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puheenjohtajan palsta

Marko Riihinen

Oikein hyvää kuluvaa vuotta 2008 kaikille jä-

Jag önskar alla medlemmar en god fortsättning

senille! Vuosi on vaihtunut myös kiinalaisen kalenterin
mukaan ja poikkeuksellinen talvi etenee kohti kevätauringon
paistetta. Toisinaan sataa vettä, toisinaan räntää tai jopa
lunta ja sääennustukset vaihtelevat aivan kuten analyytikkojen arviot USA:n asuntomarkkinoiden vaikutuksesta
maailmantalouteen.
Valimokentässä on tapahtumassa hiukan liikehdintää,
millä saattaa olla välittömiä tai välilllisiä vaikutuksia toimialamme sekä asiakaskuntamme keskuudessa. KeskiSuomessa on päätetty luopua automaattikaavauslinjan
tuotannosta ja keskittyä jatkossa yhä voimakkaammin suurien valutuotteiden valmistamiseen. Toisaalta toimialalle on
tehty, ollaan tekemässä tai suunnittelemassa merkittäviä
tuotantoinvestointeja kotimaahan. Näillä toimenpiteillä
vahvistetaan suomalaisen valutuotteen asemaa asiakaskuntamme lopputuotteissa sekä vastataan positiivisesti niihin
haasteisiin, joita koneenrakennusteollisuus on Suomen
valimoteollisuudelle asettanut.
Toimintavuosi pyörähti käyntiin ja SVY:n Opintopäivät
Tampereella keräsi mukavasti osallistujia. Kiitokset koulutustoimikunnalle sekä aktiivisille osallistujille. Ehdin jo
viime numerossa kirjoittaa, että meidän energinen ulkomaantoimikuntamme vetää hiukan henkeä tänä vuonna.
Vielä mitä, ilokseni sain kuulla, että alustavia suunnitelmia
on hahmoteltu tarkoituksena järjestää yhdistyksen ulkomaanmatka jo syksyllä 2008. Viimeinkin meillä voisi olla
mahdollisuus tutustua Turkin valimoteollisuuteen, jonka
toiminnasta ainakin allekirjoittanut on aika usein kuullut
puhuttavan. Lokakuussa järjestettävä Turkcast-messut on
tapahtuma, jonka ympärille matkaa suunnitellaan. Vierailukohteita kartoitetaan ja suurin haaste tuntuu olevan valimoiden hajasijainti sekä liikkuminen eri kohteiden välillä.
Lopullisesti matkan toteutumisen ratkaisee jäsenistön sekä
yritysten mielenkiinto, toivottavasti saamme tähän palautetta sekä kannanottoja mahdollisimman pian. Vireillään
olevasta ulkomaanmatkasta Turkkiin löydätte lisätietoa
tämän lehden sivuilta.
Kädessäsi on normaalia muhkeampi Valimoviestin matrikkelinumero. Asiamies on ansiokkaasti päivittänyt jäsentietomme ja hallituksessa tehtyjen päätösten perusteella
lehdessä on päätetty julkaista tiedot oheisessa laajuudessa.
Näihin aikoihin tipahtaa postilaatikkoonne jäsenmaksulomake, pyydän teitä suorittamaan jäsenmaksut ajallaan.
Pienistä puroista syntyy suuri joki vai miten se sanonta
kuuluu… Purojen sulamista ja pitenevää päivää kohti kuljettaessa toivotan aurinkoista kevättä.

på år 2008! Även enligt den kinesiska kalendern har året
bytts och den exceptionella vintern hos oss framskrider mot
ett vårigt solsken. Ibland regnar det vatten, ibland snöblandat regn och ibland till och med snö. Väderprognoserna
varierar likt analytikernas uppskattningar av USA’s bostadsmarknads inverkan på världsekonomin.
Inom gjuteribranschen håller det på att ske förändringar
med direkta eller indirekta inverkningar på branschen och
bland våra kunder. I centrala Finland har det tagits beslut
att avstå från produktionen med automatformning och
koncentrera sig starkare på framställning av stora gjutstycken.
Å andra sidan har det gjorts, och kommer att göras eller
planeras betydande produktionsinvesteringar i hemlandet.
Med dessa åtgärder förstärks de ﬁnländska gjutna produkternas ställning i vår kundkrets slutprodukter, och vi svarar
positivt på de utmaningar som den maskintillverkande industrin har ställt på den ﬁnska gjuteriindustrin.
Verksamhetsåret har kommit igång och FGF’s skolningsdagar i Tammerfors lockade ett rikligt antal deltagare. Ett
tack till skolningskommitteen och de aktiva deltagarna. I
det föregående numret skrev jag att vår energiska utrikeskommittee drar litet på andan i år, men så ﬁck jag till min
glädje höra att det ﬁnns planer på att arrangera en studieresa utomlands redan i oktober 2008. Det ser ut som om vi
kan besöka Turkiet för att där bekanta oss med den lokala
gjuteriindustrin, om vilken man har hört rätt mycket. Resan
planeras till tiden för Turkcast-mässan i oktober. Möjliga
besöksobjekt kartläggs och det ser ut som om den utspridda lokaliseringen av besöksobjekten och transporterna
mellan dessa är den största utmaningen. Om resan arrangeras eller inte beror sist och slutligen på medlemmarnas
och företagens intresse. Hoppas vi får respons angående
detta snarast möjligt. Mera information om denna resa till
Turkiet annanstädes i denna tidning.
Denna normalt tjockare tidning är ett matrikelnummer
som fåtts till stånd då ombudsmannen på ett förtjänstfullt
sätt uppdaterat medlemsförteckningen. Enligt styrelsens
beslut publiceras endast begränsade uppgifter. Jag ber er
vänligen betala medlemsavgiften inom utsatt tid enligt den
räkning som ni fått eller snart får. ”Många bäckar små...”
heter det ju. Jag önskar er en solig vår med bäckar som
smälter och dagar som blir längre dag för dag.
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asiamiehen palsta

Asiamiehen
asiaa
14.2.2008

Matrikkeli
Tässä tämä matrikkeli vihdoin on. Tiedot perustuvat
jäsenrekisteriimme. Tietojen tarkistuksia on tullut heti
aineiston valmistuttuakin. Lähettäkää korjauksia edelleen, kun löydätte virheitä. Itellan edelleen lähetyspalvelun kautta tulee aina osoitekorjauksia Valimoviestin jakelun yhteydessä. Jos osoitetietoja ei saa luovuttaa, niin
silloin Itella ei anna uutta osoitetta meillekään tiedoksi.
Tietosuojan takia on nyt ilmoitettu vain jäsenten syntymävuosi. Syntymäpäivän ilmoittaminen vaatisi luvan
jokaiselta jäseneltä erikseen ja se ei ole käytännössä mahdollista.
Matrikkelin valmistusta helpotti paljon se, että
yliasiamies Kari Seppälä lähetti sähköpostilla vanhan
matrikkelin jäsenten toimipaikat 2004 medlemmarnas
arbetsplatser -tiedoston minulle. Tietojen korjaaminen ja
joidenkin sähköpostiosoitteiden lisääminen sekä jäsenten
nimien liittäminen tiedostoon oli paljon pienempi työ kuin
kaiken kirjoittaminen uudelleen. Ole Krogell auttoi tietojen muokkauksessa exelistä wordiin. Kiitokset Kari ja
Ole avustanne!

Toimikunnat
Lehtitoimikunta: Carl-Johan Nybergh, pj ja Marko Riihinen, Paavo Tennilä, Ole Krogell, Kaisa Ahomaa-Krogell
ja Rauno Sippel.
Ulkomaan toimikunta: Carl-Johan Nybergh, pj
Perinnetoimikunta: Matti Johansson ja Paavo Tennilä.
Koulutustoimikunta: Kim Laine, pj ja Juhani Orkas, Marko Riihinen, Kari Seppälä ja Rauno Sippel.
Mallijaosto: Mikko Ojanen, pj, sihteeri Kari Pohjalainen
ja jäsenet Leo Pölönen, Tero Kuusisto, Jouni Mattson ja
Alexander Strakh.

Paavo Tennilän rahasto
ja stipendien jako 2008
Hallitus hyväksyi kokouksessaan 29.1.2008 seuraavat
hakemukset:
Häkkinen Toni: 200 € parhaalle Valumallinvalmistajan
oppilaalle, Tampereen Ammattiopisto, Hervannan ammattioppilaitos.
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Niemi Pekka: 200 € hyvin suorittaneelle valimoalan
opiskelijalle, Tampereen Ammattiopisto, Hervannan ammattioppilaitos.
Pohjalainen Kari: 1240 € Valumallin valmistajien ja
Valajien Ruotsin opintomatkaan keväällä 2008. Volvo
Skövde, Backadals Gymnasium ja Skandinaviska Gjuteriskolan, Jönköping
Tunnustuspalkinto, 500 €, World Skills Competionissa
viidenneksi sijoittuneelle Arto Häkkiselle.

Jäsenistö
Tammikuun kokouksessa hallitus hyväksyi seuraavat 13
uutta jäsentä:
Haliseva
Koljonen

Jorma
Mikko

Metso Minerals Oy
Componenta Suomivalimo Oy

Sysiaho

Raija

Wärtsilä Finland Oy

Blidfors

Lars

Karlebo Gjuteriteknik AB

Nummisto

Martti

Karlebo Gjuteriteknik AB

Kivi

Tuukka

Metso Minerals Oy

Salonen

Markku

Tevo Oy

Karlsson

Juha

Leinovalu Oy

Lindholm

Rami

Leinovalu Oy

Koivisto

Pasi

Metso Foundries Jyväskylä Oy

Vatanen

Juha

Metso Foundries Jyväskylä Oy

Heikkinen

Mikko

Keycast Oy

Mäkinen

Juho

Metso Minerals Oy

Hallitus ja asiamies toivottavat teidät tervetulleiksi mukaan SVY:n toimintaan.

Opintopäivät
Vierailukohteemme Metso Paper Valkeakoski Oy:n terätehdas oli kiinnostava kohde. Terien tekemiseen erikoistunut tuotantoprosessi on näkemisen arvoinen. Uutuutena
näimme vesileikkauksen sovellutuksen purseiden ja valukkeiden leikkaamiseen. Kiitos antoisasta vierailusta!
VALIMOVIESTI 1 • 2008

SVYn hallitus 2007–2008

Opintopäivien esitelmät olivat hyvin laadittuja ja esitettyjä. Valujen viimeistelyyn ja lämpökäsittelyyn liittyvät
esitelmät herättivät ajoittain vilkastakin keskustelua. Esitelmien tiivistelmiä on tässä lehdessä kaikkien jäsenten luettavaksi. Osallistujia oli paikalla 53 henkilöä. Koulutustoimikunnalle kiitos luentoaiheista, jotka saivat näin paljon
osallistujia mukaan.

Marko Riihinen, pj

Asko Salminen, vpj

Tuula Höök

Jani Isokääntä

Ulkomaantoimikunta
Ruotsin yhteispohjoismainen valimokongressi tuotti voittoa. Svenska Gjuteriföreningen on päättänyt jakaa voiton
osallistujamäärien suhteessa pohjoismaisille yhdistyksille.
SVY saa tuotosta 9 167 SEK. Asiamies lähettää SGF:lle
kiitoskirjeen.
Tätä kirjoittaessa odotellaan vielä talvea. On täällä
Päijänteen Salonsaaressa kyllä lunta maassa, mutta Päijänteen jäälle ei vielä ole päässyt pilkille. Pakkasjaksoa on
luvassa, joten eiköhän jäille pääse helmikuun loppupuolella. Hyvää kevättalvea ja kevättä toivottaa
Rauno Sippel
asiamies
Matti Leino

SVYn asiamies ja konttori
Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
Puh
Fax
Gsm
e-mail
Pankki
VALIMOVIESTI 1 • 2008

03 - 7669 736
03 - 7669 736
040 - 760 1520
rauno.sippel@svy.info
Nordea 101230 - 73211
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Ruotsin valimoteknisen yhdistyksen lahjoittaman matkastipendin vapaamuotoiset hakemukset
tulee osoittaa SVYn hallitukselle ja 30.4.2008 mennessä lähettää SVYn asiamiehelle, osoite:
Rauno Sippel, Kiiskintie 11, 17200 VÄÄKSY.
Mikäli stipendinhakijalla on kysyttävää, asiamies vastaa kysymyksiin.
VALIMOVIESTI 1 • 2008
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ulkomaantoimikunta

SVYn opintomatka
Turkkiin
15.10.–19.10.2008

Matkaohjelma voisi olla:

SVYn hallitus on antanut Ulkomaantoimikunnalle tehtäväksi selvittää, onko mahdollista
järjestää opintomatka Turkkiin. Ulkomaantoimikunta ehdottaa, että opintomatka järjestettäisiin siten, että matkaohjelmaan kuuluisi
käynti myös Turkin kansainvälisillä valimoteknisillä messuilla, joiden nimi on TURKCAST
(www.ankiros.com/turkcast). TURKCAST-messut järjestetään 16.–19.10.2008 Istanbulissa.
TURKCAST-messuilla on esillä valimoiden
kone-, laite- ja raaka-ainetoimittajat .Lisäksi
messuilla ovat esillä turkkilaiset valimot tuotteineen. Matkan pääkohteena olisi kuitenkin
Componentan Döktaz rautavalimo, joka sijaitsee Orhangazissa, Istanbulin kaakkoispuolella.

15.10. lähtö Vantaan lentokentältä suoralla lennolla Istanbuliin,
majoitus hotellissa, joka sijaitsee lentokentän läheisyydessä
16.10. tutustuminen Componentan Döktaz valimoon Orhangazissa
17.10. tutustuminen Istanbulissa sijaitsevaan teräsvalimoon ja
mahdollinen seminaari turkkilaisen valimoteknisen yhdistyksen
kanssa
18.10. tutustuminen ANKIROS/TURKCAST messuihin Türapissa,
noin 20 km Istanbulin lentokentältä länteen. Illalla kiertoajelu Istanbulissa
19.10. lähtö Istanbulin Ataturk lentokentältä suoralla lennolla
Helsinkiin.
SVYn Ulkomaantoimikunta valmistelee opintomatkaa kevään aikana ja Valimoviesti 2/08 -numerossa on mahdollinen matkatarjous. Matkalle tulee ilmoittautua ennen juhannusta. Mikäli lukijakunnalla on ehdotuksia/kommentteja matkaan liittyvistä yksityiskohdista on Ulkomaantoimikunta kiitollinen niistä.Valimoviesti 2/08
numerossa palataan asiaan.
Carl–Johan Nybergh

Kymmenes Valimoalan Golfopen
2008
Kaikille valimoalalla toimiville ja
heille tarvikkeita toimittaville,
valimoalan asikkaille ja
valimoalan läheiseksi tunteville.

RUUKKIGOLF KENTÄLLÄ
Aika :
Kilpailu :
Kilpailumaksu :
Palkinnot :

Terveisin
Ossi Levander
Keskiyöntie 15 B 10 Fin-02210 Espoo
puh: 0400-625348
ossi.levander@olevander.ﬁ
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Ilmoittautuminen :

Lisätietoja :

Tiistai 10.6.2008 Alkaen klo 14.00
Lyöntipeli 3/4 tasoituksilla
Väylien max.tulos = 5 + väylän par
30 Eur + palkinto ( jokainen tuo )
Sis. kärryvuokran
Voittajille kiertopalkinto + palkintopöydän anti
Kaikille muille osallistujille jotain
Suoraan Ruukkigolﬁin 9.6.2008 mennessä
Puh. 019-2454485
Lähtöajat 10.6. klo 08.00 alkaen
Ossi Levander 0400-625348
Krister Lundqvist 019-2785800

VALIMOVIESTI 1 • 2008

TARVIKKEET JA AINEET
HÜTTENES-ALBERTUS
CHEMEX
HAGENBURGER
C.CONRADTY
POMETON
METALLTECHNIK SCHMIDT
BROGÅRDSAND
ZEOFINN
LUDWIG SCHMIDT
DIAMANT METALLPLASTIC
HOFMANN
ALLIED MINERAL PRODUCTS
CARBORUNDUM

Valimokemikaalit
Eksotermiset syöttöholkit
Valukanavistotiilet
Grafiittielektrodit, hiilikaaripuikot
Teräshiekat, valumurskeet
Pyöreä teräshiekka
Tuorehiekka
Vesilasi
Hiiletysaineet
Paikkausaineet
Keraamiset suodattimet
Tulenkestävät uuni- ja senkkamassat
Hiomakivet ja -paperit

KONEET JA LAITTEET
HWS HEINRICH WAGNER SINTO
I.M.F.
I.M.F.
I.M.F.
IDRA
SPRÖTZE
HINDENLANG
WHEELABRATOR GROUP
WALTHER TROWAL
INDUSTRIEOFEN UNNA
MSB/ROBAMAT
GÄHLER
GHW
DONALDSON TORIT
A.L.B.A.
SPACE

Kaavauskoneet ja -linjat tuorehiekalle
Mekanisoidut kaavauslinjat hartsihiekalle
Hiekanelvytyslaitteet
Jatkuvatoimiset mikserit hartsihiekalle
Painevalukoneet
Kokillivalukoneet
Upokasuunit
Sinkopuhdistuskoneet ja varaosat
Täryrummut
Karkaisu-uunit
Hionta- ja katkaisuautomaatit
Kaasutuslaitteet
Kuumailmakupoliuunit
Suodattimet
Polttoleikkauskoneet ja -laitteet
Tuorehiekan valmistaminen

G & L BEIJER OY
Elannontie 5
puh. (09) 61 520 550
01510 VANTAA
fax (09) 61 520 555
info@beijers.fi
etunimi.sukunimi@beijers.fi
www.beijers.fi
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VALUN KÄYTÖN SEMINAARI 2008

Mallikasta valua
Torstai – perjantai 3.–4.4.2008
Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko
Hämeenlinna
Seminaarin tarkoituksena on kertoa valuteknologian uusista saavutuksista ja lisätä suunnittelijoiden tietoja valukappaleiden mahdollisuuksista erilaisissa käyttökohteissa esittämällä esimerkkejä valuratkaisujen tuomista
eduista sekä kertomalla uutta tietoa hankintatoimen edellyttämistä ja valutekniikan suomista mahdollisuuksista. Siksi seminaari on
tarkoitettu lähinnä valukomponentteja käyttävälle ja valmistavalle teollisuudelle sekä erityisesti näiden alojen tuleville ja kokeneille
suunnittelijoille ja ostajille.

Torstai 3.4.2008
Päivän puheenjohtajana on teknologiajohtaja
Kimmo Pesonen, Alteams Group
8.30
9.30

9.45

10.15

10.45
11.05

Seminaariin osallistuvien yritysten esitteille ja
pienoisnäyttelyesineille varataan tilaa kontakti-tilaisuuden näyttelytilaan sopimuksen mukaan (ota yhteys Pentti Kangasmaahan).
Suunnittelutoimikunta
Kimmo Kemppinen
Juhani Orkas

Alteams Group
TKK/Konetekniikan osasto/
Valimotekn. lab.
Marko Riihinen
Metso Foundries Jyväskylä Oy
Panu Routila, pj.
Alteams Group
Matti Virta
Metso Minerals Oy,
Lokomo Steel Foundry
Timo Vuori
Componenta Oyj
Pentti Kangasmaa, siht. Teknologiateollisuus ry

12.15
13.15

14.30
15.00

Tervetuloa!
Teknologiateollisuus ry
Valimoiden toimialaryhmä
16.15
Pentti Kangasmaa
toimialaryhmän sihteeri
17.00
19.00
10

Nopeuttaaksemme ja helpottaaksemme
kutsujemme toimittamista vastaanottajille
pyydämme lähettämään sähköpostiosoitteenne osoitteella Pentti.Kangasmaa@teknologiateollisuus.ﬁ, vaikka ette tällä kerralla
osallistuisikaan Valun Käytön Seminaariin.
Tämä koskee myös yleisiä osoitteita mallia
info@xxx.yy, esim. oppilaitoksia, mutta siinä
tapauksessa pyydämme ilmoittamaan myös
tämän kirjeen osoitteen, jotta voimme kohdistaa osoitteenne oikein rekisterissämme.
Samaan sähköpostiosoitteeseen voitte lähettää myös osoitteenmuutokset ja ilmoituksen, mikäli ette halua näitä kutsuja.

Ilmoittautuminen ja kahvi
Avaus
Valimoiden toimialaryhmän puheenjohtaja
Tapio Rantala, Metso Foundries Jyväskylä Oy
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät
Pääekonomisti Jukka Palokangas,
Teknologiateollisuus ry
Valimot ylikuormitettuja, miksi?
Tulevaisuuden näkymät.
Professori Juhani Orkas, TKK
Tauko
Case Teräksisen palloventtiilin pallon hankintaketju
– Teräsvalukappaleen mallinhankinta
Valunsuunnittelija Ari Eriksson, Metso Minerals Oy,
Lokomo Steel Foundry
– Venttiilipallon valmistus
Tuotannonsuunnittelun päällikkö Matti Virta,
Metso Minerals Oy, Lokomo Steel Foundry
– Palloventtiilimateriaalien eroavuudet
Metallurgi Juho Mäkinen, Metso Minerals Oy,
Lokomo Steel Foundry
Lounas
Case Componenta: valuraudat
Tuotteen kulku mallitilauksesta sarjatoimituksen
alkuun rautavalimossa
Engineering Manager Mikko Mykrä,
Componenta Karkkila Oy
Kahvi
Case alumiini:
– Case matalapainevalu: mallinhankinnasta asiakastuotteeseen – 2000-luvun matalapainevalutekniikka
Johtaja Asko Salminen, Alteams Oy
– Case painevalu: monimutkaisen rakenteen
yksinkertaistaminen paine-valulla
Teknologiajohtaja Kimmo Pesonen, Alteams Group
Valujen hankinta globaalisti
Toimitusjohtaja Pekka Kemppainen,
Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Kylpylän tilojen testaaminen
Kontaktitilaisuus
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– stipendien jako
– näyttely
– cocktails
Valomerkki (tilat käytettävissä loppuillan)

Perjantai 4.4.2008
Päivän puheenjohtaja on professori Juhani Orkas,
TKK
9.00
Comparison of differences between Quality standards
ISO 9001 and ISO/TS 16949 and Product quality
Senior Metallurgist Joop Kikkert, Componenta b.v.
10.00
Kahvi
10.30
Suomen valimoalan tutkimus ja koulutus Suomessa
Prof. Tuomo Tiainen, TTY / prof. Juhani Orkas, TKK
11.00
Development and future of foundry technology
in Europa/World
Man.Dir. Mats Holmgren, Svenska Gjuteriföreningen
11.45
Seminaarin päättäminen
Toimitusjohtaja Tapio Rantala,
Metso Foundries Jyväskylä Oy
12.00
Lounas

saunan (laskutetaan jälkikäteen). Mikäli samalla laskutusosoitteella on kolme tai useampia, on osallistumismaksu 300 e + alv
kultakin laskutettavalta henkilöltä. Mahdollisista erityistoivomuksista pyydämme ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.
ILMOITTAUTUMINEN
Viimeistään 26.3.2008 mennessä oheisella ilmoittautumislomakkeella. Samassa yhteydessä pyydämme ilmoittamaan mahdolliset
erityisruokavaliot tms. Lomakkeen löydät myös osoitteesta: www.
teknologiateollisuus.ﬁ -> Ajankohtaista -> Seminaarit. Emme lähetä erillistä vahvistusta ilmoittautuneille.
PERUUTUS
Mikäli peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen,
veloitamme 30 % osallistumismaksusta. Osallistujan jäätyä saapumatta ilman peruutusilmoitusta veloitamme koko osallistumismaksun.

AIKA
Torstai 3.4.2008 klo (8.30) 9.30 – perjantai 4.4.2008 n. klo 13.00

HOTELLIVARAUKSET
Teknologiateollisuus ry on ennakkovarannut Aulangolta huoneita
hintaan 85 e (sis. alv)/hlö/2 hh ja 115 e (sis. alv)/hlö/1 hh yöksi 3.
– 4.4.2008. Varaukset on osallistujan itse vahvistettava
14.3.2008 mennessä hotellista, puh. (03) 658 801/huonevaraukset, ilmoittamalla osallistuvansa ’valuseminaariin’. Osallistuja
hoitaa itse huoneensa maksun.Ylimääräiset huoneet peruuntuvat
15.3.2008 automaattisesti.

PAIKKA
Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Aulangontie 93, Hämeenlinna

LISÄTIETOJA
Pentti Kangasmaa, puh. (09) 1923 292.

Hyvää kotimatkaa!

OSALLISTUMISMAKSU
350 e + alv 22 %, joka sisältää jaettavan aineiston, tarjoilun ja

Ilmoittautumiset: Kirsi Hedberg
ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Faksi (09) 624 462
Sähköposti: kirsi.hedberg@teknologiateollisuus.ﬁ Internet: www.teknologiateollisuus.ﬁ -> Ajankohtaista -> Seminaarit
VALUN KÄYTÖN SEMINAARI 2008
MALLIKASTA VALUA
Torstai-perjantai 3.–4.4.2008 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna
Osallistujat
Sukunimi__________________________ Etunimi_________

Tehtävä ________________________

Sukunimi__________________________ Etunimi_________

Tehtävä ________________________

Sukunimi__________________________ Etunimi_________

Tehtävä ________________________

Sukunimi__________________________ Etunimi_________

Tehtävä ________________________

Yritys______________________________________________________________________________
Osoite_____________________________________________________________________________
Yhteyshenkilö ______________________________Puh._________________
Sähköposti ________________________________@___________________
HUOM! HOTELLIVARAUKSET JO 14.3.2008 MENNESSÄ
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Valutuotetekniikan
professuuri
pysyväksi

Olavi Piha

Teknillisessä Korkeakoulussa suoritettiin 8. tammikuuta vuonna
2008 valimoalan kannalta merkittävä virkaan nimittäminen. Valutuotetekniikan professorin virkaan nimitettiin kutsusta valimoalalla
kaikkien tuntema TkT Juhani ”Jussi” Orkas. Onkin siis oikea aika
tarkastella professuurin perustamisvaiheita ja tämän oppituolin 30vuotista historiaa.
1973; Idea professuurista syntyy
Professori Sakari Heiskanen toimi Teknillisen korkeakoulun
metalliteknologian professorina vuosina 1968–1973. Hän
esitti ajatuksen valimotekniikan professuurin perustamiseksi kirjeessään 5.11.1973 TKK:n Koneinsinööriosaston
osastokollegille. Perusteet ehdotukselle olivat: ”Aikaisemmin nimikkeellä ’Metalliteknologia (Hitsaustekniikka)’
esitetty apulaisprofessorin virka muutetaan korkeakoulun
seuraavassa esityksessä nimikkeelle ’Metalliteknologia
(Valimotekniikka)’”. Heiskanen oli opetus- ja tutkijatyössään
havainnut sen suuren puutteen, että valamiseen liittyvää
korkeampaa opetusta ei Suomessa lainkaan järjestetty.
Heiskanen otti yhteyttä myös valimoteollisuutta edustaviin tahoihin ja neuvotteli aktiivisesti näiden kanssa asian
eteenpäin viemiseksi Näitä tahoja olivat ns. ”VT-ryhmä”,
joka oli Suomen Metalliteollisuusyhdistys ry, Valimoasiain
valtuuskunnan alaisuudessa toimiva valimoteknillinen tutkimusryhmä. Lisäksi vapaaehtoiseen yhdistystoimintaan
nojaava SVY eli Suomen Valimotekninen Yhdistys ry oli
kaikissa käänteissä hyvin aktiivisesti mukana edesauttamassa tämän asian eteenpäin viemisessä.

SVY:n hallitus valtuutti syyskuussa 1974 yhdistyksensä
suunnitteluryhmän hoitamaan asiaa eteenpäin ja olemaan
yhteistyössä professori Heiskasen kanssa. Tämän suunnitteluryhmän kokoonpano oli: Erkki Värre, Gunnar Heikkilä
ja Paavo Tennilä.
Valmet Oy Rautpohjan valimon johtajana toiminut maisteri Erkki Värre tutki MET:n valimoasiain valtuuskunnan
valtuuttamana myös mahdollisuutta perustaa kyseinen virka
Tampereen teknilliseen korkeakouluun. Tätä mahdollisuutta tutkittiin paljolti sen vuoksi, että asiat etenivät kovin hitaasti Otaniemessä. Vaikka Tampereella ilmapiiri oli myönteinen asialle, päätyi Valimoasiain valtuuskunta loppuvuodesta 1975 lopullisesti Otaniemen kannalle.
Otaniemen sisälläkin oli monenlaista vääntöä ja tapahtumaa asian ympärillä. Alussa oli kyseistä oppituolia sijoitettu vuoriteollisuusosastoon, kun asia kuitenkin alkoi
konkretisoitua, osaston professorikunta asettuikin vastustamaan asiaa. Perusteluna osaston professoreilla oli, että
lahjoitettu oppituoli vaikeuttaisi osaston itsensä ehdottamien uusien professuurien saantia tulevaisuudessa.

1978; Onnistuu, kun ”maksumies” löytyy
1973–1978; Kirjeitä, kokouksia, toimikuntia
Vuosina 1973 – 1978 professuuriin liittyviä asioita hoidettiin
monin tavoin. Tätä ensimmäistä jaksoa leimaa ahkeruus
asian hoidossa ja ”maksajan” hakeminen. Asia kuitenkin
eteni koko ajan valtion passiivisesta suhtautumisesta huolimatta.
Suomen Valimotekninen Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Erkki Värre lähetti 20.8.1974 kirjeen TKK:lle:
”Suomen Valimoteknillinen Yhdistys ry esittää kunnioittaen valimotekniikan professorinviran perustamista Teknilliseen korkeakouluun tutkimustyön ja henkilöstön saannin
jatkuvuuden turvaamiseksi. Tämä siksi, että valimoalaa
kohtaan on lisättävä kiinnostusta ja arvonantoa, varsinkin
nyt kun tämä ala on joutumassa vieroksutuksi ylikorostetun
ja osittain epäasiallisen arvostelun vuoksi”.
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Suomen valimoteollisuutta edustava Valimoiden toimialaryhmä osoitti vuonna 1978 luottamusta tulevaisuuteen ja
kauaskatseisuutta allekirjoittamalla sitoumuksen, jossa VTryhmän jäsenvalimot sitoutuivat vastaamaan valimotekniikan professorin palkka- ja sosiaalikustannuksista viiden
vuoden ajan. Asialle lienee ollut eduksi, että ajanjaksona
1973…1978 VT-ryhmän valimoiden määrä oli kasvanut
neljästä kymmeneen. Näin myös kustannukset jakaantuivat
selvästi suuremman joukon kannettavaksi.
Valimoiden sitoumus mukanaan valimomiehet kääntyivät
valtion puoleen ja esittivät lahjoitusprofessuurin perustamista viideksi vuodeksi. Tämä vakuutti opetusministeri Per
Stenbäckin ja viiden vuoden päästä professuuri siirrettiin
muiden valtion ylläpitämien virkojen joukkoon. Tästä tapahtumasta kertoo asetus 578/80.
On hyvä luetella nämä kymmenen valimoa nimeltä,
VALIMOVIESTI 1 • 2008

niiden päällikkövirkailijat kun olivat ”edellä aikaansa ja
tarttuivat toimeen”. Kaikkia kymmentä valimoa ei ole enää
olemassa, kolme näistä suurista toimijoista on enää muisto
vain. Kaikki 10 valimoa ovat muuttaneet nimensä – useimmat monia kertoja. Omistajat taustalla ja valimoiden strategiat ovat myös muuttuneet vuoden 1978 jälkeen useaan
kertaan:
A.Ahlström Osakeyhtiö
Asko-Upo Oy
Kymi-Kymmene Oy
Ovako Oy
Rauma-Repola Oy
Oy W.Rosenlew Ab
Suomivalimo Oy
Oy Tampella Ab
Valmet Oy
Oy Wärtsilä Ab.

