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puheenjohtajan palsta

Marko Riihinen

Tätä kirjoittaessani olemme saaneet kokea kevään

I skrivande stund har vi fått njuta av vårens första

ensimmäiset aurinkoiset päivät ja vieläpä Vappuna. Tippaleipiä ja simaa on nautittu, puheita pidetty ja edelleen
merkittävin keskustelujen virittäjä tuntuu olevan maailmantalouden tila. Ajankohtaiseksi median rummuttamaksi
aiheeksi on noussut myös sikainﬂuenssa. Tämä aihe valtaa palsta- ja kanavatilaa sorkkien ajoittain talousuutisia
taka-alalle, joskin on todettava, että niiden painoarvoa ei
yksi inﬂuenssa heikennä.

soliga dagar och detta till och med till Valborg. Struvor
och mjöd har avnjutits, tal har hållits och fortfarande är
det världsekonomins läge som främst väcker diskussioner.
Ett annat aktuellt tema som trummas ut i medierna är
svininﬂuensan. Detta tema erövrar spaltplats och kanaltid
så att ekonominyheterna hamnar i bakgrunden, fastän
deras tyngdkraft knappast försvagas av en inﬂuensa.

Kevään aikana valimomiehet, valunkäyttäjät sekä alamme
sidosryhmien edustajat tapasivat jo perinteeksi muodostuneessa Valun Käytön-seminaarissa. Seminaari oli sisällöltään hyvin mielenkiintoinen ja ajankohtaisesti erityisen
kiinnostava oli TT:n Jukka Palokankaan teknologiateollisuuden tilannekatsaus. Positiivisuutta ja uskoa alaamme
valoi seminaarin vierailija Saksasta, CAEF:n Max Schumacher. Tietopaketti luennon pohjana olleesta Euroopan
valimoteollisuuden näkymiä tarkastelevasta tutkimuksesta, Guss 2020, löytyy tästä lehdestä.
Yhdistyksemme vuosikokousjärjestelyt on toteutettu tehokkaasti ja Kotka on valmis ottamaan meidät vastaan
lokakuussa. Kokousjärjestäjien ansiokkaan työn tuloksena
sekä kokousilmoitus että -ohjelma julkaistaan jo tässä,
vuoden toisessa Valimoviestin numerossa, kuten jäsenistömme viime vuoden kokouksessa toivoi. Tässä vaiheessa
vuotta yhdistyksemme tila on terveellä pohjalla kestääkseen ”globaalit ja nopeasti leviävät inﬂuenssat”. Toimikuntien työt etenevät omilla osa-alueillaan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Under våren träffades gjuterimännen, gjutgodsanvändarna
samt branschens intressenter vid det redan traditionella
seminariet för gjutgodsanvändning. Seminariet var
verkligt intressant och speciellt aktuell var teknologiindustrins Jukka Palokangas översikt av teknologiindustrins
läge. Positivitet och tro på vår bransch gjöt CAEF:s Max
Schumacher. Info om undersökningen av gjuteribranschens framtidsutsikter, Guss 2020, hittar ni i denna tidning.
Förberedelserna för årsmötet har skötts effektivt och Kotka är berett att ta emot oss i oktober. Som ett resultat av
arrangörernas förtjänstfulla arbete publiceras redan i denna årets andra tidning möteskallelsen och -programmet,
såsom mötesdeltagarna önskade vid senaste års möte. I
det här skedet av året står föreningen på stadig grund, och
klarar de ”globalt och snabbt spridande inﬂuenssorna”.
Kommittéerna arbetar på sina delområden enligt verksamhetsplanen.
Med hopp om att vi får njuta av ﬂera soliga sommardagar,
önskar jag er alla en riktigt avslappnande sommar.

Toivottavasti saamme nauttia useista aurinkoisista kesäpäivistä, oikein rentouttavaa kesää kaikille!
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asiamiehen palsta

Asiamiehen
asiaa
10.5.2009

Kiitos ilmoittajille

SVY:n 62-vuotisjuhla

Tilauskantojen pieneneminen tuntuu edelleen Valimoviestin mainosmyynnissä. Mainostajille kuitenkin kiitos siitä,
että mainoksia on saatu sen verran, että ne kattavat kutakuinkin lehden kulut. Valimoilla ja malliveistämöillä
liikkuu jo tarjouspyyntöjä osin runsaastikin. Toivottavasti
tämä enteilee parempaa tulevaisuutta.

Lokakuussa pidämme vuosikokouksen Kotkassa. Sulzer
Pumps Finland Oy:n Karhulan Valimon työryhmä on
hoitanut kokousjärjestelyt mallikkaasti ja kokouskutsu on
tässä Valimoviestissä. Hotellin ja muiden järjestelyiden
kannalta on parempi näin, koska seuraavan Valimoviestin
ilmestymisestä on vain kuukausi vuosikokoukseen.

Valun käytön seminaari

Osakkeet

Aulangolla järjestettiin 25. seminaari. Aihe oli Valutuote
– haaste suunnittelulle. Osallistujia oli 148 henkilöä, joista 40 % oli yrityksistä, 40 % valimoista ja 20 % koulutuslaitoksista. Olavi Piha kirjoittaa tästä enemmän toisaalla
tässä Valimoviestissä.

SVY:llä oli alkuvuonna 26 994 Nordean osaketta. Näillä
saatiin 1349 uuden osakkeen merkintäoikeutta Nordean
osakeannissa. Hallitus päätti, että osakkeet ostetaan ja
näin ollen SVY:llä on nyt yhteensä 28 343 Nordean osaketta.
SVY:n stipendirahastot ovat nyt kaikki Euro-oblikaatioina.

Uudet jäsenet
Toukokuun kokouksessa hallitus hyväksyi SVY:n jäseniksi seuraavat kuusi uutta jäsentä:
Wallenius, Seppo
Engström, Bengt
Järnstedt, Jyrki
Joensuu, Teuvo
Savolainen, Pekka
Heikkinen, Eetu-Pekka

Himeca Oy
Oy Norhydraulic Ab
Sulzer Pumps Finland Oy, Karhulan Valimo
Tevo Oy
Valimoinstituutti
Oulun Yliopisto

Lopuksi
Nyt olemme kesäkuussa. Kesälomat alkavat olla lähellä.
Toivottavasti niiden jälkeen alkaisi suhdanteissa tulla
käännettä parempaan suuntaan. Hyvää kesää toivottaen
Rauno Sippel
asiamies

Hallitus ja asiamies toivottavat Teidät tervetulleiksi mukaan SVY:n toimintaan.
SVY:n jäsenmäärä on nyt 795 jäsentä. Jäsenmaksulaskut
ja maksumuistutukset on lähetetty. Huhtikuun tiliotteen
mukaan on vielä 120 jäsentä, jotka eivät ole jäsenmaksua
hoitaneet. Hallituksen päätöksen mukaisesti jäsenrekisteristä poistetaan ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet tämän ja viime toimintavuoden jäsenmaksua. Vuosi sitten
yhdistyksen jäsenmäärä oli 793 jäsentä.
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SVY:n asiamies ja konttori
Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
Puh
Fax
Gsm
e-mail
Pankki

03 - 7669 736
03 - 7669 736
040 - 760 1520
rauno.sippel@svy.info
Nordea 101230 - 73211
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merkkipäivä

Paavo Tennilä
80 vuotta
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen kunniajäsen Paavo
Tennilä täytti 80 vuotta 27.4.2009. Valimoala on hyötynyt
Paavon sujuvasta kynänkäytöstä monipuolisesti. Paavo on
ollut mukana kirjoittamassa valimotekniikan oppikirjoja.
Hän on toiminut monen lehden valimonumeroiden erikoistoimittajana. Hän on kääntänyt opintopäivien ulkomaisia
esityksiä. SVY:n 50-vuotishistoriikki on pääosin Paavon
kirjoittama. Valimoviestiin Paavo on jo kirjoittanut 44
Giesserei-lehden referaattia.

Pirjo Virtanen onnittelee Paavo Tennilää.

Paavo aloitti harjoittelijana Lokomolla 1949 ja teki koko
työuransa siellä vuodesta1955 lähtien. Paavo aloitti valimoinsinöörinä ja oli sitten osastoinsinööri, päämetallurgi,
terästehtaan päällikkö, hallintojohtaja, terästehtaan johtaja
ja lopuksi tutkimus- ja kehitysjohtaja.
Paavo oli SVY:n varapuheenjohtaja 1966–1970 ja puheenjohtaja 1970–1973.
Paavo ei viettänyt syntymäpäiviään, mutta onnittelimme
pienellä porukalla Paavoa ja nautimme lounaan Näsinneulassa 28.4.2009. Mukana olivat Pirjo Virtanen, Juhani
Orkas, Tapio Rantala ja Rauno Sippel.

Juhani Orkas, päivänsankari Paavo Tennilä, Rauno Sippel ja
Tapio Rantala.

Valimoala, SVY:n jäsenistö ja SVY onnittelevat ja kiittävät
Paavoa suuresta työstä ja panoksesta alamme hyväksi!

NEWCAST 2009 peruutettiin
Helmikuun puolessavälissä Helsingissä pidetyssä tiedotustilaisuudessa Düsseldorfin messujen edustaja oli
vielä hyvin optimistinen messujen toteutumisen suhteen.
Mutta edellisen Valimoviestin juuri ilmestyessä tuli
tieto, että messut vallitsevaan taloustilanteeseen vedoten
peruutetaan. Seuraavat Newcast messut järjestetään
vuonna 2011 GIFA/METEC/THERMPROCESS -messujen yhteydessä.
VALIMOVIESTI 2 • 2009
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uutisia

VALTY:n,
Valimoinstituutin
ja
yliopistomaailman
kuulumisia
Valutuoteteollisuusyhdistys ry, lyhennettynä VALTY on
toiminut tämän vuoden alusta virallisena Suomen valimoiden toimialayhdistyksenä. VALTY:n vuosikokous 3.4.2009
päätti tämän vuoden toiminnan suuntaviivoista, mistä ehdottomasti tärkein on alan koulutuksen ja tutkimuksen tukeminen pääasiassa uudelleen organisoituneen Valimoinstituutin kautta. Myös jatkossa Suomi tulee olemaan aktiivinen Euroopan Valimoliiton CAEF:n jäsen. CAEF:n kautta
saamme ensikäden tiedot esim. EU:n puitteissa tehdyistä
Suomenkin valimoteollisuutta koskevista päätöksistä. Valun
käytön seminaari onnistui tänä keväänä mainiosti niin sisällön kuin myös osallistujamäärän suhteen. Tämän vuoden
menestys takaa sen, että ensi vuonna tapaamme jälleen
Valun käytön seminaarin merkeissä Aulangolla Hämeenlinnassa. Merkitkää kalentereihinne jo alustava ajankohta eli
25.–26.3.2010!
Uudelleenorganisoitunut Valimoinstituutti Tampereella
on aloittelemassa toimintaansa. Meneillään on siirtymävaihe, missä instituutin vetovastuu on siirtymässä Tampereen
teknilliseltä yliopistolta Tampereen kaupungille. Instituutin
johtajaksi on nimetty valimoiden hyvin tuntema mies eli
Tampereen Ammattiopiston mm. koulutussuunnittelijana ja
aikuiskoulutuksen johtajana toiminut Jouni Lehto. Lisäksi
instituuttiin on palkattu Jounin oikeaksi kädeksi dipl.ins.
Pekka Savolainen. Siirtymävaihe päättyy kesällä 2009,
jolloin myös Valimoinstituuttia koskeva yhteistyösopimus
on allekirjoitettu. Uusina yhteistyökumppaneina ko. sopimukseen tulevat VALTY ry ja Teknillinen korkeakoulu
Otaniemestä vanhojen eli Tampereen kaupunki, Tampereen
teknillinen yliopisto ja Tampereen Ammattikorkeakoulu,
rinnalle. Uusi Valimoinstituutti tulee jatkossa keskittymään
valimoille suunnattuihin koulutuspalveluihin sekä palvelututkimukseen. Koulutuspuolella Jouni onkin jo saanut aikaan
mm. syksyllä käynnistyvän valimoille suunnatun työnjohtokoulutuksen!
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Juhani Orkas,
professori, TKK

Alan tutkimusta harjoittavien yliopistoyksiköiden eli
TKK Valutuotetekniikan ja TTY Materiaaliopin laitoksen
kannalta Valimoinstituutti -yhteistyösopimus takaa myös
tavoitteellisemman valimoalan tutkimuksen hengissäpysymisen Suomessa. Kummastakin yliopistosta on lähitulevaisuudessa tulossa ns. säätiöyliopisto. Julkisuudessa on puhuttu paljon tulevasta Aalto-yliopistosta, mutta itse asiassa
Tampereella tapahtuu ihan sama juttu ajatellen yliopiston
erkanemista valtion suorasta hallinnasta jne. TKK ja TTY
pyrkii myös jatkossa tekemään yhteistyötä, minkä eräänä
osoituksena professorit Orkas ja Tiainen saivat merkittävän
tukirahan käyttöönsä valutuotetekniikan yhteisten yliopistotasoisten oppikurssien kehittämiseen.
Erinomaista kesää toivottaen
professori/asiamies Juhani Orkas
TKK/VALTY ry

VALIMOVIESTI 2 • 2009
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Uusi koulutus
varmistaa
teollisuudelle
huippuosaamista
Suomalainen
teknisen muurauksen perinne
jatkuu
Amiedun ja TEK-MUR Tekninen Muuraus Oy:n yhteinen,
aivan uusi koulutusohjelma varmistaa, ettei teknisen muurauksen ammattitaito lopu kokonaan.
– Tekniset muurarit ovat korkeasti arvostettuja teollisuuden käsityön taitajia. Ammattiin on tähän asti voinut oppia
vain työtä tekemällä. Meidän palveluksessamme olevien
teknisten muurareiden keski-ikä on noin 45 vuotta. Ammatti on raskas ja vaativa. Osaavista teknisistä muurareista
olisi siis tulossa pula sekä yrityksemme kasvun myötä että
normaalin ikärakenteen johdosta, TEK-MUR Tekninen
Muuraus Oy:n toimitusjohtaja Tomas Johnsson kertoo.
Tekninen muuraus on erikoistyötä. Taitoa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun muurataan sisäpintoja raskaan teollisuuden käytössä oleviin hapon- ja lämmönkestäviin rakenteisiin kuten kattiloihin ja krematorioiden polttouuneihin.
– Tekninen muuraus on täysin oma taitolajinsa. Muuraussaumat voidaan tehdään 0,6 millin saumalla tai kokonaan
ilman saumaa, mikä eroaa normaalista muurauksesta paljon.
Yleensä muurattu pinta on kaareva eli tiilijaon on osuttava
millilleen paikalleen, asiaa kuvailee Amiedun koulutuspäällikkö Stig Kotkamaa.
TEK-MUR ja Amiedu käynnistivät yhdessä teknisen
muurauksen koulutuksen viime tammikuussa. Huhtikuun
alussa valmistuu 15 kurssilaista intensiivisten 42 koulutuspäivän jälkeen. Koulutus on uusi ja ainutlaatuinen. Osaavat
kouluttajat etsittiin alan yrityksistä sekä Suomesta että ulkomailta. Koulutus on ollut vahva kokonaisuus sekä teoriaa
että käytännön töitä niin Amiedun omassa opetusverstaassa
kuin TEK-MURin työmaillakin. Opetuksesta on tehty mahdollisimman laaja kokonaisuus. Se pitää sisällään muun
muassa hitsausta, jonka taitoa tarvitaan myös teknisessä
muurauksessa. Koulutuksessa oli mukana sekä valmiita
muurareita että aivan uutta oppia hakeneita.
– Nyt koulutuksen käyneet tietävät, mitä tekninen muuraus on. Meillä on tarkoitus mahdollisimman pian saada
uudet tekniset muurarit työmaille muurauskauha käteen,
jotta käytännön työt alkavat sujua. Varmaan aloitetaan vähemmän haastavilla töillä, mutta työn vaatimukset kasvavat
taitojen myötä, Tomas Johnsson sanoo.
TEK-MURin liikevaihdosta 20 % tulee Suomen rajojen
ulkopuolelta eli osa teknisistä muurareista saa halutessaan
myös töitä ulkomailta.
8

