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puheenjohtajan palsta

Marko Riihinen

Dagligen får vi läsa nyhter såväl från det glo-
bala näringslivet som från det lokala planet, till vilket jag 
här till att börja med citerar Tony Blair med orden ”jag 
vet inte”. Det är troligen det ända ärliga svaret på de up-
prepade frågorna (när, hur, vad …?) och spekulationerna 
om dagens ekonomiska läge. 

Till min stora glädje kunde jag bevittna en aktiv delta-
garskara på skolningsdagarna i Tammerfors. Från det 
roterande temamönstret var detta år smältning och skänk-
behandling på programmet. Skolningsdagarna inleddes 
med ett intressant besök på Agco Sisus fabrik i Linnavuo-
ri. Företaget som använder mycket gjutprodukter, har 
under den nya ägaren förnyat sig till en modern fabrik. 
Ett tack till Kimi och kumpanerna för lyckade arrange-
mang.

Föreningens kommittéer fastställdes i början av året och 
verksamheten framskrider enligt årstidtabellen på de 
respektive verksamhetsområdena. Föreningens medlem-
santal ser ut att stabilisera sig kring åttahundra. För års-
mötesarrangemangen 2009 svarar Sulzer Pumps Finland 
Oy och i Kotkatrakten har man redan varit aktiva i början 
av året. Mötesarrangemangen är redan långt framskridna i 
detta skede. 

I föregående nummer nämnde jag någonting om globala 
vågor och stormvindar, så jag kan ju här fortsätta på sam-
ma tema, det vill säga med naturliknelser. Jag hörde nå-
gonstans mellan ”växthuseffekt förundran” och den aktu-
ella ”depressionsförundran” en intressant jämförelse. 
Naturen överraskade oss föregående vinter, som var 
ovanligt varm (den varmaste på många årtionden). Kli-
matförändringen tycktes ha skett snabbt, precis som fö-
rändringen i världsekonomin. Detta år har läget normali-
serats så att vi fi nländare igen får njuta av en riktig vinter 
med snö och kalla dagar. Denna vinter har även varit kall 
i Mellaneuropa. Så sker väl också någon dag med värld-
sekonomin, den normaliserar sig efter ”undantagstillstån-
det”, men ”köld” kan förekomma på oväntade områden.

Soliga vårdagar! Säkert är att dagarna hela tiden blir läng-
re, och det sker snabbt…. 

Talouselämän uutisia globaalissa ympäristössä 
sekä lokaalitasolla saamme lukea päivittäin, joten totean 
tähän aluksi aiheesta ainoastaan Tony Blairin sanoin ”en 
tiedä”. Se lienee ainoa rehellinen vastaus kaikkiin toistu-
viin kysymyksiin (milloin, miten, mitä...?) ja spekulaatioi-
hin tämän hetken taloustilanteesta. 

Ilokseni olin todistamassa aktiivista osallistujajoukkoa 
Tampereen Koulutuspäivillä. Aiheena oli tänä vuonna 
prosessikiertomallia noudattaen sulattaminen ja senkkakä-
sittelyt. Koulutuspäivät aloitettiin mielenkiintoisella vie-
railulla Agco Sisu Powerin Linnavuoren tehtaalle. Yritys, 
joka käyttää mittavasti valutuotteita, on uusiutunut mo-
derniksi tehtaaksi nykyisen omistajansa aikana. Kiitoksia 
Kimille ja kumppaneille onnistuneista järjestelyistä.

Yhdistyksemme toimikunnat järjestäytyivät vuoden alus-
sa ja toiminta etenee vuosikellon mukaan omilla osa-
alueilla. Henkilöjäsenmäärämme näyttää vakiintuvan 
tasolle kahdeksansataa. Vuosikokouksemme 2009 järjes-
telyistä vastaa Sulzer Pumps Finland Oy ja Kotkan seu-
dulla on alkuvuonna oltu aktiivisia. Kokousjärjestelyt 
ovat hyvällä mallilla jo tässä vaiheessa vuotta.

Edellisessä numerossa taisin mainita jotakin globaaleista 
aalloista ja myrskytuulista, joten voinen tässä jatkaa sa-
malla teemalla eli luontovertauksilla. Kuulin jossakin 
mielenkiintoisen vertauksen ”kasvihuoneilmiö-ihmette-
lyn” sekä ajankohtaisen ”lama-ihmettelyn” kesken. Luon-
to yllätti meidät edellisenä talvena, joka oli poikkeukselli-
sen lämmin (lämpimin moneen vuosikymmeneen). Tuo 
ilmanmuutos tuntui tapahtuneen nopeasti aivan kuten 
muutos maailmantaloudessa. Tänä vuonna tilanne on 
normalisoitunut siten, että me suomalaiset saamme taas 
nauttia kunnon talvesta lumineen ja pakkaspäivineen. 
Pakkasia on koettu tänä talvena myös Keski-Euroopassa. 
Näin kai tapahtunee jonain päivänä maailmantaloudelle, 
se normalisoituu ”poikkeustilan” jälkeen, mutta ”pakkas-
ta” saattaa esiintyä poikkeuksellisilla alueilla.

Aurinkoisia kevätpäiviä! Varmaa on, että päivä pitenee 
koko ajan ja nopeasti…
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asiamiehen palsta

Asiamiehen 
asiaa
15.2.2009

Suhdanteen heikentyminen näkyy tässä Vali-
moviestissä siten, että mainoksia on aiempaa vähemmän. 
Mainosmyynti laski kolmanneksen verran. Monet yrityk-
set haluavat katsoa mihin tilanne kehittyy ja sanoivat 
siksi, että katsotaan seuraavan Valimoviestin tullessa ti-
lanne tarkemmin. Laiva- ja tuulivoimavaluja menee vielä 
varsin hyvin, mutta muiden tilaajien valuntarve on pie-
nentynyt hyvin paljon.

Vuosikokous

Valmisteluryhmä on Sulzerilla aloittanut työnsä tarmok-
kaasti. Vuosikokousohjelma ja tarjoukset tulevat seuraa-
vaan Valimoviestiin, joka ilmestyy kesäkuussa. Näin on 
hyvää aikaa varautua lokakuun Kotkan matkaan ja Sulze-
rin valimoon ja pumpputehtaaseen tutustumiseen.

Toimikunnat

Hallituksen kokous 4.2.2009 nimesi seuraavat toimikun-
nat asioitamme hoitamaan:

Lehtitoimikunta
Carl-Johan Nybergh, pj ja Marko Riihinen, Paavo Tennilä, 
Ole Krogell ja Rauno Sippel.

Ulkomaan toimikunta
Carl-Johan Nybergh, pj.

Perinnetoimikunta 
Matti Johansson ja Raimo Koski.

Koulutustoimikunta 
Ilkka Rytky, pj ja Juhani Orkas, Jouni Lehto, Marko 
Riihinen, Kari Seppälä, Eero Pellikka ja Rauno Sippel.  

Mallijaosto
Mikko Ojanen, pj ja Kari Pohjalainen, Leo Pölönen, 
Tero Kuusisto, Jouni Mattson ja Alexander Strakh.

Paavo Tennilän rahasto

SVY:n hallitus päätti helmikuun kokouksessaan jakaa 
seuraavat stipendit:

Häkkinen Toni:  200 € parhaalle Valumallinvalmistajan 
oppilaalle, Tampereen Ammattiopisto, Hervannan ammat-
tioppilaitos.

Niemi Pekka:  200 € hyvin suorittaneelle valimoalan 
opiskelijalle, Tampereen Ammattiopisto, Hervannan am-
mattioppilaitos.

Häkkinen Toni: 1000 € + 1000 € Tampereen Ammatti-
opiston valumallinvalmistaja- ja valajaopiskelijalle hyvis-
tä opintosuorituksista Study tour matkaan syksyllä 2009.

Ruutu Marja-Leena: 1000 € Suomen Valimomuseon 
talousvalunäyttelyn julkaisun tekemiseen, mikäli julkai-
sun teko toteutuu.

Uudet jäsenet

Hallitus hyväksyi seuraavat uudet SVY:n jäsenet:

Karhu, Tapio Componenta Pietarsaari Oy
Borgman, Jukka Componenta Oyj 
Arell, Totti Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Viidanoja, Jari Metso Minerals Oy, 
 Lokomo Steel Foundry
Kopiloff, Olli-Pekka Oitin Valu Oy 
Kuusisto, Ossi Componenta Pori Oy 
Hanski, Kosti Sulzer Pumps Finland Oy

Hallitus ja asiamies toivottavat teidät tervetulleiksi mu-
kaan SVY:n toimintaan. SVY:n jäsenmäärä on nyt 814 
henkilöä.
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SVYn asiamies ja konttori

Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
 
Puh   03 - 7669 736
Fax   03 - 7669 736
Gsm   040 - 760 1520
e-mail  rauno.sippel@svy.info
Pankki  Nordea 101230 - 73211

Opintopäivät

Vierailukohteena oli Agco Sisu Power Linnavuoren teh-
das. Valuja koneistettaessa pääosaa näyttelivät robotisoidut 
työstösolut, joita oli hyvin runsaasti. Moottoreiden ko-
koonpanon alku tehtiin myös roboteilla: kampiakseli, 
nokka-akseli, jakopään kotelo ja hammasrattaat. männän-
varret ja sylinterit. Sitä pidemmälle valmistuslinjaa emme 
ehtineet katsastaa. Moottoreiden pienempien osien asen-
nuksen tekivät sitten työntekijät. Antoisa ja kiinnostava 
tutustumiskohde, jossa tehdään nykyään noin 7 000 moot-
toria vuodessa.

Opintopäivien esitelmät olivat hyvin laadittuja ja esitetty-
jä.  Sulattamiseen ja senkkakäsittelyihin sekä varsinkin 
työsuojeluun  liittyvät esitelmät herättivät ajoittain vilkas-
takin keskustelua.  Valuraudan ymppäyksen ja teräksen 
tiivistämisen teoriapuoli käsiteltiin syvällisesti ja perus-
teellisesti. Esitelmien tiivistelmiä on tässä lehdessä kaikki-
en jäsenten luettavaksi. Osallistujia oli paikalla 59 henki-
löä. Koulutustoimikunnalle kiitos luentoaiheista, jotka 
saivat näin paljon osallistujia mukaan.

Seuraava valun käyttäjien ja valajien tapaaminen on huhti-
kuussa Valun käytön seminaarissa. Siitä on toisaalla tässä 
lehdessä tarkempaa tietoa.

Hyvää kevättalvea ja kevättä toivottaen

Rauno Sippel
asiamies

KUTSU

 

Valimoalan Golfopen 2009
 
Kaikille valimoalalla toimiville ja 
heille tarvikkeita toimittaville,
Valimoalan asikkaille ja 
valimoalan läheiseksi tunteville .
 

RUUKKIGOLFIN KENTÄLLÄ
 
Aika :                
Tiistai 9.6.2009  Alkaen klo 14.00
 
Kilpailu :            
Lyöntipeli  3/4 tasoituksilla
 Väylien max.tulos = 5+väylän par
 
Kilpailumaksu : 
30 Eur + palkinto ( jokainen tuo )
Sis.kärryvuokran
 
Palkinnot :         
Voittajalle kiertopalkinto + palkintopöydän anti
Paras schratsch tulos oma kiertopalkinto
Kaikille muille jotain
 
Ilmoittautuminen :  
Suoraan Ruukkigolfi in  8.6.2009 mennessä
Puhelin 019-2454485
Lähtöajat 9.6  klo 8.00 alkaen
 
Lisätietoja :        
Ossi Levander  0400-625348
Krister Lundqvist  019-2785800
 
 

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

Ole Krogell; DI

Oy Lux Ab
Markkinat määräävät tahdin – 
seuraava NEWCAST jo 
vuonna 2009
NEWCAST 2009: 23.–25. kesäkuuta 2009

NEWCASTin ensiesiintyminen Düsseldorfi ssa vuonna 2003 
merkitsi uudenlaista messutarjontaa, joka keskittyy yksin-
omaan valimotuotteiden esittelyyn. Messe Düsseldorfi n 
luoma konsepti saavutti sekä näytteilleasettajien että mes-
suvieraiden suosion ja NEWCASTista tulikin heti alan 
tärkein erikoisnäyttely maailmassa. Alkuperäisen suunni-
telman mukaan NEWCAST oli tarkoitus järjestää neljän 
vuoden välein samanaikaisesti GIFA, METEC ja THERMP-
ROCESS -messujen kanssa. Nyt jaksotus lyhenee kuitenkin 
kaksivuotiseksi. ”Tämän alan uudistuksista halutaan saada 
nopeasti tietoa ja käyttöönottotahti onkin kiivas. Korkea 
innovaatiopaine kohdistuu siksi kaikkiin alan toimijoihin. 
Käyttäjiä on jatkuvasti pidettävä ajan tasalla uusimmista 
kehitystrendeistä, jos haluaa pärjätä maailmanlaajuisessa 
kilpailussa”, toteaa Messe Düsseldorfin toimitusjohtaja 
Joachim Schäfer.

Seuraava, järjestyksessä kolmas NEWCAST, johon liittyy 
valu- ja metallituotteiden suunnittelijoille ja käyttäjille 
tarkoitettu 4. NEWCAST-Forum, järjestetään Düsseldor-
fissa 23.–25.06.2009. Uudistettu NEWCAST ei rajoitu 
kuitenkaan vain valutuotteisiin, sillä messuihin kytkeyty-
vässä NEWPART Innovation Parcissa ovat ensimmäistä 
kertaa esillä myös taonta- ja sintraustuotteet. Tämän lisäk-
si Innovation Parciin yhdistetään Metals Plaza -niminen 
osasto, joka on erikoisfoorumi kaikille terästen, metallien 
ja kirjometallien valmistajille sekä kauppa- ja logistiikka-
alan toimijoille. NEWCAST 2009:ssä jaetaan jälleen vuon-
na 2007 luotu kansainvälinen NEWCAST Award -palkinto, 
joka myönnetään erityisen innovatiivisista valutuotteista. 
NEWCAST 2009:n näytteilleasettajat saavat osallistua 
kilpailuun ja palkinto myönnetään kolmessa luokassa:

- parhaan toiminnallisen yhteensopivuuden tarjoava 
valutuote

- parhaiten jonkin toisen valmistusmenetelmän korvaava 
valutekniikan ratkaisu

- paras valutekniikan käyttömahdollisuuksia laajentava 
ratkaisu

Näytteilleasettajien kiinnostus tulevaa NEWCASTia kohtaan 
onkin todella suuri. Päivittäin saapuu ilmoittautumisia 
kaikkialta maailmasta. Pohjoismaista ei kuitenkaan helmi-
kuun alussa ollut ilmoittautumisia. Etulyöntiasema on tällä 
hetkellä vielä saksalaisilla valimoilla, joukossa mm. Claas 
Guss, Harz Guss Zorge tai Albert Handtmann Metallguss-

werk. Ne hyötyvät valimoalan vakaasta tilanteesta ja halu-
avat esiintyä parhaalla mahdollisella tavalla. Uutuutena 
NEWCASTissa on myös Mallien ja muottien rakennuksen 
teemapuisto (Themenpark ”Modell und Formenbau”), jon-
ka konsepti on herättänyt paljon kiinnostusta. Teemapuiston 
suunnittelu etenee tehokkaasti.

Messe Düsseldorf on myös saanut jo kaikkialta maailmasta 
paljon ilmoittautumisia NEWPART Innovation Parciin, 
johon aikovat osallistua mm. Castem (Japani), Pilsen Steel 
(Tšekki) ja Edwards (Saksa).  Erityisesti teräksen ja kirjo-
metallien valmistajia varten suunniteltiin Metals Plaza, joka 
on METECistä (Internationale Metallurgie-Fachmesse / 
Kansainväliset metallurgiamessut) NEWCASTiin siirtynyt 
raaka-aineiden ja metallien kaupan, logistiikan ja ensikäsit-
telyn foorumi.

Tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja yliopistot esittäytyvät 
Tieteiden tiellä (Straße der Wissenschaften). Ensimmäistä 
kertaa on mukana saksalaisille nuorille innovatiivisille 
yrityksille tarkoitettu yhteisosasto, joka saa taloudellista 
tukea Saksan talous- ja teknologiaministeriöltä (BMWi).

Tällä laajalla tarjonnalla NEWCAST 2009 onkin erinomai-
nen tiedonhankintafoorumi teräs- ja metallituotteiden sekä 
puolivalmisteiden ja valmistuotteiden ostajille ja suunnitte-
lijoille, jotka edustavat autoteollisuutta, koneiden ja teolli-
suuslaitosten rakennusta, rakennusalaa, sähkötekniikkaa ja 
elektroniikkaa, insinööripalveluja ja lääketekniikkaa.

Neljännet NEWCAST-messut järjestetään vuonna 2011 taas 
yhdessä GIFA, METEC ja THERMPROCESS -messujen 
kanssa.

Lisätietoja nettiosoitteella www.newcast.de
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Tavoitteena arvioinnin ylläpidon helppous

Hankkeen tavoitteena oli laatia tärinäaltistusarvioinnille 
sellainen kirjaamismenettely, että sen ylläpito on ensimmäi-
sen laadinnan jälkeen mahdollisimman vaivatonta. Myös 
arvioinnin tekemistä haluttiin helpottaa mahdollisimman 
paljon, joten kaikkein yleisimmälle tärinälle altistavalle 
työlle, eli valujen puhdistukselle laadittiin noin kolmenkym-
menen esimerkkitapauksen pohjalta taulukot, joiden mukaan 
altistusaikojen arviointi voidaan melko pitkälti tehdä. Kir-
jaamismallin suunnitteluvaiheessa oltiin yhteydessä Sosi-
aali- ja terveysministeriön työsuojeluosastoon, jotta voitiin 
varmistua siitä, että kirjaamismenettely täyttää valvovan 
viranomaisen asettamat vaatimukset.