1980; Virallinen perustamiskirjan luovutus
Pitkä ja vaiheikas pioneerivaihe huipentui Teknillisellä
korkeakoululla 16.9.1980 pidettyyn tilaisuuteen, jossa Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto lahjoitti varat Teknilliseen korkeakouluun perustettavaan valimotekniikan professuuriin viideksi vuodeksi 1. syyskuuta 1980 alkaen.
Tilaisuudessa pidettiin useita puheita, olihan tapahtumassa jotain merkittävää ja kauan valmisteltua. Valimoiden
toimialaryhmän hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja
Yrjö M. Lehtosen puheesta mainittakoon: ”Ottaen huomioon
valimoalan taloudellisteknillisen merkityksen on todella
merkillistä, että maassamme ei ole ollut professuuria alalla,
jonka erikoisopettajatasoista koulutustakin on vuosittain
kuunnellut 100 – 200 opiskelijaa. Kun valtion taholta asiaa
ei ole hoidettu, on valimoteollisuus itse pyrkinyt saamaan
aikaan jotakin”.
Vastauspuheessaan rehtori Wuori viittasi valamisen historiaan: ”Valimotekniikan opetus Suomessa on vanhempi
kuin Teknillinen korkeakoulu. Valaminen nimittäin on
vanhimpia tapoja valmistaa käyttöesineitä ja koneenosia.
Tämä taito on periytynyt sukupolvelta toiselle vuosituhansien aikana. Olen selaillut korkeakoulun vanhoja, sadan
vuoden takaisia opetusohjelmia ja näistä jokaisesta löytyy
sana valimotekniikka”. Puheen puolivälissä hän palasi nykyaikaan: ”Monen vuoden aikana on pyritty saamaan valimotekniikan professorin virka valtion menoarvioon, mutta tämä
on osoittautunut erittäin vaikeaksi johtuen siitä, että valtiovallalla on ollut, ja vieläkin on, taloudellisia vaikeuksia”.
Vuonna 1978 – siis 30 vuotta sitten – valimoteollisuuden
myynnin arvo oli 350 miljoonaa markkaa ja henkilöstön
määrä 5000 henkilöä. Tiedossamme on, että vuonna 2007
vastaavat luvut olivat 350 miljoonaa euroa ja 3100 henkilöä.
Liikevaihto alallamme on siis ”kuusinkertaistunut”, mutta
henkilömäärä pudonnut melkein puoleen. Eikös tämä osoita jo melkoista tuottavuuden kasvua?
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Suomen Metalliteollisuuden Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Pekka Herlin luovuttaa valimoprofessuurin lahjakirjaa, jota vastaanottaa TKK:n rehtori Paul A.Wuori. Tilaisuus pidettiin Otaniemessä TKK:
n tiloissa 16.9.1980. Henkilöt vasemmalta: rehtori Paul A.
Wuori, DI Ilari Tuovinen Ahlström Karhulan teräsvalimosta
ja DI Paavo Tennilä Lokomosta. Rehtori Wuoren taakse
on kuvassa jäänyt Valimoiden toimialaryhmän hallituksen
puheenjohtaja, toimitusjohtaja Yrjö M. Lehtonen.

1980–1983; Yli-insinööri Christer Collan
hoitaa virkaa
Yli-insinööri Christer Collan aloitti viran hoidon syksyllä
1980 valimotekniikan vt. professorina. Hän saikin joitakin
opiskelijoita kiinnostumaan valimotekniikasta, mutta valimoalaa tuolloin synkästi kuvaavat lehtiartikkelit eivät vaikuttaneet ainakaan myönteisesti alalle pyrkivien opiskelijoiden määrään. Lehtiartikkeleiden mukaan koko ala oli
kuolemaantuomittu. Ammattilehdissä surkuteltiin pientä
tilauskantaa ja ennustettiin surkeuden jatkuvan. Kun tällaisia artikkeleita julkaistiin, joutui jokainen koneinsinööriosaston opiskelija miettimään tulevaisuuttaan. Miksi
lähteä erikoistumaan savupiipputeollisuuden alalle? Olihan
jo vuonna 1980 koneinsinööriosastolla paljon hienommalta
kuulostavia erikoistumisaloja: energiatekniikka, koneensuunnittelu, konepajatekniikka, LVI-tekniikka, materiaalitekniikka, laivatekniikka, lentotekniikka, auto- ja työkonetekniikka, mekatroniikka jne.
Kun teollisuus oli lahjoituksensa tehnyt, siirtyi jatkon
hoitaminen TKK:n tehtäväksi. Silloin TKK:n päättävänä
elimenä toimi opettajaneuvosto, joka koostui rehtorin ja
sihteerinä toimineen toimistopäällikön lisäksi TKK:n professorikunnasta. Mainittu hallintoelin käsitteli professuurin
nimitettävää henkilöä ja sijoituspaikkaa, joita olivat vuoriteollisuus- tai koneinsinööriosasto. Pitkällisten ja värikkäiden vaiheiden päätteeksi Tasavallan Presidentti nimitti
Jouko J. Vuorisen valimotekniikan professorin virkaan
koneinsinööriosastolle elokuussa 1983. Aikaa oli kulunut
2,5 vuotta viran perustamisesta.
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Jatkuu

Teknillisen Korkeakoulun rehtori Matti Pursula ojentaa professori
Juhani Orkakselle nimityskirjan rehtorin virkahuoneessa tammikuun 8.
päivänä vuonna 2008. Nimityskirjan mukaan virka on pysyvä. Herrojen
takaa näkyy arvokas taulu, joka esittää entistä Teknillisen Korkeakoulun päärakennusta Helsingin keskustassa.

symyksiin. Tämä apuraha ohjautui diplomi-insinööri Juhani Orkakselle väitöskirjatyöhön, jonka aiheena oli valimoiden ylijäämähiekat ja niiden tehokas uusiokäyttö. Vuosituhannen vaihteessa hän toimi ma. professorina jonkin aikaa
ja vuonna 2002 TkT Juhani Orkas nimitettiin valutuotetekniikan viisivuotiseen professorin virkaan.
Professori Orkaksen aikana on luotu kansainväliset kontaktit: Euroopan vanhat teollisuusmaat, uudet EU-maat,
Kiina ja Intia. Kansainväliset kontaktit alkavat joidenkin
ulkomaisten opiskelijoiden kohdalla vaihto-opiskelijana
esimerkiksi diplomityön tai väitöskirjan parissa. Tällaista
tutkimustyötä laboratorion tiloissa ovat suorittaneet monet
opiskelijat eri maista.
Valimotekniikan laboratorion henkilövahvuus vaihtelee
ollen 8…12 välillä, näistä neljän henkilön palkkaus perustuu
budjettirahoitukseen. Muiden henkilöiden palkkaukseen
rahat saadaan itse hankittuna tutkimus- ja tuotekehitysohjelmista, joita tilaavat metalliteollisuuden yritykset, TEKES,
Suomen Akatemia ja muut tahot.

1983–2000; Professori Jouko J. Vuorisen aika

Lopuksi

Virkaanastujaisesitelmässään 13.9.1983 Vuorinen selvittää
tavoitteitaan seuraavasti: ”En usko, että meidän maassamme
ainakaan valimoalalla on varaa sellaiseen tutkimukseen,
jonka ainoana tavoitteena on pelkän tiedon lisääminen jostakin aiheesta ilman selvää soveltamistarkoitusta. --- Järkevällä tavoiteasettelulla parannetaan itse tutkimustoiminnan
tuottavuutta eli tulosta suhteessa sijoitettuun panokseen.
Tähän voidaan olennaisesti vaikuttaa myös kaikenlaista
yhteistyötä suosimalla ja toisiaan vierastavien leiriytymien
syntymistä ehkäisemällä”.
Vuoden 1983 jälkeen opetuksen ja tutkimuksen suuntalinjat muotoutuivat ja vakiintuivat. Valimotekniikan laboratorio haki paikkansa Suomen korkeinta valimoalan koulutusta ja tutkimusta suorittavana yksikkönä. Tämä ei todellakaan ollut helppo tehtävä, mutta Vuorinen onnistui
erinomaisesti kilvoittelussa asiallisista toimintaedellytyksistä, joista voidaan mainita vaikka riittävän monipuolinen
oma opetusvalimo.
Professori Jouko ”Jokke” Vuorisen (1937 – 2006) aikana
valmistui kymmenittäin diplomi-insinöörejä, useita lisensiaatteja ja sekä 2 tekniikan tohtoria suomalaisen teollisuuden
asiantuntija- ja johtotehtäviin. Hänen työpanoksensa opettajana ja lopputöiden ohjaajana vaikuttaa vielä pitkään.
Professori Vuorinen piti jatkuvasti korkeakoulun johdon
tietoisena valimoalan merkityksestä ja kehityksestä, joka
sekin oli välttämätöntä, jotta laboratorion toiminta sai tarvitsemansa resurssit. Hän aktivoi tutkijoitaan julkaisutoimintaan niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Valutuotetekniikan professuurin alueella paljon on saatu
aikaan näiden 30 viimeisen vuoden aikana, mutta paljon on
vielä tehtävää. Eräänä keskeisenä haasteena on opetuksen
ja tutkimuksen koordinointi eri toimipaikkojen välillä. Näin
pienessä maassa ei ole varaa tehdä päällekkäisyyksiä. Niinpä tärkeänä tavoitteena on saada TTY Valimoinstituutti,
VALTAR ja TKK tekemään tuloksellista yhteistyötä ja
löytää kaikkein kustannustehokkaimmat muodot tälle yhteistyölle.
Mainitsematta ei voi jättää myöskään uusimman valimotekniikan opettamisen tärkeyttä. Vuosien saatossa tuhannet
koneteekkarit ovat opiskelleet valimotekniikan peruskursseja. Varsinaisen valimotekniikan erikoistumiskohteekseen
valinneet ovat saaneet korkeinta opetusta ja tutkintonsa
päätökseen on saanut 43 diplomi-insinööriä, 4 tekniikan
lisensiaattia ja 3 tekniikan tohtoria. Tekniikan tohtorit ovat
Juhani Eklund (1991), Juhani Orkas (2001) ja Celal Cingi
(2006). Lisää ylempiä tutkintoja on odotettavissa kasvaneen
akateemisen tutkimuksen tuloksena, joka aivan viime aikoina on aktivoitunut Suomen Akatemian rahoituksen turvin.
Lähteet
Paavo Tennilä, SVY-FGF 50 vuotta 1947–1997, Kirjapaino Hermes,
Tampere 1997. Valimo-viestit 1/2001, 4/2001, 3/2004, 4/2004,
1/2005, Konepajamies 11/1980. Martti Liesto: Teknillinen korkeakoulu
1908–1988, Karisto Oy, Hämeenlinna 1988. Haastattelut Paavo Tennilä, Juhani Orkas, Leena Länsikorpi, Salme Pylkkänen, Sinikka Airo ja
Eero Niini. http://valutuotetekniikka.tkk.ﬁ/

2000 ->; Professori Juhani Orkas jatkaa uudella
vuosituhannella
Teollisuusneuvos Heikki Leino ilmoitti vuonna 1998, että
Leinovalu Oy täyttää kunnioitettavat 100 vuotta. Sen kunniaksi luovutettiin merkittävä apuraha, jonka toivottiin
kohdistuvan valimoteollisuutta koskettaviin ympäristöky14
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ANTON

hiiletysgraﬁitti

BREFI

suodattimet raudalle

CAPITAL

induktiouunien vuoraus- ja
senkkamassat

S&B

kuonansidonta-aine

COGEBI

HEXION

ALPHASET ja
BETASET -sideaineet

YMC

hartsattu kuorimuottihiekka

DURRANS

peitosteet, peitostesekoittimet ja
valutuslaitteistot

induktiouunien eristemikaniitti

S&B

bentoniitit ja hiililisäaineet

DURRANS

graﬁittia ja petrolikoksia

INTERMET

eksotermiset ja eristävät
syöttöholkit ja peiteaineet

SKW

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

KARL SCHMIDT keernapallit

TURK

valu- ja kuonakauhat

KBO

keerna- ja muottiliimat,
öljyhiekka, tiivistenuorat ja

FAT

kaavauslaitteet,
hiekansekoittimet,
hiekan elvytyslaitteet ja
pneumaattiset siirtolaitteet

OMEGA

hiekansekoittimet
keernatykit
hiekan elvytyslaitteet

EIRICH

tuorehiekan sekoittimet

DISA

hiekkalaboratoriolaitteet

FOUNDRY SERVICE
valusangot
INDUCTOTHERM
induktiosulatusuunit
WBB MINERALS
tulenkestävät savet

RESAU

PU-hartsit, kitit, mallilakat
ja irrotusaineet

KRAUSS

ilmanpoistonippelit
ohjausnastat

LANGER

mallikirjaimet

LUX - Metallurgia

LUX - Kaavaus

ZIMMERMANN mallityöstökoneet

LUX - Mallinvalmistus
METABRASIVE teräshiekat ja lankakatkot

LUX - Puhdistus

WASHINGTON MILLS
alumiinioksidit
CLANSMANN

käsittelymanipulaattorit

DISA

sinkopuhdistuskoneet,

OY LUX AB
Toimisto
Tulkinkuja 3
02650 ESPOO
Puhelin (09) 622 0550
Telefax (09) 622 0551
E-mail info@lux.ﬁ
www.lux.ﬁ
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Varasto
Kuusimäentie 2
01900 NURMIJÄRVI
Puhelin (09) 854 3401
Telefax (09) 852 1357
E-mail varasto@lux.ﬁ
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Metson valimoinvestointi
vihittiin käyttöönsä
Jyväskylässä
Metso Paperin Rautpohjan valimon laajennusinvestointi
on tänään 8.2.2008 vihitty käyttöönsä Jyväskylässä. Investointi kasvattaa valimon kapasiteettia ja lyhentää toimitusaikoja, erityisesti Metso Paperin palveluliiketoiminnan kasvulle tärkeiden erillistelojen osalta. Uudet tuotantotilat mahdollistavat tela- ja akselitoimitukset jopa yli 12
metrin levyisiin paperi- ja kartonkikoneisiin. Tela- ja sylinterituotantoon kohdistuneen kokonaisinvestoinnin arvo
on yhdessä aiemmin toteutettujen työstökonehankintojen
kanssa yli 20 miljoonaa euroa.
”Metsossa panostamme voimakkaasti toimintamme
ja tuotteidemme kehittämiseen ja tämä investointi on
yksi osoitus siitä. Telat ovat paperikoneiden avainkomponentteja. Niiden valmistus edellyttää paitsi valimon
tuotantovälineiltä ehdotonta laatua, myös valimotyön
ammattilaisilta korkeinta osaamista. Nämä molemmat
ehdot täyttyvät täällä Jyväskylän Rautpohjassa”, lausui
Metso-konsernin toimitusjohtaja Jorma Eloranta vihkiäispuheessaan.
”Laajennusinvestointi on meidän kannaltamme iso
ja merkittävä asia. Rautpohjan valimo yhdessä paperi- ja
kartonkikonetehtaan ja sen yhteydessä olevan telatehtaan
kanssa on ainutlaatuinen logistinen kokonaisuus, joka
auttaa ylläpitämään Metso Paperin asemaa maailman johtavana paperi- ja kartonkiteollisuuden konetoimittajana”,
Paperi- ja kartonkikoneet -yksikön johtaja Reima Kerttula
selvittää.
Investoinnin myötä valimon kapasiteetti nousee 300:
sta maksimissaan jopa 500 tela- ja akselivaluun vuodessa.
Investointi käsitti uuden, pinta-alaltaan 3 000 m2:
n suuruisen valimohallin, jolla on korkeutta 25 metriä ja
syvyyttä 15 metriä maanpinnasta alaspäin, joten pitkienkin kappaleiden käsittely on mahdollista. Hallin lisäksi
investointiin kuului mm. sulatusuuni panostuslaitteineen,
lämpökäsittelyuuni sekä viisi nosturia, joista suurimman
nostoteho on 140 tonnia. Energiatalouteen ja ympäristöasioihin on kiinnitetty erityishuomiota. Poistoilma kulkee
suodatinlaitteiden kautta ulos ja uuni on varustettu lämmöntalteenottolaitteistolla.
Uuden valimoteknologian ohella tärkeitä asioita investointia toteutettaessa ovat olleet työturvallisuus, työs16

Valimolaajennuksen juhlavalu, joka oli 26 tonnin painoinen
tela-akseli Kiinaan menevään kartonkikoneeseen.

kentelyergonomia ja henkilöstön viihtyvyys. Henkilöstömäärä uudessa valimohallissa tulee olemaan 20.
Uudisrakennuksen pääsuunnittelijana on ollut Ramboll Finland Oy, layout-suunnittelusta on vastannut Etteplan Oy. Suurimmat rakentajat ovat olleet YIT, Maastorakentajat Oy ja Tekmanni Oy.
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka
liikevaihto vuonna 2007 oli noin 6 miljardia euroa. Metson lähes 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelevat
asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla
muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com

Lisätietoja antaa:
Yksikönjohtaja Reima Kerttula, Paperi- ja kartonkikoneet, Metso Paper
Puh. 0400 - 648 458, reima.kerttula@metso.com
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opintopäiviltä

Valimomiesten
kädet tärisevät
Ja näin on asian laita maanantain lisäksi kaikkina muinakin
arkipäivinä! Otsikolla ei kuitenkaan tarkoiteta tilapäistä itse
aiheutettua vaivaa, vaan nyt otetaan esille valimoitakin
koskeva ongelma, nimittäin työntekijöiden altistuminen
käsitärinälle. Euroopan Unioni on säätänyt tärinädirektiivin1,
joka jäsenvaltioissa on saatettu voimaan kansallisina asetuksina, Suomessa siis valtioneuvoston asetuksena2. Tärinäasetuksen tarkoitus on suojella työntekijöitä työssä
esiintyvän tärinän aiheuttamilta haitoilta. Tämä asetus velvoittaa työnantajan arvioimaan työntekijöiden tärinäaltistuksen tason, sekä asettaa rajat tärinäaltistuksen määrälle.
Tärinäasetus on tullut voimaan jo vuonna 2005, mutta käytännön toteutuksessa ollaan vasta pääsemässä alkuun.
Tärinäasetus asettaa rajat erikseen käsitärinälle ja kehotärinälle. Käsitärinä on tärinää, joka välittyy käyttäjän kehoon
käsien kautta. Kehotärinällä puolestaan tarkoitetaan tärinää,
joka välittyy kehoon esimerkiksi istuimen tai lattian kautta.
Kehotärinä ei kuitenkaan ole valimoissa ongelma, sillä
kehotärinäaltistusta saattaa esiintyä lähinnä trukkien kuljettajilla. Käsitärinää puolestaan esiintyy enemmän, esimerkiksi valujen puhdistuksessa.

Tärinän vaikutukset
Käsitärinä voi aiheuttaa, tai olla altistavana tekijänä lukuisille terveyshaitoille ja vammoille. Tärinä vaikuttaa verenkiertoon, hermostoon, rustoihin ja jänteisiin, jopa luustoon.
Tärinä on usein huonon ergonomian haittoja tehostava tekijä. Kun työssä on paljon toistuvia liikkeitä ja huonoja
työasentoja, esimerkiksi nivelet ääriasentoon taivutettuna,
on se jo sellaisenaan rasittavaa ja saattaa aiheuttaa oireita
tai vammoja. Kun tähän vielä lisätään työvälineen tärinä, on
rasittavuus vielä huomattavasti suurempi. Osittain tämä
johtuu siitä, että tärinä aiheuttaa lihasten hallinnan heikkenemistä, joka aiheuttaa tiedostamatonta tarpeettoman suuren
voiman käyttöä. Kun työkalua puristetaan suuremmalla
voimalla seuraa siitä puolestaan se, että tärinä välittyy käsiin
entistä tehokkaammin.
Tärinän aiheuttamista haitoista parhaiten tunnettu on niin
sanottu tärinätauti, eli valkosormisuusoire. Muita tyypillisiä
tärinätyöhön liittyviä sairauksia ovat nivelrikko ja erilaiset
käsien hermosto-oireet, jotka ilmenevät puutumisena, pistelynä tai voimanpuutteena. Yleisiä hermosto-oireita ovat
esimerkiksi neuropatia ja rannekanavaoireyhtymä. Näiden
molempien oireet ovat hyvin samankaltaiset, mutta rannekanavaoireyhtymä voidaan hoitaa leikkauksella toisin kuin
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neuropatia, joten niiden erottaminen toisistaan on tärkeää.
Oireiden ilmaantuessa työterveyshuoltoon kannattaa olla
yhteydessä ajoissa3.
On selvää, että puutuneilla ja kömpelöillä käsillä myös
työn laatu heikkenee ja tapaturmariski kasvaa. Terveyshaitat aiheuttavat luonnollisesti sairauspoissaoloja, ja pahimmassa tapauksessa työntekijä siirtyy sairauseläkkeelle.
Näistä taas aiheutuu henkilökohtaisen haitan lisäksi kustannuksia sekä työnantajalle, että yhteiskunnalle. Työntekijöiden pysyminen terveenä on siis kaikkien osapuolten kannalta toivottavaa. Eräs tärkeimmistä tavoitteista Euroopan
Unionin työsuojeludirektiiveillä onkin juuri se, että mahdollisimman moni työntekijä pysyy terveenä ja työelämässä eläkeikään saakka.

Tärinäaltistuksen arviointi
Käsitärinäaltistusta arvioidaan kahdeksan tunnin työaikaan
suhteutettuna A(8) arvona, joka voidaan määrittää käytettyjen työkalujen, kuten hiomakoneiden ja talttavasaroiden,
tärinäpäästöarvoista ja altistusajasta. Tärinäpäästöarvo voi
olla laitteen valmistajan ilmoittama, luotettavasta tietokannasta hankittu, tai se voidaan selvittää mittaamalla. Valmistajan ilmoittamat arvot korjataan kertoimella, joka on pääsääntöisesti iskeville laitteille 2 ja muille 1,5. Altistusaika
puolestaan on se aika, jona työkalu on käyttäjän kädessä
käynnistettynä ja toiminnassa(liipaisuaika). Toisin sanoen
kahdeksan tunnin työpäivän altistusaika voi olla esimerkiksi kaksi tuntia. A(8) arvo lasketaan kaavalla:
(1)
Jossa ahv on käytettävän laitteen tärinäpäästöarvo, T on altistusaika ja T0 kahdeksan tunnin vertailuaika. Mikäli saman
työpäivän aikana käytetään useita laitteita, voidaan yllä
olevan kaavan mukaan lasketut osa-altistukset summata
kaavalla:
(2)
Näillä kaavoilla saatuja tärinäaltistusarvoja verrataan tärinäasetuksen antamiin rajoihin. Raja-arvo käsitärinälle on 5
m/s2, eikä sitä saa eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta ylittää lainkaan. Toiminta-arvo on 2,5 m/s2 ja sen ylittymisestä
seuraa velvoite tärinäntorjuntaohjelman laatimiseen. Tärinäntorjuntaohjelma on suunnitelma, johon työnantaja kirjaa
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toimet joilla pyritään vähentämään tärinän
työntekijöille aiheuttamaa kuormitusta.
No miten tiukkoja nämä rajat sitten käytännössä ovat?
Tutkitaanpa tilannetta muutaman esimerkin avulla: Oletetaan aluksi työpäivän
pitävän sisällään työskentelyä hiomakoneella ja talttavasaralla. Hiomakoneen
liipaisuaika on 2 tuntia ja talttavasaran
puoli tuntia. Käytetään hiomakoneelle,
uudehkoille laitteille tyypillistä, pienintä
sallittua valmistajan ilmoittamaa tärinäpäästöarvoa 2,5 m/s2, ja talttavasaralle
arvoa 10 m/s2. Suositusten mukaan hiomakoneen päästöarvo kerrotaan kertoimella 1,5 ja talttavasaran kerroin on 2.
Näin hiomakoneelle käytetään laskennassa arvoa 3,8 m/s2 ja talttavasaralle 20 m/s2. Tällöin osittaisaltistuksiksi saadaan kaavalla 1 hionnalle 1,9 m/s2 ja talttaukselle 5 m/s2. Kun osittaisaltistukset summataan kaavalla 2, saadaan työntekijän tärinäaltistusarvoksi 5,3 m/s2.
Tämä ylittää tärinäaltistuksen raja-arvon, joten jotain olisi
tehtävä.
Tutkitaan millä toimilla voidaan päästä selkeästi alle
raja-arvon. Asetetaan A(8) tavoitteeksi vaikkapa 4,5 m/s2.
Hiomakoneen tärinäpäästöarvo edustaa pienintä mahdollista tasoa ja sen osittaisaltistus 1,9 m/s2 on huomattavasti
pienempi kuin talttauksen 5 m/s2, joten keskitytään talttaukseen. Tärinäaltistus vähenee joko altistusaikaa lyhentämällä, tai hankkimalla pienemmän tärinäpäästöarvon
omaava laite. Tavoitearvoon 4,5 m/s2 päästään kun talttauksen osittaisaltistus saadaan putoamaan arvoon 4,1 m/s2.
Tähän päästään lyhentämällä liipaisuaika alle 20 minuuttiin
tai hankkimalla laite, jonka ilmoitettu tärinäpäästöarvo on
alle 8,2 (kertoimen kanssa 16,4). Altistusaikaa pitäisi siis
vähentää kolmanneksella tai tärinäpäästöarvoa noin kuudenneksella. Tästä puolestaan havaitaan, että käytännössä
helpoin tapa vähentää tärinäaltistusta, on käyttää pienemmän
tärinäpäästöarvon omaavia laitteita.
Entäs jos hankitaan talttavasara joka edustaa tärinätasoltaan markkinoiden parhaimmistoa? Saatavilla on talttavasaroita, joiden ilmoitettu tärinäpäästöarvo on minimi 2,5
m/s2, jolloin laskennassa voidaan käyttää arvoa 5 m/s2.
Tällöin esimerkkitapauksessamme talttavasaran osittaisaltistus on 1,25 m/s2 ja hionnan 1,9 m/s2, jolloin A(8) tärinäaltistukseksi saadaan 2,3 m/s2. Pysytään siis jopa toimintaarvon alapuolella!
Täytyy kuitenkin muistaa, että tärinäpäästöarvot voivat
olla huomattavasti korkeampiakin. Tärinätietokannoista4 voidaan havaita, että vanhemmille kulmahiomakoneille 6 m/s2
on vielä melko yleinen arvo, samoin talttavasaralle 15 m/s2.
Lasketaanpa vielä esimerkkimme korkeammilla arvoilla:
hiontaa 2 tuntia 6 m/s2 ja talttausta puoli tuntia 15 m/s2.
Korjatut arvot ovat siis 9 ja 30 m/s2. A(8) arvoksi saadaan
näin 8,7 m/s2, eli raja-arvo ylittyy jo reippaasti.
Vastaavasti voidaan vertailla miten nopeasti tärinäaltistuksen raja-arvo täyttyy erilaisilla tärinäpäästöarvoilla. Tilannetta selvittää kaavio kuvassa 1.
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Kuva 1. Raja- ja toiminta-arvojen täyttymisaika eri tärinäpäästöarvoilla.

Kaaviosta havaitaan, että tärinäpäästöarvon ollessa alle
8 m/s2, raja-arvon ylittäminen vaatii yli kolmen tunnin liipaisuajan. Kolmen tunnin liipaisuajan ylittäminen kahdeksan tunnin työpäivän aikana alkaa olla epätodennäköistä.
Samoin havaitaan, että mikäli käytössä on laite jonka tärinäpäästöarvo on yli 20 m/s2, kutistuu käytettävissä oleva
liipaisuaika hyvin nopeasti aivan olemattomaksi. Esimerkiksi joillekin vanhemmille talttavasaroille ilmoitettu tärinäpäästöarvo voi olla 30 m/s2, jolloin on käytettävä kertoimella korjattua arvoa 60 m/s2. Tällaisella arvolla päivän
tärinäkiintiö täyttyy 50 sekunnissa! On siis selvää, että tällaista laitetta voidaan hyödyntää tuotannossa enää vain
raaka-aineena.

