä, vaikka tämä toiminta koski vain Kytäjän ja Hyvinkään välistä 11 km:n osuutta. Huippunsa tavaraliikenne
koki vuonna 1916 edelleen puutavaraviennin ansiosta.
Tuolloin tavaramäärä nousi 154760 tonniin. Högforsin
tehdas tuli tavarakuljetuksiin mukaan koko ajan suuremmalla osuudella, mutta 1920-luvun jälkeen ei enää varsinaisiin huippulukemiin ylletty mm. lisääntyneen maantieliikenteen vuoksi. Kun tultiin 1940-luvulle, niin rautatiellä
kuljetetun tavaran määrä oli jäänyt pysyvästi alle 100 000
tonnin ja kahta vuosikymmentä myöhemmin jämähdettiin
n. 50 000 tonniin.
Myös matkustajaliikenne alkoi heti vauhdikkaasti ollen
heti ensimmäisenä toimintavuotena yli 50 000 matkustajaa. Tästä lukemasta noustiin tasaisesti, kunnes 1930luvulla alkanut linja-autoliikenne notkautti tilastoja kunnolla alaspäin. Sota-aikana linja-autoliikenne oli kuitenkin
pysähdyksissä ja junan matkustajavaunussa oli ahtaampaa
kuin koskaan. Matkustajamäärän huippu saavutettiin
vuonna 1946, jolloin rautatiellä suoritettiin liki 200 000
matkaa. Tuolloin kuljetettiin runsaasti siirtolaisia ja rintamalta palaavia sotilaita. Jo 1940-luvun lopussa matkustajamäärä alentui jälleen 50 000:een, ja laskusuhdanne jatkui senkin jälkeen. Viimeisenä täytenä toimintavuotena
1960 matkustajia oli enää alle 6000.
Rautatien oli tässä vaiheessa jo ehtinyt osoittaa merkityksensä Högforsin tehtaalle ja koko paikkakunnalle. Radan
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Ennätysmäisenä tulvakeväänä 1966 raideliikenne Hyvinkään ja Karkkilan välillä katkesi muutamaksi päiväksi kokonaan. Veli Häkkinen/KRM

Viimeinen juna on juuri höyrynnyt Karkkilaan. 6.10.1967. Henkilöt vasemmalta: veturinkuljettaja Toivo Tuunainen, lämmittäjä Heikki Hellgrén,
ratamies Heikki Lehtonen, junamies Väinö Harju ja liikennepäällikkö Veli
Häkkinen. Allan Riikonen/KRM

aloittaessa toimintansa oli ruukin työntekijöiden kokonaismäärä 400 henkilön hujakoilla. Ensimmäisen radan
rakentamisen jälkeiset vuosikymmenet olivat tasaisen
kasvun aikaan, kunnes tehtaasta 1930-luvun lamavuosien
jälkeen kasvoi todellinen suuryritys. Kasvu jatkui maailmansodan jälkeen ja työntekijämäärä nousi yli 1000:n, ja
1960-luvulla työntekijämäärä lähenteli jo 2000:tta. Moni
uusista työntekijöistä oli ns. junan tuomia. Ei ole turhaan
todettu, että rautatie kasvatti tehtaan, ja tehdas paikkakunnan.