Tärinäaltistusajat
Puhdistustyön tärinäaltistusaikoja selvitettiin kolmessa 
rauta- ja teräsvalimossa. Hiomakoneiden käytön osalta al-
tistusajoissa oli havaittavissa selvä yhteys kappaleen omi-
naisuuksiin. Teräskappaleiden puhdistuksessa päivittäiset 
altistusajat olivat hieman rautakappaleiden altistusaikoja 
suuremmat. Pienikokoisia yksinkertaisia kappaleita puhdis-
tettaessa altistusaika oli pienin. Altistusaika kasvoi kun 
kappaleet olivat suurempia tai niissä oli runsaasti suorahio-
makoneella puhdistettavia sisäpuolisia muotoja. 

Tulokset myös vahvistivat ennakkokäsityksen siitä, että 
pelkästään hiomalla tapahtuvan työskentelyn kohdalla ei ole 
käytännössä vaaraa tärinäaltistuksen raja-arvon ylittymises-
tä. Iskevien laitteiden käyttötavoissa ja siten myös altistus-
ajoissa oli niin suurta vaihtelua, ettei niille voitu luotettavaa 
eriteltyä taulukkoa laatia, vaan niiden käyttö tulee arvioida 
tapauskohtaisesti. Riittävän tarkka tärinäaltistusarviointi 
voidaan siis tehdä tarkkailemalla iskevien laitteiden käyttöä 
ja käyttämällä taulukoita.

Tärinäaltistusarvioinnin kaavake
Tärinäaltistusarvioinnin kirjaamiseen laadittiin Excel-kaa-
vake, jossa on kolme perusosaa. Kaavakkeeseen tulee 

Formaatti valimoiden 
tärinäaltistusarvioinnille ja 
tärinäntorjuntaohjelmalle

omille sivuilleen käytössä olevien työkalujen tärinäpäästö-
arvot työkalutyypeittäin eriteltynä. Tehtävien altistusaikojen 
arviointi tapahtuu omalla sivullaan, johon tieto työkalujen 
tärinäpäästöarvoista päivittyy. Altistusajat arvioidaan mer-
kitsemällä työkalutyypeittäin kuinka monta prosenttia ak-
tiivisesta työajasta mitäkin työkalua käytetään. Näin saadaan 
tehtävittäin päivittäiset tärinäaltistusarvot A(8). Nämä arvot 
tulevat näkyviin henkilöluettelosivulle, johon lisätään täri-
nälle altistuvat henkilöt ja merkitään heille tehtävät. Näin 
jokaiselle työntekijälle tulee tehtävää vastaava tärinäaltistus-
arvio. Jatkossa arvioinnin ylläpitämiseksi riittää, että siihen 
kirjataan muutokset työkalukannassa ja henkilöstössä.

Tärinäntorjuntaohjelma
Tärinäntorjuntaohjelma tulee laatia, mikäli tärinäaltistusar-
vioinnin tulos on yli toiminta-arvon 2,5m/s2. Tärinäntorjun-
taohjelma on vapaamuotoinen asiakirja, johon merkitään 
tärinäaltistusarvioinnin tulos, sekä ne toimenpiteet joilla 
yrityksessä pyritään alentamaan työntekijöiden tärinäaltis-
tuksen tasoa. Tärinäntorjuntaohjelmalle laadittiin mahdol-
lisimman yksinkertainen lomakepohja, jossa on mukana 
täyttöohjeet sekä esimerkkejä mahdollisista kirjattavista 
asioista. Tärinäntorjuntaohjelmaan voidaan kirjata käytän-
nössä kaikki toimet, joiden arvellaan tärinähaittoja vähen-
tävän.

Tukea tarjolla
Hankkeen loppuraportti, kaavakkeet ja lisätietoa aiheesta 
muutenkin on saatavissa allekirjoittaneelta. Tärinäaltistus-
arvioinnin ja tärinäntorjuntaohjelman laadintaan saa tarvit-
taessa tukea myös paikan päällä kohtuullista korvausta 
vastaan.

Tomi Peräsaari, TKK Valutuotetekniikka
tomi.perasaari(at)tkk.fi 

09 4515642 

Vuodenvaihteessa päättyi Työsuojelurahaston ja VALTYn tukema kehittämishanke 
(TSR 108129), jossa laadittiin valimokäyttöön soveltuva formaatti tärinäaltistusarvi-
oinnille ja tärinäntorjuntaohjelmalle. Tärinäaltistusarviointi on tehtävä sellaisilla työ-
paikoilla joissa sovelletaan työturvallisuuslakia. Aikaisemmin aiheeseen liittyen teh-
tiin laaja pohjatyö selvittämällä lainsäädännön asettamia velvoitteita, valimoiden 
käytössä olevien paineilmatyökalujen tärinäpäästöarvoja ja keinoja tärinäaltistuk-
sen vähentämiseen. Nyt työ on siis saatettu loppuun, joten käydäänpä tiivistetysti 
läpi mikä on lopputulema. 

uutisia
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ANTON hiiletysgrafiitti

BREFI suodattimet raudalle

CAPITAL induktiouunien vuoraus- ja
senkkamassat

S&B kuonansidonta-aine

COGEBI induktiouunien eristemikaniitti

DURRANS grafiittia ja petrolikoksia

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

TURK valu- ja kuonakauhat

FOUNDRY SERVICE
valusangot

INDUCTOTHERM
induktiosulatusuunit

WBB MINERALS
tulenkestävät savet

HEXION ALPHASET ja
BETASET -sideaineet

YMC hartsattu kuorimuottihiekka

DURRANS peitosteet, peitoste-
sekoittimet ja    
valutuslaitteistot

S&B bentoniitit ja hiililisäaineet

INTERMET eksotermiset ja eristävät
syöttöholkit ja peiteaineet

KARL SCHMIDT keernapallit

KBO keerna- ja muottiliimat,   
öljyhiekka, tiivistenuorat ja

FAT kaavauslaitteet,
hiekansekoittimet,
hiekan elvytyslaitteet ja
pneumaattiset siirtolaitteet

OMEGA hiekansekoittimet
keernatykit
hiekan elvytyslaitteet

EIRICH tuorehiekan sekoittimet

METABRASIVE  teräshiekat ja lankakatkot

WASHINGTON MILLS
alumiinioksidit

CLANSMANN käsittelymanipulaattorit

DISA  sinkopuhdistuskoneet,

RESAU PU-hartsit, kitit, mallilakat
ja irrotusaineet

KRAUSS ilmanpoistonippelit
ohjausnastat

LANGER mallikirjaimet

ZIMMERMANN mallityöstökoneet

OY LUX AB
Toimisto
Tulkinkuja 3
02650 ESPOO
Puhelin (09) 622 0550
Telefax (09) 622 0551
E-mail info@lux.fi
www.lux.fi

Varasto
Kuusimäentie 2
01900 NURMIJÄRVI
Puhelin (09) 854 3401
Telefax (09) 852 1357
E-mail varasto@lux.fi

LUX - Metallurgia

LUX - Kaavaus

LUX - Mallinvalmistus

LUX - Puhdistus
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Seminaarin tarkoituksena on kertoa valutek-
nologian uusista saavutuksista ja lisätä suun-
nittelijoiden tietoja valukappaleiden mahdolli-
suuksista erilaisissa käyttökohteissa esittä-
mällä esimerkkejä valuratkaisujen tuomista 
eduista sekä kertomalla uutta tietoa hankin-
tatoimen edellyttämistä ja valutekniikan suo-
mista mahdollisuuksista. Siksi seminaari on 
tarkoitettu lähinnä valukomponentteja käyttä-
välle ja valmistavalle teollisuudelle sekä erityi-
sesti näiden alojen tuleville ja kokeneille 
suunnittelijoille ja ostajille.

Seminaariin osallistuvien yritysten esitteille ja 
pienoisnäyttelyesineille varataan tilaa kontak-
titilaisuuden näyttelytilaan sopimuksen mu-
kaan (ota yhteys Juhani Orkakseen).

Suunnittelutoimikunta:

Asko Salminen, pj  Alteams Group
Marko Riihinen  Wärtsilä Oyj
Seppo Heikkinen  Metso Minerals Oy, Lokomo Steels
Timo Vuori  Componenta Oyj
Juhani Orkas siht.  Teknologiateollisuus ry/TKK

Tervetuloa!

Teknologiateollisuus ry
Valutuoteteollisuusyhdistys ry

Juhani Orkas
toimialaryhmän asiantuntija

Torstai – perjantai 2.–3.4.2009

Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko
Hämeenlinna

Torstai 2.4.2009
 Päivän puheenjohtajana on
 Asko Salminen, Alteams Oy
8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.30 Avaus 
 Puheenjohtaja Tapio Rantala, 
 Valutuoteteollisuusyhdistys ry, VALTY
9.45 Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät
 Pääekonomisti Jukka Palokangas, 
 Teknologiateollisuus ry
10.30 Keynote-puheenvuoro: European casting  
 markets today
 Secretary General Max Schumacher, 
 Euroopan valimoliitto CAEF  
11.30 Lounas
13.00 Suomen valimoiden tulevaisuuden näkymistä
 - Suomen Akatemian FC-ICT projektin 
 yhteenveto
 Professorit Marko Nieminen ja Juhani Orkas,   
 TKK
 - Valimoiden asiakaskunnan tarpeet, 
 haastattelutulokset ja johtopäätökset
 Tutkija Taneli Eisto, TKK SoberIT
 - Tulevaisuuden valimo: Printteri vai 
 painokone?
 Lab.ins. Eero Niini, TKK Valutuotetekniikka
 - Tuotekehitysyhteistyö, totta vai tarua?
 Tuotekehitysjohtaja Jukka Borgman, 
 Componenta Oyj
15.00 Kahvi
15.30 Valutuotteen suunnittelu ja optimointi 
 nykyaikaisin menetelmin
 Tj Pekka Kemppainen , URV Oy; 
 johtaja Patrik Holm, Enmac Wind Oy;
 Tj Niko Turunen, B-Cast Oy
n. 17.00 Kylpylän tilojen testaaminen
19.00 Kontaktitilaisuus
 - stipendien jako
 - näyttely
 - cocktails
21.00 Valomerkki (tilat käytettävissä loppuillan)  
 
Perjantai 4.4.2008
 Päivän puheenjohtaja on 
 Asko Salminen, Alteams Oy
9.00 Simulointiohjelmistojen mahdollisuudet tänään
 Tj. Matti Sirviö, Simtech Systems Inc. Oy    
 (FLOW-3D Cast) ja ins. Mikko Hinkkanen,
  Convia (MAGMA)
10.00 Tauko, virvokkeita
10.15 Tuotekehityscaset

Valutuote – haaste suunnittelulle

Valun käytön seminaari 2009
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 - Pienet muutokset - isot säästöt
 Advanced engineer Timo Vuori, 
 Componenta Oyj
 - FEM-laskennat hyödyt valunsuunnittelussa
 Laskentainsinööri Veli Pellikka, Stressfi eld Oy
 - Alumiinikotelon matka suunnittelupöydältä 
 esisarjavalmistukseen 
 Kehityspäällikkö Eero Pellikka, Alteams Oy
11.15 Uusi Valimoinstituutti ja valutuotealan 
 tutkimus ja koulutus Suomessa
 Johtaja Jouni Lehto, Valimoinstituutti
11.45 Seminaarin päättäminen
 Puheenjohtaja Tapio Rantala, VALTY ry
12.00 Lounas

Hyvää kotimatkaa!

AIKA
Torstai 2.4.2009 klo (8.30) 9.30 - perjantai 3.4.2009 n. klo 13.00 
PAIKKA
Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Aulangontie 93, Hämeenlinna
OSALLISTUMISMAKSU
350 e + alv 22 %, joka sisältää jaettavan aineiston, tarjoilun ja 
saunan (laskutetaan jälkikäteen).  Mikäli samalla laskutusosoit-
teella on kolme tai useampia, on osallistumismaksu 300 e + alv 

kultakin laskutettavalta henkilöltä.  Mahdollisista erityistoivomuk-
sista pyydämme ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.
ILMOITTAUTUMINEN
viimeistään 26.3.2009 mennessä oheisella ilmoittautumislomak-
keella. Samassa yhteydessä pyydämme ilmoittamaan mahdolliset 
erityisruokavaliot tms. Ilmoittautua voi myös osoitteessa: www.
teknologiateollisuus.fi /seminaarit.  Emme lähetä erillistä vahvis-
tusta ilmoittautuneille. 
PERUUTUS
Mikäli peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, 
veloitamme 30 % osallistumismaksusta.  Osallistujan jäätyä saa-
pumatta ilman peruutusilmoitusta veloitamme koko osallistumis-
maksun.
HOTELLIVARAUKSET
Teknologiateollisuus ry on ennakkovarannut Aulangolta huoneita 
hintaan 87 e (sis. alv)/hlö/2 hh ja 120 e (sis. alv)/hlö/1 hh yöksi 
2.–3.4.2009. Varaukset on osallistujan itse vahvistettava 13.3.2009 
mennessä hotellista, puh. (03) 658 801/huonevaraukset, ilmoitta-
malla osallistuvansa ’valuseminaariin’. Osallistuja hoitaa itse 
huoneensa maksun. Ylimääräiset huoneet peruuntuvat 14.3.2009 
automaattisesti. 
LISÄTIETOJA
Juhani Orkas, puh. 050-5562288

Ilmoittautumiset: Kirsti Hemanus    ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
Faksi (03) 213 2425  Ilmoittautuminen26.3.2009mennessä 
Sähköposti: kirsti.hemanus@teknologiateollisuus.fi 
Internet: www.teknologiateollisuus.fi/seminaarit

Valun käytön seminaari 2009 
Valutuote – haaste suunnittelulle 

Torstai – perjantai 2.–3.4.2009 
Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna  
Osallistujat                  

Nimi Tehtävä

            

            

            

            

            

Yrityksen nimi :       

Toimipaikan osoite:       

Laskutusosoite :       

Yhteyshenkilö:       Puh.

Sähköpostisoite:       

HUOM!  HOTELLIVARAUKSET JO 13.3.2009 MENNESSÄ  
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►

opintopäiviltä

The lining and sintering of inducti-
on furnaces – 
Induktiouunien vuoraus ja sintraus
Grant Cullen, Capital Refractories

Valusankojen suutiiliratkaisuiden lisäksi Grant Cullen esi-
telmöi induktiosulatusuuneista yleensä sekä induktiouunien 
vuorauksesta. Katsauksessa käytiin läpi yleisimmät vuora-
ukset ja niiden merkitys uunin toiminnalle, sekä niiden oi-
keaoppinen käyttö. 

Yleisimmät käytetyt vuorausmateriaalit ovat: 
- kvartsi (tilavuudenmuutos 14%)
- alumiinioksidi/magnesiitti, spinelliä muodostavaa (tila-
vuudenmuutos 5%)
- alumiinioksidi/kvartsi, mulliittia muodostavaa (tilavuu-
denmuutos 3%)

Esityksessä todettiin, että on erittäin tärkeää käyttää in-
duktiosulatusuuneja siten, että sintrautuneen kerroksen ja 
kelaa vasten olevan pulverimaisen massan välillä on riittä-
västi sintrautumatonta vuorausmassaa, jottei sula pääse 
tunkeutumaan mahdollisesta halkeamasta aina induktioke-
lalle saakka.

Induktiouunissa olevien mikaniittilevyjen todettiin toi-
mivan paitsi liukupintana vuorauksen lämpölaajenemisessa 
myös kaasusulkuna. 

Ylärengasmassan ja vuorausmassan liitos on induktiouu-
nin eräs kriittisimpiä kohtia ja siksi ylärengasmassan ja 
vuorausmassan liitos tulee tehdä huolella. Vuorausmassan 
pinta tulee rikkoa piikkimäisellä työkalulla ennen ylären-
gasmassan tamppaamista sen päälle.

Esityksen loppupuolella käsiteltiin vuorauksen sintraus-
tapoja, joita ovat:
- sabloonan sulatus (standarditoimenpide, lämpötilan nosto 
200-250 C/ h)
- sulasintraus (nopea, uunin kapasiteetin verran 1550-1600 
C sulaa kaadetaan uuniin.
- poistettava sabloona (ei mulliittia ja spinelliä muodosta-
ville massoille) 

Erilaisia vuorausmassoja Capital tarjoaa teräksille seu-
raavasti:
- tavanomaiset teräkset: CXL, HB
- korkealämpötilateräkset: SXL
- erittäin korkeat lämpötilat: Vac
- kuonapitoiset teräkset: SMC, MC
- mangaaniteräkset: FG
- vakuumisulatus: V40. 

Referaatti: Pekka Savolainen, 
Valimoinstituutti

Bottom pour techniques of 
steel ladles –
Terässenkkojen suutiiliratkaisut

Grant Cullen, Capital Refractories

Pohjavalusangot ovat perinteisesti olleet suutiiliratkaisultaan 
yksiosaisia. Cullen esitteli kuitenkin yrityksen uuden inno-
vaation, jossa suutiiliratkaisu koostuu kahdesta eri osasta. 
Menetelmä kulkee kauppanimellä Unibore.

Tekniikka

Unibore -menetelmän kaksiosaisessa suutiiliratkaisussa 
(kuva 1) on kaksi merkittävää eroavaisuutta perinteiseen 
yksitiiliseen rakenteeseen verrattuna. Ensinnäkin ylemmän 
suutiilen suuaukko on paljon perinteistä ratkaisua suurem-
pi. Toinen eroavaisuus on alemman tiilen suuaukon kartio-
mainen muotoilu. Suuaukkosysteemejä saa luonnollisesti 
monilla eri reiän halkaisijoilla.