– Jos tavallisia muurareita verrataan autonasentajiin, teknisen muurauksen taitajat ovat silloin kelloseppiä. Vaativa ammatti edellyttää
vankkaa osaamista, joka syntyy sekä koulutuksesta että kokemuksesta,
Tomas Johnsson (vas) ja Stig Kotkamaa sanovat katsellen oppilaan
harjoitustyötä Amiedun opetustiloissa.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Stig Kotkamaa
Toimitusjohtaja Tomas Johnsson
Amiedu
TEK-MUR Tekninen Muuraus Oy
puh. 020 7461 240
gsm 0400 955 387
stig.kotkamaa@amiedu.ﬁ
tomas.johnsson@tek-mur.ﬁ
Amiedu on ammatillinen aikuiskouluttaja, jolla on vahva koulutuksellinen
osaaminen ja työelämän tuntemus. Tarjoamme tuloksellisia ratkaisuja
työyhteisöjen ja yksilön osaamisen kehittämiseen valtakunnallisesti.
Amiedun osaamiskeskukset ovat erikoistuneet hyvinvoinnin, kaupan,
teknologiateollisuuden ja yritysturvallisuuden aloille, ICT-, kiinteistö- ja
rakennusaloille sekä henkilöstövalmennukseen ja yrittäjyyteen. Liikevaihtomme vuonna 2008 oli 27,8 M e. Amiedua ylläpitää Ami-säätiö, jonka
taustayhteisöjä ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Amiedussa opiskelee vuosittain yli 20 000 aikuisoppijaa. Lisätietoja
www.amiedu.ﬁ.
TEK-MUR Tekninen Muuraus Oy on vuodesta 1985 toiminut vakavarainen yritys, joka on erikoistunut tulen- ja haponkestävien materiaalien
myyntiin sekä alaan liittyvään urakointiin. Liikevaihto oli vuonna 2008
reilut kolme miljoonaa euroa. Yhtiön osakkeenomistajina ovat sen toimihenkilöt ja muurarit. Lisätietoja: www.tek-mur.ﬁ.
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ANTON

hiiletysgraﬁitti

BREFI

suodattimet raudalle

CAPITAL

induktiouunien vuoraus- ja
senkkamassat

HEXION

ALPHASET ja
BETASET -sideaineet

YMC

hartsattu kuorimuottihiekka

DURRANS

peitosteet, peitostesekoittimet ja
valutuslaitteistot

S&B

kuonansidonta-aine

COGEBI

induktiouunien eristemikaniitti

S&B

bentoniitit ja hiililisäaineet

DURRANS

graﬁittia ja petrolikoksia

INTERMET

eksotermiset ja eristävät
syöttöholkit ja peiteaineet

SKW

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

KARL SCHMIDT keernapallit

TURK

valu- ja kuonakauhat

KBO

keerna- ja muottiliimat,
öljyhiekka, tiivistenuorat ja

FAT

kaavauslaitteet,
hiekansekoittimet,
hiekan elvytyslaitteet ja
pneumaattiset siirtolaitteet

OMEGA

hiekansekoittimet
keernatykit
hiekan elvytyslaitteet

EIRICH

tuorehiekan sekoittimet

FOUNDRY SERVICE
valusangot
INDUCTOTHERM
induktiosulatusuunit
WBB MINERALS
tulenkestävät savet

RESAU

PU-hartsit, kitit, mallilakat
ja irrotusaineet

KRAUSS

ilmanpoistonippelit
ohjausnastat

LANGER

mallikirjaimet

LUX - Metallurgia

LUX - Kaavaus

ZIMMERMANN mallityöstökoneet

LUX - Mallinvalmistus
METABRASIVE teräshiekat ja lankakatkot

LUX - Puhdistus

WASHINGTON MILLS
alumiinioksidit
CLANSMANN

käsittelymanipulaattorit

DISA

sinkopuhdistuskoneet,

OY LUX AB
Toimisto
Tulkinkuja 3
02650 ESPOO
Puhelin (09) 622 0550
Telefax (09) 622 0551
E-mail info@lux.ﬁ
www.lux.ﬁ
VALIMOVIESTI 2 • 2009

Varasto
Kuusimäentie 2
01900 NURMIJÄRVI
Puhelin (09) 854 3401
Telefax (09) 852 1357
E-mail varasto@lux.ﬁ
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vuosikokous 2009

Vuosikokouskutsu −
Årsmöteskallelse
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 62. vuosikokous pidetään
perjantaina 9.10.2009 klo 12.00 Kotkan Höyrypanimossa,
Metsontie 41, Kotka (luentosali, 2 kerros)
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.
Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 62. årsmöte arrangeras fredagen den 9.10. 2009 kl 12.00 i Kotkan Höyrypanimo, Metsontie 41,
Kotka (föreläsningssalen, 2 vån.)
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9. §.
Yhdistyksen hallitus, juhlatoimikunta ja Kotkan valimoväki
toivottavat SVYn jäsenet seuralaisineen sydämellisesti tervetulleiksi
vuosikokoukseen Kotkaan.
Föreningens styrelse, festkommitte´och gjuterifolk i Kotka
hälsar alla FGFs medlemmar med sällskap hjärtligt välkomna
till årsmötet i Kotka.
Vuosikokoustapaamisiin Kotkassa – Vi ses på årsmötet i Kotka!
SVY:N VUOSIKOKOUKSEN OHJELMA 2009

Torstai 8.10.2009
18.00

Vierailu Kotkan Maretariumissa

20.00

Illallinen, Kotkan Seurahuone
(Fransmanni)

12.00

SVY:n vuosikokous

13.0013.30

Iltapäiväkahvit

13.3015.30

Perjantai 9.10.2009
08.15

Kuljetus Kotkan Seurahuoneelta
Kotkan Höyrypanimolle

08.30

Ilmoittautuminen, aamukahvit
(Kotkan Höyrypanimo)

09.00

Kuljetus Kotkan Höyrypanimolta
Karhulan Teollisuuspuistoon,
tehdaskierrokset Karhulan valimo sekä
pumpputehdas

10.45

Kuljetus Kotkan Höyrypanimolle

11.00

Buffet-lounas, ilmoittautuminen jatkuu
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Esitelmätilaisuus
– Kotkan kaupungin tervehdys
– Matti Haarala,
Sulzer Pumps Finland Oy
– Laatu, ympäristö, turvallisuus:
Sulzerin tapa
– Johannes Vierimaa,
Sulzer Pumps Finland Oy
– Hiekkavalun aika on ohi

n. 15.30 Kuljetus Kotkan Seurahuoneelle
12.1515.30

Rinnakkaisohjelma
– Tutustuminen Merikeskus
Vellamoon, iltapäiväkahvit
VALIMOVIESTI 2 • 2009

vierailukohde

AJO-OHJE KOTKAN HÖYRYPANIMOLLE
Kouvolan tai Helsingin suunnasta tultaessa noustaan
Kotkan kylttien mukaan ramppi ylös ja käännytään
KOTKAAN.
Siirry oikean puoleiselle kaistalle ja seuraa SAIRAALAN kylttejä, kunnes tulet risteykseen, jossa oikealla
viitta METSOLA sekä KOTKAN HÖYRYPANIMO
Käänny OIKEALLE Metsolaan ja seuraa Kotkan
Höyrypanimon kylttejä. Matka Kotkantien (josta käännyit Metsolaan) risteyksestä perille n. 800m.
Kotkasta tultaessa aja Hyväntuulentietä kunnes tulet
toiseen valo-ohjattuun risteykseen. Käänny VASEMMALLE METSOLAAN. Sairaalan jälkeen käänny
ensimmäisestä risteyksestä VASEMMALLE Metsolaan
ja seuraa Kotkan Höyrypanimon kylttejä.

Mallijaoston vuosikokous pidetään
SVY:n vuosikokouksen yhteydessä
myöhemmin ilmoitettavana aikana
ja paikassa.

16.00

Sauna, Kotkan Seurahuone

18.30

Kuljetus Kotkan Höyrypanimolle

19.00

Iltajuhla
– juhlaillallinen
Keisarin kalalautanen;
tervagraavattua lohta,
lämminsavusiikaa,
kylmäsavusilakkateriiniä,
katajanmarjasilakoita,
höyrytetty peruna,
saaristolaisleipänappi
Vodkaterästetty tyrnimarjasorbetti
Rosépippuroitua härkäfileetä
kahdella kastikkeella;
punaviini- ja herkkutattikastike,
röstiperunaa, hunajajuureksia
Kahden suklaan sinfonia ja
vadelmakastiketta
– muuta ohjelmaa
– tanssia

01.00

Kuljetus Kotkan Seurahuoneelle

Huomioitavaa! Ruoka-aine allergioista on ilmoitettava ilmoittautumisen ( ks. s. 12) yhteydessä!
VALIMOVIESTI 2 • 2009

SULZER PUMPS FINLAND OY
Sulzer Pumps Finland Oy kuuluu Sulzer Pumps divisioonaan.
Sulzer Pumps on suurin Sulzerin neljästä divisioonasta ja
sen myynti- ja huoltoverkosto kattaa kaikki keskeiset markkina-alueet. Sulzer Pumps Finland Oy tunnetaan maailmanlaajuisesti pumppaus- ja sekoitusteknologian asiantuntijana,
jonka valmistamat pumput ja sekoittimet on suunniteltu
toimimaan vaativissa prosesseissa sellu- ja paperiteollisuudessa, elintarvike-, metalli-, lannoite- ja biopolttoaineteollisuudessa. Yhtiön pääkonttori on Karhulassa, tuotantoyksiköt
Karhulassa ja Mäntässä. Ympäristö- sekä turvallisuusnäkökohdat ovat aina olleet tärkeällä sijalla Sulzer Pumpsin pumppaus- ja sekoitinratkaisuissa sekä valmistusprosessissa.
Karhulan ja Mäntän pumpputehtaat valmistavat pumppuja prosessipumpuista aina asiakaskohtaisesti suunniteltuihin suuritehoisiin monijaksopumppuihin. Lisäksi pumpputehtaat valmistavat keskisakean massan pumppausjärjestelmiä ja sekoittimia.
Varaosa- ja huoltopalvelut tukevat asiakkaiden liiketoimintaa. Palvelukokonaisuuteen kuuluu varaosa- ja vaihtoyksikköpalvelut, asennukset ja huollot asiakkaiden tehtailla
sekä pumppauskorjaukset huoltokeskuksissa. Asiakkaat
saavat myös koulutus- ja mittauspalveluja sekä tukea pumppaus- ja sekoitusprosesseihin. Huoltopalveluverkko ulottuu
ympäri maailman. Suomen huoltokeskukset ovat Karhulassa, Mäntässä ja Oulussa.

KARHULAN VALIMO
Karhulan valimossa on tehty valuja yli 100 vuotta ja se on
yksi maailman suurimmista pumppu- ja sekoitinvaluihin
erikoistuneista valimoista. Valimo toimittaa vaativia teräs- ja
erikoisvalurautavaluja pääasiassa yhtiön omille tehtaille
sekä ulkopuolisille erityisasiakkaille. Noin 50 000 valukappaleen vuosituotannosta lähes 90 prosenttia on materiaaliltaan haponkestävää duplex- tai superduplex-terästä. Duplexterästen valmistuksesta valimolla on jo yli 50 vuoden
osaaminen. Valimolla on myös lisenssi valaa täysin austeniittista Avesta 654SMO-terästä.
Valmistettavien valukappaleiden nettopainot vaihtelevat
0,5 kilosta 15 000 kiloon. Karhulan valimossa tehdään
muotit käyttämällä kemiallisesti kovettuvaa sideainemenetelmää tai Replicast® CS keraamista kuorikaavausta.
Valimolla on voimassa olevat Det Norske Veritasin hyväksymät ISO 9001-läätujärjestelmä, ISO 14001 –ympäristöjärjestelmä sekä OHSAS 18001 –turvallisuusjärjestelmä.
Lisäksi valimolla on sertiﬁoitu PED/97/23/EC –direktiivin
mukainen valmistuslupa tietyille valumateriaaleille.
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RUUKKIGOLFIN KENTÄLLÄ
Aika :
Tiistai 9.6.2009 Alkaen klo 14.00
Kilpailu :
Lyöntipeli 3/4 tasoituksilla
Väylien max.tulos = 5+väylän par
KUTSU

Valimoalan Golfopen 2009
Kaikille valimoalalla toimiville ja
heille tarvikkeita toimittaville,
Valimoalan asikkaille ja
valimoalan läheiseksi tunteville .
Lisätietoja :
Ossi Levander 0400-625348
Krister Lundqvist 019-2785800

VALIMOVIESTI 2 • 2009

Kilpailumaksu :
30 Eur + palkinto ( jokainen tuo )
Sis.kärryvuokran
Palkinnot :
Voittajalle kiertopalkinto + palkintopöydän
anti
Paras schratsch tulos oma kiertopalkinto
Kaikille muille jotain
Ilmoittautuminen :
Suoraan Ruukkigolfiin 8.6.2009 mennessä
Puhelin 019-2454485
Lähtöajat 9.6 klo 8.00 alkaen
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valun käytön seminaari 2009