Jälkinäytös

Toiminta hiipuu
Koko rautatien merkitys alkoi hiipua 1950-luvun aikana.
Linja-auto- ja kuorma-autoliikenne ahmaisivat koko ajan
suuremman osuuden rautatien aikaisemmasta käyttäjäkunnasta. Kalustoa pidettiin kuitenkin hyvässä kunnossa,
lähinnä kiitos Hyvinkäälle rakennut rautatien oman konepajan, ja uudisrakennuksiakin radan varteen rakennettiin
vielä 1950-luvun aikana. Viimeinen uusi veturi oli kuitenkin hankittu jo 1917, ellei mukaan lasketa 1954 hankittua
dieselkäyttöistä moottoriveturia, jolla tehtiin lähinnä huolto- ja tarkistusmatkoja. Kalusto kuitenkin alkoi olla jo
melko kulunutta, ja kun uusia investointeja ei enää katsottu järkeviksi, niin oli pelkästään ajan kysymys, koska
ratalinja lakkautettaisiin.
Ensimmäinen selvä, ulospäin näkyvä merkki huonoista
ajoista saatiin vuonna 1958, kun toinen matkustajavuoro
lopetettiin. Matkustajaliikenne kuitenkin jatkui vuoteen
1961 saakka kiitos postikuljetusten, joita päätettiin jatkaa
rataosuudella ko. vuoteen saakka. Ajateltiin, että samalla
vaunujen joukossa myös yksi matkustajajuna kulkee.
Viimein huhtikuussa 1967 Kymin Oy, jonka omistukseen
rautatie ja koko Högforsin tehdas oli 1930-luvulla päätynyt, päätti lakkauttaa rautatien saman vuoden syksyn
aikana. 31.8.1967 ajettiin rataosuuden viimeinen vakiovuoro. Radalla oli kuitenkin käyttöä vielä tämänkin jälkeen, sillä Hyvinkään varasto oli saatava tyhjäksi. Viimeisen kerran juna höyrysi Karkkilan asemalle 6. lokakuuta
1967, minkä jälkeen rataosuuden kiskojen purku alkoi
välittömästi.
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Kymin Oy:n hallitukseen kuului muistakin yhteyksistä
tunnettu Aatos Erkko, joka oli kiinnostunut junista ja
myös Hyvinkään-Karkkilan radasta. Hän esitti ajatuksen
rataosuuden museoimisesta. Tähän hankkeeseen ei ikävä
kyllä muu Kymin Oy:n johto lämmennyt, mutta päätettiin
kuitenkin museoida yksi veturi ja kolme sen vaunua. Sijoituspaikaksi valikoitui Karkkilan Nyhkälän harju.
HKR3 ajettiin 4.11.1967 juhlallisesti harjun kupeeseen
väliaikaisia kiskoja pitkin valtaisan väkijoukon ja tiedotusvälineiden seuratessa tapahtumaa. Junan siirrosta vastasi Karkkilan Lions Club.
Harjulla, torin vieressä nököttävä juna oli suosittu matkailukohde ja sinne oli vapaa sisäänpääsy kesäperjantaisin.
Valitettavasti sää ja ilkivalta tekivät tehtävänsä, ja juna
rapistui huonoon kuntoon. Juna vietiin vuonna 1993 Jokioisten museorautatielle kunnostettavaksi. Palkkioksi työstä luvattiin junan vaunut. Työ oli valtava ja veturi saatiin
kuntoon vuonna 2006, jolloin se palautettiin Karkkilaan,
tällä kertaa Karkkilan kaupungintalon aulaan, sisätiloihin
suojaan säältä ja pahantekijöiltä.
Jokioisiin päätyi paljon muutakin rautatien kalustoa kuin
HKR3:n vaunut. Jo vuonna 1969 HKR5 ja Veturien ystävät ry:lle Forssaan. Heille myös samalla myytiin muutama
vaunu. Veturien ystävät kunnostivat kaluston ajokuntoon.
Kalustolla alettiin liikennöidä vuonna 1971 harrastajavoimin viikonloppumuseojunana vielä kaupallisessa liikenteessä olevan Jokioisten rautatien radalla Humppilan ja
Forssan välillä. Jokioisten museorautatie aloitti rataosuudella säännöllisen toimintansa v. 1977, ja veturi on siitä
lähtien kuulunut museorautatien kalustoon. Jokioisten
museorautatien käytössä on myös HKR:n moottoriveturi
eli MOVE sekä runsaasti erilaista irtainta tavaraa.
Myöskään Karkkilassa ei raideliikenne loppunut tyystin
vuoteen 1967. Karkkilan aseman ja Högforsin tehtaan
välinen pistoraide säilytettiin pitkälti vuonna 1965 asemaalueelle rakennetun suuren varastorakennuksen vuoksi.
Vanhoja tavaravaunuja liikuteltiin traktorien voimin tehtaan ja varaston välillä vuoteen 1975 saakka, kunnes pisValimoviesti 2 • 2015

Museojunaa HKR3:a peruutetaan Nyhkälän harjulle. Paikallinen kirkkoherra vertasi topparoikan touhua natsisaksan ja kommunististen
maiden toimintaan, koska siirto tapahtui kirkonmenojen aikaan. Allan
Riikonen/KRM

Liikennöintiä HKR:n ratakiskoilla Högforsin tehdasalueella 1970-luvun
alussa. KRM

Pikku Pässin paluu Karkkilaan syksyllä 2006. Matti Pulkkinen/KRM

HKR3:n, eli Karkkilan museojunan, restauroidun matkustajavaunun
neitsytmatka ajettiin 13.9.2014. Restauroinnin aikana selvisi, että vaunu
onkin oikeasti kuulunut HKR2-junaan. Henkilöt vasemmalta Erkki
Laaksonen (joka vastasi vaunun kunnostustöistä), konduktööri Jari
Pollari ja Karkkilan Lions Clubin presidentti Paavo Reinikainen. Janne
Viitala/KRM

HKR5 on laskeutumassa kuorma-auton lavetille nokka kohti Forssaa
vuonna 1969. Veli Häkkinen/KRM

toraide viimein purettiin. Högforsin tehtaalle oli jäänyt
vielä yksi veturi, HKR4, mutta se ei ollut käytössä enää
radan lakkauttamisen jälkeen, ja sekin romutettiin vuonna
1974.

nus, ratapohja, Jokioisilla käytössä oleva HKR-kalusto
sekä Karkkilan kaupungintalon aulassa seisova uljas
HKR3-veturi.
Suomen valimomuseossa, Karkkilassa
järjestetään 16.5.-30.8.2015
Hyvinkään-Karkkilan rautatien
vaiheista kertova näyttely.