                               

Kuva 1. Perinteinen yksiosainen suutiili sekä kaksiosainen Unibore 
-suutiili

Hyödyt

Unibore-menetelmän suurimpana hyötynä voidaan pitää 
valusangon pohjasta (ulkopuolelta) vaihdettavaa sisempää 
suutiiltä. Tällöin vaihto voidaan suorittaa myös valusangon 
ollessa kuuma. Valusanko saadaan myös nopeasti käyttö-
valmiiksi, koska sisempi suutiili on yksinkertainen vaihtaa. 
Tämä puolestaan mahdollistaa käytössä olevien valusanko-
jen määrän vähentämisen. Myös virtausnopeuden on todet-
tu olevan hieman perinteistä ratkaisua suurempi, jolloin 
muotti täyttyy nopeammin ja sula virtaa tasaisemmin.

Referaatti: Arto Fränti, 
Valimoinstituutti
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opintopäiviltä

SFS-EN-1247 ja BGI 601: 
Valusankojen 
turvallisuusvaatimukset ja 
määräaikaistarkastukset

Carl-Johan Nybergh, Oy Lux Ab

Carl-Johan Nybergh käsitteli esityksessään valusankojen 
turvallisuusvaatimuksia. Vaatimukset valusankojen sekä 
kaatolaitteiden turvallisuudelle asettaa EU-konedirektiivin 
alla oleva standardi SFS-EN-1247. Standardi on vuodelta 
2004. Tästä huolimatta standardi on edelleen suomentamat-
ta. Konedirektiivin alla olevat standardit ovat olleet vuodes-
ta 2006 lähtien velvoittavia.

Standardi sisältää valusankojen osalta seuraavat pääkoh-
dat:
• Valu- ja kuonasankojen on oltava käyttötarkoitukseen 
soveltuvia
• Valusangon vaippa on muotoiltava siten, että vaippaan ei 
tartu sulaa tai kuonaa
• Valu- ja kuonasangot, jotka kipataan käsin, on varustetta-
va siten, että hallitsematon liike on estetty.
• Valu- ja kuonasangot, jotka kipataan käsin ja joiden vetoi-
suus on alle 500 kg, on varustettava lukituksella ja sangot, 
joiden vetoisuus on yli 500 kg, on varustettava molempiin 
kippaussuuntiin vaikuttavalla itselukittavalla kippausvaih-
teistolla.
• Valusangoille on tehtävä määräaikaistarkastukset

Määräysten mukaisessa käytössä tulee ottaa huomioon 
seuraavat seikat:  
• Valusanko on tarkoitettu ainoastaan metallisulien täyttöön, 

kuljetukseen ja valamiseen ja siinä on oltava asianmukainen 
tulenkestävä vuoraus.
• Kaikkien valusangon turvalliseen toimintaan liittyvien 
laitteiden on oltava olemassa ja toimintakunnossa
• Tulenkestävän vuorauksen ja mahdollisten pohjavalutek-
nillisten osien on oltava kunnossa ja kuivat, ja ne on uusit-
tava valmistajan ohjeiden mukaan
• On käytettävä ainoastaan hyväksyttyjä kuljetus- ja nosto-
välineitä
• On noudatettava valusangon määräaikaistarkastus- ja 
huolto-ohjeita
• On otettava huomioon kaikki valusangon käyttöohjeissa 
annetut ohjeet
• On käytettävä valusangon valmistajan hyväksymää käsi-
pyörää

Valusankojen kunto tulisi tarkastaa silmämääräisesti päivit-
täin. Päivittäisessä tarkastuksessa tarkastajan pitää todeta 
valusangon rakenneosien kunto. Kuorman ripustuslaitteis-
ton, poikkipalkin, kantovarsien, vaipan, kantorenkaiden, 
vaihteiston, käsipyörän ja eri lukitusten tarkastus tulee 
tehdä päivittäin. Lisäksi vuoraus tulee tarkistaa päivittäin 
ja tarvittaessa tehdä korjaukset valmistajan ohjeiden mu-
kaan.

Standardi SFS-1247 vaatii lisäksi valusankojen vuosi-
tarkastukset. Ensimmäisenä ja toisena vuotena uuden valu-
sangon vuositarkastukseksi riittää dokumentoitu silmämää-
räinen tarkastus. Kolmantena vuonna tehtävässä päätarkas-
tuksessa kuormitetut valusangon osat on irrotettava ja 
halkeamavapaus on todettava soveltuvalla NDT-menetel-
mällä. Tarkastuksen tekee pätevöitynyt tarkastaja ja siitä 
tehdään pöytäkirja..

Referaatti: Arto Fränti, 
Valimoinstituutti

Valusangon silmämääräinen ulkonäkötarkastus

Ulkonäkötarkastuspöytäkirja
Yritys:    Päiväys:          
Vetoisuus:    Valusangon nro:
Valusangon valmistaja:   Valmistusvuosi:

               Kunnossa     Viallinen
- Vaippa
      Hitsisaumat    �  �
           Valunokka    �  �
- Poikkipalkki                                                           �  �            
- Nostovarret                             A- ja B-puoli        �  �
- Nostovarsien holkkivälykset   A- ja B-puoli   �  �
- Kallistuksen varmistus                                           �  �          
- Nostosilmukka                                                       �  �            
- Käsipyörä                                                               �  �       
- Vaihteisto, valmistaja           �  �
- Vaihteiston itselukitus                                                      
- Säteilylevy / lämmönsuojalevy                                          

Tarkastuksen päivämäärä:  Tarkastuksen suorittaja:
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opintopäiviltä

Valusangon päätarkastus

Päätarkastuspöytäkirja

Yritys:   Päiväys:          
Vetoisuus:   Valusangon nro:
Valusangon valmistaja:  Valmistusvuosi:

Kuormituksen alla olevien valusangon osien ja laitteiden tila:

Kuormitetut valusangon osat on irrotettava ja halkeamavapaus on todettava ainetta rikkoutumattomalla 
tarkastusmenetelmällä:

Halkeamavapaus on todettu:

- Ultraääni-menetelmällä �  
- Magneettijauhe-menetelmällä �
- Tunkeumaneste-menetelmällä � 
                     Kunnossa   Viallinen

- Nostosilmukka
 Kulumisia/poikkipinta-alavähennystä  � �
 Purseen muodostusta    � �
 Halkeamia     � �
- Poikkipalkit
 Muodonmuutoksia    � �
 Sulajäämiä     � �
 Halkeamia     � �
- Poikkipalkkien pultit                    
 Muodonmuutoksia    � �
 Vaurioita     � �
 Halkeamia     � �
- Nostovarret
 Muodonmuutoksia    � �
 Halkeamia     � �
- Nostotapit
 Sisäänmenokohdat    � �
 Holkkivälykset     � �
 Tappien vääntymiä    � �
 Halkeamia     � �
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            Kunnossa   Viallinen

- Vaihteisto
 Voiteluaineen määrä    � �
 Itselukituksen toiminta    � �
 Kotelovaurioita     � �
 Hammastuksen tila    � �
 Toiminta/tiiveys     � �
- Vaippa
 Korroosio     � �
 Muodonmuutoksia    � �
 Näkyviä halkeamia    � �
- Nokka
 Sula tai kuonajäämiä    � �
 Kulumisia     � �
- Lämmönsuojalevy
 Ovatko olemassa     � �
 Sijainnit      � �
 Vaurioituminen     � �
 Kiinnitykset     � �
- Nostovarren kuljetuslukitus
 Onko olemassa     � �
 Toiminta     � �
- Käsipyörän lukitus
 Onko olemassa     � �
 Toiminta     � �
- Käsipyörä
 Kunto, vääntymisiä, murtumisia   � �
 

         Kyllä Ei

- Ovatko osat tarkastuksen yhteydessä koottu oikein   � �

- Onko valusankoon tehty muutoksia alkuperäiseen verrattuna  � �

- Ovatko muutokset hyväksytty (valmistaja tai pätevä henkilö)  � �
 Lujuuslaskelmat       � �
 Materiaalitodistukset      � �
 Hitsaukset       � �

Tarkastuksen tulos, valusanko voidaan edelleen käyttää   � �

Tarkastuksen päivämäärä:  Tarkastuksen suorittaja:
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Valuraudat ja niiden ymppäys

Prof. Jouko Härkki, Prosessimetallurgian laboratorio, Oulun 
yliopisto

Professori Härkki perehtyi esityksessään prosessimetallur-
giseen lähestymiseen raudan ymppäyksen ja ymppäysvai-
kutuksen syntyyn. Erilaisista valurautalajeista ymppäämisen 
onnistuminen on oleellista suomu-, tylppä- ja pallografi itti-
laatujen ominaisuuksien kannalta, kun valkoisten ja adusoi-
tujen valurautalaatujen kohdalla ymppäysvaikutus pyritään 
puolestaan minimoimaan mahdollisimman karbidisen ra-
kenteen aikaansaamiseksi. 

Perusperiaatteena on heterogeenisen ydintymisen mah-
dollistaminen stabiileilla sulkeumilla, joiden pinnalle gra-
fi itti pääsee ydintymään ja kasvamaan. Sopivat hivenaineet 
ydintävät ja stabiloivat kasvavaa grafiittia niin, ettei se 
liukene uudelleen. Sulkeumia muodostavia hivenaineita ovat 
mm. Ca, Al, Zr, Ba, Sr, Ti, Mg, Ce ja Mn. Yleensä grafi itin 
ytimestä löytyy kaksikerroksinen rakenne, jossa sisempänä 
on Al2O3 ja jonka päälle on muodostunut sulfi di, esimer-
kiksi CaS. Tarkka koostumuksen hallinta on tärkeää, jotta 
hivenaineiden annostelu voidaan suorittaa hallitusti. 

Ydintymisen helpottuminen sulkeumia lisäämällä perus-
tuu homogeenisen ja heterogeenisen ydintymisen ajavien 
voimien eroon. Ajavana voimana toimii alijäähtymisen 
mukanaan tuoma faasien stabiilisuusero. Homogeenisessa 
ydintymisessä kiinteä ydin syntyy keskelle sulaa, jolloin 
pinnan muodostuminen vaatii paljon energiaa. Heterogee-
nisessä ydintymisessä ydin muodostuu olemassa olevan 
kiinteän faasin pinnalle, jolloin uutta pintaa tarvitsee muo-
dostua vähemmän ja ydintyminen on siten energeettisesti 
edullisempaa. Suurella alijäähtymisellä homogeenisesti 
syntyvän ytimen kriittinen koko pienenee eli ydintyminen 
helpottuu, mutta samalla ydinten kasvunopeus kasvaa, 
jolloin raekoko kasvaa. Heterogeenisen ydintymisen mah-
dollistavissa olosuhteissa alijäähtymisen kasvaessa ydinty-
misnopeus kasvaa, sillä ydintymistä säätelee kiteytymis-
alustaan törmäävien atomien määrä. 

Itse grafi itin ydintymisestä on useampia teorioita, joita 
tutkimustulokset tukevat. Grafi ittiteorian mukaan grafi itin 
ydintyminen tapahtuu kohtisuorasti muiden grafi ittipartik-
keleiden pinnalta. Kidemäistä grafi ittia sulaan tulee esimer-
kiksi hiiletyslisäaineiden mukana. Sr ja Ba ovat grafi ittia 

Sulaton työturvallisuusasiat 
Sulzerin valimossa Karhulassa
Heli Väänänen, Sulzer Pumps Finland OY, Karhulan Valimo

Torstai -iltapäivän luentojen viimeinen aihe käsitteli 
sulaton työturvallisuutta. Alustuksena aiheelle toimi 
Heli Väänäsen esitys työturvallisuuden huomioimisesta 
Sulzer Pumps:n Karhulan valimossa. Esitys toimi ava-
uksena iltapäivän päätteeksi käydylle paneelikeskuste-
lulle.

Karhulan Valimo on panostanut turvallisuuteen ene-
nevissä määrin vuodesta 2005 alkaen. Panostus on nä-
kynyt työtapaturmien sekä poissaolojen vähenemisenä. 
Valimo on sertifi oinut ensimmäisenä suomalaisena va-
limona työterveyttä ja – turvallisuutta koskevan OHSAS 
18001:n. 

Karhulan valimon riskien hallinta perustuu riskiana-
lyyseihin, joissa tunnistetaan potentiaaliset vaaranpaikat. 
Apuna vaaranpaikkojen analysointiin on käytetty työ-
suojelupiiriä. 

Hätätilanteita varten on laadittu pelastussuunnitelmia. 
Pelastussuunnitelmia harjoitellaan säännöllisesti. Lisäk-
si jokaiselle osastolle on tehty turvaopas, josta selviää 
erilaisissa vaaratilanteissa toimiminen. Myös työohjeis-
sa on erillinen turvallisuusosa.

Työtapaturman aiheuttaneet syyt käsitellään yhdessä 
asianomaisen, johdon sekä työsuojeluvaltuutetun kans-
sa. Tapaturmapaikan mahdolliset puutteellisuudet kor-
jataan, jotta vastaavanlaista tapaturmaa ei pääse tapah-
tumaan uudestaan.

Yhtenä osana Karhulan Valimon työturvallisuuden 
parantamisessa on ollut henkilökohtaisten suojaimien 
käytön lisääminen. Tehtaalla suojalasien käyttö on itses-
täänselvyys. Valamisen yhteydessä käytetään lisäksi 
raitisilmakypäriä, jotka on myös koettu positiivisena 
uudistuksena.

Merkittävässä roolissa on myös työntekijöiden kou-
lutus. Tärkeää on jo työn opastusvaiheessa käydä mah-
dolliset vaaranpaikat tarkasti läpi. Lisäksi koulutukseen 
kuuluvat turvavartit sekä osastokohtaiset turvallisuus-
koulutukset pitävät turvallisuusajattelua yllä.

Tärkeimpänä asiana Heli Väänänen näki vaikuttami-
sen asenteisiin. Työturvallisuuden kehittäminen lähtee 
yleisen turvallisuusasenteen omaksumisesta koko yri-
tyskulttuurissa.

Alustuksen jälkeisessä paneelikeskustelussa tuli esiin 
muutamia kaikille valimoille yhteisiä työturvallisuuteen 
liittyviä seikkoja. Tapaturmien todettiin olevan kaikissa 
valimoissa samantapaisia. Ahtaiden paikkojen, portaiden 
sekä nostojen turvallisuuden todettiin aiheuttavan paljon 
erilaisia venähdyksiä. Toisena selkeänä riskinpaikkana 
nähtiin itse valutapahtuma ja siinä syntyvät palovammat. 
Lisäksi ongelmana koettiin ulkopuolisen työvoiman ja 
alihankkijoiden puutteellinen turvallisuuteen perehtymi-
nen.

Erilaisien sidosryhmien mukaan ottaminen turvallisuus-
ajattelussa koettiin myös tärkeäksi. Työsuojelupiirin asian-
tuntemuksen käyttö sai kannatusta. Myös kemianteollisuu-
den ja suurten työturvallisuuteen panostaneiden yritysten 
hyvien käytäntöjen omaksumista pidettiin tärkeänä.

Loppupäätelmänä todettiin, että hyviä kokemuksia työ-
turvallisuuteen liittyen pitäisi kerätä eri Suomen valimoista 
ja näiden pohjalta laatia ohjeistus valimoalan työturvalli-
suuden kehittämiseksi. Aiheeseen tullaan vielä palaamaan.

Referaatti: Arto Fränti, 
Valimoinstituutti

opintopäiviltä
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Teräksen tiivistäminen ja senkka-
metallurgia
Eetu-Pekka Heikkinen, Prosessimetallurgian laboratorio, Oulun 
yliopisto

Perusteena terästen senkkakäsittelyille voi olla mm sekoitus, 
seosaineiden lisäys, tiivistys, vakuumikäsittelyt tai kuumen-
nus. Teräksen laadun kannalta yksi tärkeimmistä käsitte-
lyistä on nimenomaan tiivistäminen eli deoksidaatio, hap-
pipitoisuuden alentaminen 1000-2000 ppm:stä 2-5 ppm:
ään. konvertterikäsittelyn jälkeen. Happi on poistettava 
sulasta, sillä kiinteään teräkseen liukenee vähemmän happea 
kuin sulaan ja jähmettymisen aikana happi erottuisi sulasta 
muodostaen kaasua.

 Tiivistäminen perustuu liuennen hapen ja tiivistä-
miseen käytettävän metallin väliseen reaktioon, jossa 
muodostuu metallioksidia, joka edelleen poistuu kuonaan. 
Tiivistämiseen käytettäviä metalleja ovat alumiini, pii ja 
mangaani, joiden affiniteetti happeen on suurempi kuin 
raudan. Alumiinitiivistettyjen terästen alumiinipitoisuus on 

noin 0,03 % ja happipitoisuus laskee 2-5 ppm tasolle. Muo-
dostuvat sulkeumat ovat Al2O3, tai jos käytetään Ca- käsit-
telyä, kalsiumaluminaatteja. Al2O3-sulkeumat poistuvat 
rakenteensa vuoksi hitaasti sulasta, joten esimerkiksi alu-
miinitiivistetyn sulan Ca-muokkaus on tavallista. Jos teräk-
sen laatuvaatimukset eivät aseta tiukkoja rajoja happipitoi-
suudelle, voidaan kovien sulkeumien välttämiseksi tiivistä-
minen tehdä alumiinin lisäksi mangaania ja piitä sisältäväl-
lä seoksella, jolloin sulkeumarakenne on koostumukselta 
monimutkaisempi Ca-Mn-silika-aluminaatti, mutta jatko-
prosesseja silmälläpitäen edullisempi. 

Deoksidaation tehokkuus pystytään määrittämään termody-
naamisesti läsnä olevien aineiden aktiivisuuksien perusteel-
la. Laskentaa on hyvä käyttää prosessin suunnittelun tukena, 
jolloin voidaan räätälöidä saatava sulkeumarakenne jatkon 
kannalta optimaalisemmaksi. 