Tärinäpäästöarvot
Selvä, on siis pyrittävä käyttämään mahdollisimman alhaisen tärinätason omaavia laitteita. Tärinäpäästöarvojen vertailun osalta tilanne on kuitenkin hieman haastava. Ainakaan
toistaiseksi kaikki työkaluvalmistajat ja jälleenmyyjät eivät
erityisemmin tuo esille laitteidensa tärinäpäästöarvoja, vaan
niitä on erikseen vaadittava. Jo käytössä oleville laitteille
arvoja ei välttämättä saa vaatimallakaan. Usein laitteiden
mainoksissa mainitaan, että laite on tärinävaimennettu, tai
että tärinää on x prosenttia vähemmän. Kuitenkaan mainoksessa ei välttämättä mainita laitteen tärinäpäästöarvoa tai
sitä mihin verrattuna tärinätaso on alhaisempi. Tärinäpäästöarvo tulisi kuitenkin olla mainittuna ainakin laitteen
käyttöohjeessa. Joidenkin valmistajien käyttöohjeessa on
vaaditun tärinäpäästöarvon lisäksi myös ISO 5349 standardin mukaisia arvoja erilaisille käyttötilanteille ja terille.
Tällöin saadaan hyvä kuva siitä miten käyttötilanne vaikuttaa tärinän tasoon. Tällaista käytäntöä voidaan pitää hyvänä
asiakaspalveluna.
Tärinäasetus sallii tärinäaltistusarvion tekemisen valmistajien ilmoittamilla tärinäpäästöarvoilla tai työpaikalla
tehtyjen mittausten pohjalta. Työpaikalla suoritettavilta tä19

Jatkuu

rinämittauksilta vaaditaan ISO 5349 standardien5 mukaan
kolmen akselin suunnassa tapahtuva tärinäkiihtyvyyksien
mittaaminen, mutta valmistajat tekevät mittauksensa eri
standardien mukaan ja esimerkiksi paineilmatyökaluille
voimassa olevat ISO 8662 sarjan standardit6 vaativat mittauksen vain yhden akselin suunnassa. Tämä ISO 8662 standardisarja on uudistumassa standardisarjaksi ISO 28927,
joka on näillä näkymin kokonaisuudessaan käytössä viimeistään vuonna 2010. Uusi konedirektiivi7 nimittäin astuu
voimaan 29.12.2009, ja se edellyttää standardisoinnin saattamista ajan tasalle. Siihen saakka valmistajien ilmoittamia
tärinäpäästöarvoja korjataan CEN teknisen raportin 153508 -mukaan. Kyseisessä raportissa määritetään tärinäpäästöarvoille kertoimet, joilla niitä tulee korjata, jotta ne vastaisivat
paremmin todellisuutta. Yksinkertaistettuna pääsääntö on
se, että iskeville laitteille kerroin on 2 ja muille 1,5. Ilman
kerrointa tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää lähinnä sellaisissa tilanteissa, joissa laitetta käytetään tavanomaista kevyemmin, eli esimerkiksi hiomakonetta kiillotukseen tai
iskuporakonetta ilman iskua. Työpaikkamittauksissa saatuja tärinäpäästöarvoja ei kertoimilla tarvitse korjata, kuten ei
myöskään tietokannoista löytyviä ISO 5349 standardin
mukaisia arvoja. On siis oltava tarkkana, ettei vertailla
työkaluja keskenään eri standardien mukaisilla arvoilla.
Uudistetun standardisarjan ISO 28927 tultua voimaan valmistajien ilmoittamia tärinäpäästöarvoja voidaan pitää
luotettavina ja käyttää ilman kertoimia, mikä olisi mielestäni ollut perusedellytys tärinäasetuksen voimaantulolle.
Laitteiden tärinätaso ei suinkaan ole vakio, vaan se vaihtelee käyttötilanteen mukaan. Iskevillä laitteilla tämä tärinätason vaihtelu ei välttämättä ole kovin suuri, sillä suuri
osa tärinästä aiheutuu itse laiteesta, vaikka esimerkiksi
työstettävällä materiaalilla ja syöttövoimalla oma vaikutuksensa onkin. Tutkimuksessamme iskevien laitteiden mitattu
tärinäpäästöarvo oli pääsääntöisesti kertoimella korjattua
valmistajan ilmoittamaa arvoa pienempi. Tilanne on toisenlainen esimerkiksi hiomakoneiden osalta, jotka hyvin tasapainotettuina eivät sinänsä tärise juuri lainkaan. Suurin osa
tärinästä aiheutuukin varsinaisesta hiontaprosessista. Tästä
syystä tärinätasoon vaikuttavat voimakkaasti esimerkiksi
käytetty syöttövoima, laikan karkeus ja laatu, työstettävä
materiaali ja käyttäjä. Nämä vaihtelut voivat olla hyvinkin
suuria. Keskustelin GIFA messuilla aiheesta erään hiomatarvikevalmistajan tärinäasiantuntijan kanssa. Hän oli tehnyt
mittauksia tärinätasoista karalaikkahiomakoneella käyttäen
erilaisia kovametalliteriä. Mittauksissa oli suoritettu aina
sama operaatio samalla laitteella terämallia vaihdellen.
Terän vaikutus tärinätasoon oli niin voimakas, että suurimmat mitatut arvot olivat kolminkertaiset pienimpiin verrattuna. Tällaisten muuttujien huomiointi on kuitenkin tärinäaltistusarvioinnin yhteydessä käytännössä mahdotonta. EN
ISO 20643 määrää, että kyseisen standardin julkaisupäivän
(2.2.2005) jälkeen laadituissa testisäädöksissä tulee mittaustavan olla kolmiakselinen, ja annettavan päästöarvon
tulee edustaa ylintä neljännestä laitteiden käytössä ilmenevän tärinän vaihteluvälistä. Tämä tulee siis koskemaan myös
ISO 28927 standardeja.
Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että koska todellisen
tärinätason arviointi on vaikeaa, käytetään niin suuria arvoja, että myös käytännössä pysytään lähes varmasti niiden
20

alapuolella. Tästä saattaa seurata se, että vaikka laitteet
kehittyvät ja niiden tärinätasot laskevat, saattavat laitteille
ilmoitetut tärinäpäästöarvot kuitenkin nousta huomattavasti kun ne ilmoitetaan ISO 28927 standardin mukaan. Tämä
on kuitenkin vain spekulaatiota ja todellinen tilanne selviää
vasta ajan myötä.

Tärinähaitoista eroon
Siedettävälle tärinäaltistustasolle on usein mahdollista
päästä valitsemalla käyttöön alhaisen tärinätason laitteita,
mutta täriseville työvaiheille voidaan myös etsiä vaihtoehtoisia menetelmiä, jotka eivät tärinää aiheuta. Ilman suuria
investointeja tapahtuvia merkittäviä muutoksia esimerkiksi
valujen puhdistusmenetelmiin on kuitenkin vaikea löytää.
Toki automaatio kehittyy ja esimerkiksi robottisovellusten
ohjelmointi on helpottunut ja joustavuus kasvanut, mutta
pääsääntöisesti edellytys automatisoinnille on silti, että
kappaleet ovat melko pieniä ja sarjat melko suuria. Mikään
automaattinen järjestelmä ei myöskään reagoi ihmisen veroisesti satunnaisiin muuttujiin.
On hyvä muistaa että suurin osa tärinän aiheuttamista
haitoista syntyy yhdessä muiden rasitustekijöiden kanssa.
Siksi onkin aivan paikallaan arvioida voitaisiinko työskentelyn ergonomiaa parantaa jollain yksinkertaisella keinolla.
Esimerkiksi valujen puhdistuksessa käsiin kohdistuvaa rasitusta voidaan vähentää huomattavasti jo sillä, että helpotetaan työstettävien kappaleiden asemointia, jolloin on
helpompi päästä hyviin työasentoihin. Tärinää vaimentavilla käsineillä voidaan vähentää tärinäaltistusta esimerkiksi
hionnan yhteydessä, mutta iskevien laitteiden yhteydessä
niistä ei suurta apua ole. Tärinää vaimentavien käsineiden
testistandardi uudistuu loppuvuodesta, jolloin niille toivottavasti saadaan jokin tehokkuutta arvioiva kerroin työkalutyypeittäin. Keventimillä puolestaan voidaan vähentää
työvälineen kannatteluun tarvittavaa voimaa. Suurien kappaleiden kohdalla voidaan työkaluihin tehdä muutoksia,
joilla työasento paranee. Esimerkiksi laajojen vaakapintojen
hionnassa voidaan käyttää kulmahiomakoneen sijaan jatkovarrellista nauhahiomakonetta, jolloin voidaan työskennellä seisaaltaan. Myös tärinälle altistavan työn määrää täytyy
pyrkiä vähentämään. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi
huomioimalla jo etukäteen miten ja millä välineillä kappaleet puhdistetaan, kuten myös tuotannon laadun parantamisella. Puhdistamohan on tuotantoprosessin virheiden ja
epätarkkuuksien kaatopaikka. Erityisesti tulee kiinnittää
huomiota siihen mistä johtuu tarve käyttää talttavasaroita
tai muita iskeviä laitteita ja voidaanko siihen vaikuttaa. Työn
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tauottamisessa on parempi, että tärinäaltistus katkeaa mahdollisimman usein vaikka lyhyeksikin ajaksi, kuin liian
harvoin pidemmäksi ajaksi.
Tärinähaittojen vähentämiseen on siis helppojakin keinoja, mutta jos tärinäaltistuksesta halutaan pääosin eroon,
on keksittävä jotain merkittävää uutta käytössä olevien
menetelmien tilalle. Tämä voi olla kuitenkin erittäin haastavaa, kuten seuraavasta ilmenee: Löysin laboratoriomme
kirjastosta kirjan nimeltä Foundry Engineering9. Tekijänä
kolme henkilöä MIT:n metallurgian laitokselta. Vaikutti siis
varsin pätevältä opukselta. Luin kirjasta valujen puhdistusta käsittelevän kappaleen, ja totesin, että tässähän on varsin
selkeä ja kattava kuvaus aiheesta. Piirrettyjen kuvien tyyli
oli hieman vanhahtava, joten arvelin että taitaapa kuitenkin
olla jo hieman vanhempi teos. Tarkistin asian ja järkytys oli
suuri; kirjahan on vuodelta 1959 eivätkä menetelmät ole
muuttuneet juuri lainkaan! Jos kukaan ei ole viiteenkymmeneen vuoteen keksinyt valujen puhdistukseen mitään
mullistavaa uudistusta, niin onko se edes mahdollista? Tässäpä pohdittavaa kaikille lukijoille.
Lopuksi on vielä mainittava, että valimoala on saanut
kehuja siitä, että on reagoinut esimerkillisesti tärinädirektiivin velvoitteisiin, muun muassa panostamalla tärinäoppaaseen3 ja parhaillaan loppuvaiheessa olevaan Työsuojelurahaston tukemaan tutkimukseen Käsiinkohdistuvan tärinähaitan vähentäminen valimotyössä. Työtä on vielä tarkoitus jatkaa hankkeella, jossa mm. tehdään valimoille soveltuva viranomaisten hyväksymä malli tärinäaltistusarvioinnille ja tärinäntorjuntaohjelmalle.

Lähteet:
1

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/44/EY, 25.6.2002,
terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä)
aiheutuville riskeille.
2
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta, 48/2005, 27.1.2005
3
Peräsaari, T, Orkas, J. Uuden tärinädirektiivin vaikutus valimotyöhön.
Teknillisen korkeakoulun Valimotekniikan laboratorion julkaisuja;
1/2007. Helsinki 2007. 70 s. ISBN 978-951-22-8814-4
4
Arbetslivsinstitutet, Vibration Database. Internet tärinätietokanta.
http://vibration.arbetslivsinstitutet.se/eng/havhome.lasso
5
ISO 5349-1 ja ISO 5349-2. Mechanical vibration - Measurement and
evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration. Part 1:
General requirements, 2001. Part 2: Practical guidance for measurement at the workplace, 2001.
6
ISO 8662-x sarja. Hand-held portable power tools - Measurement of
vibrations at the handle. Useita osia eri työkalutyypeille.
7
Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivi 2006/42/EY, annettu
17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta.
8
CEN/TR 15350 CEN tekninen raportti. Mechanical vibration. Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration using
available information including that provided by manufacturers of machinery. Helsinki: SFS 2006.
9
Taylor, H, Flemings, M, Wulff, J. Foundry Engineering. John Wiley &
Sons, New York, USA 1959.
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Valuterästen
lämpökäsittely
Tällä hetkellä valettavat teräkset pääsääntöisesi lämpökäsitellään. Ainoan poikkeuksen
muodostavat osa tulen- ja kulutuksenkestävistä teräslaaduista. Lämpökäsittelyillä varmistetaan, että teräs täyttäisi standardin sille
asettamat vaatimukset. Lämpökäsittely myös
homogenisoi valetun kappaleen rakennetta.
Lämpökäsittelyllä voidaan myös poistaa ei
toivottuja mikrorakenteita ja erkaumia. Yleisesti ottaen lämpökäsittely parantaa aineen
ominaisuuksia tai ainakin jotain aineen ominaisuutta tulevaa käyttötarkoitusta silmällä
pitäen.

Täytyy muistaa, että valaminen on aina myös lämpökäsittely. Hiekkavalusta tosin voidaan sanoa, että se on varmaankin maailman huonoin lämpökäsittely. Hiekkavalussa
jäähtymisnopeudet ovat niin hitaita, että aikaa haitalliselle
reaktioille on yllin kyllin, jolloin ne usein myös tapahtuvat.
Tyypillisimpiä hiekkavalun ongelmia ovat suuri raekoko,
suotautumat ja raerajoille erkaantuvat karbidit ja nitridit. On
kuitenkin mahdollista valaa rakenneterästä ilman, että sitä
tarvitsee lämpökäsitellä, Tällöin vain täytyy kiinnittää erityistä huomiota kappaleen seinämänpaksuuksiin, sulan
koostumukseen ja prosessin toistettavuuteen.

Terästen lämpökäsittelyn teoriaa
Lämpökäsittelyllä pyritään synnyttämään haluttu mikrorakenne, jolla materiaaliin muodostuvat toivotut ominaisuudet
termodynamiikan reunaehtojen rajoissa. Teräksen rautahiili-systeemillä on vain kolme olomuotoa, joita ovat ferriitti, austeniitti ja sementiitti. Kaikki muut teräksen rakenteet ovat näiden kolmen olomuodon yhdistelmiä. Tällaisia
yhdistelmiä ovat mm. perliitti, martensiitti ja bainiitti. Lopullisiin aineen ominaisuuksiin vaikuttavat materiaalin hilavirhepitoisuus sekä erilaiset sulkeumat ja erkaumat, joihin
taas vaikuttavat niin seostus kuin lämpökäsittelytkin. Eli
käytännössä katsotaan millainen mikrorakenne ”cocktail”
tuottaisi teräkselle toivotut ominaisuudet, jonka jälkeen
tehdään sopiva seos joka lämpökäsitellään.

Perusmuodot
• Ferriiti on raudan TKK-kidemuoto (tilakeskinen kuutolli22
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nen), joka pystyy liuottamaan välisijoihinsa n. 0.02% hiiltä
lämpötilassa 727 ºC. Ferriitin kovuus on vaatimattomat 6090 HBW.
• Austeniitti on raudan PKK-kidemuoto (pintakeskinen
kuutiollinen), joka pystyy liuottamaan välisijoihinsa hiiltä
n. 2.1 % lämpötilassa 1148 ºC.
• Sementiitti on raudan ja hiilen välinen yhdiste Fe3C, jonka hiilipitoisuus on 6.7 %. Tämä yhdiste on erittäin kova ja
hauras (820 HBW = n. 1000 HV)

Yhdistelmät
• Perliitti on ferriittiä, jossa on sementiittilamelleja vieretysten ferriitin sisällä. Hienolamellisen perliitin sementtilamellien paksuus on 0.0001 mm ja sen kovuus on noin 400
HBW. Karkealamellisen perliitin lamellivahvuus on 0.0004
mm ja sen kovuus on noin 200 HBW.
• Martensiitti on ferriittiä, jossa on ylimääräistä liuennutta
hiiltä (ylihiilinen ferriitti). Kiderakenne on hieman vääntynyt TKK-kide. Kovuus on välillä 20 – 65 HRC.
• Bainiitti on ferriittilamelleja joiden pinnalla on erkaantunut
pieniä sementiittierkaumia.
Niukkaseosteisen teräksen valutilainen rakenne on kokolailla kuvassa 1 olevan tasapainopiirroksen mukainen,
koska jäähtymisnopeus muotissa on riittävän hidas tasapainon saavuttamiseksi. Tasapainopiirroksen rakenteesta
pystytään poikkeamaan kun jäähtymisnopeudet ovat riittävän suuria. Eli lämpökäsittelyillä pystytään luomaan tasapainotilasta poikkeava mikrorakenne seostuksen rajoissa.
Yleisimmät valuterästen lämpökäsittelyt
• Normalisointi
• Nuorrutus
• Tasaushehkutus ja myöstö
• Karkaisu ja päästö
• Liuotushehkutus
• Pehmeäksihehkutus
• Jännitysten poistohehkutus
Vähemmän yleisiä lämpökäsittelyjä ovat
• Hiiletyskarkaisu
• Typetys
• Erkautuskarkaisu
• Bainitointi
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Kuva 2. Normalisoitu mikrorakenne GS-52. R0.2=424 MPa,
Rm=620Mpa, A=25%, Z=53%, Charpy-V +20C = 65J. Mitta-asteikko =
0.1mm

Kuva 1. Rauta-hiili-tasapainopiirros. Kuvassa esitetty raudan eri kiderakenteiden esiintymisalueet ja muodostuvat mikrorakenteet. [2]

Normalisointi
On yleisin rakenneterästen lämpökäsittely, jolla pyritään
pienentämään metallin raekokoa ja homogenisoimaan rakennetta. Samalla liuotetaan erinäisiä erkaumia. Normalisointi parantaa merkittävästi rakenteen sitkeyttä. Kuvista
2 ja 3 huomaa selvästi kuinka lämpökäsittely muuttaa teräksen raekokoa. Normalisoinnissa terästä hehkutetaan
hieman yli 900 ºC asteen lämpötilasta, josta kappale nostetaan ilmaan jäähtymään.

Nuorrutus
Nuorrutusta tehdään etupäässä nuorrutusteräksille, mutta se
soveltuu myös martensiiittisille ruostumattomille ja rakenneteräksille. Nuorrutusteräkset ovat erittäin lujia, mutta
kohtalaisen sitkeitä teräksiä. Myötölujuudet ovat välillä
600-1000 Mpa, murtovenyvän ollessa 8-12 %. Nuorrutuksessa kappale karkaistaan, jonka jälkeen se päästetään 600
– 700 ºC asteen lämpötilassa. Karkaisuhehkutus suoritetaan
tavallisesti lämpötila-alueella 880 – 900 ºC astetta, josta
kappale tavallisimmin kastetaan, joko öljyyn tai veteen.
Nuorrutusteräkset olisi hyvä päästää välittömästi karkaisun
jälkeen, jotta sammutuksessa syntyneet jännitykset eivät
riko kappaletta.
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Kuva 3 Valutilainen mikrorakenne GS-52. R0.2=404MPa,
Rm=646Mpa, A=10%, Z=10%, Charpy-V +20C = 7J. Sama suurennus kuin kuvassa 1.

Tasaushehkutus ja myöstö
Tasaushehkutus ja myöstö on pääsääntöisesti tarkoitettu
rakenneteräksille. Käytännössä toteutus on normalisointi
jota seuraa myöstöhehkutus. lämpötilassa 550-650 ºC. Tällä tavalla saadaan materiaalia, joka on homogeenistä ja
helposti työstettävää, ja jolla on pienet muodonmuutokset
koneistuksen aikana ja jälkeen.

Karkaisu ja päästö
Karkaisu on tarkoitettu etupäässä karkaistaville, martensiittisille ruostumattomille ja nuorrutusteräksille. Karkaisuhehkutus suoritetaan austeniittialueella, josta teräs sammutetaan joko veteen, öljyyn tai ilmaan. Sammutusväliaine
valitaan siten, että sillä saavutettava jäähtymisnopeus jäähdyttää teräksen martensiittimuutosalueelle ennen kuin teräksen muita rakenteita kuten bainiittia tai perliittiä ehtii
muodostua. Sammutuksen jälkeen suoritetaan yleensä päästö, koska karkaistu materiaali sellaisenaan erittäin haurasta.
Päästössä kappaletta hehkutaan yleensä lämpötila alueella
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150 – 450 ºC. Lämpötila välillä 200 – 400 ºC on olemassa
alemman päästöhaurauden vaara. Päästössä teräs sitkistyy
ilman, että kovuus merkittävästi laskee. Tosin mitä korkeampi päästölämpötila sitä suurempi on kovuuden lasku.
Teräksen karkenevuuteen voidaan vaikuttaa seostuksella,
kuten kaaviosta 1 voidaan nähdä. Mitä parempi seoksen
karkenevuus on, sitä syvemmälle se karkenee kulloisellakin
sammutusväliaineella, ja sitä suurempi on martensiitin
prosentuaalinen osuus kappaleen tietyssä paikassa. Eli
seostuksella voidaan lisätä martensiitin osuutta rakenteessa,
mutta muutoin sillä ei juuri ole vaikutusta kappaleen kovuuteen. Martensiitin kovuuteen ei taas vaikuta mikään muu
kuin aineen hiilipitoisuus. Mitä enemmän hiiltä, sen kovempaa martensiittia saadaan. Eli kappaleen lopullinen kovuus
muodostuu martensiitin osuudesta sen kovuudesta rakenteessa. Martensiitin kanssa tyypillisesti esiintyviä muita
rakenteita ovat mm. jäännösausteniitti, bainiitti ja perliitti.

Sammutusväliaineet
Vesi on vanhin käytetyistä sammutusväliaineista. Se on
samalla myös tehokkain. Toisaalta hyvän tehon haittapuolena, että vesisammutetuilla kappaleilla on melko suuri
halkeilutaipumus. Vettä voidaan pehmentää lisäämällä
siihen polymeerejä. Vesi polymeeri yhdistelmällä saavutetaan melko hyvä sammutusteho, jota voidaan myös säätää
polymeeripitoisuutta muuttamalla. Mitä enemmän polymeeriä on vedessä sitä pienempi seoksen jäähdytysteho.
Polymeerin haittana on huono säilyvyys, mikäli seosta ei
käytetä, muodostuu siihen helposti bakteerikasvustoa.
Öljy on myös melko pitkään käytetty sammutusväliaine.
Öljyllä saavutetaan tasaisempi jäähtymisnopeus ja esim.
nuorrutusterästen halkeilutaipumus on öljyllä vettä vähäisempi. Öljyn huonona puolena voidaan pitää voimakasta
savun muodostusta ja palovaaraa. Lisäksi öljyyn kastetut
kappaleet täytyy pestä, mistä syntyy jätevettä. Sulia suoloja käytetään pääsääntöisesti etappikarkaisuissa kuten bainitoinnissa. Suolasula voidaan lämmittää sopivaan lämpötilaan
kuten välille 300-500 ºC, jolloin kappaleen jäähtyminen
voidaan pysäyttää haluttuun lämpötilaan. Kaasujen käyttö
sammutusväliaineena on yleistynyt viimeaikoina lähinnä
laitteistojen kehittymisen myötä. Kaasusammutuksen etuna
on hyvä säädettävyys. Haittoina voidaan taas pitää laitteistojen kalleutta ja huonoa jäähdytystehoa ainakin panosten
käsittelyssä kuten kaaviosta 2 käy selville.

Kaavio 1. Kaaviossa on nähtävissä eri seosaineiden vaikutus teräksen
karkenevuuteen. Mitä suurempi kerroin sitä paremmin teräs karkenee.
[1]

Kaavio 2. Kaaviossa on eri sammutusaineiden lämmönsiirtokertoimia.
[1]

Liuotushehkutus
Liuotushehkutusta tehdään pääsääntöisesti austeniittisille ja
ferriittis-austeniittisille teräksille. Käsittelyn pääasiallinen
tarkoitus on kromikarbidien liuottaminen, jotta raerajakorroosiolta vältyttäisiin. Liuotushehkutuksessa kappaleen
lämpötila nostetaan 1000–1100 ºC asti. Riittävän pitoajan
jälkeen kappale sammutetaan veteen, jotta kromi-karbideille ei jäisi aikaa erkaantua uudelleen.
Kuva 4. Vasemmanpuoleinen vetosauva on valutilainen. Oikeanpuoleinen vetosauva on liuotushehkutettu. Valutilainen on selvästi murtunut
hauraasti. Todennäköisin syy on duplex-teräksen SS2324 raerajoille
erkaantuneet kromikarbidit, jotka saavat murtuman etenemään raerajoja pitkin.
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Lämpökäsittelyn ongelmat
(mikä voi mennä pieleen)
• Käsittelyssä muodostuu ei toivottu mikrorakenne
o Liian korkea hehkutuslämpötila ja/tai pitkä hehkutusaika saa aikaan rakeenkasvua
o Käsittelyssä syntyy ei toivottuja erkaumia, kuten
karbideita tai nitridejä
• Jäännösjännitykset
o Kappaleeseen muodostuu epätasainen lämpötilajakauma käsittelyssä johtuen uunista tai kappaleen
seinämän paksuuksista.
o Aiheuttavat muodon muutoksia, jotka saattavat
syntyä esim. koneistuksen yhteydessä jännitysten
lauetessa.
• Kappaleen pinnassa saattaa syntyä hiilenkatoa, mikä johtaa alentuneeseen pintakovuuteen.
• Kappaleen pinnasta saattaa huomattava kerros hapettua.
• Lämpökäsittely unohtuu tehdä. Kappaleesta voi olla
jälkikäteen hyvin vaikea havaita onko käsittely tehty, jollei käsittelyllä ole huomattavaa vaikutusta esim.
kovuuteen.

OY DIACO AB
Valimoteollisuuden laitetoimittaja jo 50 vuotta
Tärkeimmät yhteistyökumppanimme:
AGTOS GmbH
Pintakäsittelylaitteet, sinkokoneet ja varaosat
Patruunasuodattimet
B.G.T. GmbH (ARASIN)
Aminikaasujen pesurit
CYRUS GmbH
Tärytekniikka, panostuslaitteet, tyhjennystäryt,
punnitus- ja annostelutekniikka, vaa’at (Herweg)
Deichmann Umwelttechnik GmbH
Suodatinlaitteistot
HIMMELMANN & Co. o.H.G.
Nostomagneetit – sähkömoottorit

Lopuksi

Hottinger Maschinenbau GmbH
(ARQUES Industries AG)
Suuren kokoluokan keernakoneet

Lämpökäsittely on usein valukappaleen viimeinen valmistusvaihe valimossa, mutta ei missään määrin vähäisin, sillä
vasta lämpökäsittelyssä kappale saavuttaa ne ominaisuudet,
joita siltä käytössä vaaditaan.

I.A.S. GmbH
Induktiouunien induktorit ja kelat
– huolto ja korjaus

Kuvat
1.Lämpökäsittelyoppi; Seppo Kivivuori, Seppo Härkönen; Teknologiateollisuus ry.
2. www.ims.tut.ﬁ/vmv/2004/vmv_4_1.php

Künkel-Wagner GmbH
Kaavauskoneet ja sekoittimet
PUMA valukoneet (SLS)
Neuhof Giesserei- und Fördertechnik GmbH
Valimon tarvesuunnittelua laitteineen
Valimohiekkojen elvytyslaitteet, hiekkasiilot,
murskaimet, pneum. kuljettimet
RUSSIG Fördertechnik GmbH & Co.KG
Putki- ja ruuvikuljettimet, ketju- ja hihnaelevaattorit,
sulkusyöttimet
RW-Giessereimaschinen GmbH (Röperwerk)
Keernatykit ja varaosat
Webac GmbH
Kaasutuslaitteet, keerna- ja kaavaushiekan sekoittimet
AXMANN Anlagenbau GmbH
– hiekanseikoittimet
– peitosteiden valutuslaitteet
– peitosteiden ja sideaineiden
letku-, kalvo- ja ruuvipumput
OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09-6821544 fax 09-6821778
e-mail: diaco@diaco.ﬁ
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MAG-täytelankahitsaus
Hitsaamiseen teräsvalimossa liittyy monenlaisia hitsausmetallurgisia ongelmia, kuten teräksen hitsattavuus ja ominaisuudet, hitsauslisäaineen valinta, hitsauslämmön vaikutukset, esikuumennus, jälkilämpökäsittelyt sekä yms. ongelmitta. Hitsauskohdan valmistelulla ja riittävällä tilallakin
on oma merkityksensä. Myös hitsataanko puikolla vai
MAG-täytelangalla vaikuttaa.
MAG-täytelankahitsauksessa käytetään erillistä suojakaasua ja lisäaineena toimii itse täytelanka. Menetelmä on
hyvin yleisesti käytetty Suomessa sisätiloissa suoritettavissa hitsauksissa. Menetelmä on kasvattanut tasaisesti suosiotaan MIG/MAG-menetelmän vanavedessä 70-luvulta
lähdettäessä puikkohitsausmenetelmän kustannuksella.