Nykyään Hyvinkään-Karkkilan rautatien menneisyydestä
muistuttaa mm. muutama säilynyt asema- ja varastorakenValimoviesti 2 • 2015
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VALIMO MYYTÄVÄNÄ
Harjavallassa, kokonaan tai osina:
tontti n 20000m2 , tilat n 4000 m2,
joista kaksi 5 m korkeaa
600 m2 :n uutta hallia
sekä valimon laitteet mm.:
2 kupoliuunia 3 t/h (halk. 700 mm)
2 Match-Blomatic kaavauslinjaa
5 cold-box keernatykkiä (1 automaatti)
Furaanikaavauslinja elvytyksineen (5 t/h)
2 teräshiekkapuhdistusyksikköä,
lämpökäsittelyuuni ja maalaamo
lisäksi useita nostureita, siiloja, kuljettimia,
kompressoreja, varaosia, työkaluja,
suojaimia, sosiaalitilat, keittiö, konttorissa
PC:t, serveri, tulostimet, kassakaappi ym.
OTA YHTEYTTÄ – SOVI NÄYTÖSTÄ

_______sepikon

oy_______

Ainolank.7, 03600 Karkkila Kari Seppälä
sepikon@kolumbus.fi Puh 0400 624416
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Markkinajohtaja sulan metallin
mittateknologiassa
1950-luvulta lähtien.
Heraeus Electro-Nite
International
on mukana
GIFA-messuilla kesäkuussa!
Toimitamme teräs-, rauta-, alumiini- ja kupariteollisuudelle
- Integroituja mittajärjestelmiä
- antureita
- instrumentteja
- ja muita
oheislaitteita.
Tervetuloa osastollemme!
Heraeus Electro-Nite International Finnish Branch tel. +358 50 326 4793
Valimoviesti 2 • 2015

37

AGTOS GmbH STO-Strahltechnik GmbH TEAM-Strahltech GmbH
Em. päämiehemme tarjoavat asiakkkaillemme lähes tulkoon kaikkiin
Suomessa käytössä oleviin Shot-Blast koneisiin varaosia,
nykyisin myös uudistavaa huoltoa sekä uudenveroisia, käytettyjä koneita.
AGTOS GmbH on ensisijainen uusien sinkokoneiden toimittajamme,			
(koneita eri puolilla Suomea).
Valimohiekan sekoittimia valmistavat AXMANN ja
REISSAUS & BAUMBERG.
Jälkimmäinen on meillä uusi, edistyksellinen keernatykkien valmistaja,
(referenssikone jo Suomessa)
Muut varteenotettavat toimittajamme: kts.
Valimon Luotettava Yhteistyökumppani -ilmoituksemme!

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

Valimoviesti 2 • 2015

Jani Isokääntä
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu
Puh 040 8348088
e-mail jani.isokaanta@svy.info
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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:
Künkel-Wagner ja SLS Swisspour valukoneet
– Pullakaavamot:
Eri saksalaisia toimittajia
– Keernatykit:
Reissaus & Baumberg Maschinenbau (uudet koneet)
				Varaosat: Röper/Lämpe
– Hiekan elvytys
Neuhof, Axmann
– Paineilmalähettimet:
Klein, Neuhof, DeAnTek
– Induktiouunit, -kelat:
I.A.S.
– Transistoritekniikka:
I.A.S.
– Aminikaasupesurit:
B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:
Eri toimittajia
– Sinkotekniikan vara-		
AGTOS, STO-Strahltecnik, Team-Strahltecnik
kulutusosa:
– 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 2 • 2015
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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
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
Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3, 02650 ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi

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

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

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

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
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Miilucast Oy
Merikatu 7, 92101 RAAHE
010 585 6200,
www.miilucast.fi
Peiron Oy
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
020 750 9400, www.peiron.fi
Ponsse Oyj
Ponssentie 22, 74200 VIEREMÄ,
020 768 800, www.ponsse.fi
Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
(09) 675 166, ravatek@ravatek.fi
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
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