 Sulan uudelleenhapettuminen eli reoksidaatio alkaa 
heti tiivistyksen loputtua. Reoksidaatiota voi aiheutua at-
mosfäärin, kuonan tai vuorausmateriaalien hapen liukene-
misesta sulaan. Reoksidaatio aiheuttaa teräksen laadun 
heikkenemistä, sulkeumakuvan ja kuonanmuodostuksen 
muutoksia sekä vuorausmateriaalien kulumista. Atmosfää-
rin aiheuttamaa reoksidaatiota voidaan hidastaa estämällä 
hapen kulkeutuminen teräkseen kineettisesti suojaten sulan 
pinta kuonalla, peitosteella tai suojakaasulla. Oksidisten 
materiaalien aiheuttama reoksidaatio on vaikeammin estet-
tävissä, sillä kosketusta ei voida täysin välttää. Tästä syystä 
on pyrittävä käyttämään mahdollisimman pysyviä vuoraus-
materiaaleja ja vältettävä oksidipitoisen konvertterikuonan 
päätymistä senkkaan.

Referaatti: Kaisu Keskiaho, 
Valimoinstituutti

opintopäiviltä

stabiloivia hivenaineita, jotka hidastavat uudelleenliukene-
mista. Eräs mahdollisuus grafi itin homogeeniselle ydinty-
miselle on löydetty piikarbiditeoriasta, jossa kiinteää piikar-
bidia ja grafi ittia muodostuu liuenneiden FeSi -partikkelei-
den läheisyyteen. Näiden partikkeleiden liuetessa uudestaan 
muodostuu hiilen ja piin paikallista ylikyllästymistä, mikä 
tarjoaa tarvittavan ajavan voiman grafi itin ydintymiselle. 
Tässä tapauksessa vaimeneminen aiheutuu paikallisen yli-
kyllästeisyyden laimenemisesta diffuusion ja konvektion 
vaikutuksesta. Hivenaineista Ca, Sr ja Ba voivat muodostaa 
suolamaisia epästabiileja karbideja, joiden pinnalle grafi itin 
heterogeeninen ydintyminen voi alkaa kohtiin, joissa kar-
bidin hiilipitoisuus ylittää sulan hiilipitoisuuden. Puhtaissa 
sulissa, kun S ja O pitoisuudet ovat alhaisia, epästabiilien 
karbidien toimiminen heterogeenisen ydintymisen alustoina 
on todennäköisempää. 

Sulfi dit ovat valurautasulissa stabiileimpia ei-metallisia 
yhdisteitä. Muita yhdisteitä ovat oksidit, karbidit ja nitridit. 
Ca muodostaa stabiileimpia yhdisteitä niin sulfi dina, oksi-
dina kuin karbidinakin, nitrideistä titaaninitridi on stabiilein. 
Yhdisteiden stabiilisuusalueiden suhde sulassa oleviin olo-
suhteisiin on mahdollista määrittää komponenttien aktiivi-
suusdiagrammeilla eri lämpötiloissa. 

Grafi itin kasvua rajoittaa sula-kiinteän -rajapinnan kyky 
absorboida atomeja. Kiderakenne grafi itilla on heksagoninen 
ja puhtaissa sulissa suosiollisin kasvusuunta on basaalitason 
suuntaan. Pallografi itin kasvu perustuu suotuista kasvusuun-
taa leikkaaviin ruuvidislokaatioihin, jolloin grafi itti kasvaa 
spiraalimaisina rakenteina ytimestä kaikkiin suuntiin. Epä-
puhtaudet ja hivenaineet (S, O, Se, Te) muuttavat heksago-
naalisen grafi itin rajapintaenergioita ja muuttavat kasvu-
suunta siten, että grafi itista muodostuu lastumaista. 

”Al-killed” ”Semi-killed” 

Tiivistys alumiinilla Tiivistys pii-mangaani-seoksella 

Etuina
- lähes kaikki happi reagoi jo 

sulassa tilassa 
- puhdas teräs (5-20 ppm O) 
- ei kuplanmuodostusta edes 

korkeahiilisillä teräksillä 

Etuina
- sulat sulkeumat 
- valun yhteydessä syntyvät 

sulkeumat pieniä 
- ei valuputken tukkeutumista 

Haittoja
- kiinteät sulkeumat haitallisia 

tuoteominaisuuksien kannalta 
- valuputken tukkeuma 

Haittoja
- korkeahko 

jäännöshappipitoisuus (50-100 
ppm O) 

- valun ja jäähdytyksen aikana 
muodostuvat sulkeumat 

- reaktiivisuus vuorauksen kanssa 
- mahdollinen kuplanmuodostus 

korkeahiilisillä teräksillä 
(C+O=CO)



19VALIMOVIESTI 1 • 2009

Ymppäyksen perusteet
Jari Paulasuo, Elkem

Esityksessä perehdyttiin ymppäyksen merkitykseen ja ymp-
päysaineiden valintaan käytännössä. Ymppäys on oleellinen 
toimenpide rautavalimoissa suomu- ja pallografi ittivalurau-
tojen valmistusprosessissa mikrorakenteen muokkaamisek-
si. Ymppäämällä pyritään ydintämään sulan sisältämä hiili 
grafi itiksi karbidisen rakenteen sijaan. Rakenteen kontrol-
loinnilla saadaan lisättyä materiaalin vetolujuutta ja venymää, 
kun taas kovuus laskee. Alemman kovuuden ja lastun kat-
keamisen ansiosta koneistettavuus paranee ja tehokkaamman 
ydintymisen ansiosta mikrorakenne hienonee, materiaalio-
minaisuudet tasoittuvat ja seinämäherkkyys vähenee. 

 Ymppäyksen kannalta oleellisia tekijöitä, jotka 
vaikuttavat myös käytettävän ymppäysmenetelmän valin-
taan, ovat mm. sulatuksessa käytettävät raaka-aineet, sula-
tusprosessi, sulan esikäsittelyt ja elvytys, seostus, pitoaika 
ja lämpötila, mahdollinen palloutuskäsittely, kaato- ja senk-
kakäytännöt sekä tietenkin itse ymppäys ja sen vaimenemi-
nen. Raaka-aineiden mukana prosessiin tulee ymppäysvai-
kutusta parantavia elementtejä, kuten harkkojen ja kierrä-
tysromun ruosteen mukana happea. Sulatusprosessin huo-
nolla hallinnalla on mahdollista ”tappaa” luonnollisia kitey-
tymisytimiä, mikäli sulatus- ja sulanapitoaika on liian pitkä 
ja sulan lämpötila liian korkea. Seos- ja hiiletysaineiden 
mukana sulaan muodostuu myös suotuisia kiteytymisytimiä, 
joihinkin seosaineisiin on lisätty ydintämisvaikutusta pa-
rantavia hivenaineita. 

 Ymppäyksen suorittamiselle on useita vaihtoehto-
ja prosessista riippuen. Näitä ovat elvytys eli ymppäysaineen 
lisäys esimerkiksi uuniin; sandwich-peittoymppäys ja senk-
kaymppäys, joissa ymppäysaine lisätään senkan pohjalle tai 
ymppäys suoritetaan sulasuihkuun uunista senkkaan tai 
käsittely/kuljetussenkasta valusenkkaan kaadettaessa; valu-
suihkuymppäys, jolloin ymppäysaine lisätään sulasuihkuun 
senkasta muottiin kaadettaessa; muottiymppäys, jolloin 
muotin sisään on kaavattu virtauksen mukaan liukeneva 
ymppäyspala ja fi ltteriymppäys, jolloin käytettävässä suo-
dattimessa on virtauksen mukaan liukenevia partikkeleita. 
Kaikille menetelmille on olemassa optimaaliset lisäysmää-
rät ja käsittelyaineen raekoot, joilla saavutetaan paras ydin-
tämisvaikutus.

 Ymppäyksen vaimeneminen aiheutuu kiteytymi-
sytimien liukenemisesta ja karkenemisesta ajan funktiona. 
Optimaalisinta on suorittaa ymppäys riittävän pienirakei-
sella aineella mahdollisimman lähellä valua, jolloin vaime-
nemisaika jää lyhyimmäksi. Elkem on tehnyt runsaasti 
tutkimusta erilaisten ymppäysaineiden tehosta ja vaimene-
misnopeudesta ja tulokset on luettavissa Elkemin internet-
sivuilla julkaistuista raporteista (http://www.foundry.elkem.
com/). 

Referaatti: Kaisu Keskiaho, 
Valimoinstituutti

Teräsromutilanne
Hans Petterson, OTR

Erittäin mielenkiintoisessa katsauksessa Hans Petterson 
valaisi kuluneen vuoden kiertometallikaupan tapahtumia ja 
valaisi myös mahdollisia tulevaisuuden näkymiä teräsro-
mukaupassa. Pääpaino katsauksessa oli maailmanlaajuises-
sa taloustilanteessa ja sen vaikutuksissa kierrätysmetalli-
kauppaan. Huomio kiinnittyi erityisesti viimevuoden 
viikkoon 32, jolloin teräksen hinta oli huipussaan. Seuraa-
valla viikolla hinnan voitiin todeta laskeneen aina kuudes-
osaan huipun hinnasta. Sittemmin hinta on kivunnut tasol-
le, joka vastaa suunnilleen ns. odotettavissa olevaa hinnan-
vaihtelua. Johtuen vallitsevasta taloustilanteesta esityksen 
mukaan teräsromun ja ylipäätään kierrätysmetallin hinnan-
kehityksen ja kysynnän voidaan olettaa pysyvän maltillise-
na. 

Kierrätysteräslaatujen kuten valimolaatujen E2/60, E3/60, 
E6/V2 ja E6/V3 hinnankehityksen odotetaan käyttäytyvän 
pitkälti samalla tavalla kuin muidenkin kierrätysterästen 
hintojen.

Referaatti: Pekka Savolainen, 
Valimoinstituutti

opintopäiviltä
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Poimintoja 
Giesserei-lehdestä 
43. jakso   

 Paavo Tennilä 

maailmalta

Uusi offshore-
tuulivoimalapuisto

Giesserei-lehden numerossa 11/2008 
kerrottiin, että saksalainen sähköyhtiö 
E.ON ja Siemens Energy ovat solmineet 
sopimuksen 90 yksikköä käsittävän 
offshore-tuulivoimalapuiston rakenta-
misesta Tanskaan. Projektin nimi on 
Roedsand II ja sen sijainti on Lolland-
saaren eteläpuolella. Voimalapuiston 
kokonaisteho tulee olemaan 207 MW. 
Kunkin yksikön teho on 2,3 MW ja 
roottorin halkaisija on 93 m. Puiston 
suunniteltu valmistumisvuosi on 2010 
ja sen kustannusarvio on 275 miljoonaa 
euroa. Hanke on jatkoa Roedsand I -
tuulivoimalapuistolle, joka otettiin 
käyttöön vuonna 2003. Se käsitti 72 
samanlaista yksikköä, joiden yhteiste-
ho oli 165,6 MW. 

Sähköyhtiö ja 
autotehdas 
yhteistyöhön 
Berliinissä
Giesserei-lehden numerossa 11/2008 
kerrottiin, että Saksan suurin sähkön-
jakeluyhtiö RWE ja Daimler AG ovat 
solmineet yhteistyösopimuksen, jonka 
mukaan Daimler AG toimittaa yli 100 
Mercedes- ja Smart-sähköautoa Berlii-
niin ja vastaa niiden huollosta. Autot 
varustetaan litium-ioniakuilla. RWE 
rakentaa niitä varten noin 500 lataus-
asemaa, kuva 1. Kulutuksen mukainen 
laskutus tapahtuu ajoneuvon ja lataus-
aseman kommunikoidessa sähköisesti. 
Saksan liittohallitus tukee projektia, 
jonka nimi on ”e-mobility Berlin”.  

Kuva 1. Berliiniin rakennetaan 500 tällaista sähköautojen latausasemaa.

Newcast-näyttely 
Düsseldorfi ssa 
23.–25.6.2009
Giesserei-lehden numerossa 11/2008 
kerrottiin, että valutuotteiden Newcast-
näyttely järjestetään nyt kolmannen 
kerran Düsseldorfi ssa. Newcast-näyt-
tely on järjestetty aikaisemmin kahden 
edellisen GIFAn yhteydessä. Nyt New-
cast järjestetään kuitenkin erillisenä. 
Seuraava GIFA:han on vuorossa vasta 
vuonna 2011. Ensi kesän Newcast tulee 
olemaan entistä laajempi. Valutuottei-
den lisäksi esitellään nyt myös mallien 
ja muottien valmistusta. Tutkimuslai-
toksilla ja yliopistoilla on omat alueen-
sa Newcast-näyttelyssä. Aikaisemmis-
sa Metec-näyttelyissä esiintyneet pe-
rusmetallien tuottajat tulevat nyt New-
cast:iin mukaan. Uutena aluevaltauk-
sena esiintyvät Newcastissa nyt myös 
taotut ja sintratut tuotteet.                                                           

GJL-valurautojen 
seostaminen typellä

Wolfram Stets, André Lötschert ja 
Gotthard Wolf IfG:stä (Institut für 
Giessereitechnik) olivat kirjoittaneet 
otsikkoaiheesta peräti 16-sivuisen ar-
tikkelin Giesserei-lehden numeroon 
11/2008.

Mahdollisuudet 
GJL-valurautojen
lujuuden lisäämiseen
Yksinkertaisin tapa lisätä GJL-valurau-
tojen lujuutta on kyllästysasteen pie-
nentäminen vähentämällä hiili- tai 
piipitoisuutta. Tällöin grafi itin osuus 
mikrorakenteessa pienenee. Rajoituk-
sena on imutaipumuksen huomattava 
lisääntyminen.

Toinen tapa lujuuden parantamiseen 
on seostaminen kromilla, kuparilla, 
molybdeenillä tai nikkelillä. Nämä li-
säävät perliitin osuutta mikrorakentees-
sa ja hienontavat sitä. Seostuksen 
haittoja ovat imutaipumuksen lisään-
tyminen sekä melko suuret seosaine-
kustannukset. Kromi ja molybdeeni 
lisäävät valkoisuuden esiintymistä ja 

vaikeuttavat siten 
työstöä.

Myös typpise-
ostuksella voidaan 
lisätä huomatta-
vasti GJL-valurau-
tojen lujuutta. Ty-
pen vaikutus perus-
tuu perliitin osuu-
den lisääntymi-
seen, mikroraken-
teen hienontumi-
seen sekä grafi itti-
suomujen muuttu-
miseen lyhyem-
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►

miksi sekä tylpemmiksi GJV-valurau-
tojen suuntaan. Typpiseostuksen lisäys-
tekniikkaa ei ole kovin paljon tutkittu. 
Vaikeutena on myös kaasuhuokosten 
esiintyminen, kuva 2. Kriittisenä typ-
pipitoisuutena pidetään yleisesti 100 
ppm, mutta huokosettomia valuja on 
saatu aikaan suuremmillakin typpipi-
toisuuksilla. Huokosvaara lisääntyy 
seinämänpaksuuksien kasvaessa. Typ-
peä joutuu valurautoihin ilman tarkoi-
tuksellista seostamistakin. Teräsromu 
saattaa sisältää typpeä useita satoja 
ppm, hiiletysaineet jopa 0,5 % N ja 
sulatuskoksi 0,4–1,0 % N.

Tehdyt seostuskokeet ja 
saadut tulokset
Typen seostuskokeet tehtiin 70-100 
kilon panoksilla 150 kilon keskijak-
soinduktiouunissa. Panokset sisälsivät 
50 % teräsromua ja 50 % raakarautaa. 
Ymppäysaineena oli Superseed ja li-
säysmäärä 0,3 %. Seostukseen käytet-
tiin teknistä kalkkityppeä, CaCN2 sekä 
ferrokromityppeä, FeCrN ja ferroman-
gaanityppeä, FeMnN. Lisäyksistä on 
yhteenveto taulukossa 1. Ferroseoksil-
la saavutettiin parempi typen saanto 
kuin kalkkitypellä. Ferroseosten hait-
tapuolena on kromi- ja mangaanipitoi-
suuksien lisääntyminen valuraudoissa. 
Sankolisäyksellä typen saanto on pa-
rempi ja varmempi kuin uunilisäyksel-
lä. Typpi poistuu nopeasti induktiouu-
nista sulan voimakkaan sekoittumisen 
vuoksi.  

Kuvat 3–5 esittävät vetokokeiden 
tuloksia kolmella eri seinämänpaksuu-
della: 10, 30 ja 60 mm sekä eri typpi-
pitoisuuksilla kyllästysasteiden ollessa 

Taulukko 1. Typetysaineiden lisäykset

Aine            Raekoko mm  Lisäystapa  Lisäysmäärä g  Typpipitoisuus ppm  Saanto %

FeCrN        5-20             Sekoitus  210           31     26                  
FeMnN     5-10         uuniin            210                  29 19
Kalkkityppi   5                               400                  77       12                         
Kalkkityppi   5                                         400                 88           14 
FeMnN        5-10             Sirottelu 210                     45                   30
Kalkkityppi 0,06-1       senkkaan 165                    71                   15
Kalkkityppi   5               98                    44                   16

Kuva 2. Typpipitoisuuden 138 ppm aiheutta-
mia kaasuhuokosia 30 mm paksussa GJL-
osassa.

Kuva 3. Typpipitoisuuden vaikutus 10 mm paksujen GJL-osien murtolujuuteen kyllästysasteilla Sc 
= 0,91 ja Sc = 0,98.

Kuva 4. Typpipitoisuuden vaikutus 30 mm paksujen GJL-osien murtolujuuteen kyllästysasteilla Sc 
= 0,91 ja Sc = 0,98.