MAG.täytelankamenetelmä
soveltuu hyvin kaikille teräksille
Se sopii hyvin myös kaikkiin hitsausasentoihin riippuen
lankatyypistä. Aineenpaksuudet lähtevät noin 2 mm:stä.
Työolosuhteissa se sietää enemmän vetoa ja enemmän epäpuhtauksia, kuin umpilanka, sietää molempia vähemmän
kuin hitsauspuikko. Menetelmä on myös hyvin mekanisoitavissa.
Tuottavuus on hyvä varsinkin asentohitsauksissa verrattuna umpilankaan. Puikkoon verrattuna hyvä tuottavuus
kaikissa asennoissa. Tunkeuma on hyvä ja menetelmä tuottaa myös vähän roiskeita. Lisäainevalikoima on hyvin
monipuolinen. Pohjamaalatun ja valssihilseisen levyn hitsaus
varmempaa kuin umpilangalla, toisin sanoen parempi tiiveysvarmuus, varmuus silti pienempi, kuin hitsauspuikolla

Hitsiaineella on hyvät mekaaniset ominaisuudet.
Tämä menetelmä tunnetaan Euroopassa (EN ISO 4063):
Nro 136, MAG-täytelankahitsaus, Tubular-cored metal-arc
welding with active gas shield.
Yhdysvalloissa (AWS/ASME): Flux-cored arc welding,
Käytetty tunnus: FCAW. Muita nimityksiä tälle menetelmälle on täytelankahitsaus, tubular wire welding, cored
wire welding, MAG-cored wire welding, FCA-welding
jne.
Kilpailevia menetelmiä tälle on puikkohitsaus sekä MAGhitsaus umpilangalla.
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Täytelangan edut umpilankaan verrattuna ovat peräti
1,5-2x suurempi nopeus asentohitsauksissa, mahdollisuus
tuottaa asentohitsausta rutiilitäytelangoilla. Tämä menetelmä on luultavasti myös nopeampi jalko- ja alapiena-asennossa. Hitsauskohta on vähemmän arka hitsauskohdan
epäpuhtauksille: vähemmän huokosarkuutta, josta seuraa
vähemmän korjauksia;
Vähemmän roiskeita, joten vähemmän roiskeiden poistoa.
Liitosvirhevaara on myös pienempi ja lisäainevalikoima
suurempi. Täytelankatyypit tuovat vielä erillaisia lisäetuja.
Haittapuoliksi on laskettava 2-3 kertaa kalliimpi hinta.
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Menetelmä tuottaa enemmän hitsaussavuja/huuruja sekä
on arempi kostumaan, josta seuraa huokosia.
Täytelankahitsauksen etuja puikkohitsaukseen verrattuna
on noin1,5-2,5x suurempi nopeus asentohitsauksissa. Rutiilitäytelangoilla mahdollistavat asentohitsausta. Ne ovat
myös nopemapia jalko- ja alapiena-asennossa. Lisäaineen
jatkuvuus (lanka) sekä pienempi kostumisen arkuus ovat
myös vahvoja puolia.
Edut vaihtelevat vielä täytelankatyyppien kesken. Täytelangan haittapuolia ovat: ”hankalammat” hitsauslaitteet,
hitsausarvojen säätämisen hankaluus, suojakaasun tarve
sekä hinta, joka on noin 1,5 kertaa kalliimpi (Tämä on tosin
näennäinen haitta, koska todellisuudessa hinta/hitsiainekilo
on lähes sama). Jälleen kerran, täytelankamenetelmä tuottaa
enemmän hitsaussavuja (so. huuruja).
Sitten hieman lukuja:
Rutiiliasentohitsaustäytelangat
Iskusitkeys:
-20 ºC
-40 ºC
OK Tubrod 15.14 15.17
PZ6113
6138

-60 ºC
15.11
6115

Esimerkki: Pystypiena (PF), 4,5 mm
Ø 1.2 mm
OK Tubrod 15.14 200 A/23 V 26 cm/min Hitsiaineentuotto
OK Autrod 12.51 150 A/22 V 15 cm/min Hitsiaineentuotto
OK 48.00
150 A/23 V 10 cm/min Hitsiaineentuotto

3,0 kg/h
2,0 kg/h
1,7 kg/h

Esimerkki: Seostamaton rakenneteräs
Puikko
MAGMAGSuojaumpilanka täytelanka
kaasu
e/kg
e/kg
e/kg
e/m3
Lisäaineen ostohinta (riippuu asiakkaasta, määristä jne)
2,5
1
3
2
Riittoisuus: saatu hitsiainemäärä/käytetty lisäainemäärä
0,65
0,95
0,95
Suojakaasun
kulutus:
0,4 m3/kg = 0,8 e/kg
Hitsiaine:

e/kg

e/kg

3,8

1,1

3,1
+ suojakasu 0,8 e/kg
Hitsausaineet yhteensä:e/kg

hitsiaine
3,8

1,1+0,8

3,1+0,8

= 3,8

= 1,9

= 3,9

Täytelanka koostuu stabilointi ja ionisointiaineista, seostavista aineista, kuonaa muodostavista aineista, kaasuja kehittävistä aineista sekä deoksidointi aineista.
Lisäaine on siis putkimainen lanka, jonka sisällä on täyte,
tästä nimitys täytelanka.
Täytelankojen jaetaan suojakaasun kanssa hitsattaviin ja
ilman suojakaasuja hitsattaviin itsesuojaaviin V, W, Y täytelankoihin, joiden käyttö on hyvin vähäistä.
Ensimmäiseen kategoriaan kuuluu: R: Rutiili, jossa on
hitaasti jähmettyvä kuona, ”rutiilijalkolanka”. P: Rutiili,
jossa on nopeasti jähmettyvä kuonta, ”rutiiliasentolanka” ,
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B: Emäslangat sekä M: Metallilangat.
Rutiilitäytteet sisältävät runsaasti titaanioksidia, rutiilia,
ja piioksidia. Nämä muodostavat runsaasti kuonaa hitsin
pinnalle. Kuona on metallurgiselta olemukseltaan hapanta.
Langat jaotellaan hitsausasennon mukaan, kuonan jähmettymisaikaan perustuen. Asentolangoilla P voi hitsata kaikissa asennoissa ja niisä on hienopisarainen aineensiirtyminen,
kun taas jalkohitsauslangoilla R, hitsaaminen onnistuu vain
PA- ja PB-asennoissa. Asentolangoilla on erinomaiset hitsausominaisuudet ja ne ovat tehokkain lankatyyppi asentohitsauksessa.
Emästäytelangat sisältävät runsaasti kalkkia ja kalsiumﬂuoridia. Nämä muodostavat myös kuonaa mutta eivät niin
paljoa, kun rutiililangat. Muodostuva kuona on olemukseltaan
emästä. Aineensiirtyminen on suuripisaraista. Metallurgiselta laadultaan, hitsiaine on näissä parasta. Nämä ovat myös
kaikista lankatyypeistä vähiten arkoja epäpuhtauksille.
Metallitäytelangat sisältävät metallijauhetta. Yleisimmin
niissä on rautajauhetta. Nämä eivät muodosta kuonaa ollenkaan. Aineensiirtyminen on hienopisaraista. Tämä on riittoisin lankatyyppi täytelankaperheestä. Tehokkuus on myös
hyvä PA- ja PB- asennoissa.
Suojakaasuina rutiilitäytelangoilla ja emäslangoilla käytetään seoskaasu M21(Ar-CO2 -seoskaasu), CO2 tai molempia. Metallitäytelangoilla käytetään vain seoskaasua.
Täytelankoja käytetään Suomessa pääsääntöisesti 99 %
suojakaasun kanssa. Osuus koko lisäainekulutuksesta on
noin 25 %. Täytelankoja käyttäjät jakaantuvat seuraavasti:
Telakat noin 60 %, Konepajat noin 30 % ja Offshore noin
10 %. Suosituin täytelankojen halkaisija on 1,2 mm, jota
käytetään noin 90 % kaikesta. Koot 1,0 mm, 1,4 mm ja 1,6
mm jakavat jäljelle jäävät 10 %. Täytelankatyypeistä suosituimpia ovat metallitäytelangat sekä rutiiliasentolangat,
joiden kumpaisenkin osuus on noin 50 % koko määrästä, 1
% määrää edustaa sitten jäljelle jäävät täytelankatyypit.
Telakat käyttävät pääsääntöisesti metallitäytelanka ja
rutiiliasentolanka, metallilankana: OK Tubrod 14.12 (yleisin
lanka telakoilla) ja rutiililankana: PZ6113 (yleisin lanka
telakoilla). Iskusitkeys(-40 ºC): OK Tubrod 14.04 ja 15.17,
PZ6138 ja 6115
Offshore: Rutiiliasentolanka ja jonkin verran metallitäytelanka. Iskusitkeys: -40 ºC rutiili: OK Tubrod 15.17 ja
PZ6138 ja metalli: OK Tubrod 14.04 ja 14.05
Konepajaoissa käytetään metallitäytelanka ja rutiiliasentolanka, metalli: OK Tubrod 14.12 ja rutiili: OK Tubrod
15.14 ja PZ6113. Iskusitkeys(-40 ºC): OK Tubrod 14.04 ja
15.17, PZ6138.
Teräsvalimoiden käytössä ensimmäinen asia on päättää
täytelankatyyppi.
Rutiililangat muodostavat kuonaa ja täten kuonasulekamavaaran. Toisaalta asentohitsaukset ovat tehokkaita. Metallitäytelankahan ei muodosta kuonaa ja täyttää tehokkaasti jalkoasennossa. Molempia lankatyyppejä käytetään valimon mukaan.
Langan riittoisuus laksetaan kaavalla, tuotetun hitsiaineen
määrä(paino) jaettuna sulatetun lisäainelangan
määrällä(painolla). Metallitäytelangoilla hyötysuhde on noin
95 %, jauhetäytelangoilla noin 85 %, umpilangoilla noin 95
% ja hitsauspuikoilla vain noin 50 % - 60 %. Häviöt syntyvät kaikilla tavoilla roiskeista, rutillitäytelangalla ja puikil27
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la kuonanmuodostuksesta ja puikoilla vielä tähän lisänä
jätepätkstä.
Täytelangoilla on taipumus kostua, ne on varastoitava
kuivassa ja lämpimässä tilassa, jonka lämpötila on yli 15
ºC, suhteellinen kosteus alle 60 %.
Langat olisi siis palautettava pitemmän keskeytyksen
ajaksi varastoon.
Täytelankoja on saatavilla kaikille seuraaville materiaaleille:
seostamattomat teräkset, hienoraeteräkset, kylmäsitkeät
teräkset, lujat teräkset, säänkestävät teräkset, kuumalujat
teräkset, ruostumattomat teräkset.
Hitsaamisessa syntyy aina paljon savua. Savu koostuu
kiinteiden partikkelien, jota sanotaan huuruksi, ja kaasujen
seoksesta. Huurussa olevat äärettömän pienet metallihiukkaset kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin ja elimistöön.

Tärkeimmät valujen ainetta rikkomattomat tarkastusmenetelmät (non-destructive evaluation NDE, non-destructive
testing NDT) ovat silmämääräinen tarkastus, tunkeumaneste- ja magneettijauhetarkastus, ultraääni- ja röntgentarkastus
sekä mittatarkastus. Näistä pinnassa tai pinnan välittömässä
läheisyydessä olevien virheiden havainnointiin soveltuvia
menetelmiä ovat silmämääräinen tarkistus sekä tunkeumaneste- ja magneettijauhetarkastus. Syvemmällä sijaitsevat
virheet voidaan havaita ultraäänellä tai röntgensäteilyllä.
Tarkastusjärjestelmien laatua tulee valvoa säännöllisesti,
jotta on mahdollista arvioida näyttämiä luotettavasti.
Silmämääräinen tarkastus on tärkein ja ehdottomasti halvin
käytettävissä oleva tarkastusmenetelmä, eikä sen arvoa pitäisi väheksyä. Se tulisi suorittaa ensimmäiseksi koko
kappaleelle ja arvioida kappale kauttaaltaan. Apuna voidaan
käyttää esimerkiksi peilejä ja endoskooppeja. Arviointiasteikkoja on useampia erilaisina vertailukuvina ja -kappalesarjoina, mm. SCRATA, BNIF 359 ja MSS SP 55, ja pinnankarheudelle standardi SFS-EN 1370.
Tunkeumanestetarkastuksella voidaan havaita vain pintaan
avautuvia virheitä. Sillä on erinomainen kyky paljastaa
huokosia sekä muita paljaalla silmällä vaikeasti havaittavia
virheitä, joilla on tilavuus. Tunkeumanestetarkastus ei aseta tarkastettavalle materiaalille suuria vaatimuksia, vaan se
sopii myös ei-ferromagneettisille materiaaleille. Yleisesti
ottaen tunkeumanestetarkastus on helppokäyttöinen menetelmä, mutta esimerkiksi huono pinnanlaatu vaikuttaa havaittavaan pienimpään virhekokoon, se ei välttämättä paljasta kaikkia repeämiä ja tarkastettavien kappaleiden kuulapuhallus voi sulkea pinnan virheet.
Tunkeumanestetarkastuksessa tarkastettavalle pinnalle,
joka on esipuhdistettu, levitetään tunkeumaneste, joka on
voimakkaan väristä tai ﬂuoresoivaa. Tämä neste tunkeutuu
vikoihin. Vaikutusajan jälkeen kappaleen pinta puhdistetaan
ylimääräisestä nesteestä. Pinnan kuivaamisen jälkeen pin-
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nalle levitetään kehite, yleensä jauhemainen, joka imee
vikoihin jääneen tunkeumanesteen itseensä ja antaa siten
näyttämän. Arvostelu aloitetaan heti kehitteen levittämisen
jälkeen ja lopullinen arvio tehdään 12–15 minuutin jälkeen,
sillä näyttämät suurenevat koko ajan. Arvioiden tekemiseen
on olemassa standardi SFS-EN 1371, jossa määritellään
laatuluokittain suurin sallittu näyttämä, pienin huomioitava
näyttämä sekä tietyllä pinta-alalla oleva näyttämien yhteisala.
Magneettijauhetarkastuksella on mahdollisuus havaita myös
pinnan läheisyydessä olevia virheitä, jotka eivät aukea
pintaan asti. Menetelmä tosin vaatii, että tarkastettava materiaali on ferromagneettinen, sillä menetelmässä tarkastettavaan kappaleeseen synnytetään magneettivuo, joka häiriintyy vian kohdalla. Vikojen havainnollistamiseen käytetään myös magnetoituvaa jauhetta, joka kerääntyy magneettikentän häiriön kohdalle ja suurentaa virheen silmin havaittavaksi. Kappaleen magnetointi voidaan suorittaa joko
kohtio-, ies-, kela- tai suoramagnetointina. Magnetointi on
myös mahdollista tarkoitukseen kehitetyillä suspensioilla
ja sprayllä.
Magneettijauhetarkastuksen etuja ovat sen nopeus, varmuus,
kohtuullinen hinta ja se paljastaa tehokkaasti lineaarisia
virheitä. Magnetoinnin suorittaminen on kylläkin fyysisesti melko raskas toimenpide ja tarkastus sitoo useasti kaksi
henkilöä. Menetelmällä on mahdollista tarkistaa ainoastaan
pieni alue kerrallaan, ellei käytetä suoramagnetointia. Magneettikenttä on myös aina indusoitava ristikkäisiin suuntiin,
sillä kentän suuntaiset virheet eivät tuota näyttämää. Virtamagnetoinnissa kappaleeseen saattaa syntyä polttojälkiä,
jotka täytyy hioa tai korjausmaalata tarkastuksen jälkeen.
Myös magneettijauhetarkastuksessa on olemassa standardi
SFS-EN 1369, jossa määritellään laatuluokkien näyttämäkoot
ja määrät.
Ultraäänitarkastus on volumetrinen tarkastusmenetelmä,
joka perustuu kiinteiden aineiden hyvään äänenjohtokykyyn.
Menetelmässä tarkastettavaan kappaleeseen johdetaan ultraääntä, taajuudeltaan 1-5 MHz, joka heijastuu takaisin
rajapinnoista ja epäjatkuvuuskohdista. Äänen johtamiseksi
kappaleeseen käytetään luotaimen ja pinnan välissä väliainetta, esimerkiksi tapettiliisteriä. Luotaimia on kahdenlaisia
suoria normaaliluotaimia ja kulmaluotaimia. Normaaliluotain
lähettää kappaleeseen pitkittäisaaltoa, jonka nopeus teräksessä on 5900 m/s. Kulmaluotain lähettää kappaleeseen
30–70 asteen kulmassa pintaan nähden poikittaista aaltoa,
jonka nopeus on teräksessä 3240 m/s. Näissä kummassakin
on kuollut alue pinnan läheisyydessä, jolta ei voida saada
luotettavaa tietoa virheistä. Kaksoisluotaimella, jossa lähetin ja vastaanotin ovat erikseen, ei ole kuollutta aluetta.

ta, katso taulukko.
Taulukko 1. Äänennopeuden ja taajuuden vaikutus pienimpään havaittavaan vikakokoon.
Poikittaisaalto v=3240 m/s
taajuus
1 MHz 2 MHz 4 MHz
pienin havaittava vika
1.6 mm 0.8 mm 0.4 mm
Pitkittäisaalto v=5900 m/s
taajuus
pienin havaittava vika

1 MHz 2 MHz 4 MHz
3 mm 1.5 mm 0.7 mm

Ultraäänimenetelmän käyttö vaatii tarkastajalta ammattitaitoa, eivätkä kaikensuuntaiset viat anna selkeää näyttämää.
Myös tietyt materiaalit, kuten austeniittiset ruostumattomat
teräkset ovat vaikeasti ultraäänellä tarkastettavia. Toisaalta
menetelmä on kuitenkin kohtuullisen nopea käytössä.
Valukappaleiden tarkistaminen radiograﬁsesti eli röntgensäteilyllä, on melko yleinen menetelmä huolimatta siitä,
että se on kallis, hidas ja monivaiheinen menetelmä. Röntgenkuvauksen digitalisoituminen nopeuttaa kuitenkin tarkastuksen suorittamista. Röntgentarkastus vaatii tarkan
suunnitelman ja sen suorittaminen on mahdollista vain
erityisesti tarkoitukseen suunnitelluissa tiloissa. Ainevahvuus
määrää tarvittavan valotusajan, voimakkaammilla koboltti60-säteilylähteillä päästään tarkistamaan seinämävahvuudet
aina 200 mm:n asti. Koska menetelmä on kallis ja vaarallinen elollisille olennoille, pyritään se mahdollisuuksien
mukaan korvaamaan ultraäänitarkastuksella.
Valujen mittatarkastus on haastavaa valukappaleissa huomioitavien työ- ja kutistumavarojen vuoksi. Mittatarkastuksen onnistumiseksi on valittava oikeat ja järkevät toleranssit, mitoituksen origo ja tärkeimmät mitat. Mittauksen tilaajan olisi syytä tehdä mittauspöytäkirja, josta tarvittavat
mitat käyvät selkeästi ilmi, jolloin tulkinnanvaraisuudesta
aiheutuvat virheet eivät olisi todennäköisiä.

Ultraäänimenetelmä on riippuvainen tarkastettavasta materiaalista ja laitteisto onkin kalibroitava materiaalikohtaisesti luotettavien tulosten saamiseksi. Kalibroinnissa käytetään
materiaalikappaletta, johon on porattu tunnetunkokoisia
reikiä, joista saadut näyttämät voidaan piirtää DAC (distance-amplitude compensation) –käyrä. Pienin havaittava
virhekoko on noin puolet käytettävän äänen aallonpituudes30
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Kevytmetallivalujen
lämpökäsittely
Kevytmetalleista puhuttaessa tarkoitetaan pääasiassa alumiini sekä magnesiumvaluseoksia. Alumiinivaluseoksia
voidaan pitää nykyisten konstruktiomateriaalien joukossa
ainutlaatuisena ryhmänä johtuen:
– keveyden ja sitkeyden yhdistelmästä (2.7 g/cm3)
– lujuudesta
– lämmönjohtavuudesta
– sähkönjohtavuudesta
– korroosionkestosta
– muotoilun vapaudesta
– lämpökäsittelyn avulla voidaan painottaa eri
ominaisuuksia
– voidaan valaa lähes kaikilla valumenetelmillä
(tärkeimpinä kokilli, paine-ja hiekkavalu)
Edellä mainitut ominaisuudet pätevät myös osittain alumiinia paljon kevyemmille magnesiumvaluseoksille (tiheys
noin 1.8 cm3). Myös näitä valuja ja niiden ominaisuuksia
voidaan parantaa lämpökäsittelyjen avulla.
Alumiinivaluseokset lajitellaan yleensä pääseosaineensa
mukaan pii-, kupari-, magnesium- ja sinkkiseosteisiin ja
edelleen alalajeikseen toiseksi tärkeimmän seosaineensa
mukaan. Pienempinä pitoisuuksina esiintyy rautaa, mangaania, kromia, nikkeliä, lyijyä, tinaa sekä berylliumia. Alumiinia valmistetaan primäärisenä malmista sekä sekundäärisenä erilaisesta alumiiniromusta. Laatuvaatimusten ollessa
korkeat käytetään kalliimpaa primääristä alumiinia, jotta
vältetään erilaiset epäpuhtauksista johtuvat vaikutukset
valussa.
Alumiinivaluseokset ovat, joko erkaumakarkenevia tai
erkaumakarkenemattomia. Karkenemattomien seoslaatujen
ominaisuuksiin ei lämpökäsittelyillä voida vaikuttaa. Poikkeuksena on liuotushehkutuskäsittely ns.homogenisointi,
jolla voidaan vaikuttaa alumiinipiiseosten sekä alumiinimagnesiumseosten korroosio ja jännityskorroosiokestävyyteen.
Tämän lisäksi on itsestään karkenevia valuseoksia kuten
AlZn10Si8CuMg, jolla päästään 250–350 Mpa murtolujuuksiin ilman lämpökäsittelyä. Lujuusarvot saavutetaan
noin 2 viikkoa valun jälkeen. Erittäin karkeasti jaotellen
parittomat tuhatsarjat alumiineilla ovat karkenemattomia ja
parilliset sarjat ovat karkenevia. Poikkeuksena 7000-sarja,
joka on karkeneva.
Alumiinivaluista valtaosa käytetään valutilaisena. muiden
kuin erkaumakarkenevien seosten kohdalla käsittely rajautuu jännityksenpoisto-, homogenisointi- ja pehmeäksihehkutuksiin. Tyypillisesti alumiinivalut vaativat pitemmät
hehkutusajat sekä erilaiset sammutusväliaineet. Tyypillisesti käytetään kiehuvaa vettä tai polymeerivesiliuoksia.
Homogenisoinnissa tasataan jähmettymisen aikana syntyneitä seosainesuotautumia ja se suoritetaan yleensä erkau32
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makarkenemattomille seoksille. Hehkutusta seuraa sammutus veteen/öljyyn. Homogenisointilämpötila on mahdollisimman korkea 480–560 ºC ja hehkutusaika luokkaa 10–12
h. Käsittely voidaan suorittaa myös vaiheittain raerajojen
sulamisen estämiseksi.
Pehmeäksihehkutuksen tarkoituksena on saada alumiini
mahdollisimman pehmeäksi ja sitkeäksi työstön helpottamiseksi. Pehmeäksihehkutuksessa valujännitykset laukeavat
täysin ja aikaansaadaan stabiili mikrorakenne, mikä takaa
parhaan mittapysyvyyden. Karkenevilla seoksilla lämpötilat
350–450 ºC ja riittävän hidas jäähtyminen 230–250 ºC saakka.
Jännityksenpoistohehkutuksessa, eli stabiloinnissa on
tarkoituksena poistaa kappaleeseen lämpökäsittelyjen aikana tai liian nopean jähmettymisen aikana syntyneitä jännityksiä. Stabiloinnin lämpötilat ovat suhteellisen matalia
200–300 ºC. Jännityksen poisto, erkaumakarkaisun jälkeen,
ilman lujuuden merkittävää laskua on mahdotonta. Luonnollisesti vanhennetun seoksen ominaisuudet stabilointi
pilaa täysin. Pienet kappaleet on mahdollista stabiloida myös
pakkaskäsittelyn avulla, pitolämpötilat -80…-195 ºC. Periaatteena on, että lämpötilavaihtelut ovat nopeita. Jäännösjännitykset pienenevät käsittelyllä 25–85 %.
Erkautuskarkaisu on alumiinin lämpökäsittelyistä monipuolisin ja vaativin. Sen edellytyksenä on että seossysteemi
on karkeneva. Käsittely on kolmivaiheinen sisältäen liuoshehkutuksen, sammutuksen sekä vanhennuskäsittelyn.
Käsittely kulkee niin, että siinä hehkutetaan kappale ensin
noin 500 ºC joitakin tunteja ja sammutetaan veteen/öljyyn,
jonka jälkeen sitä pidetään noin 190 ºC joitakin tunteja. Näin
saavutetaan ns. luonnollinen vanheneminen.

Alumiinivaluseosten lämpökäsittelyohjeet
Alumiiniseosten lämpökäsittelyohjeita on useita. Yleisimpiä
käsittelytiloja ovat T6, T5, T4 ja T1. T6 on liuoshehkutettu,
sammutettu ja keinovanhennettu suurimpaan mahdolliseen
lujuuteen. Valumenetelmä sekä lämpökäsittelykäytäntö
vaikuttavat suuresti lämpökäsittelyn tulokseen. Näin ollen
tarkkojen lämpökäsittelyohjeiden antaminen on hankalaa ja
varmin tapa saada onnistunut lämpökäsittely on suorittaa
menetelmäkokeita. Valun jälkeen ei aina välttämättä tarvita
liuoshehkutusta jos kappaleen jäähtyminen on riittävän
nopeaa. Jäähtymistä voidaan tehostaa esim. purkamalla
muotti kuumana. Kokillivalussa kappaleet jäähtyvät nopeasti. Seokset: AlSi10Mg ja AlSi5Mg karkenevat riittävästi
valutilaisina. (eivät tosin täyteen lujuuteen) AlZn5Mg sen
sijaan karkenee täysin valutilaisena. Alumiiniseosten lämVALIMOVIESTI 1 • 2008
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pökäsittelylle luonteenomaista ovat kapeat lämpötila-alueet
ja suhteessa korkeat käsittelylämpötilat, jolloin on suuri
vaara päätyä huonoon lämpökäsittelytulokseen tai jopa
sulattaa kappaleet. Tästä syystä laitteistolle ja ammattitaidolle on asetettava korkeat vaatimukset.
Alumiinivaluja voidaan käsitellä suolakylpyuunissa,
kiertoilmauunissa tai leijupatjauunissa. Kuumennus hehkutuslämpötilaan on suoritettava nopeasti ja lämpötilan paikallinen vaihtelu uunissa on minimoitava. Säädön on oltava
automaattista ja taattava vähintään 3 ºC lämpötilatasaisuus.
Uuniatmosfääri on usein ilmaa, jotta kappaleet eivät värjäytyisi. Panoksen on oltava tasainen ja koostua samankokoisista valoksista. Valokset on myös tuettava riittävästi taipumisen estämiseksi.

Magnesiumvaluseosten lämpökäsittely
Magnesiumvaluseosten yleisin seosmateriaali on alumiini.
(2-10 p-%) Lisäksi käytetään sinkkiä sekä mangaania. Rauta, nikkeli ja kuparipitoisuudet tulee pitää matalina korroosiokestävyyden takaamiseksi. Yleisimpiä seoksia ovat 8–10
% alumiinia sisältävät ja noin 1 % sinkkiä sisältävät seokset.
Lujuusominaisuudet paranevat ja vastaavasti sitkeysominaisuudet heikkenevät alumiinipitoisuuden lisääntyessä.
Lähes kaikkia hiekka ja kokillivalettuja seoksia voidaan
lämpökäsitellä. Liuoshehkutus ja keinovanhennusajat ovat
tyypillisesti pitkiä. Liuoshehkutuslämpötilat ovat Mg-AlZn- seoksille 385–424 ºC ja ajat 10-24 h. Thoriumia, harvinaisia maametalleja ja sirkonia sisältävät seokset voidaan
käsitellä T5, T6 -tilaan. Magnesiumvalujen mittapysyvyys
on hyvä aina 95 ºC saakka. Tätä korkeampien lämpötilojen
mittojen kasvu voidaan kompensoida stabilointikäsittelyllä.
Eri magnesiumseoksista tehtyjä valukappaleita ei tule panostaa lämpökäsittelyuuniin samanaikaisesti. Uuniatmosfääri koostuu yleensä jostakin inertistä kaasusta. Magnesiumvalujen lämpökäsittelyn ongelmina ovat yleensä kappaleen palaminen ja hapettuminen., joka heikentää kappaleen
lujuutta. Ongelmana voi olla myös raekoon kasvu johtuen
väärästä lämpötilan nostonopeudesta sekä kappaleiden
osittainen sulaminen.

Kehityssuuntia
Lämpökäsittelyjen tehokkuutta on nykyisin pyritty parantamaan lämpökäsittely aikoja/lämpötilaa muuttamalla.
Autoteollisuuden suurissa alumiinisarjavaluissa on siirrytty
panostus ja rulla-arinauuneista korittomiin pyöriviin automatisoituihin lämpökäsittelyuuneihin. Uunissa on useita
karusellitasoja ja robotit vastaavat kappaleiden siirrosta
liuoshehkutuksesta sammutukseen. Energian säästö on
luokkaa 42 % ja valukappaleiden laatu on parantunut. Saksalainen Belte AG on kehittänyt alumiinivalujen käsittelyyn
suurnopeus ja ilmasammutuksen. (Hisaq) Menetelmä vähentää jäännösjännitystasoa ja halkeilutaipumus vähenee.
Useat autoteollisuuden suuret alumiinivalujen valmistajat
käyttävät tuotannossaan 3-in-1-menetelmää, jossa kolme eri
prosessin vaihetta on yhdistetty. Menetelmän kustannussäästöt ovat luokkaa 30 %.
VALIMOVIESTI 1 • 2008

Valurautojen
lämpökäsittelyt
Referaatti Kaisu Keskiaho

Matti Johansson keskittyi opintopäivien esitelmässään valurautojen lämpökäsittelyistä graﬁittia sisältävien valurautojen lämpökäsittelyihin. Valuraudat ovat rauta-hiili-seoksia,
joiden hiilipitoisuus ylittää 2 %. Hiili esiintyy joko graﬁittina tai sidottuna erilaisiin karbideihin. Valurautojen lämpökäsittelyt perustuvatkin hiilen esiintymisolomuodon
säätelemiseen. Tavallisimmat valurautojen lämpökäsittelyt
ovat:
- jännitystenpoisto
- ferritointi, ferriperlitointi ja perlitointi
- pehmeäksi hehkutus
- nuorrutus
- austemperointi
- liekki- ja induktiokarkaisu.
Esityksessä lämpökäsittelyt oli jaoteltu valurautatyypeittäin
suomu-, tylppä- ja pallograﬁittivaluraudoille käytettyihin
käsittelyihin ja lopussa oli lyhyt maininta adusoitujen valurautojen lämpökäsittelyistä.

Suomugrafiittivaluraudat
Suomugraﬁittivaluraudoissa graﬁitti esiintyy lamellimaisina suomuina ja ruusukkeina. Otollisin matriisi suomugrafiittivaluraudalle on perliittinen, johon valun jälkeisellä
jähmettymisellä tähdätään, pääasiallisesti muut faasit matriisissa aiheuttavat lämpökäsittelytarpeen aiheuttaessaan
valujännityksiä. Suomugrafiittivaluraudoilla käytetään
lämpökäsittelyjä:
- valujännitysten poistamiseksi
- työstettävyyden parantamiseksi
- lujuuden lisäämiseksi
- kulumiskestävyyden lisäämiseksi.
Suomugraﬁittivalurauta on seinämäherkkä materiaali, jonka
lujuusominaisuudet riippuvat jäähtymisnopeudesta. Hitaasti jäähtyviin paksuihin seinämiin muodostuu karkeaa graﬁittia ja mikrorakenteessa esiintyy usein ferriittiä. Ohuet
kohdat voivat puolestaan jäähtyä nopeasti, jolloin niihin
muodostuu karbideita, jotka haurastuttavat valua ja vaikeuttavat koneistamista. Grafiitin muotoon ja jakaumaan ei
voida vaikuttaa lämpökäsittelyillä, joten ominaisuuksiin on
vaikutettava valussa valitsemalla sopiva hiiliekvivalentti
sekä ymppäämällä.
Jatkuu
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opintopäiviltä
Jännityksenpoistohehkutus
Jännityksiä valukappaleisiin syntyy jäähtymisgradienttien
ja kutistumisen estävien muotinosien vuoksi. Jännitystenpoistotarpeen määritteleminen on vaikeaa, se perustuu usein
kokemukseen. Suuri lujuusvaatimus ja paksut seinämät
indikoivat jännitystenpoistohehkutuksen tarvetta. Jännitystenpoistoon valuraudoilla käytetään yleisesti 550–600 ºC
lämpötiloja. Voimakkaasti seostetuilla lämpötila on haarukan
yläpäässä tai hieman yli. Pitoaika on kahdesta neljään tuntia,
millä varmistetaan, että koko kappale saavuttaa tavoitelämpötilan. Lämpötilan nosto ja lasku hehkutuslämpötilaan on
pidettävä riittävän hitaana, maksimissaan 50 ºC/h, jotta
kuumennuksessa kappale ei rikkoudu eikä jäähtymisen aikana synny uusia jännityksiä.