Stena Metalli Oy
Pajakatu 7 - 9 ,11130 RIIHIMÄKI
010 802 323, www.stenametalli.fi
Sulzer Pumps Finland Oy
PL 18, William Ruthin katu
48601 KARHULA
010 234 3333, www.sulzer.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
Tevo Lokomo Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE
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
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Calle Nybergh

Bremenin soittoniekat
Bremeniin 1951 pystytetty pronssipatsas.
Bremenin soittoniekat (uusimmassa suomennoksessa Bremenin pelimannit)
on Grimmin veljesten kirjaama kansansatu, jossa aasi, koira, kissa ja kukko
karkaavat isänniltään, jotka kohtelevat eläimiään huonosti. Eläimet päättävät lähteä Bremeniin, joka on kuuluisa vapaudestaan ja siitä, että siellä voi
elää ilman omistajiaan.
Juoni
Matkallaan Bremeniin eläimet näkevät valaistun mökin ja siinä neljä ryöväriä
nauttimassa saalistaan. Eläimet päättävät esiintyä ryöväreille saadakseen
palkkioksi ruokaa. Eläinten mölinä pelästyttää ryövärit, jotka pakenevat mökistä tiehensä. Eläimet valtaavat mökin. Myöhemmin yöllä ryövärit palaavat
ja lähettävät yhden joukosta ottamaan selvää tilanteesta. Kissa raapii ryövärin kasvoja, aasi potkaisee ja koira puree sekä kukko ajaa takaa niin, että
tunnustelija kertoo hirviöiden vallanneen talon ja niin ryövärit hylkäävät
mökin, johon eläimet asettuvat asumaan. (Wikipedia)
Valimoviesti 2 • 2015
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DÖRENTRUP
GIFASSA
HALLI 10
OSASTO H 18
TERVETULOA !

Calderys on nyt entistä vahvempi Suomessa
Calderys Finland Oy on toiminut Suomen tulenkestävillä markkinoilla vuodesta 1929 alkaen. Yrityksen
nimi on vaihtunut vuosien saatossa, mutta toimiala on pysynyt samana. Olemme palvelleet suomalaista
rauta- ja terästeollisuutta, valimoteollisuutta, sellu- ja paperiteollisuutta sekä energiatuotantoa myymällä
asiakkaillemme tulen- ja haponkestäviä tuotteita sekä niiden suunnittelu- ja asennuspalveluita.
Calderys Finland Oy vahvistui entisestään vuonna 2014 ostamalla Termorak Oy:n osakekannan. Termorak Oy sulautui Calderys Finland Oy:ön 1.4.2015. Yrityskaupan ansiosta Calderys on nyt markkinajohtaja niin monoliittisten materiaalien kuin asennuspalveluiden tarjoajana. Suomessa palveluksessamme on
yli sata alan ammattilaista ja toimipisteemme sijaitsevat Vantaalla, Lempäälässä ja Turussa.
Konsernimme tuotantolaitokset sijaitsevat pääosin Euroopassa, mikä mahdollistaa nopeat toimitukset
suoraan tehtailta omiin tai asiakkaittemme varastoihin. Ruotsissa sijaitsee myös Calderysin oma kaivos,
josta louhittava kvartsiitti jatkojalostetaan Åmålin tehtaalla. Tehtaalla valmistettavia Silica Mix® -tuotteita toimitamme asiakkaittemme valimoille ympäri maailmaa.
Together for more - tavoitteenamme on olla luotettava, strateginen yhteistyökumppani asiakkaillemme.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme
0207 680 600
www.calderys.com
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MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

CAD/CAM SUUNNITTELUA
TYÖSTÄMME SEURAAVAT
MATERIAALIT:
• PUU
• METALLI
• MUOVIT
• BLOCKIT

Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 Jyväskylä
puh 010-672150
fax 010-6725335

KÄRKIMALLI OY		
Puh. (06) 7234 442
KENKÄSEPÄNTIE 7		
Faxi (06) 7234 436
68660 PIETARSAARI
kaj.haavisto@karkimalli.fi
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Bet-Ker Oy

Niemisen Valimo Oy

Erikoisvalu Oy

Novacast Oy

Improlity

Peiron Oy

Ins.tsto. AX-LVI Oy

SFTec Oy

PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
Puhelin (08) 410 5600
www.betker.fi

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

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

PL 428
33101 TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.axcons.fi

Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 4034600
www.niemisenvalimo.fi

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

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

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

Miilucast Oy
Merikatu 7
92100 Raahe
010 5856200
www.miilucast.fi
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Suomen Valimomuseo
Tehtaanpuisto, 03601 Karkkila
Puhelin (09) 4258 3674
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi
Muista museokauppa!

www.svy.info

Valimoinstituutti

www.valimoinstituutti.fi
www.valuatlas.fi
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