Olavi Piha

25. Valun Käytön Seminaari
Aulangolla Seminaarin teemaksi suunnittelutyöryhmä oli valinnut aina ajankohtaisen teeman ’Valutuote – haaste suunnittelulle’. Tilaisuuden pääpuhuja oli Euroopan Valimoyhdistyksen (CAEF) pääsihteeri Max Schumacher, joka luennoi Euroopan ja koko maailman
valimoteollisuuden tilanteesta. Tilaisuudessa puhui VALTYn hallituksen puheenjohtaja, teknologiateollisuuden pääekonomisti
sekä teollisuutemme eturivin visionäärit.
Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko keräsi tänä vuonna enemmän väkeä kuin
vuosi sitten – toki vain 2 henkilöä
enemmän. Kuitenkin tapahtuman osallistujamäärä kasvoi, jota voi pitää hyvin
positiivisena ja yllättävänäkin asiana.
Tapahtuman aikana käydyt lounas- ja
kahvipöytäkeskustelut koskivat meille
kaikille yhteistä asiaa, nimittäin tätä
taloudellisen taantuman mukanaan
tuomaa haastetta. Jokaisesta lehdestä
on luettavissa seuraavanlaisia otsikoita ”Henkilöstö vähenee, liikevaihto
romahtaa” (TT 30.4.2009). Talouden
näkymistä parhaat ennusteet tuntuisivat
olevan seuraavanlaisia ”Takana raunioita ja edessä sumua” (HS 4.1.2009).
Seminaarissa käytiin julkista keskustelua siitä, onko tilanteen nimi lama,
taantuma, laantuma vai pitkäkestoinen
taantuma vai pitkäkestoinen lama.
Ongelmia tilanteen vakavuuden määrittämiseksi tuo se, että lamalle ei ole
olemassa yksiselitteistä määritelmää.
Taantumalle yksiselitteinen määritelmä
on yhteisesti ja maailmanlaajuisesti
hyväksytty. Myös tilanteen muodosta
käytiin keskustelua, ja ehdolla olivat
terävä vee, tuplavee, u, kylpyamme
jyrkillä päädyillä ja kylpyamme, jossa
pitkän pohjaosan jälkeen tulee loiva
jalkopää vastaan. Vaikka kuinka me
yleisössä toivomme, että pääekonomisti Palokangas antaisi edes vähän toivoa
terävästä veesta tai tuplaveestä, hän
ampui päättäväisesti nämä molemmat
vaihtoehdot alas viitaten kylmiin tosi14

Kuva 1. Professori Orkas avasi Teknologiateollisuus ry, VALTYn, puolesta tilaisuuden
toivottamalla kaikki paikalle saapuneet tervetulleeksi. Hän esitteli useita yleisön joukossa
olevia kutsuvieraita, joista Pentti Kangasmaa
oli järjestänyt tämän tilaisuuden 23 kertaa
peräkkäin.

Kuva 2. General Secretary Max Schumacher,
CAEF eli The European Foundry Association
eli vapaasti käännettynä Euroopan valimoyhdistys.

asioihin. Palokangas nimenomaan
painotti, että nyt ollaan tekemisissä
pitkäkestoisen laman kanssa ja voi
käydä niinkin, että siellä kylpyammeen
pohjalla matkustetaan todella kauan.
Perinteitä tapahtumalla on – tämä
seminaari oli 25. järjestyksessään. Jo
ensimmäiseen seminaariin hotelli
Tammeriin Tampereella saapui reilusti yli sata valimomiestä! Vuoden 1985
seminaarin ohjelma oli suunnattu yksinomaan valimoihmisille ja sellaisena
tapahtuma eteni ensimmäiset vuodet.
Nykyisin seminaari on suunnattu va-

lunkäyttäjille, tuotteiden suunnittelijoille, valutuotteiden ostajille ja myyjille, valimon tuotantohenkilöille,
materiaaliasiantuntijoille, alan kouluttajille, teollisuuttamme sivuavien alojen tutkijoille ja vaikkapa tietotekniikan
asiantuntijoille – aina valitun teeman
mukaisesti. Seminaarin järjestäjänä on
alusta saakka toiminut Teknologiateollisuus ry ja sen yhteydessä toiminut
Valimoiden toimialaryhmä, nykyiseltä
nimeltään Valutuoteteollisuusyhdistys
ry, VALTY.
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Perinteitä seuraa myös seminaarin
ajankohta – huhtikuun ensimmäinen
torstai ja perjantai. Kyselyitä muunlaiseen pituuteen ja järjestelyyn on toki
tehty – mutta ainakaan toistaiseksi
mikään muu malli ei ole tätä nykyistä
voittanut ja syrjäyttänyt. Torstai-iltana
osallistujat tutustuvat kylpylän tarjoamiin palveluihin ja illalla on odotettu
kontaktitilaisuus. Siellä voi tutustua
valimoiden ja tämän alan toimijoiden
tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin
sekä tutustua muihin alan henkilöihin.
Kommentoida ja lisätietoja voi kysellä
illan mittaan puhujilta. Ja kyllä illalla
kävikin kova kuhina pääsihteeri Max
Schumacherin ympärillä, kun suomalaiset valimomiehet häneltä lisätietoja
kysyivät päivän luentoon.

Kuva 3. Ei-rautametallien maailmanlaajuinen tuotanto vuosina 1993 – 2007.

Euroopan
valimoteollisuuden
tulevaisuus
CAEF:in esittely
Pääsihteeri Schumacher esitteli alkuun
itsensä seuraavalla tavalla ”lakimies,
joka ymmärtää jotain valimoliiketoiminnasta”. Sitten puhuja esitteli lyhyesti CAEF:in, johon kuuluu 21 maan
yhdistykset (National Foundry Associations). Hän erityisesti mainitsi sen,
että CAEF:iin on liittynyt jäseneksi
myös Turkki.
CAEF.in toiminta kohdentuu alan
taloudellisiin, teknisiin, juridisiin ja
sosiaalisiin kysymyksiin. CAEF edustaa tällä hetkellä 5300 valimoa, jotka
työllistävät 320 000 työntekijää, yhdistykseen kuuluvien valimoiden liikevaihto on 44 miljardia euroa. Näillä
luvuilla eurooppalainen valimoteollisuus on rautavaluissa maailman toiseksi suurin ja ei-rautavalimoissa maailman suurin toimija. Suomen osuudeksi jää 1 % CAEF:in toiminnan laajuudesta. Pääsihteeri oli kuitenkin meille
suomalaisille kohtelias kehaisemalla,
että täällä tehdään vaikeampia valuja
kuin muualla ja sen vuoksi painoarvomme olisi tässä kerhossa suurempi
kuin tuo yksi prosentti. Vieraanhan
tulee olla kohtelias isännilleen ja kohteliaisuus on aina paikallaan, mutta
uskokoon ken tahtoo tuohon selitykseen.
Euroopan Valimoyhdistys on engVALIMOVIESTI 2 • 2009

Kuva 4. Rautametallien maailmanlaajuinen tuotanto vuosina 1993 – 2007.

lanninkieliseltä nimeltään ’The European Foundry Association’ ja se on
lyhennetty kautta aikain lyhenteellä
CAEF. Mutta eihän nimestä edes löydy
kaikkia lyhenteen kirjaimia, kysyy
lukijani nyt. Ja totta tosiaan, virallinen
lyhenne tulee ranskankielisestä nimestä ’Comite des Associations Europeennes de Fonderie’. Miksi kummassa siis
on näin, sitä kirjoittaja ei tiedä – ainakaan vielä. Yhdistyksen pääkonttori ja
hallinto sijaitsevat Sohnstrassella keskellä Düsseldorfia. Olen käyttänyt
tässä artikkelissa suomenkielistä termiä
’Euroopan valimoyhdistys’. Jos kuitenkin oltaisiin tarkkoja, oikea ja kuvaava nimitys olisi ’Euroopan valimoyhdistysten keskusyhdistys’. Koska
yleensä sanaa keskusyhdistys ei käytetä, kaikkein paras käännös kai sitten
olisi ’Euroopan valimoyhdistysten
keskusliitto’. Tämä on kuitenkin niin
kömpelö ilmaisu, että ei taida juurtua

tavanomaiseen kieleemme tässä muodossa, eniten oikein se kuitenkin olisi.

Maailman valimoteollisuus katsaus menneeseen ja nykyiseen
Kuten kuvioista 3 ja 4 voidaan nähdä,
Kiinan valimoteollisuuden kasvu on
ollut aivan käsittämätön. Jos otetaan
ei-rautavalut tarkasteluun, Kiina on
viisinkertaistanut tuotantonsa 14 vuoden aikana ja Meksikon tuotannon
kasvu tällä materiaalilla on ollut peräti 1292 %. Rautametalleissa Intia on
kasvattanut tarkasteluajanjaksona tuotantonsa yli nelinkertaiseksi. Nämä
maat kuuluvat maailman kasvumoottorin (BRIC = Brasilia, Venäjä, Intia,
Kiina) keskeisiin maihin.
Eurooppalaisen valimoteollisuuden
vientiosuuksia suhteessa omaan valutuotteiden valmistukseen on kuvattu
15
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Kuva 5. Europpalaisten rauta- ja teräsvalimoiden viennin suhde omaan valmistukseen vuonna
2007.

Kuva 6. Eurooppalaisessa kone- ja laitevalmistuksessa käytettyjen rautavalujen (poislukien siis
teräsvalut!) suhteellinen osuus vuonna 2007.

kuvassa 5. Tähän kaavioon on kuitenkin suhtauduttava hyvin suurella varauksella! Kuvioon on otettu valosten tai
jatkojalostettujen valujen (siis itsensä
valimoteollisuuden) suora vienti. Kuvio
toimii erinomaisella tavalla siinä mielessä, että siitä näkee kuinka eurooppalaiset ’erityisen rikkaat ja korkean
elintason omaavat hyvinvointivaltiot’
ovat heikolla tässä tarkastelussa. Erityisen avuton on Ruotsi valujen vientimaana. Vaikeuksia tällä alalla näyttäisi olevan Italialla, Saksalla ja Suomellakin, ainakin suhteessa esimerkiksi Portugaliin, Turkkiin ja Espanjaan,
jotka tunnetusti pystyvät viemään
erittäin suuren osuuden tuotannostaan.
Mutta tuhannen taalan kysymys onkin,
kumman valmistuspolitiikka on viisaampaa - Portugalin vai Ruotsin.
Tiedämmehän eurooppalaisten valujen
nimittäin jakaantuvan seuraavalla tavalla: autoteollisuus 50 %, kone- ja laiteteollisuus 30 %, rakennusteollisuus 10
% ja muut teollisuudenalat kuten lento16

koneteollisuus, lääketeollisuus 10 %.
Rautavalujen suhteellista osuutta
koneenrakennuksessa maittain tarkastellessamme kuvassa 6 huomaamme,
että Suomi käyttää rautavalua (harmaa
valurauta ja pallografiittivalurauta
yhteensä) ylivoimaisesti eniten suhteessa kaikkiin muihin Euroopan maihin. Tähän lienee syynä esimerkiksi
paperikoneiden, dieselmoottoreiden ja
tuulivoimalakomponenttien määräävä
asema koko valunkäyttöä ajatellen.

Valimoteollisuuden tulevaisuus
Euroopassa ja maailmassa
Pääsihteeri Schumacher esitti pitkän ja
kiintoisan luennon kymmenillä kalvoilla kuinka valimoteollisuus kehittyy
maailmassa ja Euroopassa vuoteen
2020 mennessä. Hänen yllättävänkin
positiiviset näkemykset perustuivat
paljolti laajaan tutkimukseen nimeltään
’Guss 2020’. Kuitenkin tämän tutkimuksen mukaan on niin, että Länsi-

Eurooppa on koko ajan menettämässä
suhteellista markkinaosuuttaan valimotuotteiden koko maailman markkinoista. Nyt ja vuonna 2012 Länsi-Eurooppa edustaa 16 % markkinaosuutta kun
jo vuonna 2020 se on supistunut 14 %:
iin. Ja ei ole yllätys, että BRIC-maat
ovat kasvattamassa samaan aikaan
omaa osuuttaan 7 prosenttiyksiköllä
hurjaan 59 % markkinaosuuteen. Siis
BRIC-maiden markkinaosuus kasvaa
kolme kertaa suuremmalla nopeudella
kuin Länsi-Eurooppa menettää omaa
osuuttaan maailman valutuotemarkkinoista.
Pääsihteeri sanoi myös: ”During the
next years of recovery shortness of raw
material will be an important topic”.
Tällä miedolla ilmaisulla hän oikeastaan tarkoittaa sitä, että kun kasvu lopulta nytkähtää liikkeelle, valimoraakaaineiden saannista tullaan käymään
veristä kilpailua. Tämä taas nostaa
näiden raaka-aineiden hinnat hetkessä
kattoon ja siitä seuraa, no lukija varmaan jo tietääkin mitä siitä sitten
seuraa.
Pitkän yhteenvedon vuoteen 2020
ulottuvassa luennossaan pääsihteeri
tiivisti yhteen ainokaiseen lauseeseen:
”Castings are produced where needed”.
Jos CAEF:in ja pääsihteerin näkemys
todella toteutuu oikeassa elämässä,
sillä on erinomaisen suuri merkitys ja
vaikutus suomalaiselle valimoteollisuudelle - mutta siitä sitten toisella
kertaa.

Suomen
valimoteollisuus
Valutuoteteollisuusyhdistys ry esitteli
omassa puheenvuorossaan teollisuutemme toteutuneita lukuja ja tulevaisuuden näkymiä. Menneestä vuodesta
VALTYn hallituksen puheenjohtaja,
Componentan liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Tapio Rantala
totesi, että koko toimialan tuotanto oli
alkusyksyyn 2008 saakka ennätysvauhdissa. Loppusyksy ja vuoden 2009
ensimmäinen neljännes ovat olleet jo
selvästi hiljaisempia. Vuoden 2008
valimoteollisuutemme koko tonnimääräinen tuotanto laskeutui vuoden 2007
tasoon. Valurauta ja terästuotanto olivat
lievässä laskussa tuottaen 140 000
VALIMOVIESTI 2 • 2009

Kuva 7. Valutuotanto Suomessa, valurauta ja teräs. Vuoden 2008 toteutuma on jo mukana. Merkinnät: GJL = harmaa valurauta (tätä nimitettiin ennen sanalla GRS), GJS = pallograﬁittivalurauta
(muinainen ainemerkintä oli GRP), GS = teräsvalu.
Kuva 8. Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Jukka Palokangas kertoi suomalaisen
teknologiateollisuuden tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Hän myös kertoi, että tällä
kertaa lama ei ole muodoltaan jyrkkä vee tai
tuplavee. Nyt olemme tekemisissä pitkäkestoisen laman kanssa.