Pehmennyshehkutus
Pehmeäksihehkutuksen tavoitteena on parantaa kappaleen
työstettävyyttä. Hehkuttaminen tapahtuu joko reilun 700 tai
900 ºC lämpötilassa riippuen mikrorakenteesta. Rakenteen
ollessa perliittinen, alemmassa lämpötilassa pyritään pallouttamaan perliitti aiheuttamatta rakenteeseen kuitenkaan
ferriittiä. Jos mikrorakenteeseen on syntynyt seostuksen tai
nopean jähmettymisen takia karbideja, tarvitaan korkeampaa
hehkutuslämpötilaa ja pidempää hehkutusaikaa. Pehmeäksihehkutus on tarpeeton, jos sulan lujuusluokan valinta ja
sulan käsittely on suoritettu oikein.

Jännityksenpoistoa lukuun ottamatta muihin lämpökäsittelyihin liittyy aina austenitointivaihe ja sitä seuraava kullekin
menetelmälle ominainen jäähdytys.

Austenointi
Austenitointihehkutuksella pyritään saavuttamaan matriisin
homogeeninen austeniittirakenne, jossa seosaineet ovat
mahdollisimman tasaisesti jakautuneina ja jossa hiilipitoisuus
on halutulla tasolla. Korkea lämpötila nopeuttaa homogenisoitumista ja on tarpeellinen varsinkin primääristen karbidien liuottamiseksi. Korkea hiilipitoisuus on haitallinen
esimerkiksi karkaisussa, jossa voi syntyä sammutushalkemia.
Toisaalta taas seosaineiden tasoittuminen, jotta niiden vaikutus karkenemiseen olisi tehokasta, tarvitsee pitkän ajan
lämpötilan ollessa matala. Austenitoinnin onnistuminen
vaatii lähtörakenteesta riippuen sopivan austenitointilämpötilan ja -ajan ja siihen vaikuttavat myös seosaineet.
Seosaineet vaikuttavat faasimuutosten kulkuun muuttaen
rauta-hiili-tasapainopiirroksen faasirajojen sijaintia, muodostaen yhdisteitä, jotka vaikuttavat faasimuutoksen kinetiikkaan ja suotautuen rakenteessa. Austenointi suoritetaan
yleensä lämpötila-alueella 860–920 ºC riippuen rakenteessa olevien karbidien määrästä ja laadusta. Austenoitumisen
varmistamiseksi uuni on panostettava oikein, jotta riittävä
lämpötila saavutetaan koko kappaleessa.

Tylppägrafiittivalurauta
Tylppägraﬁittiraudan mikrorakenteensa sekä valujen ominaisuuksissa on suomugraﬁittiraudan ja pallograﬁittiraudan
piirteitä. Käyttökohteet ovat usein sellaisia, joissa lämmönjohtavuudella ja termisellä kuormituksella on tärkeä merkitys. Lämpökäsittelyiden suhteen tylppägraﬁittivalurauta on
lähellä pallograﬁittivalurautaa.

Pallografiittivalurauta
Pallograﬁittivaluraudoissa graﬁitti on palloutettu sulankäsittelyillä, matriisi voi vaihdella kuin teräksillä ja onkin
mahdollista saavuttaa laaja kirjo ominaisuuksia. Graﬁittipallojen pieni koko ja hyvä palloutumisaste parantavat
mekaanisia ominaisuuksia, mutta ominaisuudet riippuvat
pääasiassa matriisin ominaisuuksista. Matriisin mikrorakenteeseen vaikutetaan seostuksella, mutta myös lämpökäsittelyitä tarvitaan. Lämpökäsittelemällä pallograﬁittivalurautaa varmistetaan haluttujen ominaisuuksien saavuttaminen,
tasataan lujuusominaisuuksia kappaleen eri osissa, liuotetaan
karbideja, parannetaan lujuusominaisuuksia sekä lisätään
kulutuskestävyyttä. Yleisimmät lämpökäsittelyt ovat:
- jännitystenpoistohehkutus
- ferritointi, ferriperlitointi ja perlitointi
- karkaisu ja nuorrutus
- pintakarkaisut
- austemperointi
34

Päästöajan ja -lämpötilan vaikutus seostamattoman pallograﬁittivaluraudan lujuuteen sekä yleisimmät perliittisferriittiset lämpökäsittelyohjelmat.
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Ferritointi ja perlitointi

Nuorrutus

Jäähdytysnopeus määrää saavutettavan mikrorakenteeseen.
Hitaalla jäähdytysnopeudella hiili sitoutuu grafiittiin ja
matriisiin muodostuu vähähiilistä ferriittiä. Ferritoitavia
seoksia ovat esimerkiksi GJS-350 ja -400. Lujuusvaatimuksen kasvaessa perliitin määrää kasvatetaan ja se lisätään
joko nopeammalla jäähtymisellä tai isotermisellä lämpökäsittelyllä. Isotermisessä lämpökäsittelyssä alkujäähdytys
suoritetaan nopeasti ja sen jälkeen haluttu lämpötila, tässä
tapauksessa 550 ºC, pidetään riittävän kauan faasimuutoksen
tapahtumiseksi. Valussa kappaleet jähmettyvät yleensä
ferriittisperlittiseen matriisirakenteeseen.

Mikäli perliittisellä matriisilla ei saavuteta riittäviä lujuusominaisuuksia, vaaditaan nuorrutusta tai karkaisua ja päästöä. Karkaisussa on tärkeää huomioida austeniittiin liukenevan hiilen määrä, etteivät karkaisussa syntyvät jännitykset riko kappaletta. Päästö suoritetaan 450–600 ºC lämpötilassa pitämällä noin 2 tuntia. Korkeammat lämpötilat ja
pidemmät ajat alentavat nopeasti lujuutta ja kovuutta.

Ausferritointi
Ausferritointi on isotermisellä lämpökäsittelyllä aikaansaatava mikrorakenne, joka koostuu niukkahiilisestä ferriitistä
ja runsashiilisestä jäännösausteniitista. Näillä kulumiskestävillä pallograﬁittiraudoilla saavutetaan erinomainen sitkeys suhteessa lujuuteen. Seokset, joille austemperointia
käytetään, ovat voimakkaasti seostettuja, jotta niissä ei
synny perliittiä. Sammutus austenoinnin jälkeen tapahtuu
suolakylpyyn, joka lämpötila on 250–400 ºC.

Pintakarkaisu
Kulumiskestävyyttä voidaan parantaa myös pintakarkaisumenetelmillä, joita ovat mm. liekki- ja induktiokarkaisu.
Näillä menetelmillä kuumennetaan vain kappaleen pinta,
joka jäähtyy nopeasti kuumennuksen loputtua ja karkenee.
Menetelmä on nopea eikä kappaleissa tapahdu suuria mittamuutoksia.

Yleisimmät perliittisferriittiset lämpökäsittelyohjelmat.

Adusoidut valuraudat
Adusoiduissa valuraudoissa valutilaisina hiili on sidottu
kokonaan sementtiittiin eli ne ovat valkoisia. Adusoinnissa
kappaletta hehkutetaan korkeassa lämpötilassa, 940–1070
ºC niin kauan, että sementiitti hajoaa ja hiili erkautuu graﬁittikasaumiin. Matriisi on austeniittinen. Kun hehkutus
suoritetaan suojaavassa atmosfäärissä, syntyy mustaydinrautaa. Hapettavassa atmosfäärissä syntyy puolestaan valkoydinrautaa, sillä hiili palaa pois pinnan läheisyydestä ja
ohuista kohdista. Valkoydinrauta on hitsattavaa näiltä
osin.

Päästöajan ja -lämpötilan vaikutus seostamattoman pallograﬁittivaluraudan lujuuteen. Päästöajat 1 ja 4 tuntia.
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39. jakso

Uusi ohjelehti
hätätyhjennyskuopista
Giesserei-lehden numerossa 11/2007
kerrottiin, että Saksan valimomiesyhdistyksen, VDG:n rautavalun toimialajaoksen induktiouunien työryhmä on
saanut valmiiksi uudistetun VDG-ohjelehden S 80 Ausführung von Notauffanggruben. Nimi merkitsee suomeksi
Hätätyhjennyskuoppien rakenne. Elokuussa 2007 ilmestynyt painos korvaa
entisen, tammikuussa 2001 ilmestyneen painoksen.
Tämä VDG-ohjelehti on tarkoitettu
auttamaan uusien sulatus- ja kuumanapitouunien suunnittelussa. Sitä voidaan käyttää myös arvosteltaessa nykyisten hätätyhjennyskuoppien käyttökelpoisuutta huoltotöiden yhteydessä.
Uudistettu ohjelehti on ladattavissa
VDG: kotisivuilta www.vdg.de osasta
VDG-Exklusiv. Sen voi myös tilata
VDG:n informaatiokeskuksesta puhelimella (0211) 6871-246 tai sähköpostilla osoitteesta infozentrum@vdg.de.
Tiedusteluihin vastaa VDG:n toimialaryhmä 1, Rauta-, teräs- ja tempervalu,
DI Cesare Troglio, puh. (0211) 6871342, E-mail cesare.troglio@vdg.de.

Ohutseinämäistä
teräsvalua
Giesserei-lehden numerossa 11/2007
kerrottiin uudesta pienpainevalumenetelmästä, jonka nimeksi on annettu
3cast. Valuteräskappaleiden minimiseinämänpaksuuksia voidaan pienentää
nykyisistä 6 mm:stä jopa 1,5 mm:iin.
Menetelmän on kehittänyt Evosteel
GmbH Leipzigissä. Yritys on Stahl- und
Hartgusswerk Bösdorf’in (SHB) tytäryhtiö. Evosteel on kehittänyt uutta
menetelmää vuoden 2007 alusta lähti36

Kuva 1. Kaaviokuva 9-10 % Cr sisältävien raskaiden ja monimutkaisten teräsvalujen
lämpökäsittelytapahtumista.

Kuva 2. Boxbergin voimalaitoksen höyryturbiinin runko-osa,
massa 60 t, valuteräs G-X 12
CrMoWVNbN 10-1-1.

en. 3cast-menetlmällä voidaan valmistaa
mm. ajoneuvojen turvallisuusosia ja korvata levystä hitsattuja rakenteita.

Kuumalujat
valuteräkset kehittyvät
Giesserei-lehden numerossa 11/2007
oli teräsvalun 40. vuosikatsaus. Eräs
osa siitä käsitteli valuterästen kehitystä. Fossiilisia polttoaineita käyttävien
voimalaitosten hyötysuhteita pyritään
parantamaan, kuten Valimoviestin

4/2007 Giesserei-poiminnoissakin
kerrottiin. Jos voimalan hyötysuhde
pystytään nostamaan 37 prosentista 47
prosenttiin, pienevät CO2-päästöt 22
prosentilla, (1), (2). Cost-ohjelmissa 501
ja 522 on kerrottu 9-12 % Cr sisältävien valuterästen virumislujuuksien
kehityksestä. Prosentin kromia sisältävien CrMo(V)-terästen korvaaminen
9-12 % Cr sisältävillä teräksillä pidentää valimoissa läpäisyaikoja, huonontaa saantoa ja lisää kustannuksia.
Kuvassa 1 on kaaviokuva lämpökäsittelyistä, joita vaaditaan raskaissa ja
VALIMOVIESTI 1 • 2008

monimutkaisissa höyryturbiinien valuosissa, jotka sisältävät 9-10 % Cr.
Uuden tyyppisistä teräksistä on tähän
mennessä valettu yli 200 osaa, joiden
massat ovat ulottuneet 60 tonniin saakka. Kuvassa 2 on esimerkki Boxbergin
voimalaitokseen valmistetusta höyryturbiinin runko-osasta.
(1)Giesserei 92 (2005) nro 11, s. 16-23.
(2)Giesserei-Rundschau 52 (2005) nro 5/6,
s. 118-123.

suus 0,007 %. Kuvassa 3 esitetty paremmuusjärjestys oli sama myös saannon suhteen. Termisesti puhdistetun
graﬁitin saanto oli lähes 94 %. Termisesti puhdistettu graﬁitti oli myös paras
valkoisena jähmettymisen torjuja.
Hiiletysaneiden kaasupitoisuudet vaihtelivat rajusti. Mm. typpipitoisuuden
alue oli 60-6180 ppm. Typpi, kuten
vetykin liukenee helposti rautasulaan.
(4) Transactions of the American Foundrymen’s Society, 113 (2005) s. 781-790.

Mikrobit
aiheuttavat
korroosiota
Edellä mainitussa teräsvalun vuosikatsauksessa kerrottiin myös mikrobien
aiheuttamasta korroosiosta, MIC =
Microbially Induced Corrosion. E.
Nowak ja R. Kilian, (3) kertoivat tällaista syöpymistä havaitun pohjoissaksalaisissa ydinvoimaloissa, jotka
käyttävät jäähdytykseen Elben vettä.
MIC:iä esiintyy lämpötiloissa 10-45
ºC . Korroosiota havaittiin valuissa,
jotka oli valmistettu teräslajeista G X3
CrNiMoCuN 25-6-3-3 ja G X8 CrNiN
26-7.
Bakteerien pitoisuus jäähdytysvedessä nousee voimakkaasti laskuveden
aikana.
MIC:iä voidaan torjua ydinvoimaloiden jäähdytysveden pumpuissa mm.
lyhentämällä pumppujen seisonta-aikoja ja välttämällä ja muotoilussa
alueita, joissa virtaus on vähäistä sekä
käyttämällä bakteereilta suojaavia
pinnoitteita. Virtauspintojen tulisi olla
mahdollisimman sileitä ja niitä pitäisi
puhdistaa säännöllisesti.
(3) Korrosionsschutz in der maritimen Technik,
Tagungsband zur 5. Tagung, Germanischer
lloyd, Hamburg, s. 17-18.

Hiiletysaineiden
tehoissa on eroja
Giesserei-lehden numerossa 11/2007
oli pallograﬁittivaluraudan 44. vuosikatsaus. Siinä kerrottiin mm. eri hiiletysaineiden reaktionopeuksista. K. E.
Metzloff, R. D. Nelson ja C. R. Looper
Jr. olivat tutkineet graﬁitin, petrolikoksin, antrasiitin ja niiden seosten käyttöä
hiiletysaineina. (4). Termisesti puhdistettu graﬁitti oli parasta, kuva 3. Sen
tuhkapitoisuus oli 0,1 % ja rikkipitoiVALIMOVIESTI 1 • 2008

Kuva 3. Hiiliekvivalentin nostoon 3,05 % - 3,90 % vaadittava aika eri hiiletysaineilla.A = Termisesti puhdistettu graﬁitti, B = Edellinen + 35 % pikikoksia, C = Vähärikkinen petrolikoksi, D = Sähköisesti kalsinoitu antrasiitti + 10-15 % synteettistä graﬁittia, E = Sähköisesti kalsinoitu antrasiitti +
petrolikoksi, F = Sähköisesti kalsinoitu antrasiitti

Kuva 4. GJS-rautojen imutilavuuksia eri hiilipitoisuuksilla näytteissä, joiden halkaisija on 200

Pallografiittirautojen
imutaipumuksesta

Bühler nopeuttaa
painevalun tahtiaikaa

T. Kanno et al. kertoivat edellä mainitussa pallograﬁittiraudan vuosikatsauksessa GJS-rautojen imutaipumuksesta eri lämpötiloissa, hiilipitoisuuksilla
ja hiiliekvivalenteilla, (5). Valulämpötilan noustessa imutaipumus lisääntyy,
koska pallotiheys pienenee ja pallojen
koko kasvaa. Lisäksi graﬁitin laajentuminen pienenee eutektisen jähmettymisen yhteydessä ja sienimäisenä
jähmettyvä osuus suurenee. Hiilipitoisuuden kasvaessa imutaipumus vähenee eutektiseen jähmettymiseen saakka
ja lisääntyy sen yläpuolella, kuva 4.

Giesserei-lehden numerossa 11/2007
kerrottiin, että sveitsiläinen painevalukoneiden valmistaja Bühler on kehittänyt ja patentoinut järjestelmän, jolla
voidaan nopeuttaa painevalun tahtiaikaa. Järjestelmän nimi on SeediallProzess = Speed increased alloy die
casting. Siihen kuuluu mekaaninen
luistisuljin kiinteässä muotin puoliskossa, kuva 5. Järjestelmä mahdollistaa
metallin annostuksen ennakkoon muotin ollessa vielä auki.
Annostusaika on näin erotettu varsinaisesta prosessiajasta, joka siten
lyhenee. Bühler-painevalukoneet,
joissa on Dataspeed- tai Datanet-ohja-

(5) Transactions of the American Foundrymen’s Society 114 (2006) s. 525-534.
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Mitkä teräkset ovat
seostamattomia?
Giesserei-lehden numerossa 12/2007
oli artikkeli kupoliuunien vaihtoehtoisista panostusaineista. Siinä kerrottiin,
että etenkin pallograﬁittivalurautojen
valmistuksessa tuottavat teräsromun
sisältämät oheis- ja seosaineet, kuten
mangaani, vaikeuksia. Artikkelin kirjoittajat muistuttivat, että teräsromu
katsotaan seostamattomaksi, ellei sen
Mn-pitoisuus ylitä 1,65 %. Muistin
virkistämiseksi artikkelissa oli graaﬁnen esitys eri oheisaineiden maksimipitoisuuksista ns. seostamattomissa
teräksissä standardin EN 10 020, heinäkuu 2000 mukaan, kuva 6.
Kuva 5. Bühler-painevalukone, jossa on mekaaninen luistisuljin annostelua varten.

Kuva 6. Seostamattomien terästen rajapitoisuudet standardin EN 10 020, heinäkuu 2000 mukaan.

usjärjestelmä, voidaan varustaa melko
helposti uudella annostimella. Toteutetuissa projekteissa on saavutettu
12-15 prosentin lyhennyksiä painevalun tahtiajoissa.

Frech parantaa
saantoa
sinkin painevalussa
Giesserei-lehden numerossa 11/2007
kerrottiin, että saksalainen painevalukoneiden valmistaja Oskar Frech
GmbH & Co on kehittänyt uuden kanavistojärjestelmän, jonka nimi on
Frech Gating Sysytem, FGS. Sitä kuvattiin uutisessa vallankumoukselliseksi, koska sillä voidaan pienentää kiertoromun määrää vähintään 40 %.
Tällä tavoin Frech auttaa asiakkaitaan
pienentämään valmistuskustannuksia
huolimatta selvästi kohonneista sinkin
38

hinnoista ja jatkuvasti lisääntyneistä
energiakustannuksista. Giesserei-lehden marraskuun 2007 numerossa Frech
ilmoitti, että uutta valujärjestelmää
esitellään Euromold-messuilla Frankfurtissa 5.-8.12.2007, mutta yksityiskohtia ei Giesserei-lehdessä 11/2007
vielä kerrottu.

Frech on ostanut
Müller-Weingarten’in
Giesserei-lehden numerossa 12/2007
oli pikku-uutinen, jonka mukaan painevalukoneiden valmistaja Oskar Frech
GmbH & Co on ostanut Müller-Weingarten AG:n painevalutekniikan liiketoiminnat. Tähän saakka Frech on
valmistanut kylmäkammiokoneita 23
000 kN sulkuvoimiin saakka. Fuusion
jälkeen valikoima ulottuu nyt 52 000
kN sulkuvoimaan asti.

Terästakeiden veroisia
GJS-valuja
Werner Menk, Sabine Prukner ja Leopold Kniewallner kertoivat otsikkoaiheesta Giesserei-lehden numerossa
12/2007 mm. seuraavaa: Georg Fischer
Automobile, Schaffhausen, Sveitsi on
kehittänyt sarjan erikoislujia GJS-rautoja nimellä SiboDur. Ne ovat jo korvanneet useita terästakeita autojen
turvallisuusosissa. SiboDur-valuilla on
takeisiin verrattuna monia etuja. SiboDur-valut ovat usein takeita huokeampia. Valun muotoiluvapaus näkyy mm.
VW Golﬁn takapyörän tuessa, kuva 7.
Volkswagen Group on palkinnut tämän
valun sertiﬁkaatilla. Muotoiluvapauteen sisältyy myös mahdollisuus valmistaa onttoja valuosia, kuva 8.
SiboDur-pallograﬁittirautojen nimi
viittaa piihin ja booriin sekä kestävyyteen, durability. Artikkelissa kerrottiin
SiboDur-rautojen kemiallisesta koostumuksesta vain sen verran, että niiden
hiilipitoisuudet ovat alueella 3,35-3,65
% C ja piipitoisuudet ovat alueella 2,83,3 % Si. Booripitoisuuksia ei artikkelissa mainittu eikä myöskään lajikohtaisia koostumuksia. Artikkelissa esiteltiin viisi SiboDur-lajia, joiden mikrorakenteet on esitetty kuvassa 9. Lajien numerotunnukset viittaavat murtolujuuksiin ja murtovenymiin. SiboDur-pallograﬁittirautoja voidaan lujittaa paikallisesti rullauksella. Näin tapahtuu mm. kampiakseleiden laakeritappien ja vastapainojen poskien liittymäkohdissa. Taulukko 1. esittää SiboDur-lajien ominaisuuksia ja käyttökohteita.
VALIMOVIESTI 1 • 2008

Kuva 7. SiboDur-pallograﬁittiraudasta valettu
VW Golﬁn takapyörän tuki.
Kuva 8. SiboDur-pallograﬁittiraudasta valettu
auton moottorin kampiakseli.

Kuva 9. SiboDur-pallograﬁittirautojen mikrorakenteita.

TAULUKKO 1. SiboDur-pallograﬁittirautojen ominaisuuksia ja käyttökohteita
Sibodur 450-17HD

SiboDur 450-17HS

SiboDur 550-12

SiboDur 700-10

SiboDur 800-5

Suuri lujuus

Suuri lujuus

Suuri lujuus

Hyvin suuri lujuus

Suurin lujuus

Erittäin hyvä
muovattavuus

Hyvä muovattavuus

Hyvä muovattavuus

Hyvä muovattavuus

Hyvä muovattavuus

Erittäin hyvä
työstettävyys

Hyvä työstettävyys

Hyvä työstettävyys

Kohtalainen
työstettävyys

Kohtalainen

Törmäysosiin

Liikkuviin osiin

Ha pyörännapoihin

Pyörän tukiin,
kampiakseleihin

Ka ja ha kampiakseleihin,
kiertokankiin, mäntiin
Jatkuu
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Uusia tuulia
Al-moottoreiden
lämpökäsittelyssä
Markus Belte keroi Giesserei-lehden
numerossa 12/2007 otsikkoaiheesta
mm. seuraavaa: Belte AG, Delbrück,
Saksa on kehittänyt uuden sammutusmenetelmän, jota käytetään Al-moottoreiden lämpökäsittelyssä. Uuden
sammutusmenetelmän nimi on Hisag
= High Speed Air Quenching, kuvat 10
ja 11. Tavanomaisessa vesisammutuksessa lämpötilaero sammutus- ja vanhennuslämpötilojen välillä on 100-150
ºK. Hisag-sammutusta käytettäessä
tämä ero on vain alle 20 ºK. Kuva 12
osoittaa, miten suuria eroja lämpökäsiteltyjen Al-moottoreíden jäännösjännityksissä syntyy käytettäessä sammutukseen vettä eri lämpötiloissa, erilaisia
polymeeriseoksia sekä Hisag-menetelmää. Jäännösjännitysten ollessa vähäisiä Hisag-sammutusta käytettäessä
voidaan sallittuja jännityksiä käyttöolosuhteissa lisätä huomattavasti verrattuna tilanteeseen, jossa jäännösjännitykset ovat suuria tavanomaisten
sammutustapojen jälkeen.

Kuva 10. Al-moottoreiden perinteisen lämpökäsittelyn vaiheet.

Kuva 11. Al-moottoreiden lämpökäsittelyn vaiheet käytettäessä Hisag-sammutusta.

Tärinävaimennettu
hiomalaikan
kiinnityslaippa
Giesserei-lehden numerossa 12/2007
oli katsaus GIFA 2007:ssä esitellyistä
puhdistamolaitteista. Katsauksessa
kerrottiin mm., että Rhodius Schleifwerkzeuge GmbH & Co on kehittänyt
hiomakoneisiin tärinävaimennetun
hiomalaikan kiinnityslaipan, jonka
nimi on Rhoducer, kuva 13. Rhoducerlaipassa on kohokkeita, jotka pienentävät kontaktipintaa hiomalaikan ja
kiinnityslaipan välillä 50 %. Uuden
tyyppinen laippa voidaan asentaa myös
vanhoihin koneisiin, joissa on standardin mukainen hiomalaikan kiinnitys.
Uuden laipan ilmoitetaan vähentävän
koneen kädensijaan johtuvaa tärinää
30 %. Hiojan työteho on noussut tehdyissä kokeissa yhtä paljon.
Valimoviestin 3/2007 Giesserei-poiminnoissa kerrottiin tärinävaimennetusta Tyrolit-hiomalaikasta. Olisikohan
mahdollista, että Rhodius-kiinnityslaipan
ja uuden tyyppisen Tyrolit-laikan yhdistelmä antaisi parhaimman tuloksen?
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Kuva 12. Jäännösjännityksiä Al-moottoreissa eri lämpökäsittelyjen jälkeen.
Kuva 13. Tärinävaimennettu hiomalaikan kiinnityslaippa, Rhoducer.
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TAULUKKO 2. Keernanvalmistuksen parametrejä Cold-Box- ja Inotec-sideaineilla
Cold-Box
Inotec
Sideaine
0,56 % Ecocure, osa 1 2,0 % sideaineitta
0,56 % Ecocure, osa 2 0,8 % promoottoria
Kokonaisjaksoaika
62 s
62 s
Laatikon lämpötila
25 oC
180 oC
Laatikon huuhtelu
70 oC/amiini
180 oC/kuuma ilma
Tuotanto ennen laatikon 1500 keernaa
2500 keernaa
puhdistusta

Inotec
menestyy käytännössä
Jens Müller et al. kertoivat otsikkoaiheesta Giesserei-lehden numerossa
1/2008 mm. seuraavaa: Epäorgaanisten
sideaineiden, kuten Inotec’in käyttö
lisääntyy valimoissa. Epäorgaanisten
sideaineiden etuina orgaanisiin sideaineisiin verrattuna ei enää ole vain
ympäristöystävällisyys.
Elokuussa 2005 aloittivat ASK
Chemicals ja BMW:n Landshutin kevytmetallivalimon laboratorio projektin
Inotec’in käyttöön ottamiseksi kevytmetallimoottorien keernoissa. Syyskuusta 2006 lähtien on valmistettu
kuvassa 14 näkyviä moottorin rungon
keernoja yli 900 kappaletta päivässä.
Tämän mennessä on Inotec-keernoilla
valettu yli 300 000 moottorivalua.
Inotec-sideaineen muodostavat silikaattiseos sekä nestemäiset ja mineraaliset lisäaineet, joita valmistaja kutsuu
promoottoreiksi. Näiden promoottoreiden avulla on kehitetty ja kehitetään
edelleen ominaisuuksia, kuten hiekan
juoksevuutta ja lujuutta, keernojen
kosteuden kestoa sekä valupinnan
laatua.
Inotec tuottaa vähemmän emissioita kuin orgaaniset sideaineet. BMW:llä
emissioiden väheneminen on ollut 98
%. Emissioiden vähenemisestä hyötyvät etenkin työntekijät sekä lähiympäristön asukkaat. Lisäksi poistoilman
puhdistukseen käytettävä energiamäärä pienenee. Energian kehittäminenhän
rasittaa sekä taloutta että ympäristöä.
Inotec’illa saavutetaan parempi pinnanlaatu kuin orgaanisilla sideaineilla,
joiden hajoamistuotteet aiheuttavat
huokoisuutta valukappaleisiin. Inotec’in
käyttöön oton jälkeen on susimäärä
moottorien valussa pienentynyt 7 %.
Inotec tuottaa myös vähemmän
kondensaatteja kuin orgaaniset sideaineet. Työkalujen puhdistamistarve
vähenee. Orgaanisia sideaineita käytettäessä keernalaatikot pitää puhdistaa
1 500 panoksen jälkeen kun taas
Iniotec’illa voidaan valmistaa ainakin
2 500 keernaa ennen puhdistusta.

Kuva 14. Kuusisylinterisen moottorin runko Inotec-keernoineen.
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Kuva 15. Pienpainevalu kokilliin a) ja hiekkamuottiin b).

Kuva 16. Kokilliin valetun kappaleen a) ja pienpainevaletun kappaleen b) vertailu.

Pienpainevalu –
taloudellinen
menetelmä
Lothar Hartmann kertoi otsikkoaiheesta Giesserei-lehden numerossa 1/2008
mm. seuraavaa: Pienpainevalussa sula

metalli johdetaan alhaalta ylöspäin
muottiin paineen avulla, joka kohdistetaan uunissa olevan sulan pintaan,
kuva 15. Muotin täyttymistä ohjataan
painetta säätämällä.

Pienpainevalulla on tavanomaiseen
kokillivaluun verrattuna useita etuja.
Pienpainevalussa muotti täyttyy vähäisin pyörtein tai täysin pyörteettömästi.
Sulan ollessa uunissa suljetussa tilassa
estyy kaasujen imeytyminen metalliin.
Sula lähtee nousuputkeen kaukana
pinnasta mahdollisimman puhtaana.
Pienpainevalun koko prosessi on helposti automatisoitavissa, jolloin inhimilliset virhetekijät eliminoituvat.
Pienpainevalun etuihin kuuluu myös
hyvä saanto, kuva 16. Kiertoromun
määrä on pienpainevalussa vain 5-20
% valun massasta, kun taas tavanomaisessa kokillivalussa vastaava määrä on
100 %. Pieni valukkeiden osuus merkitsee pienempiä kustannuksia sulatuksessa ja valun jälkikäsittelyssä. Kuvan
16 esittämässä tapauksessa metallin
säästö on 90 tonnia alumiinia 10 000
kappaleen vuosituotannolla. Jos palohäviöiksi lasketaan 7 %, nousee säästö
96,3 tonniin. Sulatuskustannuksella
0,35 e/kg tulee säästöksi sulatossa 33
705 e vuodessa. Tämän esimerkin
avulla voidaan arvioida pienpainevalun
investoinnin kannattavuutta.