Kuva 5. Typpipitoisuuden vaikutus 60 mm paksujen GJL-osien murtolujuuteen kyllästysasteilla Sc 
= 0,91 ja Sc = 0,98.
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0,91 ja 0,98. Parhaat lujuudet saatiin 
seinämänpaksuudella10 mm ja kylläs-
tysasteella 0,91. Murtolujuudet nousi-
vat tasaisesti typpipitoisuuden koho-
tessa 44:stä 141:een ppm. Kyllästysas-
teen ollessa 0,91 alkoivat murtolujuu-
det sitten alentua typpipitoisuuden 
noustessa. Syynä olivat huokoset, joita 
havaittiin osittain vasta koesauvojen 
murtopinnoista. Kyllästysasteella 0,98 
ei suoritettu vetokokeita typpipitoisuu-
den ylittäessä 150 ppm.

Kuva 6 esittää väsytyskokeitten 
tuloksia. Wöhler-käyrät saatiin kierto-
taivutuskokeista. Typpipitoisuuden 
havaittiin parantavan huomattavasti 
väsymislujuuksia.

Kuvat 7 ja 8 esittävät grafi ittisuo-
mujen lyhenemistä typpipitoisuuden 
mukaan.  

Pitoisuudella 38 ppm N oli suomu-
jen keskipituus 83 μm ja pitoisuudella 
141 ppm 61 μm. 

Nordex investoi 
USA:han
Giesserei-lehden numerossa 12/2008 
kerrottiin, että saksalainen tuulivoima-
yhtiö Nordex rakentaa tehtaan Jones-
boroon Arkansasin osavaltioon. Inves-
toinnin suuruus on noin 100 miljoonaa 
US-dollaria. Tehtaassa tullaan valmis-
tamaan koneistokoteloita ja  roottorin 
siipiä, kuva 9.  Niitä tullaan asentamaan 
laitoksiin, joiden yhteistehoksi arvioi-
daan 750 MW. Pääasiassa nämä ovat 
2,5 MW:n tuulivoimaloita. Yhtiö on 
rakentanut tähän mennessä yli tuhat 
tämän kokoluokan voimalaa. Vuonna 
2007 USA:ssa käynnistettyjen tuuli-
voimaloiden keskimääräinen teho oli 
1,7 MW. Nordex kuuluu maailman 
nopeimmin kasvaviin tuulivoimayhti-
öihin. Yrityksen liikevaihto on kasvanut 
joka vuosi 50 prosenttia vuodesta 2004 
lähtien. Saksalaisyhtiöllä on toimistoja 
ja tytäryhtiöitä 18 maassa ja sillä on 
yhteensä yli 2000 työntekijää.

Tuulivoimaloita 
Kiinaan
Giesserei-lehden numerossa 12/2008 
kerrottiin, että tanskalainen tuulivoi-
mayhtiö Vestas rakentaa 116 tuulivoi-
malaa Sisä-Mongoliaan, Kiinaan. 
Tehty sopimus sisältää 850 MW:n 

Kuva 6. Wöhler-käyriä GJL-raudoista, joiden typpipitoisuus on 119 ppm ja 38 ppm.

Kuva 7. Grafi ittisuomuja GJL-raudassa, jonka typpipitoisuus on 38 ppm ja 

näytteen paksuus 30 mm.

Kuva 8. Grafi ittisuomuja GJL-raudassa, jonka typpipitoisuus on 141 ppm ja 

näytteen paksuus 30 mm.
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voimaloiden toimitusten ja käynnistys-
ten lisäksi huollon ja kunnossapidon 
kahden vuoden ajaksi. Tuulivoimaloi-
den käyttöön otto on ajoitettu vuoden 
2009 kolmanteen neljännekseen. Vestas 
on saanut suuria tilauksia myös Espan-
jasta ja Italiasta. Espanjaan toimitetaan 
18 yksikköä 3 MW:n ja 25 yksikköä 
1,8 MW:n tuulivoimaloita. Italiaan 
rakennetaan 26 yksikköä 1,8 MW:n , 
5 yksikköä 3 MW:n ja 20 yksikköä 2 
MW:n tuulivoimaloita. Nämä voimalat 
toimitetaan ja käynnistetään vuoden 
2009 loppuun mennessä.

Rauhallisen virtauksen 
täyttöjärjestelmä
Tohtori Sören Skov-Hansen Disa In-
dustries A/S:stä ja tohtori Niels Skat 
Tiedje Tanskan Teknillisestä Yliopis-
tosta esittivät otsikkoaiheesta Giesse-
rei-lehden numerossa 12/2008 mm. 
seuraavaa:

Tavanomainen ja rauhallisen 
virtauksen täyttöjärjestelmä
Kuva 10 esittää tavanomaista täyttö-
järjestelmää ja kuva 11 rauhallisen 
virtauksen täyttöjärjestelmää pystysuo-
ralla jakopinnalla varustetussa muotis-
sa. Tavanomaiseen täyttöjärjestelmään 
kuuluu pystysuora kartiomainen kaa-
tokanava, vaakasuora jakokanava sekä 
pystysuorat valukanavat. Kanaviston 
osat liittyvät toisiinsa 90° kulmassa. 
Tällainen valujärjestelmä ei takaa 
muotin tasaista täyttymistä. Äkilliset 
suunnan muutokset johtavat ilman 
sekoittumiseen metalliin ja pyörteiseen 
virtaukseen. 

Tavanomaisen täyttöjärjestelmän 
mitoituksen lähtökohtana pidetään 
yleensä poikkipintaa A1. Se saadaan 
kaavasta (1): 

G = Valukappaleen ja valu-

 järjestelmän kokonaismassa,

t  = Valuaika,      

ρ  = Raudan tiheys     

m  = Häviötekijä

h  = Nestepatsaan korkeus

g  = Kiihtyvyys

 
Häviötekijä m riippuu virtausnopeu-
desta. Kokemusperäisenä häviötekijän 

Kuva 9. Nordex alkaa rakentaa tuulivoimaloiden koneistokoteloja ja roottorin siipiä USA:ssa.

Kuva 10. Tavanomainen valujärjestelmä muotissa, jonka jakopinta on pystysuora.

Kuva 11. Rauhallisen virtauksen valujärjestelmä muotissa, jonka jakopinta on pystysuora.
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arvona käytetään 0,5. Kaatokanavan 
eri poikkipintojen Ax ja Ay suhteet 
saadaan kaavasta (2):

      Ax x vx = Ay x vy (2) 

Kaatokanavan yläpään poikkipintaa 
voidaan suurentaa lasketusta arvosta 
20 - 25 % valimon kokemusten mukaan. 
Kuvan 10 jakokanavan poikkipinnat 
A3 ja A4 määritetään valimon koke-
musten mukaan kertomalla poikkipin-
ta-ala A1 luvulla 2-6 valuseoksesta 
riippuen. Ilman sekoittumista sulaan 
kaatokanavan ja jakokanavien 90° 
mutkassa voidaan torjua tavanomaises-
sa täyttöjärjestelmässä kaatokanavan 
pohjan laajennuksella. Tämä ei kuiten-
kaan aina riitä.

Tavanomaisessa täyttöjärjestelmäs-
sä jakokanava ulottuu tavallisesti siitä 
haarautuvien pystysuorien valukanavi-
en jälkeen yli umpikanaviksi virtaus-
nopeuden vähentämiseksi. Tämän ta-
van haittana on, että sulan saapuessa 
umpikanavan päähän syntyy törmä-
ysaalto, joka aiheuttaa pystysuoraan 
valukanavaan pyörteitä. Tavanomaisel-
le täyttöjärjestelmälle on tunnusomais-
ta, etteivät samanlaisetkaan muotit 
koskaan täyty samalla tavalla vaikka 
valuolosuhteet pidetään samoina.

Rauhallisen virtauksen täyttöjärjes-
telmässä, kuva 11, käytetään mahdol-
lisimman kapeita kanavia. Jyrkkiä 90° 
mutkia vältetään ja ne korvataan kaar-
teilla. Näin saadaan kanavistot virtaa-
maan aina täynnä. Sisäänmenot muot-
titilaan muotoillaan viuhkamaisesti 
samaan tapaan kuin painevalussa. Va-
laminen suoraan suodattimen päälle 
vähentää pyörteitä.

Valukokeiden tulokset
Kuva 12 esittää valun simuloinnin tu-
loksia tavanomaista täyttöjärjestelmää 
käytettäessä. Siitä näkyy, että kaatoka-
nava on täynnä vasta, kun 22 % sula-
määrästä on valettu. Umpikanavien 
synnyttämä törmäysaalto aiheuttaa sen, 
että sula siirtyy valukanavista suihku-
maisesti syöttökupuihin. Virtaus kana-
vistossa rauhoittuu sitten, kun 32 % 
sulamäärästä on valettu. Sen jälkeen 
sula siirtyy muotin onteloon putoamal-
la, mistä aiheutuu pyörteitä ja ilman 
sekoittumista sulaan. Valukappaleen 
ominaisuuksista ei tule tasaisia. Kuva 
13 esittää valun simuloinnin tuloksia 
rauhallisen virtauksen täyttöjärjestel-

Kuva 12. Täyttymisen simulointeja tavanomaisessa valujärjestelmässä.

Kuva 13. Täyttymisen simulointeja rauhallisen virtauksen valujärjestelmässä.

mällä. Sularintama etenee rauhallises-
ti kaikissa vaiheissa. Valukappaleen 
ominaisuudet ovat sen ansiosta tasaiset 
kaikissa kohdissa.    

Tavanomaisella järjestelmällä valu-
aika oli 6,5 s, mutta rauhallisen virta-
uksen järjestelmällä vain 4,5 s. Lyhyt 
valuaika parantaa kaavauskoneen tah-
tiaikaa 2 s ja lisää tuottavuutta yli 30 
%. Rauhallisen virtauksen valujärjes-
telmää käytettäessä voitiin valulämpö-

tilaa laskea sadalla asteella 1400 °C:
stä 1300 °C:hen. Sulatuskustannukset 
muottia kohti olivat silloin 1,31 kWh 
pienemmät kuin tavanomaisella valu-
järjestelmällä. Disamatic-kaavausko-
neen tehon ollessa 350 muottia tunnis-
sa energian säästö merkitsee 460 kWh 
tunnissa ja 3 680 kWh 8 tunnin työpäi-
vänä. Taulukko 2 esittää valettujen 
massojen suhteita eri valujärjestelmillä.

Taulukko 2.  Valettujen massojen suhteita eri valujärjestelmillä

                               Tavanomainen  Rauhallinen     Säästö
Kokonaismassa  19,7 kg   15,5 kg   4,2 kg
Valukkeiden massa    5,6 kg           4,5 kg         1,1 kg
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Tietopaketti 
kokillivalusta
Giesserei-lehden numerossa 12/2008 
oli uutinen otsikkoaiheesta. Saksalai-
sessa kirjallisuudessa lasketaan kokil-
livalumenetelmiin kuuluviksi myös 
painevalu ja pienpainevalu. Painevalun 
merkitys on korostunut viime aikoina 
etenkin autoteollisuusmaissa. Sillä 
valmistetaan autojen tiiviitä turvalli-
suusosia alumiini- ja magnesiumseok-
sista. Pienpainevalulla tehdään taas 
mm. sellaisia moottorinlohkoja, joita 
nykyisin ei voida tuottaa painevalulla. 
Pienpainevalumenetelmää sovelletaan 
nykyisin myös hiekkamuotteihin. Sitä 
käytetään mm. painevaluprotojen val-
mistukseen. 

Kokillivalua on käytetty rautavalun 
tuottamiseen jo kauan. Sillä saadaan 
tiivis ja hienorakeinen rakenne, jota on 
hyvä työstää. Perinteisen kokillivalun 
käyttöalueisiin kuuluvat esim. paineen-
kestävät hydrauliikkaosat. Erikoisia 
kokillivalumenetelmiä ovat mm. kes-
kipakovalu ja valssien valu. 

”konstruieren und giessen”-lehden 
numerossa 2/2008 oli esitys kokilliva-
lumenetelmistä. Sitä voi tilata ilmai-
seksi osoitteesta:
ZGV-Zentrale für Gussverwendung
Sohnstrasse 70
40237 Düsseldorf
Fax (0211) 68 71-2 64    
E-Mail: ursula.sieber@bdguss.de
www.bdguss.de

Magnesiumruiskuvalu
Giesserei-lehden numerossa 12/2008 
julkaistiin lyhennelmiä esitelmistä, 
jotka oli pidetty Nürnbergissä loka-
kuussa 2008. Tilaisuuden nimi oli 
”Kevytrakenteita valamalla”. Tohtori 
Volker Bräutigam Diehl Metal Stiftung 
& Co KG:stä piti esitelmän magnesiu-
mosien valmistuksesta ruiskuvalume-
netelmällä. Diehl Metal Stiftung on 
eräs ensimmäisistä yrityksistä Euroo-
passa, joka on ottanut tämän menetel-
män käyttöön.

Ruiskuvalussa tuotetaan magnesiu-
mosia suoraan magnesiumgranulaatis-
ta, kuva 14. Menetelmä muistuttaa 
muovien ruiskuvalua. Rakeinen raaka-
aine kuumennetaan kierukassa vähän 
sulamispisteen ala- tai yläpuolelle. 
Kierukka puristaa raaka-aineen metal-
limuottiin. Kierukasta lähtevässä ma-

Kuva 14. Magnesiumruiskuvalun periaate.

Kuva 15. Ns. kaksoiskerroksen muodostuminen sulan kuonan ja tulenkestävän materiaalin 
rajapintaan sekä jännitteen vaikutus kostutuskulmaan.  

Kuva 16. Kuonakerrostumien muodostumisen kaaviot ja valokuvat kouru-uunin pohjasta
ilman Saveprotect-järjestelmää ja sen käytön jälkeen.
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Kuva 17. Saveprotect-järjestelmän kytkentäkaavio kouru-uunissa a) sekä valokuva verkkoelekt-
rodien asentamisesta vuorausten sisään.

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

www.leinovalu.fi

teriaalissa voi olla jopa 30 % kiinteää 
osuutta. Menetelmän oleellinen etu on, 
että sula ei joudu laitteessa ilman kans-
sa kosketukseen eikä sulaa varastoida. 

Ilmaston kannalta haitallisia suoja-
kaasuja, kuten rikkiheksafl uoridia, SF6, 
ei tarvita. Tuotettujen valujen pinnan-
laatu on erinomainen.

Kuonakerrostumien 
ehkäiseminen uuneissa 
ja valulaitteissa
Tri-ins. Manfred Hopf Saveway GmbH:
sta kertoi otsikkoaiheesta Giesserei-
lehden numerossa 1/2009 mm. seuraa-
vaa: Sulan metallin kanssa kosketuk-
sissa olevien tulenkestävien materiaa-
lien puhdistustarvetta voidaan vähentää 
ja vuorauksien kestoaikoja pidentää 
ehkäisemällä kuonakerrostumien muo-
dostumista vuorauksien pintaan. Artik-
kelissa esiteltiin tähän tarkoitukseen 
uusi Saveprotect-menetelmä.     

Kuonakerrostumien muodostumi-
nen tulenkestävien materiaalien pintaan 
on sitä voimakkaampaa kuta paremmin 
sula kuona kostuttaa rajapintaa eli 
kuta pienempi on kuonan kostutuskul-
ma. Kostutuskulman suuruus taas 
riippuu rajapinnalla vallitsevista ele-
mentaarivarauksista eli Coulombin 
voimista. Näiden voimien vaikutukses-
ta syntyy rajapintaan ns. kaksoiskerros, 
kuva 15. Tätä ilmiötä kutsutaan kemialli-
seksi polarisaatioksi. Kaksoiskerroksen 
paksuus on vain noin 0,01 μm. 

Kemiallisen polarisaation ansiosta 
tulenkestävän materiaalin sisältämät 
Al3+-kationit loittonevat rajapinnasta 
eivätkä ne pääse muodostamaan Al2O3-
kerrostumia rajapintaan.

Liuennutta alumiinia sisältävien 
rautasulien reagointia kosketuksessa 
tulenkestävän materiaalin kanssa tut-
kittiin. Kun rautasulan ja tulenkestävän 
materiaalin välille kytkettiin 0,65 V:n 
jännite, saatiin Al2O3-kerrostumien 
muodostuminen rajapinnalle estetyksi. 
Tähän ilmiöön perustuu Saveprotect-
menetelmä.

Kouru-uuneissa on yleinen pulma, 
että uuninpesän ja kourun yhtymäkoh-
taan muodostuu kuonakerrostumia, 
kuva 16. Tämä voi johtaa sulan ylikuu-
menemiseen kourussa ja kelan vauri-
oitumiseen. Tätä ilmiötä voidaan nyt 
torjua kytkemällä sähköjännite sulan 
raudan ja vuoraukseen upotettujen 

Saveprotect-verkkojen välille, kuva 17. 
Tällä menetelmällä voitiin kupoliuunin 
jäljessä toimivassa 115 tonnin kouru-uu-
nissa vähentää kuonakerrostumia 70%. 