Kuva 9. Maailmantalouden kasvun painopiste on siirtynyt selvästi pois perinteisistä teollisuusmaista. Kuvassa esitetään (=ennustetaan) maailmantalouden kasvun jakaantuminen vuonna
2009.

tonnia valutuotteita. Painevalutuotanto
jatkoi vuonna 2006 alkanutta jyrkkää
alamäkeä tuottaen viime vuonna 5000
tonnia valutuotteita. Tämä valmistusmäärä on täsmälleen sama kuin vuonna 2003. Pitkällä tarkastelulla kuitenkin
voidaan todeta, että vuonna 1992 näitä
valutuotteita tuotettiin vain vaatimattomat 1500 tonnia. Kevytmetalli- ja
erityisesti kupariseosvalutuotanto olivat jyrkällä kasvu-uralla.
Koko valimoteollisuutemme lisäsi
vientiä vielä vuonna 2008, melkein 10
%. Valutuotteidemme suora vienti
tonnimääräisesti oli 52 000 tonnia,
jolla määrällä (37 % maan kokonaistuotannosta) Suomi oli täsmälleen
”Euroopan keskimääräinen viejä”.
Tässä siis puhutaan valimoiden suorasVALIMOVIESTI 2 • 2009

ta viennistä, ja vaikka tämä tunnusluku
kertookin hyvin paljon eri maiden
valimoteollisuuksien kilpailukyvystä,
tähän tunnuslukuun lukijan kannattaa
asennoitua niin, että se on vain yksi
tunnusluku muiden tunnuslukujen
joukossa. Vasta, kun analysoidaan
tarkasti koko valtakunnan suora- ja
epäsuora valujen vienti yhdessä ja
erikseen, voidaan vetää tarkemmat
johtopäätökset valimoteollisuutemme
ja koko kone- ja laiterakennusteollisuuden kilpailukyvystä.
Kalenterivuosi 2008 tuotti kuitenkin
kaikkien aikojen ennätyksellisen liikevaihdon valimoillemme, joka oli 461
miljoonaa euroa. Liikevaihdossa oli
kasvua 6 % vuoteen 2007 verrattuna.
Suomen valimoteollisuuden henkilös-

tömäärä oli lievässä laskussa vuonna
2008, alamme työllisti noin 3100 henkilöä.

Suomen
teknologiateollisuus
Yleistä
teknologiateollisuudestamme
Pääekonomisti Jukka Palokangas Teknologiateollisuus ry:stä kertoi salintäyteiselle yleisölle koko teknologiateollisuutemme tilasta ja tulevaisuuden
näkymistä. Hänen luentonsa otsikko
oli ”Teknologiateollisuuden tilanne ja
näkymät”. Tämä aina kovasti odotettu
luento on meille valimomiehille erityi17
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sen merkityksellinen sen vuoksi, että
valimoteollisuus kasvaa ja kuihtuu
täsmälleen siinä vauhdissa, jonka mukaan Suomen teknologiateollisuus elää.
Teknologiateollisuus on ylivoimaisesti merkittävin elinkeino Suomessa
vastaten 60 % Suomen koko viennistä.
Tutkimus- ja kehitysinvestoinneista se
rahoittaa 75 %. Alan yritykset työllistävät suoraan 274 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien lähes 700 000 henkilöä eli runsaan
neljäsosan Suomen koko työvoimasta.
Hyvin hätkähdyttävän tiedon Palokangas toi taas kerran esille aivan lukujen
valossa. Seuraavan 15 vuoden aikana
poistuu teknologiateollisuudesta 100
000 työntekijää eläkkeelle. Siis Suomi
tarvitsee 100 000 kansainvälisen tason
osaajaa, joiden tulee olla huippukoulutettuja, sitkeitä, joustavia, valmiita
jatkuvaan työn ohessa kouluttautumiseen ja luultavasti näiden tulee jaksaa
työskennellä selvästi pidempään kuin
edellisen sukupolven työntekijät. Tässä on valtava haaste koulutuksen suunnittelijoille ja käytännön toteuttajille
sekä luonnollisesti tuleville teknologiateollisuuden työntekijöille.
Teknologiateollisuutemme kilpailee
maailmansarjassa, sillä yli 70 % tuotannosta menee vientiin. Tämä myös
tarkoittaa sitä, että pienetkin yritykset
kuuluvat kansainvälisiin verkostoihin
ja ovat jatkuvasti alttiina jatkuvasti
kovenevalle globaalille kilpailulle.
Kilpailu kaikessa (esimerkiksi hinta,
laatu ja toimitusaika) kovenee kovaa
vauhtia edelleen ja tämä pääasiassa
johtuu siitä, että tuottavuus kasvaa
kovaa vauhtia Aasiassa ja Itä-Euroopassa.

Teknologiateollisuuden
menestys on
hyvinvointimme edellytys
Teknologiateollisuutemme menestys
on hyvinvointimme edellytys ja tämä
tosiasia on hyvä pitää mielessä, kun
tarkastellemme asioita teknologiateollisuuden sisällä. Maailmantalous kasvaa nopeimmin perinteisten teollisuusmaiden ulkopuolella. Tähän yhtenä
syynä on se, että Suomen tuottavuuden
parantumista nopeampi kustannusten
kasvu siirtää työtä halvemman kustannustason maihin (pääasiassa BRIC maihin). Olemme nyt suuressa murrostilanteessa, jossa maailmantalouden
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kasvun painopiste on auttamatta siirtynyt pois perinteisistä teollisuusmaista. Pohjois-Amerikka, Länsi-Eurooppa
ja Japani painivat tällä hetkellä ”mutasarjassa”, jos Kiinaa, Intiaa, muuta
Aasiaa, Lähi-itää sekä Afrikkaa kuvaisi jääkiekkotermein mestaruussarjan
- tai ehkä peräti NHL:n - joukkueiksi.
Tätä meille surullista ja erittäin haastavaa tilannetta havainnollistaa oivallisesti oheinen ajantasaistettu kuva 9.

Teknologiateollisuutemme
tilanne
Pääekonomisti Palokankaan esittämät
luvut ja kalvot perustuivat luentopäivänä vuoden 2008 viimeisen neljänneksen aikana kerättyihin tietoihin.
Tätä kirjoittaessani Teknologiateollisuus ry:n internetsivuille on ilmestynyt
kaikki seminaarissa esitetyt kalvot
uusimpaan tietoon perustuen päivitettynä. Odotettu ja pelätty taloudellisen
toimeliaisuuden väheneminen on ollut
paljon pelättyäkin rajumpi. Ja edelleen
Teknologiateollisuus ry ilmoittaa, että
taantuman pohjaa ei ole saavutettu.
Vuosi 2008 näytti vielä seminaarissa esitetyissä kalvoissa ihan kohtuulliselta, koska se oli ennusteen muodossa.
Todellisuus nyt on kuitenkin aivan
toista. Koko teknologiateollisuutemme
liikevaihto romahti tämän vuoden
tammi-helmikuussa 26 % alaspäin kun
verrataan tilannetta tammi-helmikuuhun vuonna 2008.
Valimoteollisuus kuuluu Teknologiateollisuus ry:n jaottelussa alaryhmään metallien jalostus. Yhteensä on
olemassa 4 alaryhmää, joista ’metallien jalostus’ on toiseksi pienin 11 miljardin euron liikevaihdolla ja 16 000
työntekijällään.
Metallien jalostus -alaryhmällä on
vuosi 2009 alkanut vielä yleistä kehitystä paljon huonommin. Tuotanto
metallien jalostusryhmässä oli tammihelmikuussa kaikkiaan 59 % pienempi
kuin viime vuonna samaan aikaan. Ja
maailmalle toimitetut tilaukset vähenivät jopa 63 %, joten ei tullene viennistä lähivuosina sellaista pelastavaa
tekijää, joka selitti Suomen menestystarinan ja nopean elpymisen vuosien
1990- 1994 lamasta. Tämä tosiasia
koskenee yhtälailla kaikkia neljää
alaryhmää teknologiateollisuuden sisällä. Maailmalla monessa valtiossa on
paljon suurempia ongelmia kuin kon-

sanaan Suomella ja näistä maista ei
tule lähivuosina Suomeen tilauksia –
korkeintaan jo annettujen tilausten
peruutuksia.
Kuinka edellä olevat asiat ovat näkyneet ja näkyvät valimoidemme liikevaihdossa, siitä valitettavasti kirjoittajalle ei ole tietoa. Voisi kuitenkin
epävirallisesti arvioida, että valimoteollisuuden tilanne ei ihan näin huono
ole kuin tässä tilastointitarkoituksessa
olevalla verrokkiryhmällä (= metallien
jalostus). Tämä arvioni perustuu siihen,
että kone- ja metallituoteteollisuuden
tuotanto – täällähän valimoteollisuutemme asiakkaat ovat - on pärjännyt
alkuvuonna selvästi paremmin kuin
’metallien jalostus’ alaryhmä. Asiakaskuntamme liikevaihto oli ”vain” 12 %
pienempi kuin vuosi sitten samaan
aikaan.

Teknologiateollisuuden
tulevaisuuden näkymät
Tutkittu tieto kuitenkin kertoo, että
asiakaskuntamme (joksi tässä tarkastelussa oletan kuuluvan yksinomaan
kone- ja metalliteollisuuden Suomessa)
sai tammi-maaliskuussa euromääräisesti 59 % vähemmän tilauksia kuin
vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2008.
Joten aiemmin mainittu vain 12 %
liikevaihdon väheneminen tulee olemaan hyvin lyhytaikainen ilon aihe.

Valimoteollisuutemme
tulevaisuuden näkymät
Kone- ja laiteteollisuuden tilausten
väheneminen noin 60 %:lla realisoituu
täysimittaisesti kesän ja alkavan syksyn
aikana valimoteollisuuteemme. Valimoiden asiakkaat purkavat lisäksi
korkeasuhdanteen aikana hankkimiaan
ylimääräisiä valuvarastoja, joka entisestään pahentaa valimoiden tilannetta.
Edellisiin ja myös moniin muihin tässä
mainitsemattomiin vahvistettuihin
tietoihin viitaten voidaankin asettaa
perustellusti kysymys: Onko käsillä
oleva ja erityisesti tuleva valimoteollisuutemme toiminnan romahtaminen
jopa suurempi kuin vuonna 1990 - 1992
tapahtunut 33 % tuotannon syöksy
kahdessa vuodessa.
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Lähteet
teknologiateollisuus ry; teknologiateollisuus
ry, VALTY; CAEF; Valun Käytön Seminaari
2009 sekä muut kirjalliset lähteet. Valokuvat
ovat kirjoittajan ottamia. Artikkeliin liittyvän
täydellisen lähdeluettelon ja kuvaluettelon voi
lukija pyytää sähköpostilla: olavi.piha@tkk.ﬁ.
Tämä artikkeli ei edusta SVY:n virallista kantaa. Artikkelin laatija vastaa yksin mahdollisista virhetulkinnoistaan ja ennusteistaan. Artikkelissa käytetyt ja mainitut lähteet sen sijaan
perustuvat toteutuneisiin tapahtumiin. Mikäli
lukija haluaa lisää tietoa esimerkiksi Euroopan valimoteollisuuden ennusteista vuoteen
2020, hän voi olla kirjoittajaan yhteydessä.
Katsotaan kuinka voin toimittaa pääsihteeri
Max Schumacherilta saamani taustatutkimuksen nimeltään GUSS 2020, jossa on reilut
100 sivua tiivistä asiaa. Myös pääsihteerin
näyttämistä kalvojen (45 kappaletta) toimittamisesta kysyjälle voidaan keskustella.

Kuva 10. Teknologiateollisuus ry:n Valutuoteteollisuusyhdistys ry muisti ansiokkaasti valimoteollisuudessa toiminutta Pentti Mutasta seuraavalla juhlavalla todistuksella. ”TODISTUS. Pentti
Mutanen, ABB Oy Marine. Pentti on oman alansa vahva, loogisen ajattelutavan omaava asiantuntija. Tähän ominaisuuteen yhdistyvät myös eri laitteisiin kohdistuvat komponenttien hankinnat,
joista valujen osuus on merkittävä. Valimoiden kanssa tehtävän ja tehdyn yhteistyön puitteissa
Pentistä on selvästi noussut esiin suomalaisuus ja halu tehdä tiivistä yhteistyötä nimenomaan
suomalaisten valimoiden kanssa, luottaen niiden kykyyn tuottaa laadukkaita valukomponentteja.
Kun yhteistyöhön liitetään Pentin rauhallisuus käsitellä eri asioita, vaikeitakin, tuloksena on suuri
määrä molempia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja ja toiminnallisia tuloksia. Luotamme, että Pentillä riittää aktiviteettia tulevaisuudessakin kehittää ja rakentaa vastaavia asioita, kuten tähänkin
saakka, meidän valimolaisten kanssa”.

Kuva 11. Teknologiateollisuus ry:n Valutuoteteollisuusyhdistys ry muisti stipendillä oivallisesti
toiminutta alan nuorta toimijaa, joka oli diplomi-insinööri Tomi Peräsaari. Stipendin myöntämiskirjassa on perusteluna mainittu mm. seuraavaa: ”Diplomi-insinööri Tomi Peräsaari on parin viime
vuoden ajan vastannut menestyksellisesti TKK Valutuotetekniikan Työsuojelurahaston rahoittamista projekteista. Tomi tunnetaankin valimoiden piirissä uutterana ja syvällisesti asioihin perehtyvänä tutkijana. Tomin jatko-opinnot ovat myös hyvässä vauhdissa ja niiden teemana on se, kuinka
työolosuhteita parantavat toimenpiteet itse asiassa tehostavat samalla myös työn tuottavuutta.”
Kuvassa diplomi-insinööri Tomi Peräsaari vastaanottaa stipendin VALTYn hallituksen puheenjohtaja Tapio Rantalalta.
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suomalainen valimotoimitoiminta
maapalloistuu, 2. osa

Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
ja
URV Supply System

Olavi Piha

Uudenkaupungin Rautavalimon perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi
60 vuotta. Yrityksen historia on kiehtova tarina yhden sitkeän ja ahkeran miehen yrityksestä yhdeksi tämän hetken suurimmaksi kotimaisen koneenrakennusteollisuuden valutoimittajaksi. Valimoyritys onkin viisinkertaistanut liikevaihtonsa 2000-luvulla.
Uudenkaupungin Rautavalimo on kehittänyt ainutlaatuisen liiketoimintastrategian, jota kutsutaan nimellä ”URV Supply System”. Konseptissa yhdistyvät pohjoismainen valuosaaminen sekä low cost -maiden kustannustaso tehokkaalla ja
uudella tavalla.
URV ja yrityksen englanninkielinen lyhenne on maailmalla helppo muistaa, se
kun lausutaan kuten ’you are we’. Tämä hauska sattuma yrityksen kirjainten ja
lausunnan kanssa oikeastaan kuvastaa URV:n aktiivista halua kuunnella asiakkaittensa toiveita huolella.
URV ja suomalaiset valimot
maailmalla
Seitsemän suomalaista valimoyritystä
harjoittaa tällä hetkellä valmistustoimintaa ulkopuolella Suomen rajojen ja
lisäksi parhaillaan rakennetaan uutta
suomalaisomisteista valimokapasiteettia Intiaan. Aloitetun artikkelisarjan ja
tämän artikkelin tarkoituksena on selvittää niitä syitä, miksi kehitys on
mennyt alallamme nopealla aikataululla tähän suuntaan. Artikkelisarjan tarkoituksena on myös selvittää valimoteollisuuden ulkosuomalaisten työpaikkojen suhde kotimaan työpaikkoihin ja
millä tavalla se mahdollisesti poikkeaa
lähimmistä verrokkiteollisuuksista ja
miksi. Lähimmät vertailuteollisuudet
lienevät kone- ja laiteteollisuus sekä
metallien jalostusteollisuus. Koko
teknologiateollisuuden työntekijöistä
tunnetusti yhä suurempi osa työskentelee ulkomailla. Suomalaisyrityksissä
20

on maailmalla jo 290 000 työntekijää,
kun heitä Suomessa on alle 270 000.
Muualla kuin Suomessa työskentelevien määrä kasvoi viime vuonna 13
000:lla. Kolme suurinta maata ovat
Kiina, Intia ja Yhdysvallat. Eniten
uutta väkeä palkattiin Intiassa, jossa
työntekijöitä tuli lisää 5000. Suomessa
väkimäärä pysyi ennallaan, kun vielä
alkuvuonna 2008 tehdyt lisäykset
kääntyivät loppuvuonna laskuksi.
Artikkelisarja liittyy TKK Valutuotetekniikan tutkimusyksikön ja Suomen
Akatemian tutkimusohjelmaan, joka
tarkastelee suomalaisen valimotoiminnan kilpailukeinoja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä artikkeli perustuu pääosin URV:n toimitusjohtaja
Pekka Kemppaisen sekä URV:ssä pitkän uran tehneiden Jouko ja Jorma
Saarion kanssa käymiini keskusteluihin. Lukuisat muut henkilöt ovat olleet
myös keskusteluissa mukana, joille
kaikille lähetän kiitokseni. Artikkelin

perustana on lisäksi ollut valimoyrityksen vaiheista ja Uudenkaupungin
teollisesta historiasta kertovaa kirjallista materiaalia.