Poiminnot ovat GIESSEREI-lehdestä.
© GIESSEREI-VERLAG GmbH,
Düsseldorf, Saksa

www.leinovalu.ﬁ
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WEBACEM OY
TOIMITTAA
VALIMOILLE
ASK CHEMICALS RYHMÄN AINEITA JA TARVIKKEITA
TOIMINNAN PAINOPISTEALUEITA OVAT LISÄKSI PÄÄMIESTEMME KONEET,
AINEET JA TARVIKKEET (Morgan Molten Solutions, FMS, Cesana, Luengen, jne.)
GIFA 07; Tervetuloa vierailemaan osastollamme hallissa 3, 3A34
YHTEYDENOTOT
Puh. 03-3183269
Fax. 03-3183289
GMS 040-7070095/Kokko
e-mail: webacem@co.inet.fi
info@ask-chemicals.de
info@kernfest-webac.se
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s. 84-85

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry – Finlands Gjuteritekniska Förening rf
Säännöt
1§

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Valimotekninen Yhdistys – Finlands Gjuteritekniska Förening r.y., josta näissä
säännöissä käytetään nimitystä yhdistys, ja sen kotipaikka on Helsingin
kaupunki. Yhdistyksen lyhenne on
SVY.

2§

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on valimotekniikasta kiinnostuneiden yhdistäminen sekä valimotekniikan ja valunkäytön edistäminen teknologia, ihminen
ja ympäristö huomioonottaen
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, opintomatkoja ja kursseja
sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

3§

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi
hallitus hyväksyä henkilön, joka toimii
valun valmistus-, tutkimus-, suunnittelu-, markkinointi- tai ostotehtävissä tai
valunkäyttäjänä tai valumallien valmistus-, tai valimoitten toimittaja- tai
palvelutehtävissä toimihenkilönä tai
esimiestehtävissä.
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Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä
varsinaisiksi jäseniksi muitakin, mikäli se katsoo jäsenyyden voivan hyödyttää yhdistystä.
Valimotekniikkaa opiskelevan voi
hallitus hyväksyä nuoremmaksi jäseneksi, jonka jäsenmaksu opiskelukauden aikana, kuitenkin korkeintaan
viisi vuotta, on puolet varsinaisen jäsenen vuosimaksusta.
Eläkkeelle siirtynyt jäsen voi eläkkeelle siirtymisen jälkeen jatkaa vanhempana jäsenenä maksamalla puolet
varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.
Nuoremmalla ja vanhemmalla jäsenellä on vuosikokouksessa samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä.
Yritysjäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yrityksen, säätiön
tai yhteisön. Yritysjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Yritysjäsenen vuosimaksu on kymmenen kertaa varsinaisen jäsenen vuosimaksu.
Oikeus päästä yhdistyksen jäseneksi
voidaan myöntää myös ulkomaalaisille.
Ulkomaisia jäseniä ei kuitenkaan saa olla
enemmän kuin 1/3 koko jäsenmäärästä.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
päättää vuosikokous.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa
maksamatta, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.
Jäsen, joka toistuvasti käyttäytyy
sopimattomasti yhdistyksen tilaisuuksissa tai joka aktiivisesti toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voidaan
hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

4§

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus,
johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä ja jokaiselle varsinaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten
välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä ottaa asiamiehen ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat
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siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kaksi jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
Mikäli hallitus on asettanut toimikunnan tai mikäli yhdistyksen jäsenet
ovat muodostaneet aluejaoston tai
alajaoston edistämään yhdistyksen
tarkoitusperää ammattikuntatasolla, on
toimikunnan ja jaoston nimeämä edustaja kutsuttava hallituksen kokouksiin,
jossa hänellä on puheoikeus mutta ei
äänioikeutta.
Hallitus on vastuussa yhdistyksen
taloudesta, omaisuudesta ja rahastoista.
Hallitus laatii säännöt rahastojen hoidosta kunkin lahjakirjan ja testamentin
ohjeiden ja säädösten mukaisesti.

8§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään
vuosittain hallituksen määräämänä aikana heinä – lokakuun välisenä aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
kun vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella, nuoremmalla ja
vanhemmalla jäsenellä äänioikeus ja
jokaisella äänioikeutetulla yksi (1)
ääni.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla,
muutoin päätökseksi tulee kokouksen
puheenjohtajan kannattama mielipide.

9§
5§

Yhdistyksen nimen
kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä
yhdessä. Hallitus voi myös myöntää
yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden
yhdistyksen asiamiehelle sekä muulle
toimihenkilölle, mikäli yhdistyksen etu
näin edellyttää.

6§

Tilit

Yhdistyksen tilikausi on 12 kk ja alkaa
1.7 ja päättyy seuraavan kalenterivuoden 30.6.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
annettava tilintarkastajille viimeistään
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään
viikkoa ennen vuosikokousta.

7§

Yhdistyksen kokousten
koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle
hallitus. Kokouskutsu on toimitettava
viimeistään neljätoista (14) päivää
ennen kokousta joko lähet-tämällä
kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai
julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsenlehdessä.
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Yhdistyksen kokoukset

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen
työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös,
vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus;
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja neljä jäsentä ja jokaiselle
var sinaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen;
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja
heille kaksi varajäsentä;
10. valitaan vaalilautakunnan neljä
jäsentä;
11. käsitellään muut kokouskutsussa
esitellyt asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada
jonkin asian yhdistyksen vuosikoko-

uksen käsiteltäviksi, on hänen siitä
kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §

Kunniajäsenyys,
ansiomerkki

Henkilö, joka aktiivisesti ja huomattavalla tavalla on toiminut yhdistyksen
tai sen tarkoitusperien hyväksi, voidaan
vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa
kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi tai
hänelle voidaan hallituksen päätöksellä myöntää yhdistyksen ansiomerkki.

11 §

Vaalilautakunta

Yhdistyksen vuosikokous valitsee
vuodeksi kerrallaan vaalilautakunnan,
joka koostuu neljästä henkilöstä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan.
Vaalilautakunnan tehtävä on vuosikokouksessa esittää ehdotuksensa yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi
ja jäseniksi sekä tilintarkastajiksi ja
näitten varamiehiksi seuraavaksi toimikaudeksi.

12 §

Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muutta-misesta.

13 §

Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä kahdessa yhdistyksen peräkkäisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän jälkimmäisen
kokouksen määräämällä tavalla.

Säännöt hyväksytty
SVYn vuosikokouksessa 11.10.2002
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mallijaosto

Ohaija gosaimasu
Kari Pohjalainen

(Hyvää huomenta japaninkielellä)

World Skills Competition Shizuokassa

Kilpailumatka

Otsikkosanontaa opetteli ja käytti vajaat sata suomalaista
World Skills Competition kilpailijaa ja experttiä Japanin
Shizuokassa vuoden 2007 marraskuussa.
Vuoden 2006 syksyllä otettiin Japanista yhteyttä kirjoittajaan ja kysyttiin, olisinko valmis lähtemään World Skills
Competitioniin kilpailijan kanssa taistelemaan Valumallialan
maailmanmesta-ruudesta. Edelliset kilpailumme Suomessa
menivät liian myöhään tapahtuneiden osallistujamaiden
ilmoittautumisten vuoksi mynkään. Japanin kisoissa maan
vientiteollisuus (lue Toyota) vaati, että valumallialan kansallisen vientiteollisuuden merkittävyyden vuoksi täytyy
yhtenä lajina olla ehdottomasti Pattern Making, joka tarkoittaa Valumallin valmistusta. Olimme Japanin kisoissa Host
Member -lajina, joka tarkoittaa, että olimme isäntien vieraslajina heidän omissa kisoissaan.
Syksyllä 2006 ensimmäisenä tehtävänä oli hakea sellaista kilpailijaa, jolla olisi mahdollisuuksia näissä kivikovissa
ja vaativissa kilpailuissa. Valitsimme karsintakilpailun jälkeen kilpailijaksi Arto Häkkisen, joka oli muutamia vuosia
aikaisemmin valmistunut Hervannasta ja joka nykyisin työskentelee mallipuuseppänä Ris-Pert Oy:ssä Tampereella.

Keskiviikkona 7.11. Suomen joukkueen expertit ja tekniset
delegaatit kerääntyivät HelsinkiVantaan lentoasemalle heti
aamusta ja sieltä Lufthansan koneeseen. Useimmilla oli
laukuissaan ylipainoa, koska varsinaiset työvälinepakit oli
lähetetty Japaniin jo pari kuukautta aiemmin ja myöhemmin
meille välitettiin tietoa kisoissa tarvittavista tavaroista, joten
ne täytyi rahdata omissa laukuissa mukana.
Lufthansan matkatarjous Japaniin oli ollut Skills Finlandille edullisin, vaikka silloin täytyi ensin lentää Frankfurtiin,
jossa vaihdettiin Japanin koneeseen, joka sitten lensi Suomen
eteläosan ylitse. Aika hölmöltä tuntui puikata Saksan kautta Japaniin. Kokonaismatka-ajaksi Helsingistä Naritan
kautta Numazuun muodostui silloin kaikkiaan 26 tuntia
tylsää ja puuduttavaa matkantekoa.
Tokion koosta antoi jonkinlaista kuvaa, kun kaupunkia
ohitettiin yli kolme tuntia moottoritieliikenteessä. Tietulleja ohitettiin kaikkiaan 11 kappaletta, joten autoilijat maksavat siellä liikennöinnistään. Autokanta oli tietysti pääosin
japanilaista, mutta kyllä siellä puikahteli muutamia Mersuja, Bemareita ja useampia Mini Coopereitakin. Nämä Cooperit ovat siellä kuulemma todella suosittuja. Autot olivat
häkellyttävän puhtaita, eikä likaista autoa todella nähty, edes
kuorma-autoa.

Valmentautuminen
Vuoden 2007 aikana Skills Finland:in toimesta järjestettiin
maassamme kaikkiaan kolme maajoukkueleiriä, jossa kilpailijoille ja experteille luennoitiin Japanin kulttuurista,
kielestä, uskonnosta ym. tärkeistä kohdemaan tavoista,
jotta kilpailujen onnistumiset eivät kaatuisi ainakaan paikalliseen ihmettelyyn kisojen aikana. Yksi leireistä keskittyi
lajikohtaisesti varsinaiseen kilpailutöiden suorit-tamiseen
Uudenmaan alueen ammattikouluissa ja kilpailijoiden yhteismajoittumiseen, joka vastasi kilpailujen aikana tapahtuvaa asumista Shizuokassa Japanissa.
Varsinainen lajikohtainen valmentautuminen tapahtui
Hervannan mallipuuseppäosastolla, jossa tosin samaan aikaan oli yritysten oppisopimusopiskelijoita opiskelussa.
Suoraan kilpailijan yksilökohtaiseen valmentautumiseen ei
kuitenkaan löytynyt rahoitusta, joka varmasti olisi tuottanut
pa-rempia tuloksia. Toivon mukaan tulevaisuudessa saadaan
valmentautumiseen oma rahoituksensa, jolloin vihdoin ja
viimein tipahtelisi mitaleitakin maahamme. Japanin kilpailija, joka näissä kisoissa voitti kultamitalin, oli ollut neljän
vuoden koulutusputkessa ennen kisoja.
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Majoitus kilpailijakylässä
Torstaina 8.11. Suomen experteillä oli majoitus ennen kilpailijoiden saapumista kilpailijoiden majoituspaikoilla
Gotemba Main Villagessa, josta siirrymme myöhemmin
omiin hotelleihimme. Ensimmäinen päivä Japanissa meni
totaalisesti matkasta toipumiseen ja ihmettelyyn.

Ennen kilpailua
Perjantaina 9.11. heti aamulla klo 7.00 lähdettiin kilpailupaikalle bussikuljetuksella. Pää- ja varapääexperteillä, joiden
työpanoksella kilpailun tekninen toteutus suoritetaan, alkoi
koulutus heti perjantaina ja tietysti koko koulutus tapahtui
englanniksi. Harmillista kyllä osan koulutuksesta to-teutti
irlantilainen Liam Corcoran, jonka mongerruksesta taisin
tajuta vain joka kolmannen sanan. Englantia hän ”kuulemma” puhui. Onneksi tekstit kalvotettiin kankaalle. Tulevan
kilpailutapahtuman sääntöjä ja määräyksiä kerrattiin sitten
pää- ja varapääexperttien parityöskentelynä.
Parannuksena entiseen kilpailuihin on nykyisin kisoissa
joka lajille omat työkansiot, jossa aikajärjestyksessä on
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Japanilaista valamisen taitoa.

luetteloitu kilpailun aikana tarvittavat toimet ja tehtävät.
Lisäksi joka lajiin tuli pääexpertille kännykkä (ei ulkomaan
puheluita) yhteydenpitoa varten, sekä oma kannettava tietokone (läppäri).
Tervetuliaistilaisuus (Welcome Reception) oli ensimmäisenä työpäivänä klo 18.00–20.00 ja siellä tavattiin ensikertaa muiden maiden alan expertit. Uutena parannuksena
olivat kannettavat lajikyltit, joiden alle kunkin lajin expertit
oli helppo koota. Valumallialan (Pattern Making) kilpailuun
osallistuivat: Japani, Sveitsi, Etelä-Korea, Taiwan, Indonesia, Thaimaa ja Suomi. Tulkkeja oli Japanilla, Korealla ja
Thaimaalla. (kaiken kaikkiaan kilpailuissa oli 245 tulkkia?)
Eräällä tavalla on kuvaavaa, että Japanin, Indonesian ja
Thaimaan expertit ja kilpailijat ovat kaikki Toyotan palveluksessa.
Oli ihan mukavaa tavata vanhoja kilpakumppani-experttejä jo vuosien takaa ja uudetkin tuntuivat ihan mukavilta.
Entisiä tuttuja olivat Japanin, Sveitsin, Etelä-Korean ja
Taiwanin expertit ja selkiin paukuteltiin tavattaessa vanhoja tuttuja. Halliin oli katettuna isoja pöytiä, joissa oli tarjolla japanilaista syötävää, sakea, viinejä ja totta kai olutta.
Tunnelma hupsahti kattoon aika ramakasti.
Tilaisuuden päättyessä satoi rajusti ja niin siinä totaalisen
märkinä keräännyttiin hotelleihin meneviin busseihin. Hässäkkä oli hirveä, ennen kuin löytyi omaan hotelliin menevä
bussi. Nukkumaan päästiin klo 11.00 pintaan.
Ennakkoon oli jo tiedossa, että Japanissa tarvitaan 3Gkännykkä, jos halutaan yhteyksiä Suomeen. Itse kävin ostamassa nimenomaan Japanissa toimivan 3G-kännyn, jotta
voin ottaa tarvittaessa yhteyksiä kotimaahan. Se perhana ei
toiminut ja ainoaksi vaihtoehdoksi tuli vuokrata japanilainen
huippuhieno kännykkä. Ongelmaksi kuitenkin muodostui,
kun yritin lähettää tekstiviestiä kotimaahan, niin kesken
kaiken näytölle pusahti tekstimerkit japaniksi, eikä millään
löytynyt näpykkää, josta olisin voinut muuttaa kirjaimet
ymmärrettävään muotoon. Verenpaineet pomppasivat sen
helkutin keksinnön kanssa rähjätessä tappiin asti. Myös
muille suomalaisille oli myyty vastaavia toimimattomia
3G-kännyköitä. On se tekniikka niin ihmeellistä.
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Kilpailupaikka ja koneet
Lauantaina 10.11. oli jälleen lähtö klo 7.00. Koulutuspaikkana oli suuri hotelli ja siellä aamu-päivä mentiin kilpailukansion määritteitä tarkastellen ja muuttaen. Lounaalle
meidät kuljetettiin kilpailupaikalle, jossa ensikertaa olimme
yhdessä koko experttiporukka. Alamme kilpailuhallina oli
halli n:o 6, jonne työvälinekaapit olivatkin jo saapuneet.
Työstökoneet olivat jo paikalla, sekä ns. huonetilat, joissa oli pukukaapit ja lokerikot, sekä kilpailijoille, että experteille. Jokaisella kilpailupaikalla oli nettiyhteys ja tietokoneet,
joiden avulla voitiin tehdä tarvittavat muutokset kilpailutöihin. Kilpailutyöthän oli saatu kilpailijoille jo 6 kuukautta
ennen kilpailuja ja niitä oli voitu siten harjoitella ennakkoon.
Ennen kilpailua jokaista työtä pitää muuttaa vähintään 30
% verran, mutta työn periaatteet on oltava samat.
Alallamme oli nyt ensimmäistä kertaa moduloitu kilpailutehtävä, joka jakautui viiteen eri osioon. Siinä olivat
sorvaus-, jyrsintä-, laminointi- kuvanto- ja valumallinvalmistustehtävät. Kokonaiskilpailuaika on näissä kilpailuissa
aina 23 tuntia, johon sisältyy tunnin tutustumis- ja kyselyosio.
Koneet olivat osittain Zimmermannin valmistamia, mutta raskaat jyrsinkoneet olivat Makinon NC-koneita, joista
osattiin jo etukäteen ennakoida vaikeuksia kilpailuihin.
Sorvit olivat surkeita japanilaisia ja asteikkojaot astekehällä olivat kuin entisellä metallimiehellä hammaspyörät.
”Tehdäänkö viimeinen hammas tuplapaksuinen, vai suurennetaanko viimeistä uraa?” Samaten astekehän asteikkojako
ei noudattanut länsimaalaista tapaa, vaan 90 asteen kulma
oli jaettu 50 osaan, jolloin 1 asteen muutos vastasi 1.8 viivanväliä. Tee siinä sitten tarkkaa kulmanmääritystä kääntämällä teräkelkkaa. Koneiden korkeudet on suunniteltu ja
valmistettu alle 150-senttisille, joten pitkillä länsimaalaisilla, jotka ovat yli 190 cm pitkiä oli työstövaiheissa hankaluuksia, vaikka matalampien koneiden alle tehtiin korotuspalat. Aika kyttyrässä Suomenkin yli 190 cm kilpailija
joutui ahertamaan, kuten Sveitsinkin kilpailija. Työskentelyssä koneilla hyötyivät pienempikokoiset Aasian alueen
kilpailijat selvästi.
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Experttiryhmällä aloimme mennä kilpailusääntöjä ja
kilpailun aikataulua lävitse. Ensimmäinen ongelma muodostui uskonnosta, koska Indonesian kilpailija ja expertti
ovat muslimeja, joiden täytyy tehdä rituaalipesu ja rukoilutapahtuma viisi kertaa päivässä rukousmatollaan. Sovimme,
että rukoukseen voi käyttää kilpailijoiden huonetta, mutta
rukoilla pitää eri aikoihin, ettei kilpailun sääntöjä rikota.
Näissä kilpailun esivalmisteluissa aikaa kului 20.30 asti
ja sitten pilkkopimeässä Japanin yössä täytyi hapuilla bussien lähtöpaikalle, josta oma hotellibussimme löytyisi.
Työpäivien pituudeksi näytti taasen muodostuvan 14–15
tuntia. Eipä tarvinnut unta odotella hotellissa.
Näyttävä oli Japanin sponsoriemme luettelo

Varsinainen kilpailupaikka
Sunnuntaina 11.11. pakattiin laukut ja veimme ne hotellin
alakertaan, josta paikalliset huolehtivat ne hotelliin, jossa
asuttiinkin koko kisojen loppuaika. Hotellinamme oli Numazu Inter Grand Hotel Numazussa. Syynä muuttoon oli,
että kilpailijat saapuivat sunnuntaina Japaniin ja majoittuivat omiin hotelleihinsa.
Aamusta aloimme käsitellä kilpailujen aikataulua ja
siinä sitä riittikin pureskelua, ennen kuin kaikki tajusivat,
missä järjestyksessä mikin homma pitää aloittaa ja missä
vaiheessa se pitää luovuttaa tarkastettavaksi. Samoin otettiin
kopiot moduloiduista kilpailutöistä ja jokainen ehdotti
muutoksia hänelle jaettuun työhön vähintään sen 30 %
verran, joka on säännöissä määritelty.
Klo 18.00 pistettiin säännöt ja piirustukset kaappiin ja
kaikki alueen expertit siirtyivät busseihin ja sitten ajaa
körryyteltiin eri alojen japanilaisten isäntien johdolla yhteisiin illanviettoihin eri ravintoloihin. Vuorossa oli perinteinen
isäntämaan illanviettokulttuurin esittely. (Onneksi nyt ei
ollut vastaavanlaista kuin Soulin kisoissa Etelä-Koreassa
2001, jossa istuttiin lattioilla kintut kipeinä.) Ravintolassa
oli perinteistä japanilaista syötävää ja juotavaa. Pidettiin
puheita, joista ensimmäisenä aloitti sveitsiläinen pääexperttimme Rainer Honegger ja sitten jatkoivat Japanin expertti
Yotsyo Hayakawa sekä mainio shopmasterimme Nobuhisa
Takayama.
Suomessa oli keksitty, että japanilaiset ihmiset ovat hulluina Muumien perään, joten jokaisella suomalaisella kilpailijalla ja expertillä kuului kilpailuasuun Muumisolmio.
Olin ostanut yhden kravatin (pöyristyttävällä hinnalla) ja
tässä juhlatilaisuudessa ojensin sen Japanin experti ”Hayalle”, solmien samalla kravattisolmun hänen kaulassaan
olevaan solmioon. Kerroin samalla, että meillä Suomessa
on tapana, jos kravatti annetaan lahjaksi, niin se pitää aina
solmia saajan kaulaan. Lahja ja solmintatapahtuma oli vaikuttava ja onnistunut.
Iltatilaisuuden päätteeksi meidät ohjattiin busseihin,
jotka veivät jokaisen omaan hotelliinsa. Meillä suomalaisilla oli hotelli vaihtunut ko. päivänä ja aikamoisen jännittyneenä sitä puristelin hikisissä kännyissäni ohjetta, jossa oli
tulevan hotellimme nimi ja osoite. Hotelli löytyi ja matkatavarat. Korvan tyynyyn pääsin pukkaamaan likempänä
puoltayötä.
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Sponsoritarrat näkyviin
Maanantaina 12.11. lähdimme kävellen kulkemaan kohti
kilpailupaikkaa, johon oli hotellistamme vain 15 minuutin
kävelymatka. Erinomainen oli ollut Suomen joukkueenjohdon hotellivalinta, koska näin vältimme tylsät ja aikaa
vievät bussikuljetukset aamuin ja illoin.
Tänään olivat kilpailijamme tulossa ensimmäistä kertaa
kilpailupaikalle ja arvoimme kilpailijoiden kilpailupaikat.
Suomen kilpailupaikaksi muodostui kulmapaikka, joka sopi
kuin ”suutarin sormi sian...”, koska näin saimme maksimaalisen mainospaikan komealle sponsoriluettelollemme.
Olin teettänyt Suomessa 25 tukijastamme komeat tarrat,
jotka kiinnittäisin työvälinepakkiimme Japanissa. Siinä
kävi pieni väärinkäsitys, kun viimeisenä aamuna ennen
lähtöämme Japaniin, kävin hakemassa ”sponssitarramme”.
Siitä oli tehty ylimääräiset tuplaa isommat kaksiosaiset
tarrat, joita en ollut tilannut. Pyysin ja sain kiireessä uuden
tarran, mutta kuljetin myös isommat tarrat Japaniin, josko
niillä olisi jotain käyttöä. Nyt niillä todella oli, koska näin
sain kiinnitettyä kilpailupenkin piirustusseinään, työvälinepakin lisäksi hienot maksikokoiset tuplatarrat. Näin ”sponssimme” saivat tuplamainokset Japanissa. Hienoa ystävät
tuestanne, kyllä Te mainostilanne ansaitsitte. Kaikki kisojen
katsojat kiertävät kulmapaikan käytäviä pitkin ja näin ollen
useimmat kolmestasadasta tuhannesta (tarkka kävijämäärä
oli 293 000 vierasta) katsojasta ympäri maailmaa näkivät
kahteen kertaan upean luettelomme. Luettelomme aiheuttivat myös useita kyselyjä katsojilta, joista varmaan yleisin
oli: ”Do you really have so many sponsors in your country”
Vastaus oli aina yhtä ylpeä: ”Yes, of course, we have”.
Päivä jatkui kilpailutehtävien muutoksien piirissä, jossa
jokainen ryhmä teki omat muutoksensa piirustuksiin. Osa
muutoksista oli niin naurettavia, että yhteiskäsittelyssä palautettiin monesta piirustuksesta vaikeutta tehtäviin lisää.
Päivän pituus jatkui monessa äänestyksessä, joten aika väsyneenä sitä palattiin hotellille. Ilta oli jo pimentynyt ja niin
siellä vain muutaman valopisteen varassa hapuiltiin kohden
hotelliamme. Ällistyttävän vähän on Japanissa katuvalaistusta. Onneksi olin kysellyt shopmaster Nobuhisalta taskulamppua lainaksi ja hän ystävällisesti lahjoitti omansa minulle. Näin sitä onnellisena kuljettiin koko kilpailujen ajan
taskulampun valossa hotellille. Olin pidetty kävelykumppani experttien joukossa, koska vain minulla oli kisojen ajan
taskulamppu käytettävissä.
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Japanilaisten pyhä vuori Fuji aamuauringossa

jyrsinkoneosuus pidetään sellaisena ja poikkeuksellisesti
shopmaster on tulkin kanssa jokaisen kilpailijan apuna
osuutta tehtäessä, jolloin pystytään ko. osuus suorittamaan.
Samalle päätettiin keventää jyrsinnän mittauksien tarkkuusosuutta.
Sillä välin, kun kilpailijat harjoittelivat omatoimisesti
koneiden säätöjä ja työstämistä niillä, expertiryhmä määritteli tarkat mittauskohdat, joista kukin mittaus tullaan suorittamaan ja tehtiin mittauspöytäkirjat valmiiksi. Tämäkin
työpäivä venyi klo 21 asti, ennen kuin hommat olivat pulkassa ja pääsimme lähtemään hotellille.

Avajaisseremoniapäivä

Suomen joukkueen kokkipuolen expertti, kaikkien kunnioittama todellinen yhteistyömies Lehtisen Martti täytti 60
vuotta kilpailujen aikana ja hänen kunniakseen pidimme
hotellissa juhlatilaisuuden, jonne yksi jos toinenkin oli ostanut kuohuviinipulloja ja kuljettanut ne tavaroissaan Japaniin. Tilaisuus oli todella lämminhenkinen ja tippa silmässä
tämä ”Grand Old Man” nautti täydestä sydämestään tästä
hienosta kunnianosoituksesta.