Artikkelissa kerrottiin myös 
kaavauskoneen valuradan varrella 
toimivasta valu-uunista. Valu-uunista 
sula kaadetaan kaatoaltaaseen, jossa on 
tulppatiili ja suutiili. Suutiilen ja sulan 
välille kytketyllä sähköjännitteellä 
voitiin suutiilen kesto nostaa 24 käyt-
tötunnista 48 tuntiin.                                                                                           
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Email:    info@beijers.fi 
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Calle Nybergh, DI

Oy Lux Ab

metallurgiaa

Linnuntietä puolimatkaa Wärtsilän ja 
Petroskoin välillä sijaitsee Suojärvi-
niminen kunta. Suojärvi on ns. luovu-
tetun Karjalan suurin ja koillisin kun-
ta. Suojärven kylän keskustasta noin 9 
km luoteeseen virtaa lyhyt runsasveti-
nen Karatsalmijoki, joka yhdistää 
kaksi vesistöä. Suojärven kunta kuului 
Käkisalmen lääniin, joka Stolbovan 
rauhan 1617 jälkeen kuului Ruotsin 
kuningaskuntaan vuoteen 1721 asti, 
jolloin Karjalan alue Uudenkaupungin 
rauhassa liitettiin Venäjän Keisarikun-
taan. Suomen Sodan Haminassa 1809 
solmitun rauhansopimuksen jälkeen 
Karjalan alueet jäivät Venäjän puolel-
le. Niin sanotut Vanhan Suomen Kar-
jalan osat liitettiin kuitenkin Suomen 
Autonomiseen Ruhtinaskuntaan vuo-
den 1812 alusta. Nämä Karjalan alueet 
olivat osa Suomen Autonomista Ruh-
tinaskuntaa ja sittemmin Suomea 
vuoteen 1940, jolloin talvisodan seu-
rauksena ne liitettiin Neuvostoliittoon. 
Jatkosodan jälkeinen rajanveto vahvis-
tettiin Pariisin rauhassa vuonna 1947. 
Karjalasta oli jouduttu luopumaan 
1944, jo toisen kerran viime sotien 
aikana.

Annan ruukin
perustaja

Suojärvi oli 1700-luvulla Aunuksen 
Karjalan takamaastoa. Soinen järvi-
maisema oli kaunis, harvaan asuttu ja 
syrjäinen. Venäjällä oli vuonna 1762 
noussut valtaistuimelle Pietari Suuren 
lapsenlapsi Pietari III. Hän oli Pietari 
Suuren Anna-tyttären ja saksalaisen 

Pyhän Annan ruukki

Hollsten-Gottropin herttuan avioliitos-
sa vuonna 1728 syntynyt poika. Pieta-
ri Suuren tytär Elisabeth, keisarinnana 
1740–1762, oli haetuttanut Pietari III:
lle hyvissä ajoin ennen hänen valtaan 
tulemista saksalaisen puolison Sophien, 
jolle Venäjällä annettiin nimi Katariina. 
Elisabeth kuoli joulukuussa 1762 ja 
hänen seuraajansa Pietari III murhattiin 
6.7.1763. Pietari III:n puoliso Katarina 
oli muutama päivä aikaisemmin 
28.6.1767 ottanut Pietari III:lta vallan 
ja noussut keisarinnaksi, Katarina II:
ksi. Pietari III:n murhassa oli mukana 
Katariinan II:n rakastaja, Grigorin 
Orlovin veli Aleksei Orlov. Hän oli 
kumppaneineen pidättänyt Pietari III:
n ja Pietari III:n murha tapahtui hänen 
valvonnassaan. Kaappauksessa oli 
aktiivisesti mukana muitten lisäksi 
kaikki viisi Orlovin veljestä. Oli miten 
oli, Katariina nousi valtaistuimelle ja 
hallitsi Venäjää keisarinnana vuoteen 
1796 asti. Katariina palkitsi Orlovin 
veljekset runsaasti. Heidät korotettiin 
kreiveiksi ja heille annettiin rahaa, 
maatiloja ja maaorjia. Vanhin veli 
Grigori oli lapseton ja hänen veljensä 
peri lisäksi hänet. Näin joutuivat Alek-
sei-veljen omistukseen mm. Salmen 
lahjoitusmaat Karjalassa. Aleksei oli 
lisäksi luonut uraa Venäjän laivastossa 
ja hänet oli ylennetty amiraaliksi. Voi-
tokkaan taistelun jälkeen turkkilaista 
laivaosastoa vastaan Katariina II oli 
liittänyt kreivi Aleksanderin nimeen 
Tshemenski-kunnialisäyksen.

Kreivitär Anna Orlova-Tshesmens-Kreivitär Anna Orlova-Tshesmens-
kaja, syntynyt 1785, oli Aleksei Orlov-kaja, syntynyt 1785, oli Aleksei Orlov-
Tshesmenskin perheen ainoa lapsi ja Tshesmenskin perheen ainoa lapsi ja 
Anna peri isänsä hänen kuoltuaan 1807. Anna peri isänsä hänen kuoltuaan 1807. 

Anna oli saanut parhaan mahdollisen Anna oli saanut parhaan mahdollisen 
sivistyksen ja hänen sanottiin puhuneen sivistyksen ja hänen sanottiin puhuneen 
ranskaa, saksaa, englantia ja venäjää. ranskaa, saksaa, englantia ja venäjää. 
Anna oli pitkä, tyylikäs, vauras ja ta-Anna oli pitkä, tyylikäs, vauras ja ta-
voiteltu. Hänen vakavasti otettavin voiteltu. Hänen vakavasti otettavin 
sulhasehdokkaansa ruhtinas Dolgoru-sulhasehdokkaansa ruhtinas Dolgoru-
ki oli kuollut Koljonvirran taisteluissa ki oli kuollut Koljonvirran taisteluissa 
1808, joissa peräti 700 venäläistä so-1808, joissa peräti 700 venäläistä so-
tilasta kuoli. Suomalaisia kaatui 34, tilasta kuoli. Suomalaisia kaatui 34, 
Sven Dufva oli yksi näistä. Venäläinen Sven Dufva oli yksi näistä. Venäläinen 
majuri A.A. Thesleff kuvasi taistelujen majuri A.A. Thesleff kuvasi taistelujen 
jälkeen äskettäin julkisuutta saaneen jälkeen äskettäin julkisuutta saaneen 
Koljonvirran sillan akvarellina. Akva-Koljonvirran sillan akvarellina. Akva-
rellin etualalla on nimenomaan kaatu-rellin etualalla on nimenomaan kaatu-
neen ruhtinas Dolgourukin hevonen. neen ruhtinas Dolgourukin hevonen. 
Kun Anna sai tietää vaurautensa taus-Kun Anna sai tietää vaurautensa taus-
taa, hän koki uskonnollisen herätyksen taa, hän koki uskonnollisen herätyksen 
ja käytti paljon rahaa hyväntekeväisyy-ja käytti paljon rahaa hyväntekeväisyy-
teen. Hän rakennutti myöhemmin mm. teen. Hän rakennutti myöhemmin mm. 
useita kirkkoja Karjalassa. Hän viihtyi useita kirkkoja Karjalassa. Hän viihtyi 
kuitenkin myös Pietarin hovielämässä kuitenkin myös Pietarin hovielämässä 
ja sai kamarineidon arvon 1817. Anna ja sai kamarineidon arvon 1817. Anna 
peri isältään suunnattoman omaisuuden. peri isältään suunnattoman omaisuuden. 
Hän päätti 1809 perustaa Karjalan Suo-Hän päätti 1809 perustaa Karjalan Suo-
järvelle Pyhän Annan ruukin, joka myö-järvelle Pyhän Annan ruukin, joka myö-
hemmin kutsuttiin Annan ruukiksihemmin kutsuttiin Annan ruukiksi. . 

Suojärvi

Suojärven alueelta oli löytynyt run-
saasti suo- ja järvimalmia. Jo vuonna 
1807 Anna Orlovan lahjoitusmaiden 
hoitaja Fedorov oli saanut luvan pys-
tyttää pienen masuunin Karatsalmen 
kylään Karatsalmen joen varrelle. 
Rautaruukki oli täydessä kunnossa 
vuonna 1814 ja siihen kuului masuuni 
ja valimo. Valimossa valmistettiin 
patoja ja muuta valutavaraa. Valimolla 
oli ”rautapellistä laitettu kaatouuni”. 

Aunuksen Karjalan Pyhän Annan ruukilla, 
sittemmin Annan ruukilla on mielenkiintoinen 
historia. Sekä ruukin synty että sen tekniikka ja 
rooli Venäjällä on mielenkiintoinen.
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Kuitenkin valaminen tapahtui pääasi-
assa masuunipuhalluksen yhteydessä. 
Valmistettu rauta oli ”kelvollista” ja 
rahvaskin antoi ruukille tunnustuksen. 
”Siitä laitettiin ankkureita, kihveleitä 
ja lapioita”. 

Malmi nostettiin lähinnä lähellä Malmi nostettiin lähinnä lähellä 
olevista soista ja järvistä. Malmin rau-olevista soista ja järvistä. Malmin rau-
tapitoisuudeksi saatiin jopa 35 %. tapitoisuudeksi saatiin jopa 35 %. 
Kankiraudan valmistus ei tuottanut Kankiraudan valmistus ei tuottanut 
toivottua tulosta, joten masuunissa su-toivottua tulosta, joten masuunissa su-
latettiilatettiin enimmäkseen takkirautaa, joka n enimmäkseen takkirautaa, joka 
myytiin Pietarilaisiin valimoihin.myytiin Pietarilaisiin valimoihin.

Anna Orlova-Tshesmenskaja möi Anna Orlova-Tshesmenskaja möi 
Karjalan omaisuutensa vuonna 1825 Karjalan omaisuutensa vuonna 1825 
pietarilaiselle kauppiaalle Gromoville.pietarilaiselle kauppiaalle Gromoville.

Annan ruukki Gromovin perheen 
omistamana

Masuuni rakennettiin 1824 uudestaan. 
Erikoisuutena mainitaan, että masuu-
nissa käytettiin puuhiilen ohella myös 
puita. Lisäksi masuuniin panostettiin 
myös järvimalmin lisäksi valimoista 
saatua kiertoromua. Kiertoromu paran-
si panoksen kaasunläpäisevyyttä. Päi-
vätuotanto oli muihin samantyyppisiin 
masuuneihin verrattuna selvästi tehok-
kaampaa, mikä todennäköisesti johtui 
ilmamääristä. Ilma johdettiin hormeihin 
yhteisen kotelon kautta, jota neljä 
puusylinteriä täytti ilmalla. Myös vuo-
situotanto oli korkea, koska masuuni 

oli käytössä 8–9 kuukautta vuodessa.
Takkiraudan ohella valmistettiin Takkiraudan ohella valmistettiin 

1840-luvulla myös patoja ja pannuja. 1840-luvulla myös patoja ja pannuja. 
Annan ruukin valutavarat olivat tällöin Annan ruukin valutavarat olivat tällöin 
hyvässä maineessa. Ne olivat ”kevyitä, hyvässä maineessa. Ne olivat ”kevyitä, 
miellyttävänmuotoisia ja erittäin hyvä-miellyttävänmuotoisia ja erittäin hyvä-
pintaisia”. Viimemainitun ominaisuu-pintaisia”. Viimemainitun ominaisuu-
den aikaansaamiseksi oli masuunin den aikaansaamiseksi oli masuunin 
viereen laitettu kaksi kupukattoista viereen laitettu kaksi kupukattoista 
huonetta, joiden hyllyille valinmuotit huonetta, joiden hyllyille valinmuotit 
asetettiin. Kun lattialla poltettiin kuivia asetettiin. Kun lattialla poltettiin kuivia 
puita ja kun huone suljettiin, väitettiin puita ja kun huone suljettiin, väitettiin 
täten aikaansaadun sauhun antavan täten aikaansaadun sauhun antavan 
valutavaroille mainitun hienon pinnan. valutavaroille mainitun hienon pinnan. 
Valutuotteet myytiin Suomeen, mutta Valutuotteet myytiin Suomeen, mutta 
enimmäkseen Venäjälle.enimmäkseen Venäjälle.

Muotinpuoliskot, jotka oli valmis-Muotinpuoliskot, jotka oli valmis-
tettu joko savihiekasta tai savesta saivat tettu joko savihiekasta tai savesta saivat 
kupukattoisessa huoneessa kaksoiskä-kupukattoisessa huoneessa kaksoiskä-
sittelyn. Ensin muottipuoliskojen pin-sittelyn. Ensin muottipuoliskojen pin-
takosteus aleni, toisaalta muottipuolis-takosteus aleni, toisaalta muottipuolis-
kojen pintaan tarttui ohut hiilikerros. kojen pintaan tarttui ohut hiilikerros. 
Muottipuoliskojen mustaaminen oli Muottipuoliskojen mustaaminen oli 
myöhäisempien aikojen peitostuksen myöhäisempien aikojen peitostuksen 
ensimmäinen vaihe. Englantilaisen ensimmäinen vaihe. Englantilaisen 
yrityksen James Durrans sai kuuluisan yrityksen James Durrans sai kuuluisan 
”Blacking”-peitostepatenttinsa vasta ”Blacking”-peitostepatenttinsa vasta 
vuonna 1863.vuonna 1863.

Vuonna 1848 Vasili Gromov peri Vuonna 1848 Vasili Gromov peri 
Anna-ruukin ja laajensi toimintaa ra-Anna-ruukin ja laajensi toimintaa ra-
kentamalla toisen masuunin. Molem-kentamalla toisen masuunin. Molem-
mat masuunit puhalluslaitteineen pa-mat masuunit puhalluslaitteineen pa-
loivat kuitenkin 1851. Gromov raken-loivat kuitenkin 1851. Gromov raken-
si tilalle uuden masuunin, joka sai si tilalle uuden masuunin, joka sai 
vielä tehokkaamman puhalluslaitteen. vielä tehokkaamman puhalluslaitteen. 
Nyt kuusi valuraudasta tehtyä sylinte-Nyt kuusi valuraudasta tehtyä sylinte-
riä puhalsi ilmaa yhteiseen ilmakote-riä puhalsi ilmaa yhteiseen ilmakote-
loon. Tämä masuuni paloi 1854 ja loon. Tämä masuuni paloi 1854 ja 
masuunin uudelleenrakentaminen vai-masuunin uudelleenrakentaminen vai-
keutui Krimin sodan sytyttyä. Gromov keutui Krimin sodan sytyttyä. Gromov 
möi 1856 Annan ruukin Venäjän kruu-möi 1856 Annan ruukin Venäjän kruu-
nulle, jolla oli ankara takkirautapula nulle, jolla oli ankara takkirautapula 
Petroskoin valimossa, jossa valmistet-Petroskoin valimossa, jossa valmistet-
tiin mm valurautaisia tykinputkia. tiin mm valurautaisia tykinputkia. 
Aunuksen Karjalan runsaat järvimal-Aunuksen Karjalan runsaat järvimal-
miesiintymät olivat saaneet jo Pietari miesiintymät olivat saaneet jo Pietari 
Suuren rakentamaan Äänisjärven län-Suuren rakentamaan Äänisjärven län-
sirannalle rautatehtaan ja tykkivalimon sirannalle rautatehtaan ja tykkivalimon 
Petrovskij Zavodin. Annan ruukin Petrovskij Zavodin. Annan ruukin 
uusi masuuni oli tuotantovalmis vasta uusi masuuni oli tuotantovalmis vasta 
1858. Annan ruukista tuli Petroskoin 1858. Annan ruukista tuli Petroskoin 
valimon pääharkontoimittaja. Petros-valimon pääharkontoimittaja. Petros-
kojn valimo toimitti silloin Venäjän kojn valimo toimitti silloin Venäjän 
Itämeren linnoituksiin sekä tykit että Itämeren linnoituksiin sekä tykit että 
ammukset.ammukset.

Annan ruukin 
viimeiset vuosikymmenet

Annan ruukin tilanne muuttui kuitenkin 
hyvin nopeasti, kun tykinputket ryh-
dyttiin valmistamaan Bessemer-kon-
vertteriteräksestä. Tykinputkien val-
mistus siirrettiin Venäjällä Uralin alu-
eelle, jossa rautamalmia oli runsaasti 
tarjolla ja Petroskoin valimon toiminta 
hiipui. Fosforipitoinen järvimalmeihin 
pohjautuva harkkorauta ei soveltunut 
Bessemer-konvertterin raaka-aineeksi. 
Annan ruukki jatkoi kuitenkin toimin-
taansa. Se siirtyi Suomen Ruhtinaskun-
nan omistukseen 1873, kun Suomen 
Ruhtinaskunta osti Suojärven maa-
alueet rakennuksineen. Tällöin Annan 
ruukissa toimi paitsi masuuni myös 
valimo ja pieni konepaja. Vuonna 1872 
suo- ja järvimalmia käytettiin Suomes-
sa yhteensä noin 62.500 t, josta Annan 
ruukin osuus oli 2.500 t. Annan ruukki 
oli sinä vuonna kahdeksanneksi suurin 
suo- ja järvimalmin käyttäjä. Annan 
ruukki työllisti toimiessaan yleensä 
40–60 henkilöä, mutta välillisesti pal-
jon enemmän. Puitten kaato, puuhiilen 
valmistus ja kuljetus sekä malmin 
nosto ja kuljetus tapahtuivat alkeelli-
sissa olosuhteissa ja toivat työtä Au-
nuksen karjalaisille laajalla alueella 
ruukin ympärillä. Masuunin ja valimon 
toiminta päättyi vuonna 1905, samoihin 
aikoihin kun niin monen muun suoma-
laisen rautaruukin toiminta. Annan 
ruukista on tänään jäljellä vain muutama 
kuonakasa ja muutama kivijalusta.

Lähteet:
Eevert Laine, Suomen Vuoritoimi 1809–1884, 
Anton Eskola, Suomen sodat ja rauhat, 
Valentin Pikul, Favorit, 
internetin kautta hankittua tietoa sekä Helsin-
gin Sanomat.

Kreivitär Anna Orlova-Tshesmenskaja.Kreivitär Anna Orlova-Tshesmenskaja.



32 VALIMOVIESTI 1 • 2009

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

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

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

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

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

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

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

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

www.svy.info

www.valuatlas.net

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

Ulefos NV Oy
Merstolantie 5
29200  HARJAVALTA
Puhelin  010 4034600
www.ulefosnv.fi 

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

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

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

Sepikon Oy
Pietiläntie 5 E 18
03100  NUMMELA
(09) 586 4358
sepikon@kolumbus.fi 
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mallijaosto

Kari Pohjalainen

Yleistä
Uudenlaista toimintakulttuuria mallijaostolle synnyteltiin 
perjantaina 16.1.2009 Valimoinstituutissa Tampereella, kun 
mallitoimikunta aloitteli vuoden 2009 kauttaan. Tällä kertaa 
kokoustilojen ja tarjoilujen järjestäjänä toimi Toni Häkkinen, 
jota nykyisin vastaa valumallinvalmistajien koulutuksesta 
Tampereen Ammattiopistossa Hervannassa.