URV:n strategia ja päämäärä
Yrityksen toimintamalli on tiettävästi
ainoa laatuaan maailmassa. Oma valunvalmistus keskittyy Uuteenkaupunkiin (Suomi), Karlstadiin (Ruotsi) ja
Koseen (Viro), joissa valmistetaan
valumallivarusteet ja protosarjat yhteistyössä asiakkaan kanssa. Valutuotteen hyvä valettavuus takaa virheettömät sarjatuotteet, jotka aiheuttavat
mahdollisimman vähän sarjanaikaisia
laatuongelmia. Valutuotteen kehittelyssä käydään itse tuotteen toiminnan lisäksi koneistukseen ja asennukseen
liittyvät seikat kohta kohdalta lävitse.
Näin vähennetään konstruktiomuutokset minimiin varsinaisen sarjavalmistuksen alettua. Jos asiakas on suomaVALIMOVIESTI 2 • 2009

lainen, yhteinen kieli ja läheisyys ovat
merkittävä etu molemmille osapuolille.
URV on joustava ja monipuolinen
toimittaja myös niin, että se valmistaa
valukomponentteja valuina, koneistettuina osina ja osakokoonpanoina omassa ja sopimusvalmistuksessa, aina
asiakkaan tarpeen mukaisesti.
URV:llä on sopimusvalmistusta
tällä hetkellä Kiinassa. Seuraava sopimusvalmistusmaa on Intia, jossa asiaa
valmistelevat neuvottelut on jo aloitettu. Isoja, vaativia valuja valmistutetaan
Koreassa ja Japanissa. Rautavalimo
onkin asettanut päämääräkseen kasvaa
valujen tähtisopimusvalmistajaksi
globaaleilla markkinoilla toimiville
asiakkaille.

Vuosi 2001,
URV vaihtaa omistajaa
Huhtikuussa 2001 tuli tietoomme merkittävä valimokauppa. Uudenkaupungin Rautavalimo Oy oli vaihtanut
omistajaa. Yrityksen koko osakekanta
oli siirtynyt toimitusjohtaja Jouko
Saariolta DI Pekka Kemppaiselle ja
Aboa Venture Management Oy:lle.
Jälkimmäinen on turkulainen pääomarahastoja hallinnoiva sijoitusyhtiö.
Näistä rahastoista on tehty sijoituksia
35 kasvuyritykseen. Valimon liikevaihto oli tässä vaiheessa 44 miljoonaa markkaa ja henkilökuntaa 63. Yrityksen toimitusjohtajaksi tuli Pekka Kemppainen.

Vuosi 2002,
URV Supply System syntyy
Vuonna 2002 laadittiin yritykselle
uusi strategia, jonka mukaan yritys
”keskittyy globaalisti menestyviin
asiakkaisiin ja pyrkii maailmanlaajuiseksi valuteknologiapartneriksi”. Strategiassa korostettiin myös kustannustehokkuuden lisäämistä, tuotannon
hajauttamista ja hintakilpailukyvyn
kasvattamista. Asiakkaina olivat tässä
vaiheessa mm. Kone Oy, Metso Paper,
ABB, Sisu Diesel ja Wärtsilä, kaikki
ympäri maailmaa toimivia yrityksiä.
URV kehitti ainutlaatuisen yhteistyökuvion ns. URV Supply System konseptin, jota yritys viimeisteli vuodet
2003 ja 2004. Konseptin keskeinen
ajatus on se, että URV valmistuttaa
uusista tuotteista valumallivarusteet
Suomessa ja valaa koevalut Uudessakaupungissa. Näin voidaan testata sekä
VALIMOVIESTI 2 • 2009

Uudenkaupungin Rautavalimo täyttää 60 vuotta marraskuun 1. päivä tänä vuonna. Komeaa on
yrityksen tuotannon kasvu ollut, erityisesti viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Valutuotteiden tuotanto painossa mitattuna on lähes satakertaistunut. Osaava henkilöstö, hyvät asiakkaat
ja uusittu teknologia ovat muodostaneet pohjan valimon kehittymiselle Uudessakaupungissa ja
luonnollisesti myös muissa yhtiön valimoissa. Kuvassa Uudenkaupungin yksikkö kesällä 2008
ilmasta katsottuna.

valumallivarusteiden että valukappaleiden laatu kotivalimossa ja tehdä
kaikki tarvittavat muutostyöt valumalleihin mahdollisimman nopeasti. Näin
valmistetut ensimmäiset valutuotteet
menevät asiakkaalle hyväksyttäväksi.
Kun asiakkaan hyväksyntä on saatu ja
tämä vaihe on kokonaisuudessaan
saatu kunnolliseen päätökseen, valumallit lähetetään lentorahtina Kiinaan,
jossa valmistetaan tuotteen pitkät sarjat.
Toimitusvarmuuden takaamiseksi Uudessakaupungissa pidetään toimivat
valumallivarusteet.
Kiinalaisia valimoita oli alkuun vain
yksi ja se sijaitsi Jinanin kaupungissa,
traktoritehtaan yhteydessä. Jinan sijaitsee Pekingin ja Shanghain puolivälissä.
Kiinalaisten toimittamat valut tosin
eivät alkuun vastanneet laadultaan
länsimaista tasoa, jonka vuoksi aloitettiin kiinalaisten valimoiden kanssa
kehitysohjelma. Koekappaleiden ja
valumallien kanssa Kiinaan matkustaa
Uudestakaupungista asiantuntijoita
opettamaan valujen valmistamista ja
antamaan teknistä tukea. Näin taataan
tuotteiden laatu.
URV Supply Systemin kantava
ajatus on myös se, että Uudenkaupungin valimo keskittyy proto- ja lyhytsarjojen tekemiseen. Tämä toimintamalli
pitää valimon kannattavana ja sallii
oman kehitystyön. Asiakas saa aina

tarvitsemansa valutuotteet joko valmistettuna Kiinassa tai eräissä tapauksissa
Uudessakaupungissa tai Kosessa. Valmiit tuotteet tuodaan Eurooppaan laivoilla, esimerkiksi Rotterdamiin, josta
ne siirretään Itämerelle sopiviin laivoihin. Näillä laivoilla kontit kuljetetaan
Rauman satamaan. Rekat tuovat viimeisen matkaosuuden joko URV:lle tai
asiakkaan tarpeen mukaan suoraan
asiakkaalle muualle Suomeen.

Vuosi 2004,
BRV aloittaa toimintansa
Vuonna 2004 URV:n palveluksessa oli
jo 88 työntekijää, kun vuotta aiemmin
työntekijävahvuus oli 62. Liikevaihto
oli pyöreästi kymmenen miljoonaa
euroa. Kasvu oli tässä vaiheessa kaikissa toiminnoissa ripeää. Elokuussa
2004 toimitusjohtaja toteaa lehtihaastattelussa, että toistaiseksi tuotteiden
suunnittelu, tuotekehitys ja kokoonpanotehtaat toimivat Suomessa, mutta
kun puhutaan suurista sarjoista, niiden
tekijöitä on lähdettävä etsimään halvemmista maista.
Vuonna 2004 URV perusti Viroon
oman valimon, jota kutsutaan lyhenteellä BRV, sanoista Baltian RautaValimo. Tuotantolaitoksen sijainti on noin
40 km Tallinnasta, Kosen kunnassa.
Alue on tunnettu ainakin 100 vuotta
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teollisuusalueena. Siellä oli jo ennen
neuvostoaikaa betoni-, puu- ja metallituotantoa. Kosessa sijaitsee myös
virolaisia valimoita, ja muutenkin Virossa on valimotoiminnalla hyvin pitkät
perinteet. Tällä alueella sijaitsee edelleen iso ja komea Kosen kartano.
Kosessa sijainnut 2500 m2 kokoinen
tehdasrakennus muutettiin BRV:n tuotantotiloiksi. Valimolaitteiden hankinta ja asennus olivat valimon ylösajovaiheessa URV:n vastuulla. Paikan
päällä Kosessa oli useita URV:n asiantuntijoita ja mm. Jussi Saarikoski, joka
edelleen vetää Kosen toimintaa valimopäällikkönä.
BRV keskittyy yksittäiskappaleisiin
ja lyhyisiin sarjatoimituksiin. Tuotteiden paino vaihtelee 20 - 650 kiloon.
Keernallisten tuotteiden osuus on jatkuvasti kasvanut. Raudan sulatus tapahtuu koksilla kupoliuunissa, ja panoksen koko vaihtelee 2 - 2,5 tonniin.
Kupoliuuni on ulkona ja etusäiliö valimossa sisällä. Sulatus suoritetaan 2
- 3 kertaa viikossa. Vuosituotanto on
nyt noussut reilusti yli 1000 tonnin,
vaikka kaikki toiminta ja tuotanto
alussa oli kovinkin vaatimatonta.
Kosen alueelle tulijalla oli alkuun
myös suuria ongelmia työntekijöiden
saamisessa. Vasta vuoden, parin päästä perustamisesta alkoi tulla oikein
imua, jopa muista paikallisista valimoista. Virossa oli ja on edelleen
erittäin korkeatasoisesti koulutettua
valimohenkilöstöä, joka on käynyt
perusteellisen koulutuksen valimotyöntekijän tehtäviin. Nyt vuonna 2009
BRV:llä tämä tärkeä seikka on hyvässä
kunnossa. Valimotyöntekijät vaihtavat
tehtävää työtilanteen mukaan, ja homma hoituu itseohjautuvasti. Työntekijöiden määrä oli alussa 15 mutta on nyt
kasvanut 30:een. Naisia tästä määrästä
on 6. Uudenkaupungin myyntiorganisaatio myy BRV:n valmistamat valutuotteet, joten BRV on yksinomaan
valmistusyksikkö. Suomalaisia työntekijöitä tehtaalla on tällä hetkellä tehtaan
toiminnasta vastaava valimonpäällikkö
Jussi Saarikoski.
Vuosien 2004-2005 aikana raakaaineiden ostohinnat räjähtivät moninkertaisiksi, mutta asiakkaat eivät hyväksyneet muutoksia sovittuihin myyntihintoihin kuin vasta pitkällä viiveellä.
Samaan aikaan URV:n kasvu oli 30 - 40
% vuodessa. Tilanne johti vaikeisiin
kasvukipuihin, joista päästiin ohi vas22

ta vuoden 2006 aikana. Tässä vaiheessa yrityksen johtoa myös vahvistettiin.
Vuonna 2005 Uudenkaupungin valimonjohtajaksi tuli DI Erkki Karvonen.

Vuosi 2006,
kasvu jatkuu
Vuosi 2006 oli nopean liikevaihdon
kasvun aikaa. Liikevaihto oli jo 21,5
miljoonaa euroa, josta oman valmistuksen osuus 14 miljoonaa euroa.
Rautavalimon työntekijöiden määrä
Uudessakaupungissa oli kasvanut noin
sataan.

Vuosi 2007,
yrityksen omistus laajenee
Tammikuussa 2007 yrityksen johto
piti tulevaisuuden näkymiä hyvinä ja
kertoi tarpeesta palkata lisää työntekijöitä. Näin Rautavalimo oli kasvanut
yhdeksi Uudenkaupungin suurista
työnantajista.
Kesäkuussa 2007 tuli taas yrityskauppauutisia. Aboa Venture Management Oy ja toimitusjohtaja Pekka
Kemppainen myivät yhtiön koko osakekannan Primaca Partners Oy:n johtamalle omistajaryhmälle sekä yhtiön
toimivalle johdolle. Ostajana toimi
edellä mainituista toimijoista muodostettu Pricasting Oy. Kun yrityskauppa
tehtiin, Rautavalimon liikevaihto oli
25 miljoonaa euroa työllistäen 120
henkilöä. Yritys oli nelinkertaistanut
liikevaihtonsa viidessä vuodessa. Rautavalimo oli kasvanut yhtä aikaa Suomessa, Virossa ja Kiinassa. Monet
metallialan toimijat näkevät Aasian
uhkana, mutta se voi olla myös suuri
mahdollisuus suomalaisille yrityksille.
URV tekee yhteistyötä yli 10 kiinalaisen metalliyrityksen kanssa, joille on
räätälöity pitkäaikaiset sopimukset.
Pitkäjänteisyys sopimuksissa tarkoittaa, että Rautavalimon kannattaa kehittää voimallisesti näiden valimoiden
toimintaa. Yhteistyössä kiinalaisten
kanssa Rautavalimon asiantuntemus
koulutus- ja laatuasioissa ovat avainasemassa.