Valmistautuminen
Tiistaina 13.11. oli ensimmäinen valmistautumispäivä,
jolloin kilpailijat saapuivat ensimmäistä kertaa osastolle
tutustumaan tiloihin ja koneisiin. Ensimmäiseksi tarkastettiin jokaisen kilpailijan passit ja erityisesti heidän syntymäaikansa, jotta voidaan olla varmoja, että ikä jokaisella kilpailijalle jää alle 23 vuoden. Tarkastuksen suorittivat pää- ja
varapääexpertti, joiden vastuulla on kilpailujen sääntöjenmukaisuus. Sai siinä olla tarkkana, koska passit olivat niin
erilaisia. Jokainen kilpailija varmensi myös allekirjoituksellaan kolme eri kaavaketta, että kaikki vaatimukset täyttyivät
oikein.
Työvälinepakit tarkastettiin, ettei mukana ollut mitään
kiellettyä. Tässä tarkastuksessa on aina vähintään kaksi
experttiä, joista kumpikaan ei saa tarkistaa oman kilpailijan
varusteita. Jokainen kilpailija tarkisti järjestävän maan
tuomat käsikoneet ja varusteli oman kilpailupaikkansa
työkuntoon. Kymmenen jälkeen shopmaster tulkin avustamana alkoi opastaa kilpailijoita peruskoneiden käyttöön ja
tutustuttaa kilpailijoita niiden turvallisuusvaatimuksiin.
Raskaita yläjyrsinkoneita oli paikallinen järjestäjä tuonut
kaksi NC-ohjattua Makinon jyrsin-konetta. Kukaan kilpailijoista ei ollut harjoitellut vastaavanlaisilla koneilla ja
”paniikkinappula” painui jokaiselle todella syvälle. Kysyimme kilpailijoilta, oliko kukaan päässyt harjoittelemaan vastaavilla koneilla ja vastaukseksi saatiin: ”Ei kukaan”.
Kilpailusääntöjen mukaan koneiden tulee olla sellaisia,
joilla jokainen on päässyt harjoittelemaan ennen kilpailua.
Muussa tapauksessa konetta ei voisi käyttää ja asian selvittämiseksi experttiryhmä vetäytyi neuvottelemaan ko. ongelmasta. Koneen käyttö voitaisiin kieltää, mutta siitä olisi
ollut seurauksena, että kaksi modulia kilpailun viidestä
osasta olisi jouduttu poistamaan, nimittäin jyrsinkoneosuus
ja laminointi. Tulokseksi saatiin neuvottelun jälkeen, että
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Keskiviikko 14.11. lähdin jälleen kilpailupaikalle viralliseen
kisa-asuun pukeutuneena. Tarkoituksena oli vielä aamupäivä viilailla kilpailutöitä. Ongelmaksi muodostui kuitenkin,
ettei meillä kellään ollut avaimia, joilla olisimme saaneet
pääexpertin kaapin auki, jossa kaikki materiaali oli suljettuna. Sveitsiläis-saksalaiseen tyyliin pääexperttimme ei
luovuttanut avaimia kenellekään ja tänä aamuna hän oli
nukkunut totaalisesti pommiin. Niin siellä sitten norkoilimme ja odottelimme ”avaimien haltijan” saapumista.
Avajaisseremonia (Opening Seremony) oli sijoitettu
pitkän linja-automatkan päähän Shizuokaan, jonne kuljetukset lähtivät kilpailupaikalta puolenpäivän aikaa. Suomalaiset valtasivat yhden oman bussin, lahjonnalla eli ojentamalla Suomenlippu-pinssin järjestävän henkilökunnan
edustajalle. Näin kaikki suomalaiset pääsivät samalla bussilla liikkeelle, muiden experttien jakautuessa niihin busseihin, joita oli saapunut lähtöpaikalle.
Avajaisseremonia oli totaalinen fiasko japanilaisilta.
Koska Shizuokassa järjestettiin Abi-kisat, olivat järjestäjät
sopineet, että avajaiset voitaisiin pitää ko. kaupungissa ja
päättäjäiset vuorostaan Numazussa, jossa muut kilpailut
pidettiin.
Seremoniahalli oli aivan liian pieni, jonka sisälle eivät
mahtuneet kuin kilpailijat ja kutsuvieraat. Meidät expertit,
joita oli saman verran kuin kilpailijoitakin ohjattiin samaan
rakennukseen kuin kilpailijatkin, mutta eri tiloihin ja niin
siellä sitten istua könötettiin keskenämme ja katselimme
seremoniaa screenin välityksellä. Kilpailijat ohjattiin kuitenkin ryhminä istumamme salin halki, jolloin voimme
”pitää mökää” heille Suomen lippuja heiluttaen. Japanin
kruununprinssin (His Impe-rial Higness The Crown Prince:
Hiro) saapuminen keskeytti koko tapahtuman pitkäsi aikaa
ja niin siinä istuimme ja odottelimme tämän Honorary Presidentin paikoilleen asettumista. Muut lipun lunastaneet
henkilöt oli sijoitettu ulkona sijaitsevien telttojen suojiin.
Ohjelmana oli kolmen hanakan, tanakan ja punakan
mieshenkilön samankaltaiset puheet, joita kukaan ei jaksanut seurata. Ei mitään päähenkilöille, nuorille eripuolilta
maapalloa saapuneille nuorille kilpailijoille kohdistettua.
Istuimme pitkän aikaa pimeän screenin hallitsemassa hallissa, koska oli tiedossa, että joku rumpuesitys olisi vielä
tulossa, kunnes viimeisetkin hermostuivat ja lähdimme etsimään busseja, joilla pääsisimme takaisin hotelleihin.
Täydellinen FIASCO. Kokeneemmat expertit kihisivät
kiukusta tämänkaltaisesta typeryydestä
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Torstai 15.11. Ensimmäinen kilpailupäivä
Ensimmäinen kilpailupäivä alkoi yhteisellä puolen tunnin
kommunikointihetkellä, joka oli uutta aikaisempiin kilpailuihin verrattuna. Tässä tilaisuudessa voivat vaihtaa kuulumisia kilpailija ja hänen experttinsä. Kilpailutöistä ei kuitenkaan saanut puhua mitään. Aika lapsellista on kuvitella,
että tätä sääntöä noudattivat kaikkien maiden edustajat. Me
suomalaiset noudatimme, koska niin oli sovittu. Tämä sama
aika oli jokaisena kilpailupäivänä kilpailujen ajan.
Klo 9.00–10.00 annettiin kilpailijoille ensikertaa nähtäväksi kaikkien kilpailutöiden piirustukset, joihin he saivat
tutustua työpöydällään tunnin ajan ja jos kysyttävää olisi
jostakin osiosta, niin sen voi kysyä yhteisen kokoontumisen
hetkellä 15 minuuttia ennen kilpailun alkamista. Tänä tutustumishetkenä ei saanut alkaa työtä, eikä tehdä muistiin panoja.
Kilpailijoiden työt ja työjärjestys oli arvottu, jossa määriteltiin, mitä työtä kukin alkaa tehdä, koska koneita oli vain
rajoitettu määrä. Muut piirustukset kerättiin pois ja ne annettiin sitten heille uudestaan, kun seuraava osio alkoi.
Suomen edustaja Arto Häkkinen oli toinen niistä, joka
aloitti jyrsinkoneella ja hän toi myös ensimmäisenä työnsä
mitattavaksi. Seuraavaksi hän alkoi tehdä valumalliosuutta,
ennen kuin sorvi vapautui, jolloin hän jatkoi sorvaustyöosuuden tekemistä, jättäen valumalliosuuden hetkeksi lepäämään.
Korean kilpailija lähti tekemään jyrsinosuutta käsijyrsinkoneella ja hioi jyrsinnän sivupintoja omalla varta vasten
ko. työtä varten kehitetyllä alumiinisella hiontavälineellä.
Shopmaster, jolla on vastuu työturvallisuudesta kilpailupaikalla, kielsi hionnan pylväsporakoneella. Koska kilpailija
ei lopettanut hiomista, minut työturvallisuudesta vastaavana
varapääexperttinä haettiin paikalle. Kielsin työn jatkamisen
ja experttiryhmän keskustelun jälkeen (jonka oli vaatinut
koolle Korean expertti), päätimme, että jokaisen kilpailijan
pitää näyttää osaamisensa raskaalla yläjyrsinkoneella, joten
ko. melkein valmis työ diskattiin ja sijoitettiin vartioituun
tilaan ja kilpailijalle annettiin uusi aihio jyrsintehtävää
varten. Kilpailija kävi kuumana lohdutuksista huolimatta.

Korean ”epäonnistumisen” selitys
Uutta jyrsintyötä tehtäessä kävi niin, että Korean kilpailijan
työ jäi kesken jyrsinkoneen pöydälle kiinnitettynä, kilpailupäivän päättyessä. Korean expertti vaati kiukkuisesti ja
moneen kertaan, että kappaletta ei saa jättää kiinni koneeseen,
vaan se pitää irrottaa yöksi. (Taustaa: Suomen kilpailija
Alexander Strakh oli WSC-kilpailijana Soulissa 2001 ja
ensimmäisen kilpailupäivän selvässä johtoasemassa hän
joutui jättämään kilpailutyönsä ”vartioidun” kilpailupaikan
jyrsinkoneen pöytään kiinnitettynä. Hallihan oli vartioitu.
Aamulla Alexin jatkaessa työtään, oli koneen akseleita
(keskitystä) siirretty ja Suomen kilpailijan työ meni aloitustyöstössä pilalle. Selvä johtoasema vaihtui kilpailun viimeiseksi. Kysyin Soulissa Korean samaiselta expertiltä, joka
oli edelleen maansa experttinä Japanissa: ”Miten tämän
kaltainen kilpailutyön sabotointi voi olla mahdollista vartioidussa kilpailupaikassa” siellä vain kohauteltiin olkapäitä
ja Alexille annettiin korvaukseksi lisäaikaa). Korean expertin käyttäytyminen vastaavassa tilanteessa Japanissa sai
kellot kilisemään ja silloiset vahvat epäilyni sabotoinnista
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saivat ”todennäköisen vahvistuksen”. Kello 17.00 ensimmäinen kilpailupäivä vihellettiin poikki ja kilpailijat pääsivät lähtemään hotelleihinsa.

Arvosteluista
Me expertit jäimme arvostelemaan ensimmäisen päivän
tuotosta, joista ensimmäisenä arviona oli subjektiivinen
arviointi. Subjektiivisessa arvioinnissa on viisi experttiä,
joilla on numeroidut ”näyttölaput” 1–10 ja jokainen arvioi
vuorollaan työn laadun, valikoi arvosanan (numeron) ja
pääexpertin käskiessä jokainen näyttää numeronsa yhtä
aikaa. Ylimmäinen ja alimmainen numero pudotettiin pois
ja kolmen keskiarvo tuli arvosanaksi. (Aika naurettavalta
tuntui, kun seurasi eräitä experttejä, jotka kaikin tavoin yrittivät peittää arviointinsa muilta. Jollakin oli arvio pään päällä, jollakin takin helman sisällä. Voi, voi, aikuiset miehet.)
Objektiivisessa arvioinnissa mitattiin jokainen työ tarkalleen samasta kohtaa digitaalisella työntömitalla yhden /
kymmenesosan (1/10) tarkkuudella kolmen mittaajan voimin,
joiden tulosten keskiarvo tuli mittauksen tulokseksi. Onneksi lajimme arvioinneista 80 % on määritelty objektiivisen
arvioinnin ja vain 20 % subjektiivisen arvioinnin piiriin.
Keskeytimme arvioinnin 30 minuutiksi Happy hour -tunnin
vuoksi ja kävimme ruokasalissa syömässä pussipähkinöitä,
pussijuustoja ja pari olutta tai viiniä, kukin halunsa mukaan
ja palasimme jatkamaan arviointia.
Valtavasti kulki vierailijoita halleissa koko päivän. Hyvä
kun pääsi WC:ssä käymään nappien lähtemättä takista.
Ensimmäisen kilpailupäivän aikana tapasin hallissa edellisen
Japanin expertin Suichi Kondon, jonka alaisena Japanissa
on vaatimattomat 17 000 työntekijää. Hieman erilainen
uraputki kilpailuexperttiyden jälkeen kuin mallilehtorilla.
Oli todella mukava nähdä entinen experttikaveri. Myös
entisiä Japanin mitalisteja kävi perheensä kanssa moikkaamassa Suomen experttiä. Heitä oli mukava tavata. Suomen
experttinä jouduin aina edellisissäkin kilpailuissa kantamaan
päävastuuta kilpailutöiden arvioinneissa.
Aamuisen kävellessäni kilpailupaikalle ennen kello kahdeksaa tuli vastaani runsaasti alta kymmenen ikäisiä koululaisia koulupuvuissaan. Olin aamuisin toivottanut heille:
Ohaija Gozaimasu, joka tarkoittaa: hyvää huomenta japaniksi. Ensimmäisinä päivinä suut loksahtivat auki, kun
selvästi ulkomaalainen puhuu (onnetonta, muuta ilmeisesti
ymmärrettävää) japania, mutta päivien edetessä yhä useampi tervehti minua samoin. Eräänä aamuna sitten eräs pieni
tyttö ojensi minulle lahjaksi itse taittamansa origamin, joka
on suosittu paperintaittoharrastus Japanissa. Annoin tietysti lahjaksi vastaan Suomen lippu -pinssin, jota aina osoitettiin sormella minulle seuraavina päivinä kohdatessamme.
Tuntuipa mukavalta.

16.11. Perjantai Toinen kilpailupäivä
Toisena kilpailupäivänä jatkettiin moduloituja tehtäviä ja
Arto Häkkinen Suomen kilpailijana pääsi ensimmäisenä
aloittamaan ja tekemään muovityö- ja laminointiosuuden.
Tämä osuus on sikäli tärkeä, koska siinä positiiviosana on
jyrsintätyö, joten jos jyrsintä menee pieleen, menee myös
laminointityö.
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Päivän aikana huomasin työturvallisuusvastaavana, että
Korean kilpailija työskenteli ilman turvajalkineita, joita
säännöt selvästi edellyttävät jokaiselta kilpailijalta. Annoimme kehotuksen Korean expertille haetuttaa kilpailijalle
turvakengät jalkaan. Expertti sai totaalisen raivokohtauksen
ja haukkui muut expertit lyttyyn. (Tulkki parka siinä välissä tulkkaamassa). Vaihtoehtona olisi ollut kilpailijan sulkeminen kilpailuista, joten shopmaster Nobu lainasi omia
kenkiään Japanin pahimman kilpailijamaan kilpailijalle.
Hieno teko häneltä. Seuraavan päivänä Thaimaan kilpailija
lainasi hänelle toiset turvakenkänsä kilpailujen loppuun
asti pidettäväksi. Todella hienoa käytöstä, tältä nauravaiselta kilpailijalta. Tämä tapaus osoitti mielestäni useimpien
kilpailijoiden suhtautumista kilpailuun. Lujaa kilpaillaan
töissä, mutta muuten ihmisinä voimme olla ystäviä.
Päivän päätteeksi pääsimme mittaamaan valmiita tuotoksia ja lähettämään tulokset kilpailukansliaan. Modulijako
näytti totaalisesti vahvuutensa.
Illalla kilpailujen jälkeen jokainen expertti esitteli oman
ehdotuksensa seuraavien kisojen kilpailutyöksi. Seuraavat
kilpailuthan pidetään Kanadan Calgaryssä 2009. Kanadan
kilpailutyöksi valittiin äänestyksen jälkeen jälleen Sveitsin
ehdotus. Ehdotus oli totta kai moduloitu ja osittain samankaltainen kuin Japanissa tehtävä kilpailutyö.
Suomen ehdotuksessa kilpailutyö olisi moduloitu viiteen
osaan: Cad-suunnitteluun, Cam-valmistukseen, laminointija valuhartsityöhön, valumallien pohjituksen ja perinteiseen
mallinvalmistukseen. Mielestäni pitäisi kilpailutehtävien
seurata alan teollisuuden kehityskulkuja, eikä periytyä vain
johonkin perinteiseen valumallitekniikkaan. Suomen ehdotus ei saanut yhtään puoltoääntä, koska suurin osa expertestä kertoi, että heidän maissaan vastaavat tehtävät hoitavat
vain insinööri-koulutuksen saaneet henkilöt. Vain Sveitsissä, Suomen lisäksi, CAD/CAM-tekniikkaa hallitsevat
työntekijätasoiset mallipuusepät.
Valitettavasti Suomi antaa nykyisin koulutuksessaan tasoitusta muille perinteisille tekniikoilla koulutusta antavien
maiden kilpailijoille, koska nykyisin Suomessa jo puolet
alan koulutuksesta annetaan sähköisille CAD / CAM-tekniikoille.

17.11. Lauantai – Kolmas kilpailupäivä
Kolmas kilpailupäivä aloitettiin jälleen klo 8.30 mahdollisuudella yhteiskeskusteluun ja kilpailijan yleiskunnon tiedusteluilla. Selvästi oli jo nyt havaittavissa, että puolen
tunnin keskustelumahdollisuus on ajallisesti turhan paljon.
Sen voisi supistaa 15 minuuttiin.
Taukojen ajanhallinnasta alkoi muodostua ongelma kilpailijoille, koska kännyköitä ei saanut pitää kilpailupaikalla, niin kilpailijoiden ajantaju hukkui, koska he ovat tottuneet
katsomaan tästä nykyajan ”taskukellosta” ajan. Heillä kun
ei nykyisin ole erillistä kelloa. Sveitsin virallisena joukkuelahjana experteille oli hieno rannekello, jossa kellotaulussa tekstinä nökötti hienosti teksti Pattern Making. Pääexpertti sveitsiläinen Rainer Honegger ojensi juhlallisesti
tämän hienon kellon muistoksi jokaiselle lajimme expertille. Hieno muisto Japanin kisoista. Pitkään ahneuden paholaisen kanssa taisteltuani päätin kuitenkin antaa tämän muistokellon Suomen kilpailijalle pysyväksi lahjaksi. Hänelle
VALIMOVIESTI 1 • 2008

Suomalainen kilpailija, Arto Häkkinen, mallityöosuuden kimpussa.

on siinä elinikäinen muisto kilpailuista, pitää sitä ranteessa
tai sitten ei.
Kolmas kilpailupäivä aloitettiin heti aamusta kuvantotyöskentelyllä (Imagination). Tässä työssä mitataan kilpailijan piirustuksen ymmärtämisen taitoa ja tasoa. Jokainen
kilpailija keskeytti edelliset työvaiheensa. Aloitus oli kaikille samanaikainen ja luovutus piti olla 2,5 tunnin kulutta,
oli työ sitten missä vaiheessa tahansa. Hyvin kaikki selvisivät tästä helpotetusta työstä ja erot olivat hyvin pieniä.
Liian helpoksi Taiwanin ja Korea expertit tekivät työn ryhmätyönään.
Kilpailijoiden lähdettyä hotelleihinsa aloimme käsitellä
seuraavia Kanadan kilpailuja 2009. Ensimmäisenä tehtävänä oli äänestää kilpailuille alamme pääexpertti kilpailuihin.
Ilmoitin, että nämä kisat ovat minulle päätöskisat, enkä enää
jatka seuraavissa kisoissa. Silti sain toiseksi eniten ääniä,
vain hiukan vähemmän kuin Sveitsin Rainer Honegger,
joka valittiin pääexpertiksi. Varapääexpertiksi valittiin Japanin Yotsuo Hayakawa ja seuraavaksi eniten ääniä sai
Indonesian Agung Satriawan.
Iltasella oli Suomen joukkueen virallinen japanilainen
illallinen, jonne useimmat expertit pääsivät osallistumaan.
Osallahan päivää kilpailupaikalla jatkoi ko. päivän kilpailusuoritusten arviointi. Illallisen tarjosi Skills Finland ja
tilaisuudessa oli mukana koko yhdistyksen johtoporukka.
Paikallisena asiantuntijana ruokiin ja ruokailun tapoihin oli
miespuolinen henkilö, jonka ensimmäinen ulkomaan matka
aikoinaan oli viisivuotiaana tehty matka Japanista Suomeen.
Ilta oli onnistunut. Tämänkaltaiset tilaisuudet tuovat yksinään
puurtavalle expertille yhtenäisyyden tunnetta, jota aina
tarvitaan ulkomailla näin kovassa työssä.

18.11. Sunnuntai – Neljäs kilpailupäivä
Viimeinen kilpailupäivä valkeni aurinkoisena lämpötilan
ollessa lähempänä nollaa. Oli jopa vähän kylmä kävellessä
kohti kilpailualuetta. Suomen kilpailijan kunto arvelutti,
onko hänellä kuumeinen olo, vai onko kaikki kunnossa.
Kannoin kourallisen lääkkeitä hänellä eilispäivänä ja kehotin kyselemään lisää joukkueenjohtajilta. Kilpailuissa on
aina mukana jokaisella maalla kaksi joukkueenjohtajaa, mies
ja nainen. Heillä on ainoina henkilöinä lupa tulla milloin
69

hyvänsä suljetulle kilpailualueelle. Muut halukkaat joutuvat
aina kysymään luvan pääexpertiltä, päästäkseen aitojen sisäpuolelle.
Kuvantomodulista (Imagination) tuli kuitenkin liian
helppo, josta jokainen kilpailija selvisi ilman virheitä. Suomalaisen työstä näytti puuttuvan ainakin pakolliset keskiöviivat. Oman kilpailijan työtähän ei kukaan expertti saanut
arvioida, eikä mittailla.
Kilpailun tekninen määrittely (Tecnical Description)
päätettiin siirtää ”nettityönä” käsiteltäväksi ennen Kanadan
Calgaryn kilpailuja.
Koko World Skills Competition 2007 vihellettiin poikki
klo 16.00 ja helpotuksen tunne näkyi selvästi kilpailijoiden
kasvoilla. Ankara, ankara, kilpailu-urakka oli jokaisella
takana ja seuraavaksi vain odotellaan mittauksien armotonta kertomaa.
Kilpailijoiden ja experttien ryhmäkuvien ottamisen jälkeen alkoikin työvälineboxien koonnit kuljetuskuntoon ja
kisajärjestäjien käsikoneiden pakkaus ja luovutus. Osalla
kilpailijoista oli niin suuret pakaasit, että niiden kasauksessa kilpailukuntoon meni parikin tuntia, suomalaisen selvitessä vajaalla tunnilla.
Me expertit jatkoimme päivää mittaamalla ja arvioimalla kaikki loputkin kilpailutyöt. Kaikki tulokset pitää olla
luovutettuna mahdollisimman nopeasti kilpailukansliaan,
jotta siellä päästään tietokoneajamaan tulokset 600 pisteen
arviointiin, päivä jälkeen kilpailujen päättymisen. Ennen
modulointia teimme kolme päivää ja yötä tiukasti töitä
mittaamalla ja arvioimalla kilpailijoiden suoritukset. Kyllä
nykyinen systeemi on paljon parempi.

19.11. Maanantai
Päivä aloitettiin klo 8.30 jatkamalla kilpailutöiden arviointia ja mittausta. Kilpailijoilla oli vapaapäivä ja heille oli
järjestetty kiertoajelua ja jotain muuta ohjelmaa. Osa experteistä jouduttiin siirtämään syrjään epätarkkojen mittausten
vuoksi ja mittausvastuu siirtyi Suomen, Japanin ja Indonesian experttien tehtäväksi. Nyt alkoi jälleen näkyä perinteistä taktikointia ja pahan kilpailijan mittojen virheellinen
ilmoittaminen oli tuttua tavaraa jo edellisistä kilpailuista.
Tutun törkeää peliä eräiden maiden experttien taholta.
Klo 12.45 maanantaina oli mitattuna 545 mittaa yhden
kymmenesosan tarkkuudella ja merkitty ylös. Erinomaisen
hyvä tulos, kun muistetaan, että osa experteistä jouduttiin
siirtämään taktikoinnin vuoksi syrjään mittaamisista ja arvioinnista.
Modulisysteemi, jossa kilpailutyöt on pilkottu osiin,
näytti erinomaisuutensa entiseen verrattuna. Tällä systeemillä pystyimme mittaamaan kunkin kilpailupäivän tuloksen
jo jokaisen päivän päätteiksi ja siirtämään sen tietokoneen
avulla kilpailukansliaan käsiteltäväksi. Aikaisempaan käytäntöön verraten parannus on huima.

20.11. Tiistai
Ensimmäinen vapaapäivä pariin viikkoon, jolloin saattoi
nukkua ilman herätystä ja nauttia aamiainen rauhassa. Osa
experteistä lähti Tokioon ja osa lähti kaupungille ostoksille.
Perinteiselle kisajärjestäjien experttimatkalle meitä lähti
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vain neljä suomalaista ja yksi brasilia-lainen isolla 50 hengen bussilla. Vähän hävetti osallistujien vähyys, mutta
ymmärrettävästi Tokio kiinnosti porukoita enemmän. Joku
pienryhmä kävi Fuji-vuoren luonnonpuistossa, mutta sinne
lähteäkseen olisi pitänyt lähteä liikkeelle jo klo 03.00 yöllä.
Liian rajua hommaa, koska pari viikkoa viikonloput mukaan
lukien oli painettu 14–15 tunnin työpäivää ja ”jaksamisen
eväät” jokaisella olivat totaalisesti lopussa.
Tutustumiskohteenamme oli iso merihuvikeskus, jossa oli
myös erinomainen ja suuri akvaario. Delﬁiniesitykset olivat
ehdottomasti parempia, kuin missään olen nähnyt ja merileijonat täydensivät muutenkin mielenkiintoista vierailua.
Toisena kohteena ruokailun jälkeen oli suuri orkideapuisto, jossa kostean lämpimissä tiloissa oli jos jonkin näköistä
kaunista kukkaa. Bussimatkoista en kyllä muista mitään,
koska sammuin autoon kuin ”saunalamppu”. Onneksi herättivät, kun saavuimme kohteisiin.

21.11. Keskiviikko
Vihdoin alkoi tämä raju pariviikkoinen homma olla ohitse
ja silloin oli päättäjäiset (Closing Ceremony ja Farewell
Party). Päättäjäiset olivat Numazun Kiramessessa, jonne
tällä kertaa mahtuivat nipin napin kilpailijat ja expertit samaan aikaan. Iso joukko Japaniin saapuneista kilpailun
seuraajista ei mahtunut sisälle, vaikka he olivat omissa
maissaan hankkineet pääsylipunkin tilaisuuteen. Sveitsi ja
Ranska, joilla oli iso joukko mukana ko. väkeä mukana,
harkitsivat totaalista boikottia ja houkuttelivat meitä muita
mukaan. Emme kuitenkaan ”korviamme lotkauttaneet”
heille.
Suomen tulos kilpailuista oli kaksi kultamitalia: Autonmaalauksesta ja Ravintolapalvelusta sekä kuusi pronssimitalia: Konepajatekniikasta, Autokorikorjauksesta, Kultasepän
alalta, Hiusmuotoilusta, Tietokone- ja verkot -kilpailusta
sekä Robotiikasta. Näiden lisäksi Suomen joukkue keräsi
11 kunniamainintaa, jonka saa 500 pisteen rajan ylitettyään.
Suomen Arto Häkkinen keräsi 478 pistettä, ollen Valumallin
valmistuksen alalla 5. tilalla. Erinomainen suoritus. Suomi
sijoittui maana jaetulle seitsemännelle (7) sijalle, joka on
mahtava tulos näin pieneltä maalta.
Suomen joukkueelle oli varattu jokaiselle kilpailijalle ja
expertille pieni Suomen lippu ja kaksi isoa lippua, joihin
toiseen kävi kokkipuolen expertti ”shanghaijaamassa” pitkän
heilutteluvarren, joten Suomen joukkueen näkyvyys oli
taattu. Päättäjäistilaisuus oli hienoa seurattavaa ja hikistä
hommaa liian pienen tilan vuoksi. Oli hienoa olla siellä
suomalainen.
Jäähyväistilaisuuden (Farewell Party ) pitopaikaksi olivat
japanilaiset kisajärjestäjät valinneet messuhallin ulkotilat
hallin ympärillä. Nyt vain sattui marraskuun loppupuolella
Japanissa olemaan kylmä ilma ja hirmuisesti puhaltava
tuuli ja koko hienotunnelmainen ”Jäähyväistilaisuus” kaatui
tähän järjestäjien möhläykseen.
Vähän aikaa ulkona värjöteltyään yksi jos toinenkin
expertti hyppäsi taksiin ja ajoi hotellille. Myös kilpailijat
lähtivät kohtalaisen nopeasti hotelleihinsa. Kilpailut olivat
nyt virallisesti ohitse.
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Kilpailijat ja expertit ryhmäkuvassa.

22.11. Torstai Paluumatka
Torstai-aamuna keräännyimme kolmen aikaan hotellin aulaan
syömään meille evääksi laitettua sämpylää ja juomaan mehua. Kotimatka oli alkamassa.
Bussilla ajeltiin Tokion esikaupunkien lävitse tuntikausia,
kunnes saavuimme Naritan lentokentälle. Täällä ostettiin
Japanin tuliaiset, koska emmehän me päässeet kilpailupaikoilta sellaiseen aikaan irti, jolloin kaupat olisivat olleet
auki. Yhdellä, jos toisellakin oli laukuissaan runsaasti ylipainoa, mutta sakkoa ei kuitenkaan kukaan joutunut maksamaan.
Lento jälleen Saksaan Frankfurtin kentälle, jossa turvatarkastuksessa menetin Tokiosta ostamani litran Gin-pullon.
Mahtoikohan mennä saksalaisen turvapalvelun pikkujouluun.
Melkein kaikilta vietiin käsimatkatavaroista huolellisesti
sinetöity ja siten sääntöjen mukaan läpipääsevä pullo. Tylsä
26 tunnin matka Shizuokasta päättyi aikoinaan Helsinki Vantaan kentälle ja sieltä Hattulaan. Olipa kiva olla kotona.
Viimeinen Skills- kilpailumatka osaltani oli päättynyt.

Kilpailusta
Motivaatio varsinaiseen kilpailusuoritukseen kilpailun aikana oli jokaisella kilpailijalla moitteeton. Modulimuotoisessa kilpailusuorituksessa on yhden osion valmistumisaika
suhteellisen lyhyt ja ajankäyttö tiukka, joten piiskaa riittää
kilpailijalle koko ajan.
Koneisiin ja laitteisiin tutustumisessa oli jokainen kilpailija todella skarppi, kun shopmaster kertoi niiden käytöstä
ja säädöistä. Varsinaisessa koneiden ja laitteiden harjoituskäytössä ennen kilpailua ”idän ihmeet” painavat hommia
todella rajusti, jolloin koneiden erikoisuudet eivät aiheuta
ongelmia varsinaisessa kilpailutilanteessa. Tässä suhteessa
minun valmentajana pitää tuijotella ”peilissä näkyvää vastuunkantajaa” tiukasti ja pitkään, koska tämän osuuden
painottamisessa en ollut onnistunut riittävän hyvin. Tämä
on se vaihe, jossa useassa kilpailussa ratkaistaan todelliset
menestyjät, todella, todella, tärkeä vaihe!
Jokaisessa kilpailussa on menestymisen halu se suuri
”porkkana”, joka näkyy kilpailijan silmis-sä ja suorituksisVALIMOVIESTI 1 • 2008

sa. Mutta on myös muita taloudellisia ”porkkanoita”, jotka
saavat ponnistelemaan loppuun asti ja tuomaan kunniaa
edustamalleen organisaatiolle ja maalle.
Kilpailijalle tulevat rahapalkinnot menestyksestä kilpailussa
(experttikysely)
Maa
Taiwan
Etelä-Korea
Thaimaa
Suomi
Indonesia
Japani
Sveitsi

Kultamitali
47 888 e
30 000 e
6 957 e
1 500 e
Ei tietoa
Ei tietoa
Ei tietoa

Hopeamitali Pronssimitali Kunniakirja
38 310 e
28 735 e
Ei tietoa
20 000 e
10 000 e
Ei tietoa
4 637 e
2 319 e
Ei tietoa
1 000 e
800 e
500 e
Ei tietoa
Ei tietoa
Ei tietoa
Ei tietoa
Ei tietoa
Ei tietoa
Ei tietoa
Ei tietoa
Ei tietoa

Yllä olevassa taulukossa näkyy kilpailun aikana ”tiedossa
olleet” rahapalkinnot kilpailijalle menestyksestä WSC-kilpailussa. Ne maat, joiden kohdalla lukee ”ei tietoa” tarkoittaa, että vielä kilpailun aikana ei maan expertillä ollut tietoa
rahamääristä, mutta sen he tiesivät, että tulossa on jotain.
Summat ovat kaikki muutettuna euroiksi, joka selittää niiden
erikoiset summamäärät. Näiden lisäksi menestyneille kilpailijoille on vielä muitakin ”kestostipendejä” tai lupauksia,
joita ei voi mainita rahapalkintoina.
Valmentautumisajasta ja sen kestosta pitäisi ehdottomasti saada kilpailija harjoittelemaan täydellä palkalla riittävästi ennen kisoja. Ei ole riittävää, kun kilpailija harjoittelee
omalla ajallaan, ilman palkkatuloa harjoitteluajastaan.
Japanin kilpailija oli neljä vuotta valmistautumassa täydellä palkalla ja tuloksenahan olikin kultamitali, joka saatiin
virheettömällä mittatarkoilla tuloksilla kilpailuosioistaan.
Hänellä olivat kaikki mittaukset kirkkaasti toleranssien sisällä. Hämmästyttävää!
Valumallinvalmistuksessa kultamitalin otti Japani, hopeamitalin saavutti Sveitsi ja pronssimitalin saavutti EteläKorea. Neljäs oli Indonesian kilpailija ja viidennen sijan
otti Suomen kilpailija, jota tulosta valmentajana pidän erinomaisena, tässä kivikovassa kilpailijoiden joukossa.
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Loppuarviointi

Kiitokset ja jatkajat

Parhaat kiitokseni osoitamme niille yrityksille ja yhteisöille, jotka tukivat Suomen kilpailijan ja expertin osallistumista tähän maailman vaativimpaan mittaustilaisuuteen alan
ammattitaidosta. Olen ylpeä, että olemme voineet osallistua
Teidän tuellanne Japanin WSC-kilpailuihin.
Sposoriluettelon laajuus kertoo, että maastamme löytyi
kaikkiaan 25 yritystä ja yhteisöä, joiden edustajille kohdistamme nöyrät ja kiitolliset ajatuksemme. Teidän ansiostanne
on koulutusasiaa jälleen viety pitkähkö askel eteenpäin.
Näihin kilpailuihin osallistumisella (ns. puskaradion
kertomaa) olemme saaneet Tampereen Ammattiopiston,
Hervannan oppilaitoksen molemmille valimo-opintolinjoille innostuneita ja hyviä opiskelijoita, joita kiinnostaa edelleenkin mahdollisuus päästä kilpailemaan maailman parhaiden alan ammattilaisten kanssa. Loppukädessä näistä innostuneista, alalle pyrkineistä ja päässeistä, opiskelijoista
voittaa koko ammattiala, koska heidän tasostaan hyötyvät
kaikki alamme yritykset.
Kaikista alamme kilpailuihin osallistuneista nuorista ovat
hyötyneet juuri alamme yritykset, jotka ovat saaneet vaikeasti korvattavia ammattilaisia työskentelemään yrityksiemme hyväksi.
Näitä huippuammattilaisia ovat olleet: Veli-Pekka Vehmaa
StGallen 1997, Jussi Nikkilä Montreal 1999, Alexsander
Strakh Soul 2001, Markus Kallio St.Gallen 2003 ja Arto
Häkkinen Shizuoka 2007. Kiitokset Teille ystävät, että
olette olleet käytettävissä alamme ammattitaidon mannekiineina maailmalla.