Toni Häkkisestä on kaavailtu seuraavaa Mallijaoston / 
Mallitoimikunnan sihteeriä, kun entinen mallilehtori, ny-
kyinen reliikki/fossiili Pohjalaisen Kari siirtyy lopullisesti 
takavasemmalle. Toisaalta täytyy muistaa, että mallijaosto 
päättää tai on päättämättä SVY:n vuosikokouksessa Kot-
kassa, kuka on seuraava mallijaoston sihteeri. Kaikki ha-
lukkaat sihteeriehdokkaat voisivat pikaisesti pukata tieton-
sa kirjoittajalle, jotta Kotkassa saataisiin kunnollinen hen-
kilövaali paikan haltijasta suoritettua. 

Nykyiseen mallitoimikuntaanhan kuuluvat: puheenjoh-
tajana Mikko Ojanen Karkkilan Malliapu Oy, ja jäseninä 
Tero Kuusisto Mallivaruste Koski Oy Panelia, Alexander 
Strakh Ris-Pert Oy Tampere, Jouni Mattsson Mallikoneis-
tus J. Mattsson Pukaro, Leo Pölönen Helsingin Mallimes-
tarit Oy Helsinki ja pahnueen pohjimmaisena sihteeri Kari 
Pohjalainen Lepaalta Hämeenlinnan/Hattulan kupeesta.

Mallitoimikunta piti kokoustaan Tampereella ilman 
ykköskentän keskushyökkääjäänsä Pölösen Leksaa, joka 
edellisyönä oli saapunut A-luokan matkaltaan (= vaimo + 
lapset mukana) Thaimaasta. 

Lisäksi kokouksessa oli mukana tarjoiluvastuusta huo-
lehtivana isäntänä Toni Häkkinen, joka samalla ”paikallis-
tiirikoiden” kantajana päästeli porukkaamme koulun sulje-
tuista ovista. Näitä suljettuja ovia olivat mm: Henkilökun-
nan ruokala, jonne matkalaisemme ensimmäiseksi kerättiin 
lihapatojen ääreen nautiskelemaan ja vetämään henkeä 
ennen kokoustamistamme Valimoinstituutissa  
 

Mallitoimikunnan kokous
Puheenjohtajamme Ojasen Mikko kajautti kokouksemme 
käyntiin ja kiitti Toni Häkkistä lounaan järjestelyistä. Kos-
ka isäntänä oli nykyinen valumalliopettaja Toni Häkkinen, 
niin läsnäolijat kertoivat esittäytymismielessä itsestään ja 
yrityksistään lyhyesti. Reliikin ei tarvinnut kertoa mitään.

Muisteloja menneestä eli edellisistä kokoontumisista, 
kerrattiin edellisten mallitoimikunnan kokous- sekä malli-
jaoston Uudessakaupungissa pidetyn vuosikokouksen 
pöytäkirjan muistiinmerkinnät.

Ilmoitusasioissa muistuteltiin, että SVY:n Talviopinto-
päivät nautiskellaan 5 – 6.2.2009 Tampereella. Opintopäi-

vien aiheena on kuluvana vuonna: ”Sulattaminen ja senk-
kakäsittelyt”. Mallitoimikunta ei uskonut aiheen keräävän 
merkittävissä määrin malliväkeä Tampereelle. Seuraaviin 
päiviin (2010) tuleekin malliväkeä kiinnostavia ja koskevia 
asioita, joten niille päiville malliväkeä kerääntyykin pilvin 
pimein.

Yhteenvedossa männävuonna toteutetusta loppuasiakas-
vierailusta Sisu-Akseleilla Hämeenlinnassa.

Kerrattiin loppuasiakasvierailun antia malliväen kannal-
ta ja todettiin vierailukohteen olleen edustava voimakkaas-
ti kansainvälinen yritys. Osallistujien määrästä voitiin tode-
ta, että ko. toimintaa kannattaa jatkaa edelleenkin. Kosken 
Ramin kuningasidea porskuttelee näin eteenpäin. 

Seuraavasta vierailukohteesta ei tehty päätöksiä, joten 
jokainen mallijaostolainen voi osaltaan miettiä hyviä vie-
railukohteita. Asiahan on yhteinen meille kaikille.

Mallitoimikunnan toiminnan suunnittelussa vuodelle 
2009, puntaroitiin kokouksien määrää vuoden aikana ja 
vakiintuneesta kolmesta kokouksesta todettiin niiden riittä-
vän ja neljänneksi kokoukseksihan tulee vuosittain mallija-
oston vuosikokous SVY:n vuosikokouksen yhteydessä. 
Vuosikokouksessamme Uudessakaupungissa ”emeritus 
malliyrittäjä” Raimo Koski teki ehdotuksen Itävallan pää-
kaupunkiin Wien:iin kohdistuvasta matkasta, mutta asia ei 
ollut vielä edennyt toteutuksen asteelle vuosikokouksen 
jälkeen. 

Mallipuuseppien oppisopimuskoulutus ja tutkinnot vuo-
den 2008 loppuun mennessä kohdassa kerrottiin koulutuk-
sen onnistuneen hyvin ja neljä oppisopimuskoulutusta oli 
saatettu loppuun Hervannassa. Koulutuksessa ovat olleet 
kärsimässä: Ville-Samuli Mutanen ja Kaido Kullam Metson 
Rautpohjan valimosta, Mikko Lindén Peiron Peipohjan 
valimosta sekä Mika Lehtinen Componenta Porin valimos-
ta. Jatkossa koulutuksesta saa tai joutuu huolehtimaan Toni 
Häkkinen ja entinen kouluttaja Kari Pohjalainen keskittyy 
eläkepäivien viettoon.

Valimoinstituutin johtoon on siirtynyt Jouni Lehto, joka 
on ollut oppisopimuskoulutuksen varsinainen ”primus mo-
tor” ja entinen malli-kouluttaja uskookin koulutuksen saavan 
tulevaisuudessa edelleenkin uusia ulottuvuuksia. Tämä 
koulutushan on räätälöitynä ja kohdistettuna ”täsmäkoulu-
tuksena” ollut erittäin tarpeellista pienille koulutusaloille, 
kuten valumallialalle. Hommahan perustui lähikoulutusviik-
kojen aikana harjoitustöiden ohjaamisella kussakin talossa 
käytetyille tekniikoille, jolloin voitiin harjoitteluissa kiin-
nittää huomiota ongelmiin, joita ko. työtyypeissä tulee 
vastaan myöhemminkin. 

Teoriaosuudet kohdissa (ns. lässytunneilla) höpötettiin 

Mallitoimikunta 
kokoontuilee
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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

Hottinger Maschinenbau GmbH

(ARQUES Industries AG)
Suuren kokoluokan keernakoneet

I.A.S. GmbH

Induktiouunien induktorit ja kelat
– huolto ja korjaus

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 

yleisesti valumalli- ja muottitekniikan vaatimuksia eri ta-
loissa ja niiden vaikutuksista mallien ja keernalaatikoiden 
valmistamiseen. Aika paljon homma kulki kumminkin 
keskustelupohjaisena. Opintomatkoja erityyppisiin yrityksiin 
tehtiin runsaasti, koska yksikin huomio: ”Ai, sen voi tehdä 
niinkin” on parasta koulutusta käytännön ammattilaiselle. 

Mallialueen kuulumiset ovat perinteisesti mallitoimikun-
nan kokouksen tärkeintä antia, koska silloin saadaan tietoon 
kokoushetken tilanne malliveistämöiden edustajien silmin 
katsottuna. Vuoden 2009 alussa valimoiden tulevaisuuden-
näkymistä päälle tunkevaan lamaan juuri malliveistämöt 
ovat ensisijaisia tietotoimistoja.

Yleinen työtilanne yrityksissä on kohtalaisen ja huonon 
välissä. Tarjouksien vähentyminen ennakoi laskevaa kehi-
tystä, jota vahvistavat tiedot valimoiden lomautuksista. 
Kokouksen ajankohtana on kaikilla vielä töitä, eikä väkeä 
ole tarvinnut lomauttaa tai irtisanoa. Ongelmanahan lomau-
tuksiin ja irtisanomisiin malliveistämöissä on juuri malli-
puuseppien (mallinvalmistaja) monipuoliset kyvyt, joiden 
avulla he ovat haluttuja ja käyttökelpoisia monellakin am-
mattialueella ja muualle menetettyjä mallinvalmistajia on 
vaikea, usein jopa mahdotonta saada takaisin malleja val-
mistaviin yrityksiin. Hyväksi mallipuusepäksi kun ei voi 
kouluttaa ketään, vaan siihen kasvetaan vuosien ja vuosien 
vaativalla ammattityöllä.

Osittain yritysten tuotantokapasiteettia on saatu kohden-
nettua muuallekin kuin mallialalle, joka on ollut pelastuk-
sena yrityksille nykyisessä tilanteessa. 

Konehankinnat (CNC) kirvoittivat runsaasti puheenvuo-Konehankinnat (CNC) kirvoittivat runsaasti puheenvuo-
roja, josta yhteenvetona voi todeta, että kaikki toimittajan roja, josta yhteenvetona voi todeta, että kaikki toimittajan 
lupaukset pitää aina tarkasti kirjata allekirjoituksilla varus-lupaukset pitää aina tarkasti kirjata allekirjoituksilla varus-
tettuna ja loppumaksua ei pidä suorittaa ennen kuin kaikki tettuna ja loppumaksua ei pidä suorittaa ennen kuin kaikki 
luvattu on saatu. (Löytyy valitettavia esimerkkejä liian ai-luvattu on saatu. (Löytyy valitettavia esimerkkejä liian ai-
kaisin suoritetun maksun jälkeisistä korjaus- ja toimitusvai-kaisin suoritetun maksun jälkeisistä korjaus- ja toimitusvai-
keuksista.)keuksista.)

Mallitoimikunnan jäsenille jaettiin luettelo nykyisistä Mallitoimikunnan jäsenille jaettiin luettelo nykyisistä 
malliveistämöistä Suomessa. Osa yrityksistä oli yliviivattu, malliveistämöistä Suomessa. Osa yrityksistä oli yliviivattu, 
mikä kertoi niiden jättäneen jäsenmaksut suorittamatta SVY:mikä kertoi niiden jättäneen jäsenmaksut suorittamatta SVY:
lle. Jos Teille ei tule Valimoviestiä, niin syy on hoitamatto-lle. Jos Teille ei tule Valimoviestiä, niin syy on hoitamatto-
massa jäsenmaksussa SVY:lle. ( Toivottavasti Te valimoiden massa jäsenmaksussa SVY:lle. ( Toivottavasti Te valimoiden 
mallihankinnasta vastaavat edustajat muistate kysyä malli-mallihankinnasta vastaavat edustajat muistate kysyä malli-
veistämöiltä, että: Oletko vielä SVY:n jäsen ja luitko 1 / veistämöiltä, että: Oletko vielä SVY:n jäsen ja luitko 1 / 
2009 kirjoituksen Valimoviestistä) Ulvilan Mallituote on 2009 kirjoituksen Valimoviestistä) Ulvilan Mallituote on 
lopettanut malliyritystoiminnan ja sen toimintaa jatkaa lopettanut malliyritystoiminnan ja sen toimintaa jatkaa 
Mallituote Markku Sten Porissa.Mallituote Markku Sten Porissa.

Muissa mahdollisissa asioissa ei parranpärinää enää Muissa mahdollisissa asioissa ei parranpärinää enää 
löytynyt, joten pääsimme miettimään seuraavan kokouksen löytynyt, joten pääsimme miettimään seuraavan kokouksen 
paikkaa ja seuraava kokous päätettiinkin pitää Karkkilan Mal-paikkaa ja seuraava kokous päätettiinkin pitää Karkkilan Mal-
liavun isännöimänä perjantaina 8.5.2009 alkaen klo 12.00.liavun isännöimänä perjantaina 8.5.2009 alkaen klo 12.00.

Päällimmäinen puheenpitäjämme Mikko Ojanen kiitti Päällimmäinen puheenpitäjämme Mikko Ojanen kiitti 
osallistujia kokouksesta ja päätti kokouksen klo 14.00, osallistujia kokouksesta ja päätti kokouksen klo 14.00, 
jonka jälkeen tallustelimme tutustumaan Tampereen Am-jonka jälkeen tallustelimme tutustumaan Tampereen Am-
mattiopiston Hervannan valumalliosaston tiloihin Toni mattiopiston Hervannan valumalliosaston tiloihin Toni 
Häkkisen paimentamana.Häkkisen paimentamana.

Reliikki-fossiili
Kari Pohjalainen
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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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Valimot muodostavat tärkeän osan perusteollisuudesta ja jo vuosikymmenien ajan Sibelcoon 
kuuluva Sibelco Scandinavia (Askania Ab, Askania AS, PV Sand AS, Silversand AS, Dansand AS, 
North Cape Mineralss AS, SP Minerals Oy) on ollut johtava raaka-ainetoimittaja pohjoismaiselle 
valimoteollisuudelle.

SP Minerals tarjoaa laajan tuotevalikoman raaka-aineita suomalaisten valimoiden kaavamojen, 
keernaosastojen, sulattojen ja putsaamoiden tarpeisiin 

Sibelco Scandinavian omissa tehtaissa valmistettavia ja jalostettavia tuotteita ovat mm. 
kuorihiekka, kromiittihiekka, belgialainen hiekka,oliviinihiekka, alkoholi – ja vesipeitosteet, 
bentoniitti ja kivihiilijauhe, vermikuliitti,  sekä tulenkestävät kvartsiittimassat. 

Näitä täydentää edustamiemme päämiesten tuotteet, kuten furani – ja esterillä kovettuvat alkaliset 
hartsit, valusuodattimet sekä teräkselle että raudalle, tulenkestävät valu- ja tamppi massat, 
teräshiekat, syöttöholkit, FeSiMg, ymppäysaineet jne. 

Omat tai jatkojalostetut tuotteet Edustamiamme tuotteita 

 Sibelco kvartsihiekka  PA Resins furaanihartsit 
 Askania kuorihiekka  PA Resins alkaalinen fenolihartsi 
 Askania kivihiilijauhe  A&S valusuodattimet raudalle 
 S&B bentoniitti  Drache valusuodattimet teräkselle 
 Askania vesilasi  teräshiekka ja teräsrae 
 PV Sand peitosteet  A&S seos- ja ymppäysaineet 
 PMS kromiittihiekka  Jodovit syöttöholkit 
 NCM oliviinihiekka 
 Askania vermikuliitti 

 EKW tulenkestävät valu-, tamppi- 
ruisku-ja kuivamassat 

 Finmix induktiouunin vuorausmassa 

Ota yhteyttä! 

Micke Forsblom,  puh. 0400 674 200,  m.forsblom@spminerals.fi

SP Minerals Oy Ab 
Vihdintie 4-6 

03100 NUMMELA 
www.spminerals.fi 
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Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 10 C
00211  HELSINKI 
(09) 682 1544, www.diaco.fi 

Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie 4
84101  YLIVIESKA
(08) 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

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

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 

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, Halmekuja 2 B
01361  VANTAA
(09) 8386 4300, www.tek-mur.fi 

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

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

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

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

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

Erikoisvalu 
H. Laakso Oy
Kartanonlenkki 51, 
04680  HIRVIHAARA, 
019 - 689 3311,  
www.erikoisvalu.fi 
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Suutarilan Valimo Oy
Oppipojantie 6, 
04500 KELLOKOSKI , 
09 - 271 2890,  
aarno.lahtinen@suutarilanvali-
mo.com

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

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

Bruker AXS Nordic AB/
Spectral Solutions AB
Vallgatan 5
SE-170 67 Solna
0400-610799
kari.nieminen@bruker-axs.se

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

Tarjoamme asiakkaillemme

• Huippuluokan valumallit

• Puusta ja muovista

• Pienistä isoihin

• Myös CAD-CAM valmistusta

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

mallikolmio@yritys.soon. 

Lastikankatu 21,
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valimoperinne

Antti Valonen

”Valimo työpaikkana” esityksen aihejaottelu
1. valutaito
2. valimo entisaikaan
3. valimotyö
4. valimotyön terveydelliset riskit
5. valimoiden työhygieeniset tutkimukset ja toimenpiteet
6. valimoalan palkkaus
7. valimotyön luonne
8. kehitysmahdollisuudet valimoalalla
9. valimoalan tulevaisuus.

Artikkeli perustuu kauppatieteen maisteri Erkki Värren 
pitämään esitykseen Työvoima-työsuojelu -viranomaisille 
8.5.1975.

I-osa (1−4) julkaistiin Valimoviestissä 3–2008
II-osa (5–7) julkaistiin Valimoviestissä 4–2008

Valimo työpaikkana

III osa (8–9)

8. Kehittymismahdollisuudet 
valimoalalla
Useissa valimoissa on käytössä järjestelmällinen työnteki-
jöiden koulutus ja kehittäminen työntekijöiden koulutus ja 
kehittäminen uralla eteenpäin. Yksinkertaisemmista amma-
teista voidaan tietyin edellytyksin siirtyä vaativimpiin am-
matteihin ja samalla parempiin ansioihin. Edellytyksenä on 
paitsi harjaantuminen, myös teoreettiset opinnot. Tällaisen 
laaditun urasuunnitelman mukaan voi päästä lopulta korkeim-
paan palkkaluokkaan. Valimotekniikan opiskelu on vaikeata, 
mutta onnistuminen antaa tyydytystä ja varmuutta.