Vuosi 2008,
Heavycast Karlstad ostetaan
Syyskuussa 2008 tuli taas valimouutinen. Metso oli myynyt Ruotsissa toimivan Metso Foundries Karlstad AB:

n osakkeet Primaca Group:in kokoamalle sijoittajaryhmälle. Pricasting Oy,
sen omistajat suoraan ja Karlstadin
valimon johto muodostavat edellä
mainitun sijoittajaryhmän. Metso jatkaa
16,7 % osuudella vähemmistöosakkaana perustettavassa uudessa Heavycast
AB -yhtiössä, johon Primaca siirsi
ostamansa osakkeet.
Primaca Group on suoriin omistuksiin keskittynyt yhtiö, joka toimii
pääasiassa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Primaca Group on suomalainen yritys, joka kehittää omistuskohteitaan osallistumalla aktiivisesti yritysten toimintaan yhdessä omistajien
ja toimivan johdon kanssa. Vuonna
2008 Primaca hallinnoi 16 yhtiötä,
joiden yhteenlaskettu liikevaihto on
noin 700 miljoonaa euroa ja jotka
työllistävät yhteensä 2800 henkilöä.
Kaupan tapahtuessa syyskuussa 2008
Primacan hallinnoimiin yhtiöihin kuuluu yksi valimo, joka on Uudenkaupungin Rautavalimo Oy, jonka liikevaihto vuonna 2008 oli 33 miljoonaa
euroa. Karlstadin valimon tuotteista
meni kaupantekohetkellä yli 80 %
Metson ulkopuolisille asiakkaille.
Karlstadissa sijaitsevan Heavycast
AB:n ympäristöluvan rajoittama valmistuskapasiteetti vuodessa on 15 000
tonnia. Todellisuudessa kapasiteetti on
huomattavasti suurempi. Tuotannosta
noin 3000 tonnia on varattu pehmopaperi-, paperi- ja kartonkiteollisuudelle.
Heavycast AB:n liikevaihto vuonna
2008 oli noin 28 miljoonaa euroa. Se
työllisti 160 työntekijää vuokratyövoima mukaan lukien. Valimon valettavat
materiaalit ovat suomugraﬁittivalurauta ja pallograﬁittivalurauta. Pallograﬁittivalun maksimipaino on 50 tonnia.
Valimolla on myös oma malliveistämö.
Valusuunnittelun käytössä on tuotteiden simulointiin Magma Soft. Suunnitteluosaston käytössä ovat mm. AutoCAD ja Ironclad. Sulatuskapasiteettia valimolla on 10 tonnia tunnissa,
jolla syntyy tulevaa kasvua varten noin
60.000 tonnia sulaa rautaa vuodessa.
Heavycast AB:n valimon historia
ulottuu vuoteen 1860, joten yritys
täyttää ensi vuonna 150 vuotta. Se ei
ole Ruotsin valimoteollisuudessa kovin
poikkeuksellista, mutta erittäin kunnioitettava ikä kuitenkin. Valimon ensimmäinen, todella merkittävä tilaus oli
valaa Karlstadin kirkon kirkonkello.
Valimo oli kuitenkin ehtinyt palaa maan
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Heavycast AB (siis entinen Metso
Foundies Karlstad AB) kuuluu Pohjois-Euroopan johtaviin suurten käsikaavausvalujen, kuten tuulivoimalakomponenttien, jenkkisylintereiden ja
dieselmoottoreiden valmistajiin. Valettavien tuotteiden painoalue vaihtelee
välillä 200 kg - 150 tonnia.

Heavycast AB lienee valimopiireissä tunnetuin suurista jenkkisylintereistään, jotka saattavat painaa
jopa 150 tonnia kappale.

Karlstadin yksikön suurin kasvupotentiaali nähdään olevan tuulivoimalasektori, joka ei Metson ilmoituksen
mukaan kuulu sen ydintoimintoihin.
Tuulivoimaloiden komponentit muodostavat yli puolet valimon liikevaihdosta.
Valettujen napakappaleiden valupainot
ovat lähellä 30 tonnia ja ne valetaan
pallograﬁittivaluraudasta.
VALIMOVIESTI 2 • 2009
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tasalle historiansa ensimmäisen viiden
vuoden aikana, mutta kirkonkello saatiin valettua uudelleen rakennetussa
valimossa vuonna 1865. Jo vuonna
1895 valimossa valettiin ensimmäinen
jenkkisylinteri. Vuonna 1936 valimo
liitettiin Axel Johnson Group:iin. Toisen maailmansodan jälkeen päästiin
muuttamaan nykyiseen paikkaan,
Lambergetiin. Seuraava yrityskauppa
tapahtui 50 vuoden tauon jälkeen vuonna 1986. Valimon osti suomalainen
Valmet, joten Karlstadin valimokin
muuttui ensin osaksi Valmetia ja vuonna 2001 osaksi Metso-konsernia.

Vuosi 2008,
uusi valuhalli
Lokakuussa 2008 valmistui uusi valuhalli Uudenkaupungin valimoon,
kooltaan 2250 m2. Laajennuksen myötä valimon tilat kasvoivat nyt lähes
12000 neliömetriin, noin 12-kertaiseksi ensimmäiseen teollisuusalue Sannon
valimorakennukseen verrattuna. Valimossa vietettiin lokakuun viimeisenä
keskiviikkona juhlailtaa sadan kutsuvieraan kanssa. Johtaja toteaa juhlapuheessaan: ”Uusi halli symboloi myös
Rautavalimon uudistumisprosessia,
johon kuuluu ilmeen uudistaminen
uutta logoa myöden. Lisäksi hallissa
kiteytyy rautavalimon aikoinaan perustaneen Saarion perheyrityksen loppu
ja toisenlaisen omistajuuden alku.
Laajennus mahdollistaa nyt Rautavalimon sulatuskapasiteetin kolminkertaistamisen. Valettava kappalekoko
kasvaa kahdesta kuuteen tonniin. Valmistuskapasiteetti kaksinkertaistuu.”
Tilaisuudessa puhunut kaupunginjohtaja Kari Koski totesi omassa puheessaan Rautavalimon kasvaneen Uudenkaupungin neljänneksi suurimmaksi
yritykseksi.

Vuosi 2008,
SVY:n 61. vuosikokous
Vuonna 2008 URV liittyi niiden suomalaisten valimoiden joukkoon, jotka
järjestävät SVY:n vuosikokouksen. Ja
oikein hyvä niin, että järjestävien valimoiden joukko kasvaa, sillä viimeisten
vuosikymmenten suuntaus on ollut,
että näiden valimoiden määrä on pienentynyt.
Lokakuussa 2008 järjestettiin SVY:
n 61. vuosikokous Uudessakaupungis24

Yrityksen avainhenkilöitä oikealta alkaen: toimitusjohtaja Pekka Kemppainen (URV), toimitusjohtaja Johan Ortfeldt (Heavycast AB, Karlstad), valimon johtaja Erkki Karvonen (URV, Uusikaupunki), talouspäällikkö Björn Leimar (Heavycast AB, Karlstad), markkinointipäällikkö Marko Rauska
(URV, Uusikaupunki), asiakkuusjohtaja Risto Hovi (URV) ja lisäksi projektitehtävissä Niko Turunen
(B-Cast Oy).

Rautavalimon kesällä 2008 eläkkeelle siirtynyt valimopäällikkö Jorma Saarion kunniatehtävä oli
valaa uuden hallin juhlavalu. Ja hienostihan se onnistui 45 vuoden valimokokemuksella.

sa, ja järjestäjänä toimi Uudenkaupungin Rautavalimo Oy yhdessä SVY:n
kanssa. Esitelmätilaisuudessa puhunut
URV:n ja Heavycastin hallituksien
puheenjohtaja Arno Pelkonen vakuutti uskoa valimoliiketoiminnan tulevaisuuteen kunhan alan toimintamalleja ja
teknologiaa kehitetään riittävästi globaalissa kilpailussa pärjätäksemme.
Päivän mittaan pidettiin hiihtokilpailut, tiettävästi ensimmäisen SVY:n
vuosikokouksen yhteydessä pidetyt.
Kokousvieraan tutustuivat myös Autotehtaaseen sekä Automuseoon. Valimo-

vierailu URV:n uudistettuihin tuotantotiloihin oli odotettu tapahtuma. Iltajuhla oli erittäin hauska, olihan paikalla esiintymässä kaksi suomenmestaria
ja yksi maailmanmestari. Imitaattori
Jarkko Tamminen viihdytti yleisöä
imitoimalla valimoalan tunnettuja
persoonia. Janne Virtanen, voimamies
ja samalla maailmanmestari omalla
alallaan, yritti parantaa henkilökohtaista nostoennätystään ja saada samalla
aikaiseksi uusi maailmanennätys. Yleisö eli yrityksessä aktiivisesti mukana
ja kannusti kaikin keinoin. Tällä kertaa
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Keernat valmistetaan joko keernatykillä aina 70 litraan asti tai käsin sullomalla. Hiekkajärjestelmässä elvytetään ja uudelleen käytetään 75 – 80 % kaavaus- ja keernahiekasta. Perushiekka on
raekooltaan määritetty, pesty kvartsihiekka. Keernanvalmistuksen sideaineena on alphaset-hartsi
ja amiinikovetteinen cold-box.

uusi ennätys ei kuitenkaan Uudessakaupungissa onnistunut.
Monet illallisvieraat ihmettelivät ja
paheksuivatkin töihin juovuksissa
saapunutta miestarjoilijaa, joka heilui
ja hoippui tarjottimien kanssa. Moni
illallisvieras jo mietti, että pitäisikö
mennä hotellin johdolle asiasta ilmoittamaan. Vasta kun Leolle – superviinuri Leo Mäkiselle – ilmestyivät rullaluistimet jalkaan, alettiin epäillä pientä jekkua Leon puolelta. Ja kyllä Superviinuri Leo myös laulaa osaa kun
kyseessä ovat illan hehkeät daamit, hän
on moninkertainen Suomen viihdyttäjämestari ja sen esiintymisestä todella
huomasi.
SVY:n toimintaan Rautavalimolla
toimivat jäsenet ovat osallistuneet
vuosikymmenten aikana käymällä
vuosikokouksissa ja osallistumalla
moniin GIFA-matkoihin ja muihin
ulkomaan opintomatkoihin. Jorma
Saario on toiminut SVY:n hallituksen
jäsenenä vuosina 1989 – 1995.
Nykyisessä SVY:n hallituksessa on
URV:n edustus mukana Juha Levanderin ollessa hallituksen jäsen ensimmäistä kauttaan. Pekka Kemppainen on
toiminut yhdistyksemme hallituksen
varapuheenjohtajana vuosina 1990 –
1992 ja puheenjohtajana vuosina 1992
– 1995 ja on nykyisin Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen kunniajäsen.
VALIMOVIESTI 2 • 2009

Vuosi 2009,
Uudenkaupungin valimo
Uudenkaupungin Sannossa sijaitseva
valimo keskittyy ja on erikoistunut
yksittäis- ja piensarjojen valmistamiseen. Keskeistä toiminnassa on myös
toiminta URV Supply Systemin keskuksena, josta käytetään myös nimitystä ”back up foundry” tai ”hub”.
Hyvänä esimerkkinä yksittäisten valutuotteiden valmistamisen hallitsevuudesta on mallivaraston tilasto, joka
kertoo vuoden aikana käytetyistä 1861
valumallista yli tuhannen käyneen vain
yhden ainokaisen kerran valimossa.
Sulatuksen kokonaiskapasiteetti on
6 tonnia/tunti. Sulatus tapahtuu yhdellä 4 tonnin vetoisella 2,4 MW tehoisella keskitaajuusinduktioupokasuunilla, jossa varaus toiselle upokkaalle.
sekä vastaavalla kahdella 2 tonnin 1,2
MW tehoisella uunilla. Sula analysoidaan sekä emissiospektrometrillä että
termoanalyysillä ja jähmettyminen
kiilakokeella. Raaka-aineina käytetään
valurauta- ja teräsuusiokäyttöromua
sekä pallograﬁittirautaharkkoa ja omaa
kiertoromua. Tuotanto-ohjelmaan
kuuluvat kaikki seostamattomat suomugraﬁittirautaluokat, kaikki seostamattomat ja niukkaseosteiset pallograﬁittirautaluokat mukaan lukien ADI.
Tuotanto-ohjelmaan kuuluu myös

Meehaniten ja Metso Järvenpään kanssa kehitetty erikoisluja ja sitkeä URVA
850. Kaavaus- ja muu kapasiteetti
huomioon ottaen nettotuotanto käyntituntia kohden on noin 2 tonnia, joka
puolestaan tarkoittaa 2-3 vuorossa ja
5-päiväinen viikko huomioiden noin 8
000 – 10 000 tonnia vuodessa.
Kaavaushiekan sekoittimet ovat
teholtaan 20, 25 ja 35 tonnia tunnissa.
Kaavaus tapahtuu kehyksettömillä
muoteilla, jos koko on alle 1000 x 1000
mm. Jos koko on yli 1000 x 1000 mm,
kaavataan kehyksellisillä muoteilla.
Pullakaavauslinjalla kaavataan mekanisoidulla kovettumisradalla ja käsin
työnnettävillä kokoonpano- ja muottiradoilla. Kehäkaavauslinjalla kaavataan käsin isommat muotit, jotka ovat
kooltaan välillä 1000 x 1000 mm – 1500
x 1500 mm. Nämä muotit liikkuvat
rullaradalla käsin työntämällä ja muotit valetaan lattialla. Lattiakaavauslinjalla kaavataan ja valetaan valimon
suurimmat muotit, nämä työvaiheet
tapahtuvat joko rullaradalla tai suoraan
lattialla. Kaavaushiekan sekoittimet
ovat teholtaan 20, 25 ja 35 tonnia tunnissa. Prototyypit ja yksittäiskappaleiden muotit valmistetaan kaavauskeskuksessa ilman valumallia.
Valumallien rakennemateriaali on
pääasiassa puuta. Keernalaatikot ovat
joko puuta tai muovia tai harvemmin
metallia. Valumallivarusteet pääasiassa
alihankitaan mutta valumallien sekä
keernalaatikoiden huolto tehdään aina
itse. Valumalleja ja keernalaatikoita
voidaan jyrsiä myös työstökeskuksella
puusta, muovista tai keinopuusta.
Kappaleiden käsittely valimossa
tapahtuu nostureilla, joiden kapasiteetit ovat 5 – 25 tonnia. Muotinosien,
muottien, painojen ja kehien sekä kappaleiden käsittely tapahtuu pääsiassa
nostureilla ja trukeilla. Pullakaavauslinjalla ja kehäkaavauslinjalla muottien
siirto tehdään kuitenkin rullaratojen
avulla. Kappaleiden esipuhdistus suoritetaan teräshiekkapuhalluksena sinkokaappikoneella. Valukanavistojen ja
syöttökupujen poistoon käytetään myös
paineilmavasaraa. Valupurseiden poisto tehdään käsihiomakoneilla. Valukappaleet pintakäsitellään korroosionestopohjamaalauksena. Mahdollinen pintamaalaus tehdään 2-komponenttimaalauksena. Mahdollinen valutuotteiden
koneistus ostetaan toistaiseksi alihankkijoilta.
25
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Vuosi 2009,
logistiikkatoiminnot
keskitetään
Meneillään olevasta taloustilanteesta
toimitusjohtaja Kemppainen toteaa,
että se väistämättä tulee vaikuttamaan
myös Rautavalimon toimintaan. ”Taantuma varmaankin leikkaa ja hidastaa
kasvua, mutta ei maailma tähän pysähdy. URV tähtää jo uuteen kasvuun. Kun
nousu alkaa, olemme iskussa. Rautavalimo toimii globaaleilla markkinoilla ja sen asiakkaita ovat kansainväliset
suuryritykset”.
Rautavalimon hallinnoimat tavaravirrat ovat suuria ja kuljetusajat Kiinasta pitkiä. Valutoimituksia tulee ulkomaisilta sopimusalihankkijoilta parikymmentä konttia viikossa. Kuljetusaika Kiinasta Rauman satamaan on noin
6 - 8 viikkoa. Yrityksen valitseman
strategian mukaisesti kaikki logistiikkatoiminnot tullaan keskittämään tulevaisuudessa Sannoon. Uuden logistiikkahallin rakennustyöt alkavat kesän
2009 aikana. Valutuotteiden varastoinnin ohella keskuksessa voidaan tehdä
jonkin verran pintakäsittelyä. Ensi
vaiheessa rakennetaan 3000 neliön
halli, jota voidaan myöhemmin laajentaa saman verran.
Rautavalimon seuraava strateginen
investointi logistiikkakeskuksen jälkeen on laajentaa valmistusta koneistamiseen, pintakäsittelyyn ja osakokoonpanoon. Maantieteellistä toimintakenttää laajennetaan sekä myynnin
että sopimusvalmistuksen suhteen
Euroopassa, Aasiassa ja jatkossa myös
Amerikassa.
Yrityksen visuaalinen ilme on nyt
myös kokonaan uudistettu. Tämä tapahtuu ikään kuin yrityksen uuden
rakenteen ja 60-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi. Uudessa ilmeessä on keskeistä pyrkimys raudan valamisesta
kohti koneistettua ja kiillotettua lopputuotetta, kuuman valun hehkua ja tekemisen intoa kadottamatta.