Parhaimmat kiitokseni Teille ystävät ihan henkilökohtaisesti, koska olette luottaneet minuun, mallilehtoriin ja
Pattern Making -experttiin 12 vuoden ja viiden World Skills
Competitionin ajan. Ilman Teitä tämä ei olisi ollut mahdollista. Kiitos!
Toivottavasti tukenne tälle tärkeälle työlle jatkuu myös
seuraajilleni, koska itse lopetan 65-vuotiaana tämän työn.
On nuorempien tehtävä tallata tätä polkua eteenpäin, jonka
olemme yhdessä tallanneet, lähtiessämme umpihankeen ja
joka toivon mukaan nykyisin on jo tie tulevaisuuteen.
Seuraavissa WSC-kisoissa lajipäällikkönä aloittaa Alexander Strakh Malliveistämö Ris-Pert Oystä ja experttinä
sekä valmentajana Toni Häkkinen Tampereen Ammattiopistosta Hervannasta.
Onnea ja menestystä heille jatkossa!
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Kari Pohjalainen
Tampereen Ammattiopisto, Hervanta
Lajipäällikkö, valmentaja,
Expertti ja varapääexpertti
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Tarjoamme asiakkaillemme
• Huippuluokan valumallit
• Puusta ja muovista
• Pienistä isoihin
• Myös CAD-CAM valmistusta

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

Robotit tulleet valimoihin
jäädäkseen, hinnat pudonneet
Keernojen käsittely ja asetus
Muotin liimaus ja kokoonpano
Suodattimien,inserttien asetus
Valu ja valun poisto
Valukkeiden leikkaus
Valun hionta & viimeistely
Tarkastus, testaus, mittaus

Valuvatko eurot hiekkaan?
Elvytä termisesti kiertohiekka
niin säästät kaatopaikkakulut
sekä lähes hiekan ostokulut
Suomessa 1. laitos jo ½v
Lisätietoa nettisivuilta
www.vulcaneurope.com
ja aina meiltä

_______sepikon oy_______
mallikolmio@yritys.soon.
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Pietiläntie 5-7E 03100 Nummela,
sepikon@kolumbus.fi
Puh/Fax 09 5864358,
Kari Seppälä 0400 624416
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Uudet verkkosivumme ovat nyt auki osoitteessa www.spminerals.ﬁ!
Toimitamme valimoille mm.
kvartsihiekkaa, kromiittihiekkaa, zirkonihiekkaa, hartsattau hiekkaa,
natrium- ja kalsium bentoniittia, kivihiilijauhetta, vermikuliittia, teräshiekkaa, furaani- ja alkaalista fenolihartsia, tulenkestäviä massoja, valusuodattimia teräkselle ja raudalle, vesi- ja alkoholiohenteiset peitostetta,
hematiitti- ja grp harkkoa
Myynti
Micke Forsblom,

puh. 0400 674 200,

m.forsblom@spminerals.ﬁ

Tilaukset
Liisa Salonen,
Tuula Pohja,
Anneli Leijavuori,

puh. 010 217 9866,
puh. 010 217 9864,
puh 010 217 9818,

l.salonen@spminerals.ﬁ
t.pohja@spminerals.ﬁ
a.leijavuori@spminerals.ﬁ

SP Minerals Oy Ab
Vihdintie 4-6
03100 NUMMELA
puh. 010 217 9800
fax. 010 217 9801
www.spminerals.ﬁ
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Erikoisvalu H. Laakso Oy

Lapuan Valu

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

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

Harjavallan Valu Oy

Rannan Teollisuuskone Oy

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

Veli-Matti Penttinen
Rajamäentie 3
41310 LEPPÄVESI
Puhelin 0500 675 256
www.rannantk.fi

Mallivaruste Koski Oy

Improlity

Maakunnantie 2
27430 PANELIA
Puhelin (02) 8647 465
Faksi (02) 8647 465

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

Peiron Oy

Procatec Oy

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

Kalastajanmäki 5 B 28
02230 ESPOO
Puhelin (09) 256 0090
www.procatec.net

HAAPAKOSKEN TEHDAS OY

Suutarilan Valimo Oy

Putkolantie 5, 77520 Haapakoski
puh. 015-428 102, www.haapakoskentehdas.fi
Valimo- ja konepajatuotteet asennuspalvelulla!

Ulefos NV Oy

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

Oppipojantie 6,
04500 KELLOKOSKI
(09) 271 2890
aarno.lahtinen@suutarilanvalimo.com

www.svy.info

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

Bet-Ker Oy

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

Suomen Valimomuseo

Tehtaanpuisto, 03601 Karkkila
Puhelin (09) 2250 5261 (arkisin kello 8–16)
www.karkkila.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

Jäsenhakemus hyväksytty

_____/_____ 200__ _____________________________________

SVY

Rauno Sippel
Postita, faksaa tai mailaa lomake
viereiseen osoitteeseen!
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Rauno Sippel
vastaa mielellään.
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Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
puh. (03) 766 9736
Faksi (03) 766 9736
e-mail: rauno.sippel@svy.info
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valimoperinne

Antti Valonen

Högfors-valimoperinnettä
Tarinaa valimon työntekijöiden, valimo-osastojen sekä valimokoneiden saamista ”lisänimikkeistä” vuosien saatossa.

Kun palataan ajassa noin 100 vuotta taaksepäin, niin varsinaisia sukunimiä ei arkikielessä liioin käytetty, vaan jälkeläiset tunnettiin lähinnä isän mukaan Kallen tai Oton poikina.
Suomen itsenäistyessä 1917 alkoi voimakas suomalaisuuden kausi, jolloin ruotsalaisperäisistä sukunimistä luovuttiin ja ne korvattiin suomenkielisillä sukunimillä. Silloin
ei vielä kaikki ymmärtäneet nimen ”sulkemista” muilta,
jonka seurauksena saman sukunimisiä tuli paljon. Kun
vielä asianomaisen asuinpaikka oli samassa kylässä, niin oli
tuloksena hankaluuksia oikean henkilön löytämisessä. Näin
ollen oli löydettävä asiantilan helpottamiseksi jokin keino,
joka sitten puhekieleen löytyikin. Otettiin avuksi perheen
mies-puolisen ammatti, mitä hän tekee tai missä työskentelee. Tällöin syntyi yksilöityjä nimiä, Högforssin valimoonkin. Esimerkkeinä: Hella-Laakso, Pata-Salmi, Rengas-Lehtonen, Piippu-Lindfors (uunimies), Santa-Salo (hiekanvalmistaja), Keerna-Peltonen ja Typi-Tuomi (jätehiekkaa
kuljettava hevosmies).
Oli myös kotipaikannimen-, myös ”haukkumanimen”
mukaan nimettyjä henkilöitä, kuten: Kivimäen-Salonen,
Santamäen-Nurmi, Järvenpään-Luoto, Lönni-Luoto, Maalari-Luoto, Kuttes-Peltonen, Hieno-Nikander, Velli-Nyman,
Tarpais-Aalto, Musta-Nyberg, Nokatoin-Hellgren, RikkuriSalo, Replatsuuni-Nikander, Maru-Kalle, Paksu-Rantanen,
Kippari-Ekström, Kuppari-Antti, Saalai-Nurmi, Pikku-Aalto, Ojalan-Koskinen, Salimäen-Koskinen ja Pieru-Lempi.
Omat nimet olivat Högforssin valimo-osastoillakin.
Högforssin valimossa oli seuraavannimisiä osastoja ja
työskentelypisteitä:
Betlehemi, Sakasti, Liesjärvi, Pitkäpää, Murju, Suora,
Kuppiuuni, Ammevalimo, Pannuvalimo, Ameriikka, Hennala sekä konekaavaamot 1, 2, 3 ja 4. Ranssi oli kupooliuunien panostus eli täyttötaso. Näistä 1935 valmistunut konekaavaamo ”Ameriikka”, oli aivan muuta, kuin mitä entiset
pimeät ja hiljaiset valimo-osastot olivat, joissa oli kuulta78

vissa vain miesten keskinäiset kinastelut. Ameriikka oli
rakennettu ”rapakon takaa” tulleiden ohjeiden mukaan.
Kaavaamossa olivat hiekankuljetinhihnat tuorre- ja paluuhiekalle hiekanvalmistamoon. Hiekan sullous kaavauskehykseen tapahtui koneen tärypöydän avulla. Kaavatuille
kehyksille koneelta valupaikalle oli rullarata kuin myös
tyhjennetyille kehyksille takaisin kaavauskoneelle.
Kaavaushallin valaistukseen ja ilmastointiin oli myös
kiinnitetty huomiota.
Hallin suurempana varjopuolena oli koneiden korkea
melutaso. Työvuoron alkaessa ja koneiden samanaikaisesti
käynnistyessä, niin tunne oli sama kuin ”kovan tykistökeskuksen aikana rintamalla”.
Valimon kaavauskoneiden nimistä Högforssin valimossa:
Ensimmäiset kaavauskoneet Högforssin valimoon tulivat
joskus 1900-luvun alussa. Sitä ennen kaavaus (formaus)
tapahtui yksinomaan käsin lattiatasolla. Miehen ammattinimike oli maa- tai lattiakaavaaja.
Koneita tuli aluksi kaksi kappaletta, ei vielä luotettu
niiden toimivuuteen. Yksinkertainen kone oli kuitenkin
huomattava parannus työntekijöiden työskentelyolosuhteisiin. Siinä hiekka sullottiin vyötärön korkeudella olevaan
kehykseen, eli flaskuun lyhytvartisen ”puuronuijan” eli
klapun avulla. Hienoutena oli myös yksinkertainen muotin
irroitusmekanismi. Parannuksista huolimatta työ oli edelleen
raskasta ja vaati edelleen tekijältä käsivoimia. Tästä johtuen kone ristittiin välittömästi ”lapapuntariksi”. Koneet
poistettiin käytöstä joskus 1940-luvulla.
Seuraava konetyyppi oli lähes samanlainen kuin lapapuntarikin, mutta kaavaushiekan sullous kehykseen tapahtui
paineenalaisen veden avulla, josta johtuen kone tunnettiin
”vesiprässinä”. Valmiit muotit levitettiin permannolle valua
varten. Jos konetta olisi vähän kehitetty, niin se kaiketi
olisi pystynyt kilpailemaan 1930-luvulla tulleiden paineilmakoneiden kanssa.
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Högforssin valimon työntekijöitä ryhmäkuvassa vuonna 1934. Tuolloin Högforssin tehdas, valimo-osastot mukaan lukien, koki suurisuuntaisen
laajentumisen ja tuotannon kasvun vuosia.
Kuvassa mukana myös isäni Kalle Valo (entinen Myllypakka) s. 16.1.1887 – k. 16.5.1966. 1935 lähtien Valonen. Kuvassa on myös veljeni Albin Valo,
s. 15.4.1917 – k. 7.11.1988. 1935 lähtien Valonen. Perheemme nimenmuutos vuonna 1935 johtui oheisen kirjoitukseni mukaisesti ”sekaannuksista”,
joita aiheutti toisen Högforssilais-perheenisän samannimisyys ”Kalle Valo”. (Kuvan sain veljeni Albin jäämistöstä 1988)

”Persprässi” oli kokonaan omaa
tyyppiä oleva kaavauskone, jolla kaavattiin hellanrenkaita. Se oli eriskummallinen vekotin, joka poikkesi täysin
entisistä valimon koneista. Mallin yläja alaosa yhdessä mallipöydän kanssa
muodostivat yhden kokonaisuuden.
Hiekka oli valmiina kaavauskehyksissä, jota sullottiin pitkän vipuvarren
päässä olevan raskaan kaavauskehyksen suuruisen painon kanssa. Sitä
hytkytettiin ylös ja alas kuin ainakin
kaivosta olisi pumpattu vettä. Näin
saatiin muottiin riittävä lujuus. Kun
tätä pumppausta oli tehnyt 8 tuntia, niin
väsymys yllätti miehen kuin miehen.
Laitteen käyttäjä, jo ikääntynyt Lehtosen pappa keksi oivan keinon, istahti
aisalle ja suoritti tarvittavan pumppausliikkeen vartalonsa painolla ja peräpuolensa avulla, josta johtuen konetta
alettiin kutsua ”persprässiksi” ja pappaa
”rengas-Lehtoseksi”. Kone poistettiin
käytöstä joskus 1950-luvulla.
”Hiekkasinko” tai linko, oli seuraava uutuus ja poikkesi täysin edellisistä
valimokoneista. Siinä hiekan sullous
kaavauskehykseen suoritettiin kovalla
nopeudella pyörivän kouran avulla.
Sinko kokonaisuudessaan oli iso laite,
VALIMOVIESTI 1 • 2008

joka kulki kiskoilla. Hiekkaa varten
siinä oli mukana kulkeva kiinteä hiekkasäiliö eli siilo, johon kauhaelevaattori nosti miesten lapioiman hiekan.
Samaan aikaan singon tulon kanssa
odotettiin Suomen ensimmäisen jäänmurtajan ”Karhun” valmistumista,
joka oli aikataulusta pahasti myöhässä.
Samoin oli singonkin toimitus myöhässä. Kun isokokoinen laite lopulta ilmestyi valimoon, niin joku koiranleuka tokaisi: ”Sieltähän kaivattu jääkarhu
jo tuleekin”.
Tämän jälkeen kone tunnettiin ”jääkarhuna”. Kyseinen kone ei täyttänyt
toivottuja tuotantotavoitteita, niin se
poistettiin käytöstä ennen aikojaan.
Aikaa kului aina 1960-vuosikymmenelle, kun edellisen tyyppinen
hiekkasinko hankittiin kylpyammetuotantolinjalle, jossa sen toiminta ylitti
odotukset.
Seuraava hankita oli paineilmalla
toimiva kaavauskone, se oli tarkoitettu
isojen muuripatojen kaavaukseen.
Kone oli valmistettu Saksassa ja tuli
Högforssiin samanaikaisesti kun Paul
von Hindemburg valittiin Saksan valtakunnan kansleriksi. Koneen oikea
nimi oli ”Hartung-Herman” mutta se

ei sopinut oikein miesten suuhun ja niin
siitä tuli yksinkertaisesti ”Hintenburi”.
Kone tunnettiin myös ”yliheittäjänä”
ja käyttäjänsä mukaan ”Seeloin patakoneena”.
Antti Valonen (s. 1929)

Kirjoitukseni aihelähteenä olen käyttänyt
veteraani, valimoteknikko Reino Luodolta (s.
1923) saamaani muistiota ”vanhaa valimoperinnettä” vuodelta 2005.
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MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

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

KÄRKIMALLI OY
KENKÄSEPÄNTIE 7
68660 PIETARSAARI
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Puh. (06) 7234 442
Faxi (06) 7234 436
kaj.haavisto@karkimalli.fi
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Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet
liittymisjärjestyksessä
Yritys / Osoite / Puhelinumero / www-sivut tai sähköpostiosoite

Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3, 02650 ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.ﬁ
Sulzer Pumps Finland Oy
PL 18, William Ruthin katu
48601 KARHULA
010 234 3333, www.sulzer.com
Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11, 28100 PORI
(02) 641 8540, www.mecatrade.ﬁ
SP Minerals Oy Ab
PL 174, Vihdintie 4 – 6
03101 NUMMELA
010 217 9800
www.sibelco-scandinavia.com
Sepikon Oy
Pietiläntie 5 E 18
03100 NUMMELA
(09) 586 4358
sepikon@kolumbus.ﬁ
Componenta Pietarsaari
Oy
PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI
010 403 00
www.componenta.com
Keycast Oy
PL 100, Merikatu 7
92101 RAAHE
(08) 211 3111, www.keycast.ﬁ
JP Ferroset Oy
Lähdetie 30
40530 JYVÄSKYLÄ
(014) 372 2211
jari.paulasuo@jp-ferroset.inet.ﬁ
Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.ﬁ
Beijer G & L Oy
Elannontie 5, 01510 VANTAA
(09) 6152 0550
www.beijers.ﬁ
Stena Metalli Oy
Pajakatu 7 - 9 ,11130 RIIHIMÄKI
010 802 323, www.stenametalli.ﬁ
TEK-MUR
Tekninen Muuraus Oy
PL 3, Karsikkokuja 17C
01361 VANTAA
(09) 8386 4300, www.tek-mur.ﬁ
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Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600 KARKKILA
(09) 225 9281, www.malliapu.ﬁ

Alteams Oy
PL 9, Hyttipojankuja 2
02781 ESPOO
0201 339 500, www.alteams.com

Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 10 C
00211 HELSINKI
(09) 682 1544, www.diaco.ﬁ

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

Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
(08) 410 5600, www.betker.ﬁ
Aga Oy Ab
Karapellontie 2, 02610 ESPOO
010 2421, www.aga.ﬁ
Spectro Nordic Ab
Box 10004, S-18110 LIDINGÖ
+46 8 767 0360, www.spectro.se
Metso Foundries
Jyväskylä Oy
PL 342, 40101 JYVÄSKYLÄ
020 484 152, www.metso.com
Tyrolit Oy
Sirkuja 3 K
00940 HELSINKI
(03) 358 1700, www.tyrolit.ﬁ
Termorak Oy
Aittomäentie 1
33880 Lempäälä
0207 680 600, www.termorak.ﬁ
Keskipakovalu Oy
Kauppilaisenkatu 9
33730 TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.ﬁ
Toivakan Mallinnus Oy
Toivakantie 27 B
41660 TOIVAKKA
(014) 871 902
www.toivakanmallinnus.ﬁ
Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
(09) 675 166, ravatek@ravatek.ﬁ
Leinovalu Oy
Leinonkatu 5, 24100 SALO
(02) 77500, www.leinovalu.ﬁ
Metso Paper
Valkeakoski Oy
PL 125, Niementie
37601 VALKEAKOSKI
020 482 170, www.metso.com

Simtech Systems Inc. Oy
Kukkaromäki 6 C5,
02770 ESPOO
0500 514 531
matti.sirvio@easysimulation.com
Ferral Alucast Oy
Ferralintie 1, 68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.ﬁ
Peiron Oy
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
020 750 9400, www.peiron.ﬁ
Enmac Oy
Insinööritoimisto
Yrittäjänkatu 17, 65380 VAASA
(06) 282 8330
www.enmacgroup.com
Teknos Oy
PL 107, Takkatie 3
00371 HELSINKI
(09) 506 091, www.teknos.ﬁ
Viasveden Hiekka- ja
Kuljetusliike Oy
Vanha Raumantie 811, 28660 PORI
(02) 6471 230
www.viasvesihiekka.ﬁ
Harjavallan Valu Oy
PL 18, Sepänkatu 5
29201 HARJAVALTA
(02) 531 8500
www.harjavallanvalu.ﬁ
Jokelan Valu Oy
Huikontie 2, 05400 JOKELA
020 750 9470, www.jokelanvalu.ﬁ
PME - Trading Oy Ltd
Jäspilänkatu 19 A
04250 KERAVA
(09) 242 9081
www.pme-trading.com
Karhuvalu Oy
Hitsaajantie 40, 26820 RAUMA
(02) 634 1400, info@karhuvalu.ﬁ

Karttunen
Malliveistämö Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
(03) 379 1330
http://soonyritys.net/malliv-karttunen
Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800, www.selcast.ﬁ
Metallikonepaja Oy
49200 HEINLAHTI
(05) 220 1100
Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2, 27430 PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.ﬁ
Insinööritoimisto
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101 TAMPERE
(03) 2680 111, www.axcons.ﬁ
Alphaform RPI Oy
Aholantie 17, 21290 RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.ﬁ
KM-Valu Ky
Teollisuustalo,
40900 SÄYNÄTSALO
(014) 337 3200, www.km-valu.ﬁ
Specialvalimo J. Pap Oy
Niittyrinne 3, 02270 ESPOO
(09) 888 1188
www.specialvalimo.ﬁ
Ponsse Oyj
Ponssentie 22, 74200 VIEREMÄ,
020 768 800, www.ponsse.ﬁ
Lapuan Valu
Kiviristintie 20, 62100 LAPUA
06 4331731, info@valimo.pp.ﬁ
Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101 VAASA
010 709 0000,
www.wartsila.com
Sandvik
Mining and Construction Oy
PL 100, 33311 TAMPERE,
0205 441 20,
www.tamrock.sandvik.com
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Suomen Valimoteknistä Yhdistystä
tukevat yritysjäsenet
liittymisjärjestyksessä
Yritys / Osoite / Puhelinumero / www-sivut tai sähköpostiosoite

Northcast ky
Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
mika.isokyto@northcast.ﬁ

Mallipojat Oy
Henry Fordin katu 5 B,
00150 HELSINKI,
09 - 176 226,
www.mallipojat.ﬁ

Bruker AXS Nordic AB
Box 10004
SE-181 10 Lidingö
0400-610799
kari.nieminen@bruker-axs.se

Erikoisvalu
H. Laakso Oy
Kartanonlenkki 51,
04680 HIRVIHAARA,
019 - 689 3311,
www.erikoisvalu.ﬁ
Suutarilan Valimo Oy
Oppipojantie 6,
04500 KELLOKOSKI ,
09 - 271 2890,
aarno.lahtinen@suutarilanvalimo.com
Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
SE-191 02 SOLLENTUNA
SVERIGE
www.karlebo.se

Dörentrup valmistaa yli 100 vuoden kokemuksella tulenkestäviä materiaaleja teräs-, rauta-, ja
metallivalimoiden tarpeisiin; mm sulatus- ja lämpimänäpitouuneihin, valu-, kuljetus-, ja käsittelysenkkoihin.
Tuotevalikoimaa:
– tulenkestävät massat
– esivalmistetut upokkaat ja uunin nokat jne.
– eristysmateriaalit; senkat, induktio- ja lämpimänäpitouunit
– vuoraustyökalut
– asennuspalvelu
– prosessiteknologia.
SOITA, kerromme lisää !!

Oy Line-Ma Ab
PL 101
06100 Porvoo
tel: 019 – 5244 922
e-mail: linema@linema.fi
www.linema.fi
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Tunnistatko nämä kuvat?

?
Jos tunnistat kuvat ja
alimmassa kuvassa olevat ihmiset, kerro tietosi
museoamanuenssi Janne
Viitalalle. Yhteystiedot
ovat viereisellä sivulla.
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valimomuseo
Suomen Valimomuseo
PL 50,Tehtaanpuisto
03601 Karkkila
Puhelin (09) 2250 5261
(arkisin kello 8–16)
janne.viitala@karkkila.ﬁ
www.karkkila.ﬁ

SVY ja
museopolitiikka
Valimomuseon arkipäivää: yritän ns. pelastaa meille lahjoitettuja valokuvia. Ei! Kyseessä eivät ole millään tavalla
huonokuntoiset kuvat, jotka vaatisivat parempia säilytystiloja (toki siinäkin olisi parantamisen varaa…) tai tiukkaa
konservointia. Yritän kaivaa tietoa siitä, mitä kuva esittää!
Kirjojen plaraamista, muutama puhelinsoitto ehkäpä jopa
kutsun jonkun katsomaan kuvaa. Ja hyvällä säkällä onnistun,
saan kuvalle kontekstitietoja. Ongelma on kuitenkin siinä,
että kuvia ilman kontekstitietoja on meilläkin tuhansittain.
Länsi-Uudenmaan museot, joista Valimomuseo on siis
yksi, ovat viime kuukausina laatineet sekä yhteistä että
kullekin museolle omaa museopoliittista ohjelmaa. Ohjelmalla lähinnä tarkoitetaan sitä, mitä museoon otetaan vastaan,
millä perusteilla ja kuinka esineistä/kuvista huolehtiminen
käytännössä hoituisi. Lisäksi määritellään kriteerit sille,
mitä ja millä perusteella museon kokoelmista voidaan tavaraa poistaa. Runsaan 20 vuoden toiminnan jälkeen ohjelman laatiminen tulee todella tarpeeseen, sillä näitä kriteereitä, joita voisi myös pelisäännöiksi kutsua, ei ole millään
tavalla määritelty. On rynnitty suorastaan vaiston varassa.
Onneksi vaisto on osunut useimmiten napakymppiin, mutta metsäänkin on rysäytetty. Museo on ottanut vastaan lähes
kaiken mitä on tarjottu. Hyvänä seurauksena ovat komeat
museokokoelmat. Huonompi puoli taasen on tuo edellä
mainittu ongelma: tuhansia kuvia ilman tietoja. Sama pätee
moniin esineisiin.
Keskityn nyt näihin huonoihin puoliin. Museopoliittisen
ohjelman mukaan yksi museokokoelmista poiston kriteeri
on kontekstitietojen puute. Ovatko isot kasat museoesineitä ja -kuvia siis vaarassa päätyä museoesineiden kaatopaikalle? Ikävä kyllä juuri näin on asian laita. Jotta arvoisan
lukijan pulssi tasaantuisi, niin ilmoitan, että en ole vielä
ihan tähän hätään soittamassa roskalavaa museovaraston
edustalle. Tilanne on silti erittäin ikävä. Vielä ikävämmäksi asian tekee se, että esineiden tiedot ovat tai ainakin ovat
olleet lahjoittajan päässä. Vallalla on ilmeisesti ollut suunnilleen seuraavanlainen ajattelutapa: ”Lahjoitanpas tästä
nyt esineen/kuvan museoon. En sitä nyt itse tarvitse eikä
sille ole oikein tilaakaan. Jos joskus sitä haluan vilkaista,
niin museossahan se on hyvässä turvassa.” Ihan hieno ajattelutapa, mutta siinä on yksi paha puute. Siinä ajatellaan
ensimmäiseksi itseä, ja vasta toiseksi museota. Lopulta
tämä ajattelutapa kolahtaa lahjoittajankin omaan nilkkaan.
Monet esineet nimittäin todellakin päätyvät museoon, mutVALIMOVIESTI 1 • 2008

ta niille ei anneta kontekstitietoja tai luvataan toimittaa ne
myöhemmin. Joskus jopa on käynyt niin, että museon avonaisesta ovesta on työnnetty esine museon sisälle, mutta
itse lahjoittaja on hävinnyt kuin varas yöhön.
Esineen konteksitietojen antaminen ei siis tunnu välttämättömältä, sillä ovathan ne tiedot jo valmiina omassa
päässä. Museoamanuenssin päässäkin ne voivat olla (eivät
kuitenkaan ikinä niin täydellisinä kuin lahjoittajalla), mutta
entä jos amanuenssiin osuu salama ja toinen lahjoittajaan?
Vuodet vierivät ja meillä on varastossa esineitä, joista kukaan
ei tiedä, mitä ne ovat. Varastoon ne jäävätkin, kunnes joku
yli-innokas museoamanuenssi heittää ne kaatopaikalle.
Onkin siis jatkossa välttämätöntä saada kaikki mahdolliset
tiedot esineistä ja kuvista kirjallisina.
Miten tämä valitusvirsi siis kuuluu SVYeen? Sillä tavalla se kuuluu, että olemme saaneet esineitä ja kuvia myös
SVYltä. Mutta hurraa!, SVYn kohdalla tilanne on keskimääräistä parempi. Tarkistuslaskennan jälkeen voin todeta,
että SVY lahjoitti 1993 museolle 1118 valokuvaa. Kiitos
niistä näin jälkikäteen. Hyväksi tilanteen tekee se, että
useimmiten on mainittu, missä tilaisuudessa ja minä vuonna kuvat on otettu. Erinomaiseksi tilanteen tekisi se, jos
kuvissa olevat henkilöt olisi nimetty. Valokuvaajakin olisi
kiva tietää. En nyt viitsisi enempää valittaa, mutta jos kuvista joskus tehtäisiin vaikkapa näyttely, niin olisi se pikkuisen noloa, jos emme osaa edes kertoa, keitä kuvissa on.
Jotta tervetuloa tunnistamaan henkilöitä koska vaan. Ja kun
saamme SVYn vuoden 1993 jälkeiset kuvat kokoelmiimme,
niin olenkin tämän vuodatuksen jälkeen varma, että myös
henkilöt ja valokuvaajat on nimetty.
Onneksi vanhojen virheiden korjaaminen on lähes aina
mahdollista. Tietoa löytyy, jos jaksaa ja ehtii kaivaa. Yksi
korjattavissa oleva laiminlyönti näkyy oheisena. Kuvat ovat
SVYn lahjoittamia, mutta poikkeuksellisesti emme tiedä
niistä yhtään mitään. Ilmeisesti kyseessä on jokin matka
Saksaan joskus 1950-luvun puolivälissä. Jos joku tietää
kuvasta, henkilöistä tai matkasta jotain, niin ottakoon yhteyttä. Samalta reissulta on otettu useampiakin kuvia, ja
olisi todella surullista pistää komeat ja hyväkuntoiset kuvat
silppuriin.
Porun päätteeksi sanon, että kaikesta huolimatta otamme
edelleen esineitä ja valokuvia vastaan oikein mielellämme
sekä SVYltä, valimoilta että yksityisiltä henkilöiltä. Yhteystiedot näkyvät oheisina.
Mukavaa kevättä toivottaa
Janne Viitala
Museoamanuenssi
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SVY / Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY

Palautusosoite:

Joukkokirje

viivakoodi tähän!

VALIMOVIESTI 1 • 2008