Valimoalan työntekijä voi suorittaa jatko-opintoja mm. 
valimotyöteknikon tutkintoa varten. Tällainen mahdollisuus 
on ollut vuodesta 1961 lähtien.

Tätä tietä on mahdollisuus päästä esimiesasemaan tai 
suunnittelutehtäviin, jolloin hyvä ammatillinen pätevyys 
helpottaa suuresti menestymistä uudessa toimessa. Koska 
ammattitaidon merkitys on valimoalalla poikkeuksellisen 
suuri, voi monivuotisen kokemuksen avulla, tutkintoja 
suorittamattakin päästä esimiestehtäviin esim. työryhmäesi-
mieheksi tai työnjohtajaksi. Suomen Valimoteknisen Yh-
distyksen koulutustoimikunta on ottanut ohjelmaansa ns. 
modulikoulutuksen suunnittelun valimoalalla, jolla tarkoi-
tetaan sitä, että koulutus alusta loppuun asti tapahtuisi 
opiskelupakettien avulla. Nämä opiskelupaketit eli modulit 
lisäävät kasaavasti valimoteknistä ja muuta tietomäärää ja 
moduleita yhdistelemällä suoritetaan eriasteisia tutkintoja. 
Tällä tavoin koko opiskelu saadaan johdonmukaiseksi, 

tarkoituksenmukaiseksi ja jatkuvaksi, ja jokainen voi edetä 
alalla siihen suuntaan ja niin pitkälle kuin halua on, ja tarmo 
sekä taito riittävät.

9. Valimoalan tulevaisuus

Jokainen järkevä aikuinen tuntee huolta tulevaisuudestaan. 
Tällainen tunne pitäisi olla nuorillakin jo ammattia valitta-
essa. Valitettavasti nuoret ihmiset kuitenkin usein tekevät 
päätöksensä muiden ja ehkä vähemmän merkittävien syiden 
perusteella. On olemassa eräitä ammattialoja, jotka ovat 
nuorison suosiossa, vaikka ne eivät voi tarjota erityisen 
hyvää tulevaisuutta. Valimoala on heikosti tunnettu. Se on 
pieni – kaikkiaan noin 6500 henkilöä – eikä se ole tehnyt 
juuri paljonkaan itseään tunnetuksi. Siitä on julkisuudessa 
esitetty epäasiallisia ja perusteettomia tietoja. Työvoimavi-
ranomaisetkin tuntevat alan huonosti. Harva ammatinvalin-
nan ohjaaja on vielä käynyt valimossa tai hankkinut siitä 
muulla tavalla tietoja.

Valimoammatin jatkuvuus meidän maassamme on varma. 
Valimotyö on niin monen tuotannonalan perusteollisuutta, 
että sitä tullaan vastaisuudessakin tarvitsemaan, vaikka 
kilpailevia tuotannonaloja onkin ilmestynyt. Valaminen on 
edelleenkin lyhin tie raaka-aineesta lähes valmiiksi tuotteek-
si ja sen tähden sen täytyy olla myös monissa suhteissa 
käyttökelpoisin. Jos jokin tuotannonala on välttämätön ja 
kannattava, se pystyy myös maksamaan työntekijöilleen 

Erkki Värre toimi Rautpohjan valimon päällikkönä 
1949–1976, sekä yhdistyksemme varapuheenjohtajana 
1970–1972 ja puheenjohtajana 1973–1976.
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kohtuullisen korvauksen työnsuorituksesta. Koska valimo-
alalla vaaditaan enemmän ammattipätevyyttä, yhteistyöky-
kyisyyttä ja lannistumattomuutta kuin monella muulla 
tuotannonalalla, täytyy sen pystyä maksamaan henkilöstöl-
leen myös paremmin.

Valutuotteiden tuotantomäärä asukasta kohti on meillä 
vielä huomattavasti pienempi kuin eräissä muissa teollistu-
neissa maissa. Suomessa valmistettiin v. 1970 rautavalu-
tuotteita 28 kg asukasta kohti. Vastaavat määrät olivat 
Ruotsissa 66 kg, Yhdysvalloissa ja Neuvostoliitossa mo-
lemmissa 93 kg. Tähän on osittain selviä syitä: meillä ei ole 
autoteollisuutta, jonka lasketaan merkitsevän 10-20 kg 
asukasta kohti, meillä ei ole sotatarviketeollisuutta, kuten 
esimerkiksi Neuvostoliitossa ja Yhdysvalloissa, jonka 
osuutta valumäärästä ei tiedetä, mutta se on suuri. Joka ta-
pauksessa me olemme jäljessä eräistä sellaisistakin maista, 
jotka ovat suunnilleen samassa asemassa kuin mekin teol-
lisuusvaltiona. Tämä johtuu siitä, että meidän metalliteolli-
suutemme on vieläkin pienempää niihin verrattuna, me 
olemme vieläkin puunjalostusteollisuusmaa. Mutta metal-
liteollisuutemme osuus on jatkuvasti kasvussa, samoin 
laivanrakennusteollisuutemme. Tämä merkitsee myös kas-
vua valimoteollisuudellemme. Meillä tullaan tarvitsemaan 
sekä suurvalimoita, jotka pystyvät sarjatuotantoon tai suur-
ten kappaleiden yksittäistuotantoon, esimerkiksi dieselmoot-
toreiden osien valamiseen. Mutta meillä tullaan tarvitsemaan 
myös pieniä valimoita, jotka pystyvät valmistamaan suh-
teellisen vaatimattomin laittein pieniä sarjoja tai pieniä 
yksittäisvaluja.  Ne tarvitsevat erittäin pätevää henkilöstöä. 
Tällaiset valimot ovat esimerkiksi Ruotsista hävinneet, ja 
sikäläinen teollisuus tuntee tämän puutteen erittäin haitalli-
sena.

Työhygieeniset määräykset tulevat asettamaan valimoil-
le suuria investointitarpeita ja varmaan eräät valimot eivät 
saa niiden rahoitusta järjestymään, ellei apua saada yhteis-
kunnan varoista, kuten monessa muussa maassa on tapah-
tunut. Myös ympäristönsuojeluvaatimukset tulevat aiheut-
tamaan taloudellisia rasitteita valimoteollisuudelle. Nämä 
kaikki lisäävät valimoiden kustannuksia ja nostavat tuottei-
den hintaa, mutta jos samalla tavalla tapahtuu muuallakin, 
säilyvät kilpailuasemamme samanlaisina.

Työhygieeniset parannukset ovat välttämättömiä, tämän 
ymmärtävät ainakin valimomiehet, joiden oman ammatin 
jatkuvuudesta on kysymys. Suomen Valimoteknisen Yhdis-
tyksen toiminnan eräs tärkeimmistä tavoitteista on valimoi-
den työolosuhteiden parantaminen ja valimotyön arvostuk-
sen lisääminen. Yhdistyksemme tekee jatkuvasti työtä 

näillä molemmilla aloilla. Kun verrataan valimoa parinkym-
menen vuoden takaa valimoon tänään, voidaan todeta ero 
sananmukaisesti kuin yöllä ja päivällä. Tähän on päästy 
määrätietoisella työllä ja tietenkin suurilla investoinneilla. 
Olemme varmoja siitä, että huomispäivän valimo on ulko-
naisilta olosuhteiltaan yhtä hyvä työpaikka kuin konepaja 
mutta toivottavasti edelleen mielenkiintoisempi.

Työolosuhteiden parantaminen on suunnattomasti paljon 
vaikeampaa valimoissa – tekniset vaikeudet ovat niin suuret 
– ja vaatii paljon enemmän kustannuksia kuin monella 
muulla alalla, mutta kaikkialla tehdään vakavasti työtä 
näiden vaikeuksien voittamiseksi. Ylimenokautenakin vali-
moteollisuuden pitää voida jatkua. Työturvallisuus voidaan 
ja on pakko varmistaa väliaikaisin keinoin, käyttämällä 
hengityssuojaimia, kuulosuojaimia, suojasilmälaseja, suo-
jakäsineitä ja muuta suojavaatetusta sekä suorittamalla 
tarkkaa terveydentilan seurantaa ja kierrättämällä järjestel-
mällisesti työntekijöitä valimoammatista toiseen. Nämä 
toimenpiteet ovat tietenkin työntekijöille osittain hankalia, 
mutta yleensä niihin suhtaudutaan asiallisesti. Valimot tar-
vitsevat joka tapauksessa alan jatkuvuuden turvaamiseksi 
nuoria miehiä ja naisia, jotka ovat työtä ja vastuksia pelkää-
mättömiä, opin- ja edistymisenhaluisia, vastuuntuntoisia, 
yhteistyökykyisiä. Näille valimoteollisuus tarjoaa turvatun 
tulevaisuuden, mielenkiintoista ja vaihtelevaa työtä, vastuu-
ta, kehittymismahdollisuuksia ja hyvän toimeentulon.
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Sukunimi Etunimi

Syntymäaika Koulutus

Kotiosoite

Kotipuhelin Kotifaksi

Matkapuhelin Sähköposti (koti)

Työnantaja Tehtävä yrityksessä

Osoite

Puhelin Faksi

Matkapuhelin Sähköposti (työ)

www-sivut

Lisätietoja

Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf

JÄSENHAKEMUSLOMAKE / JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE
Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä
Korjaan/täydennän tietojani
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valimomuseo

Suomen Valimomuseo

PL 50,Tehtaanpuisto

03601 Karkkila 

eeva.nikander@karkkila.fi 
Puhelin (09) 4258 3674

Janne Viitala jäi vuoden alussa vuorotteluvapaalle ja palaa 
museopalstalle seuraavan kerran syyspuolen numeroissa. 
Hänen puolestaan esitän suuret kiitokset kaikille, jotka ovat 
jakaneet kanssamme arvokasta tietoa tulevaa talousvalu-
näyttelyä ja näyttelyjulkaisua varten. Edelleen niin faktat 
kuin kaskutkin eri valimoiden talousvaluista ja niiden suun-
nittelijoista tai vaikkapa tuotteiden valmistusprosesseista 
ovat erittäin tervetulleita – ja niihin liittyviä esine- tai ku-
valahjoituksiakin tietysti vastaanotetaan ilomielin! 

Yllättäväksi ongelmaksi talousvalujutussa on noussut Yllättäväksi ongelmaksi talousvalujutussa on noussut 
niinkin lähihistoriaan kuuluva asia kuin talousvalutuotannon niinkin lähihistoriaan kuuluva asia kuin talousvalutuotannon 
päättyminen muutamissa valimoissa. Jos jollakulla on siis päättyminen muutamissa valimoissa. Jos jollakulla on siis 
tieto siitä, milloin erityisesti Högfors ja Rosenlew ajoivat tieto siitä, milloin erityisesti Högfors ja Rosenlew ajoivat 
talousvalutuotantonsa lopullisesti alas, pyydän tarkistamaan talousvalutuotantonsa lopullisesti alas, pyydän tarkistamaan 
uudet yhteystiedot sivun laidasta ja ottamaan yhteyttä. uudet yhteystiedot sivun laidasta ja ottamaan yhteyttä. 

Mutta sitten jotain aivan muuta. Museon tämän kevään Mutta sitten jotain aivan muuta. Museon tämän kevään 
haaste on koota näyttely Karkkilan urheiluhistoriasta. Vali-haaste on koota näyttely Karkkilan urheiluhistoriasta. Vali-
mohistoria ei tässäkään yhteydessä pääse museon agendas-mohistoria ei tässäkään yhteydessä pääse museon agendas-
ta unohtumaan, sillä juuri tehtailla on monella teollisuus-ta unohtumaan, sillä juuri tehtailla on monella teollisuus-
paikkakunnalla ollut suuri rooli urheiluelämän kehittämi-paikkakunnalla ollut suuri rooli urheiluelämän kehittämi-
sessä – näin on ollut Karkkilassakin. Tasan 60 vuotta sitten sessä – näin on ollut Karkkilassakin. Tasan 60 vuotta sitten 
valmistuneen Högforsin hyppyrimäen avajaisissa 13.3.1949 valmistuneen Högforsin hyppyrimäen avajaisissa 13.3.1949 
saattoi Högforsin konepajakoulun työnopettaja Paavo Saa-saattoi Högforsin konepajakoulun työnopettaja Paavo Saa-
risto –urheilumies itsekin – jo todeta seuraavaa: risto –urheilumies itsekin – jo todeta seuraavaa: 

”Viimeisen puolentoista vuosikymmenen aikana […] ”Viimeisen puolentoista vuosikymmenen aikana […] 
olemme saaneet mm. uuden, ajanmukaisen urheilukentän, olemme saaneet mm. uuden, ajanmukaisen urheilukentän, 
viihtyisän uimarannan, luistinradan ja nyt viimeksi tämän viihtyisän uimarannan, luistinradan ja nyt viimeksi tämän 
hyppyrimäen. Nämä kaikki ovat toteutuneet Högforsin hyppyrimäen. Nämä kaikki ovat toteutuneet Högforsin 
Tehtaan ansiosta.”Tehtaan ansiosta.”

Jos suoranainen kilpaurheilu ei kiehtonut, Högforsin Jos suoranainen kilpaurheilu ei kiehtonut, Högforsin 
työntekijöitä ja heidän perheitään kannustettiin kuntoilemaan työntekijöitä ja heidän perheitään kannustettiin kuntoilemaan 

omaksi huvikseen ja hyödykseen sekä osallistumaan samal-omaksi huvikseen ja hyödykseen sekä osallistumaan samal-
la kesäisen virkistysmatkan arvontaan. Toisinaan rohkaisu la kesäisen virkistysmatkan arvontaan. Toisinaan rohkaisu 
sai ilkikurisenkin sävyn, kuten tämän henkilökuntalehteen sai ilkikurisenkin sävyn, kuten tämän henkilökuntalehteen 
kirjoittaneen anonyymin sananiekan tekstissä vuodelta kirjoittaneen anonyymin sananiekan tekstissä vuodelta 
1951:1951:

”Ne, jotka eivät ehdi enää tähän [harrastushiihtoon] ”Ne, jotka eivät ehdi enää tähän [harrastushiihtoon] 
mukaan, koska eivät omista suksia tai sauvoja tai kenkiä tai mukaan, koska eivät omista suksia tai sauvoja tai kenkiä tai 
riittävän kaunista hiihtopukua, voivat huhti-toukokuussa riittävän kaunista hiihtopukua, voivat huhti-toukokuussa 
kävellen suorittaa vastaavanlaatuisen kilpailun. Kävelyn kävellen suorittaa vastaavanlaatuisen kilpailun. Kävelyn 
voivat varmasti kaikki högforsilaiset suorittaa, koska he ovat voivat varmasti kaikki högforsilaiset suorittaa, koska he ovat 
olleet ennen työhön tuloa lääkärintarkastuksessa ja on to-olleet ennen työhön tuloa lääkärintarkastuksessa ja on to-
dettu heidän omistavan pari eli kaksi kappaletta jalkoja. dettu heidän omistavan pari eli kaksi kappaletta jalkoja. 
Muutapa ei siinä sitten tarvitsekaan kuin taidon siirrellä Muutapa ei siinä sitten tarvitsekaan kuin taidon siirrellä 
toisen jalan toisen eteen ja niin selvitä eteen päin.”toisen jalan toisen eteen ja niin selvitä eteen päin.”

Näyttelyyn liittyen on museolla parhaillaan meneillään Näyttelyyn liittyen on museolla parhaillaan meneillään 
keräys Karkkilan urheilukulttuurin tallentamiseksi, ja jos keräys Karkkilan urheilukulttuurin tallentamiseksi, ja jos 
Karkkilan vaikutuspiirissä olleiden tai edelleen olevien lu-Karkkilan vaikutuspiirissä olleiden tai edelleen olevien lu-
kijoiden varastoista sattuisi löytymään lahjoitukseksi - tai kijoiden varastoista sattuisi löytymään lahjoitukseksi - tai 
näyttelylainaksi - karkkilalaisurheiluun liittyviä valokuvia, näyttelylainaksi - karkkilalaisurheiluun liittyviä valokuvia, 
vaatteita, välineitä, seuratunnuksia, kunniakirjoja, palkinto-vaatteita, välineitä, seuratunnuksia, kunniakirjoja, palkinto-
ja tai muuta tilpehööriä, niin älkää epäröikö ottaa yhteyttä ja tai muuta tilpehööriä, niin älkää epäröikö ottaa yhteyttä 
tämänkään asian tiimoilta. Erityisen ilahtuneita olisimme tämänkään asian tiimoilta. Erityisen ilahtuneita olisimme 
mm. Högforsin tehtaan joukkueiden urheiluasuista.mm. Högforsin tehtaan joukkueiden urheiluasuista.

Hiihtokausi lienee tähän aikaan vuodesta vielä parhaim-Hiihtokausi lienee tähän aikaan vuodesta vielä parhaim-
millaan ainakin pohjoisessa, mutta keleistä ja kulkupelistä millaan ainakin pohjoisessa, mutta keleistä ja kulkupelistä 
riippumatta toivotan kaikille Valimoviestin lukijoille aurin-riippumatta toivotan kaikille Valimoviestin lukijoille aurin-
koista kevättä. koista kevättä. 

Eeva Nikander
ts. museoamanuenssi

Högforsin isännöimissä Kymin Osakeyhtiön hiihtokisoissa vuonna 1973 Högforsin isännöimissä Kymin Osakeyhtiön hiihtokisoissa vuonna 1973 
suksille nousivat myös tehdaspäällikkö Heikki Paatela (numerolappu suksille nousivat myös tehdaspäällikkö Heikki Paatela (numerolappu 
lepattaen) ja johtaja Tor Stolpe (numero 644) puolisoineen.lepattaen) ja johtaja Tor Stolpe (numero 644) puolisoineen.

Patojen Patojen 
ääreltä ääreltä 
patikoimaanpatikoimaan
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