UUDENKAUPUNGIN
RAUTAVALIMON
HISTORIA
Uudenkaupungin Rautavalimon toiminnassa on ollut monia vaiheita,
monia sijoituspaikkoja ja investointi26

ohjelmia. Rautavalimon historiassa
voidaan hahmottaa kolme valimon sijaintipaikkaa: Itätullin valimo, Satamantien valimo ja nykyinen valimo Sannon
teollisuusalueella Betorantiellä.

Vuosi 1949;
Uudenkaupungin Rautavalimo
syntyy
Yrityksen perustaja Leo Saario syntyi
suurperheeseen 9. helmikuuta vuonna
1918 Salossa. Leo lähti jo 13-vuotiaana salolaisen Leinovalu Oy:n palvelukseen. Salossa vietetyn kahden vuoden
jälkeen hän työskenteli mm. Lahdessa
UPO -valimossa ja muissakin Suomen
valimoissa. Vuonna 1947 hän tuli Uudenkaupungin Telakan Valimolle valimotöihin, hän oli silloin 29-vuotias.
Uudenkaupungin Telakan Valimo
lopetettiin vuonna 1949, ja myös Leo
jäi työttömäksi. Perheeseen kuului
tuolloin vaimo Kerttu ja kaksi alle 3vuotiasta poikaa, Jorma ja Jouko. 18
vuoden kokemus valimoalalta rohkaisi Leoa yrittäjän tielle. Hän perusti
Uudenkaupungin Rautavalimon 1.
päivä marraskuuta vuonna 1949. Yritys
aloitti toimintansa ensin avoimena
yhtiönä, mutta muutti yhtiömuodon
pian kumppanuudeksi Eino Mannerin
kanssa. Eino tunnettiin myöhemmin
myös vehmaalaisena kunnallispoliitikkona.

Vuodet 1949–1965
Itätullin rautavalimo
Valimon tilat rakennettiin Itätullin
kaupunginosaan, Ruokolanjärven rannalle. Yritys oli pieni alihankintavalimo, joka valoi harmaasta valuraudasta
varsin yksinkertaisia valutuotteita.
Harmaa valurautahan tunnetaan myös
nimillä GRS-laatu, suomugraﬁittivalurauta, joskus jopa ”patarauta”. Nykyinen standardin mukainen merkintä on
GJL. Kaavaus oli ns. mustahiekan
käsikaavausta puisiin kaavauskehiin.
Keernat valmistettiin uunikuivauksella.
Raudan sulatus tapahtui kupoliuunilla,
jossa oli etusäiliö. Sulatustehoa tässä
uunissa oli noin 1,5 tonnia tunnissa.
Valujen puhdistaminen suoritettiin
yksinomaan käsityönä työkaluina kulmahiomakoneet ja teräsharjat.
Itätullin valimon tuotanto oli noin
270 tonnia vuodessa. Tässä vaiheessa
valimo työllisti keskimäärin 7 koko-

päiväistä työntekijää. Tuotteina olivat
mm. Sisun Kuorma-autoteollisuus Oy:
n jarrurummut, valuja Tampellan Konepajaan sekä muiden yritysten tilaamia
valutuotteita. Valimoita olikin Suomessa 1950-luvulla lähes joka kylässä.
Uudenkaupungin Rautavalimo voitaisiinkin tässä kehitysvaiheessa todeta
olleen ”aikansa lapsi”.
Juhannusaaton aatto vuonna 1954
oli kohtalokas päivä yrityksen historiassa. Tulipalo tuhosi valimon. Uudenkaupungin Sanomat kirjoittaa asiasta
26.6.1954 seuraavasti: ” Tuli teki tuhojaan Ugin Valimossa runsaan 1 milj.
markan edestä. Tiistain vastaisena
yönä klo 2.20 aikaan hälytettiin Uudenkaupungin VPK Itätullin teollisuusalueelle, missä tulen oli havaittu päässen irti Uudenkaupungin Valimon valimorakennuksessa. Tuli ennätti tuhota
rakennuksesta vesi- ja välikaton, neljä
sähkömoottoria, nosturin sekä noin
neljännesmiljoonan arvosta valumuotteja. Tiilistä tehty, 1-kerroksinen rakennus oli vakuutettu 1 milj. markasta,
joka ei kuitenkaan vastaa vahinkoja.
– Tuli oli luultavasti saanut alkunsa
liian lähelle valumuotteja tuodusta
valujätteestä.” Leo Saario miehineen
rakensi kuitenkin sitkeästi kaiken uudestaan. Samalla uudesta valimosta
saatiin jonkin verran suurempi. 1960
luvulle tultaessa ja tuotannon kasvaessa nämäkin tilat kävivät pieniksi mutta
laajentamismahdollisuudet tällä tontilla olivat olemattomat. Oli tullut aika
etsiä valimolle uusi paikka, joka löytyi
Uudenkaupungin sataman läheisyydestä osoitteesta Satamantie 2.

Vuodet 1965–1980
Satamantien rautavalimo
Uuden valimon sijainti oli Kaupunginlahden alueella, nykymittapuun mukaan kaupungin parhaalla paikalla.
Uutta rakennusta ei tarvinnut tällä
kertaa rakentaa. Valimon tuotantotilat
saatiin entisen Zachariassenin sahan
konehuoneen tiloja muuttamalla. Kivirakenteisen rakennuksen tuotantotiloiksi muotoutui aluksi 360 m2. Erillinen
konttori- ja sosiaalitila oli kooltaan 84
m2. Vuodet 1964 ja 1965 olivat pitkien
työpäivien aikaa Leo Saariolle, sillä
päivisin valutuotantoa tehtiin ihan
normaalisti Itätullin valimossa. Illat ja
yöt kuluivat Satamantien valimon rakennusta valmistaen ja valimon koneiden
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Kuvassa Saarioiden perhe on kuvattuna valokuvaamossa, vasemmalta Jorma, Kerttu, Jouko ja
Leo Saario. Kuva on otettu noin vuonna 1955.

siirtoa suunnitellen ja valmistellen.
Valimon muutettua Satamantielle
sen toimintaa kehitettiin aktiivisesti
ajanmukaisemmaksi niillä resursseilla,
joita tällaisella pienyrityksellä oli käytössään. Tuotantoon otettiin uusia
laitteita ja uusia menetelmiä. Valimolla oli käytössään 5 tonnin nosturi sekä
ilmakompressori. Kaavaushiekan valmistuksen kehittämisellä ja keskittämisellä saavutettiin tehokkuutta ja valmistuskustannusten säästöä valimon
kaavaushiekan käytössä. Samantyyppinen kehitys kohdistui keernanvalmistukseen, jossa siirryttiin CO2-menetelmään. Valujen puhdistamista modernisoitiin uusilla työkaluilla. Jo tässä
vaiheessa suoritettiin hiekkapuhalluslaitteistoon investointi, joka taas mahdollisti laadukkaan valmiiden valujen
pohjamaalauksen. Hieman myöhemmin otettiin pienien valujen valmistuksessa käyttöön itsekovettuva vesilasiesterimenetelmä, joka lienee ensimmäinen laatuaan koko Suomessa. Näin
saatiin tuotantotyötä muutettua vähemmän rasittavaksi. Uusi menetelmä
mahdollisti noettomuuden ja kaasuttomuuden.
Rautavalimon tuotanto oli tässä
vaiheessa noin 500 tonnia vuodessa.
Se oli nyt kaksinkertaistunut valimon
perustamisen ajoista. Suomessa rakennettiin näinä vuosina paljon. Myös
valimotuotteiden kysyntä oli jatkuvassa kasvussa. Asiakkaista suurimmaksi
valikoitui tässä vaiheessa Autolava Oy,
joka alkoi suunnitella ja valmistaa
kuorma-autojen vaihtolavasysteemejä
tiettävästi ensimmäisenä Euroopassa
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ja ehkä koko maailmassa. Yritys tunnetaan nykyisin nimellä Multilift Oy.
Vaihtolavan valettaviin tuotteisiin
kuuluivat venttiilit, vaijerikelat, sylinterit sekä monet muut suomugraﬁittivaluraudasta valmistettavat osat. Kiireisimpinä vuosina käytännössä koko
tuotanto, reilut 90 %, valmistettiin
Autolava Oy:lle. Muita asiakkaita
olivat mm. Kone, Lönnström, RaumaRepola ja Kymi Kymmene. Tilausten
koko ajan kasvaessa tuli luonnollisesti
tarpeelliseksi sekä laajentaa että nykyaikaistaa valimon tuotantoa. Niinpä
valimoon rakennettiin 200 m2 lisätilaa.
Tämä tila tuli uudistetun puhdistamon
ja maalaamon käyttöön. Rautavalimo
oli selkeästi alihankintavalimo työllistäen näissä tiloissa parhaimmillaan 22
työntekijää. Valimo oli erikoistunut
nimenomaan yksittäis- ja piensarjatuotantoon. Valutuotteiden keskipaino
vaihteli 35 - 40 kiloon.

Vuodet 1967–1972
Jorma ja Jouko opintiellä
Saarion pojat, Jorma ja Jouko, olivat
erittäin kiinnostuneita isänsä työstä.
Erityisesti valimon salaperäisen hämyisä maailma kiehtoi uteliaita poikia.
Varttuessaan molemmat pojat saivat
helpolla kesätyöpaikan oman valimon
tuotannosta. Kaikkia töitä oli tarjolla
ja niitä pojat tekivät. Veljekset hakeutuivat Turkuun valimoalan oppiin.
Turun Teknillinen Oppilaitos oli
hyvin arvostettu opinahjo, perustettu
Teknillisenä Reaalikouluna jo vuonna
1849. Oppilaitokseen kuului Teknilli-

Satamantien valimossa valimotoiminta kesti
vuodesta 1965 aina vuoteen 1980, siis 15
vuoden ajan. Tässä kuvassa valimorakennuksen pääty on kuvattuna huhtikuussa 2009.

nen Opisto ja Teknillinen Koulu. Rehtorina toimi pelätty ja kunnioitettu
Yrjänä Vuori. Hakijoita oli yleensä noin
viisi kertaa enemmän kuin pääsykokeiden kautta otettiin sisään.
Turussa oli Suomen ainoa valimokoulutusta tarjoava oppilaitos ja se siis
oli Teknillinen Koulu. Opistotasoista
koulutusta ei ollut ollenkaan. Koulutus
oli toteutettu niin, että Teknillisen
Koulun valimotekniikan opintosuunnalle otettiin oppilaita vain joka toinen
vuosi. Luokassa oli 16 - 18 oppilasta.
Saarion pojat olivat peräkkäisillä luokilla. Valimotekniikkaa opetti dipl.ins.
Teuvo Lindström, tässä vaiheessa liki
30 vuotta oppilaitosta palvellut lehtori.
Hänet muistaa suuri joukko suomalaisia valimomiehiä.

1970-luku,
URV aloittaa markkinoinnin
Pojat valmistuivat aikanaan Turusta ja
aloittivat työuransa hankkien kokemusta suuremmista suomalaisista valimoista. Jorma hakeutui töihin Karhulaan
Ahlströmin teräsvalimoon ollen siellä
viisivuotiskauden vv. 1970 -1975.
Jouko meni valmistuttuaan vuodeksi
Tampereelle Lokomon teräsvalimoon,
jossa oli menossa kokonaan uuden
teräsvalimon rakentaminen. Vuonna
1973 hän tuli URV:n palvelukseen ja
aloitti valimon myynti- ja markkinointitoimenpiteet. Tämä oli aivan uusi asia
ja ala yrityksen perustaja Leo Saariolle. Tuotteethan olivat käyneet kaupaksi tähän saakka ilman mitään markkinointiponnisteluita. Jo tässä vaiheessa
27
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syntyi URV:lle tuttu sanayhdistelmä:
URV – rautaista osaamista. Tästä olikin
sitten helppo aina kymmenen vuoden
välein räätälöidä markkinointilause:
’URV - 30 vuotta rautaista osaamista,
tai ’URV- 40 vuotta rautaista osaamista’ tai peräti ’URV-50 vuotta rautaista
osaamista’.
Markkinointi- ja myyntimatkoillaan
Jouko Saario havaitsi Suomen konepajateollisuuden muutokset ja näki muita
alan toimijoita. URV tuli lähemmin
tietoiseksi asiakaskunnan tarpeista ja
ennen kaikkea tulevista kiristyvistä
laatuvaatimuksista. Tähän aikaan osuivat myös valtiovallan taholta uudistuneet ja kiristyneet työsuojeluvaatimukset. Suomen monet pienet valimot
luopuivat tässä vaiheessa valmistuksestaan. Sen vuoksi valutuotteiden
kysyntä pysyi URV:llä hyvänä. Valimon
sijainti Satamantiellä oli kupoliuunilla
varustetulle valimolle mahdoton ja
oltiinkin tultu tilanteeseen, jossa oli
kaksi vaihtoehtoa: valimotoiminta piti
joko kokonaan lopettaa tai kehittää
kokonaan uusi valimo tälle toiminnalle sopivaan paikkaan.
Leo Saario toimi yrityksen toimitusjohtajana sen perustamisesta lähtien
yhtäjaksoisesti 28 vuotta vuoteen 1977,
jolloin hän jäi sairaseläkkeelle. Toimitusjohtajaksi siirtyi Jouko Saario Jorman ollessa tuotantopäällikkö. Leo
Saario kuoli vuonna 1981 pitkällisen
sairauden murtamana. 60-vuotishaastattelussa vuonna 1978 hän toteaa, että
vaikka apuvälineitä ja menetelmiä on
monella tavalla otettu käyttöön, on
valimotyö edelleen yksi raskaimmista
ammattialoista. Sen vuoksi olisi eläkeiän laskeminen silloisesta 65 vuodesta
alennettava. Näin puhui mies, joka oli
paiskinut töitä valimossa 46 vuotta.
Harrastuksille Leo Saariolta jäi tavattoman vähän aikaa. Pienimuotoinen
kalastus Uudenkaupungin saaristossa
ja satunnainen mökkeily olivat hänelle
kuitenkin se vapaa-ajan viettotapa,
jota hän suuresti arvosti.

Vuosi 1979,
erittäin erikoinen tonttikauppa
Saarioiden voimin etsittiin uutta tonttia
sekä omatoimisesti että kaupungin
avustuksella. Kaupungin hallussa oli
siihen aikaan vain muutama pienteollisuuden käyttöön kaavoitettu ja sovel28

Yrityksen ensimmäisen esitteen kansilehti
vuonna 1978.

Kiukaat otettiin valmistusohjelmaan tuotannon
tasaamismielessä vuonna 1978. Parikymmentä kiuasta toimitettiin oman kaupungin
koesaunojille. Valurautainen URV-kiuas
suunniteltiin ankarat saaristo-olosuhteet
huomioiden. Alihankintavalujen kysyntä
kasvoi kuitenkin jatkuvasti, jonka vuoksi yritys
valitsi strategiakseen keskittyä yksinomaan
teollisuuden yksittäis- ja piensarjavaluihin.
Tässä vaiheessa oli tarjolla mökkeilijöille myös
30 kiloa painava paistinpannu, joka kylläkin oli
muurattavaa mallia.

tuva tontti. Soveltuvan tontin löytyminen kaupungilta alkoi olla vaikeaa ja
se viivästytti yritystoiminnalle tärkeää
laajentumispäätöstä. Tilauksia tuli
valimolle kasvavaa vauhtia, ja tuotantotilasta oli puute.
Monien vaihtoehtoisten suunnitelmien jälkeen kaupungin kanssa päädyttiin Sannon teollisuusalueella sijaitsevaan kahdeksan hehtaarin tonttiin.
Alue ja tontti soveltuivat valimotoiminnalle. Siihen oli lisäksi liitetty riittävästi maapohjaa mahdollisille laajennuksille. Lopullinen paikka löytyi Orivolta, Kalannin kunnan puolelta, Laitilaan
johtavan maantien varrelta. Tämän
maapohjan omisti Uusikaupunki, vaikka tontti olikin Kalannin kunnan puolella. Saariot halusivat olla uusikaupunkilaisia, eivät kalantilaisia. Tonttipulmaan löytyi lopulta varsin erikoinen
ja harvinaislaatuinen ratkaisu; Uusikaupunki ja Kalanti siirsivät yhteistä
rajaansa niin, että valimo tuli Uudenkaupungin puolelle rajaa.
Harvinaiseksi tonttikaupan alussa
siis teki se, että kaupunki oli myymäs-

sä rakennusmaata vieraan kunnan
alueelta. Lisäksi kaupunki oli valmis
takaamaan vieraaseen kuntaan sijoittuvan yrityksen lainoja. Kaupunginvaltuutetuille tilanne oli hyvin hankala ja
päätöstä ei meinattu saada aikaiseksi
millään. Niin koville päätös kaupungin
luottamushenkilöportaassa ottikin, että
eräs valtuutettu teki asiasta kunnallisvalituksen. Valitus hoidettiin pois
päiväjärjestyksestä uudella päätöksellä
sanamuotoja täsmentämällä.

Vuosi 1980,
uusi valimo
Sannoon Betorantielle
Vuonna 1980 valmistuivat tilat uudelle valimolle. Tilaa oli aiempaan verrattuna ruhtinaalliset 1000 m2. Valimo oli
edelleen tilausvalimo toimittaen yksinomaan valutuotteita harmaasta valuraudasta. Raudan sulattamiseen oli
käytössä kupoliuuni. Asiakaskunta
kasvoi hyvää vauhtia. Merkittäviksi
asiakkaiksi tulivat mm. Kone, Valmet
ja Ahlström. Jorma oli uuden valimon
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Valimon sijainti Satamantiellä oli kupoliuunilla varustetulle valimolle
mahdoton ja oltiinkin tultu tilanteeseen, jossa oli kaksi vaihtoehtoa:
valimotoiminta piti joko kokonaan lopettaa tai kehittää kokonaan uusi
valimo tälle toiminnalle sopivaan paikkaan. Tässä valokuvassa ollaan
jo Betorantien valimolla, jossa vuonna 1982 sulatusuunista kaadetaan
sulaa senkkaan.

Muotin valu. Vuonna 1982 sulatus suoritettiin kupoliuunilla ja kappaleiden
maksimipaino oli 2 tonnia. Muotit valmistettiin kylmäkovettuvilla hiekoilla
kehä- tai pullakaavauslinjalla. Rautavalimon kaikki työntekijät on aina
koulutettu ja koulutetaan valimon toimesta. Ammattikoulun käyneitä
työntekijöitä Rautavalimolla on tällä hetkellä varsin harvassa.

Kuvassa Uudenkaupungin Rautavalimo Oy vuonna 1987, jolloin valimon
tuotantokapasiteetti oli 2000 tonnia
vuodessa ja työntekijöitä nelisenkymmentä. Vuonna 1989 valimon liikevaihdossa päästiin ennätykselliseen
20 miljoonan markan liikevaihtoon.

Työvoiman saannissa ei Rautavalimolla ole ollut ongelmia. Monet Uudessakaupungissa asuvat työntekijät
haluavat tulla valimolle esimerkiksi
ns. ”liukuhihnatyöstä”. He hakeutuvat
mieluummin valimotyöhön, jota he
pitävät monipuolisempana. Työntekijöiden vaihtuvuus URV:n valimossa
on vaihdellut melkoisesti erilaisten
suhdanteiden mukaan. Kuitenkin
ne työntekijät, jotka ovat juurtuneet
valimotyöhön, ovat usein URV:lla
pitkään, jopa eläkeikään asti. Kuvassa Jouko Saario vuonna marraskuun
ensimmäisenä päivänä vuonna 1989,
jolloin Uudenkaupungin Rautavalimo
Oy täytti 40 vuotta.
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rakentamisessa ja sisäänajossa mukana
kymmenvuotiskauden vv. 1975 – 1985
palaten sen jälkeen Ahlströmille Karhulaan vuosiksi 1986 – 1999, ja yrityksen osakekanta siirtyi hiljalleen Jouko
Saarion omistukseen.
Valutuotteiden kysyntä pysyi korkealla, ja URV:n päätös rakentaa uusi
valimo Sannoon osoittautui erittäin
onnistuneeksi. Valimon tuotantoa kehitettiin uusimpien ja parhaimpien
käytänteiden mukaisesti. URV:llä aloitettiin hiekan regenerointi, koska kaavauksessa oli siirrytty alpha-set menetelmään. Tuotantoon saatiin tehokkuutta
puoliautomaattisella pullakaavauslinjalla sekä isojen valujen kehäkaavauksen modernisoinnilla. Tuotannon kasvu
teki valujen purku-, puhdistus- ja maalauspaikat ahtaiksi. Ja taas rakennettiin
lisää tilaa, tällä kertaa 500 m2.

Vuodet 1993–1997
Palkintoja
Vuonna 1993 Uudenkaupungin Rautavalimo Oy valittiin Uudenkaupungin
Vuoden Yrittäjäksi. Tämän palkitsemisen mukanaan tuoma julkisuus toi
yritystä tunnetummaksi kaupungin
asukkaiden keskuudessa, jossa valimon
toiminta oli pakostakin jäänyt melko
tuntemattomaksi.
Vuonna 1995 Valmet Paperikoneet
Oy palkitsi URV:n Teräshuippuna
Valmetin Alihankintapäivillä. Alihankintakoordinaattori Pentti Seppänen
kertoi vuoden alihankkijan valintaperusteiden jakautuvan koviin ja pehmeisiin. Kovia arvoja kuten toimitustäsmällisyys ja laatujärjestelmä voidaan
mitata. Pehmeiden arvojen painoarvo
kuitenkin kasvaa vuosi vuodelta. Näitä ovat mm. aktiivisuus, kehityshalu ja
yhteistyökyky. Seppänen totesi, että
Uudenkaupungin Rautavalimon kanssa yhteisiin laatutavoitteisiin on päästy.
URV on toimittanut harmaata valurautaa
Rautpohjaan 20 vuoden ajan ja on suurin yrityksen alihankkijavalimoista.
Vuonna 1997 Jouko Saario palkittiin
Suomen Yrittäjien Kultaisella Yrittäjäristillä.

Vuosi 1996,
induktiouunit ja palloraudan
valmistus
Vuonna 1996 luovuttiin kupoliuunilla
sulattamisesta ja siirryttiin induktiouu30

nien käyttöön, joita hankittiin kaksi
kahden tonnin uunia. Uunien hankinnan
ajoitus osuivat oikein hyvään aikaan.
Valujen laatuvaatimukset olivat tiukkenemassa ja näin tällä investoinnilla
varmistettiin se, että URV pysyy vaativien asiakkaiden uusien vaatimusten
mukaisena toimittajana.
Induktiouunien hankinta osui senkin
vuoksi hyvään aikaan, että asiakkaiden
kysyntä oli siirtymässä pallograﬁittiraudan (tunnetaan myös nimillä pallorauta, GRP, standardin mukainen nimitys on GJS) suuntaan. Pallografiitin
korkea vetolujuus verrattuna harmaaseen valurautaan on yksi tämän muutoksen ajureista. Tähän haasteeseen
olivat nyt siis URV:llä kaikki mahdollisuudet vastata. Vuonna 1995 Rautavalimoon konsulttina tulleen DI Kemppaisen ja metallurginen osaaminen ja
Jouko Saarion kokemus otettiin nyt
täyteen käyttöön. Lisäksi tiimissä oli
monia muita alan toimijoita, mm. Jorma Saario toimi vuodet 1999 – 2008
valimopäällikkönä. Näin toimien saatiin vuonna 1996 ensimmäiset pallograﬁittirautatoimitukset asiakkaille.
Siirtyminen pallograﬁitin valamiseen tapahtui näin jälkeenpäin ajatellen
hyvin, kun ottaa sen huomioon, kuinka
monta asiaa muuttuu samanaikaisesti
siirryttäessä valumateriaalista toiseen.
Pallograﬁittirauta monenlaisten koneiden rakenneaineena yleistyi. Tässä
kasvun vaiheessa URV saavutti merkittävän aseman tämän materiaalin
toimittajana.
Vuoden 1996 vaatimattoman alun
(100 tonnia pallografiittivalurautaa)
jälkeen kasvu oli komeaa: seuraavana
vuonna 665 tonnia, vuoden 1998 tuotanto oli 1200 tonnia, vuonna 1999
päästiin 1440 tonniin ja vuonna 2000
oltiin jo luvussa 2300 tonnia pallograﬁittirautaa.

vuonna 1992 muotinvalmistuksen
modernisointi, vuonna 1993 hiekan
regenerointilaitos, vuonna 1995 Meehanite-lisenssi, sähkösulatus ja pallograﬁitin valmistuksen aloitus, vuonna
1996 uudet toimistotilat, vuonna 1998
valujen viimeistelyn ja maalauksen
uusiminen ja vuonna 1999 isompien
kappaleiden valmistuksen järjestäminen sekä mittava mallivaraston laajennus.
Laajennukset Betorantien valimossa nostivat tilat liki kahdeksankertaiseksi alkuperäiseen valimoon verrattuna, sillä myyntihetkellä tiloja oli jo
7500 m2. Tuotanto oli kymmenkertaistunut ollen valimon omistajuuden
vaihtuessa noin 5000 tonnia vuodessa.
Tuotantoon oli otettu kaikki pallograﬁittivalurautalaadut sekä kehitetty oma
rautalaatu nimeltään URVA 850, jonka
valmistusprosessi on patentoitu.

Lähteet
Artikkelin liittyvän täydellisen lähdeluettelon, kuvaluettelon ja luettelon
haastatellusta henkilöistä voi lukija
pyytää sähköpostilla: olavi.piha@
tkk.ﬁ.
Artikkelin laatija toimii tutkijana
Teknillisen Korkeakoulun valutuotetekniikan tutkimusyksikössä
Suomen Akatemian FC-ICT
tutkimushankkeessa.

Vuosi 2001,
valimon myynti
tulee ajankohtaiseksi
Vuonna 2001 Jouko Saario joutui luopumaan yritystoiminnasta sairauden
vuoksi. Valimon koko osakekannan
siirtyminen DI Pekka Kemppaiselle ja
Aboa Venture Management Oy:lle oli
tullut ajankohtaiseksi. Vuosien 1980 ja
2001 välisenä aikana Betorantien valimossa oli nähty komea kehityskaari:
kahdeksan suurta laajennusta, mm.
VALIMOVIESTI 2 • 2009
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maailmalta

Poimintoja
Giesserei-lehdestä
44. jakso

Autoteollisuus
taantumassa
Saksan Autoteollisuusliitto, VDA,
esitti Giesserei-lehden numerossa
2/2009 markkinatietoja vuodelta 2008.
Vuoden ensimmäisellä puoliskolla
henkilöautojen valmistus Saksassa oli
vielä 2 % ennätysvuoden 2007 yläpuolella. Toisella vuosipuoliskolla tuotanto laski ensimmäisen kerran vuoden
2002 jälkeen kolmella prosentilla runsaaseen 5,5 miljoonaan autoon. Joulukuussa 2008 valmistettiin 22 % vähemmän henkilöautoja kuin vuotta aikaisemmin.
Henkilöautojen vienti Saksasta
laski vuonna 2008 kuuden ennätysvuoden jälkeen 4 %. Joulukuussa 2008
viennin lasku oli 22 % edelliseen joulukuuhun verrattuna. Saksalaisten autojen markkinaosuus nousi vientimäärien laskusta huolimatta kuitenkin
Länsi-Euroopassa 0,7 %, Kiinassa 0,1
%, Venäjällä 1,5 % ja USA:ssa 1 %.
Vuonna 2008 myytiin Saksassa 2,09
miljoonaa uutta henkilöautoa, mikä oli
1,9 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Joulukuussa 2008 myynti laski 7
%, mutta uusien tilausten määrä jopa
32 %. Uusien henkilöautojen tilauskanta oli joulukuussa 2008 alempana kuin
kertaakaan 80-luvun lopun jälkeen.
Hyötyajoneuvojen myynti pysyi
vuonna 2008 alkuvuoden hyvän tilauskannan ja ajoneuvojen pitkien toimitusaikojen ansiosta edellisvuoden tasolla 335 000 ajoneuvossa. Joulukuussa rekisteröityjen hyötyajoneuvojen
lukumäärä laski kuitenkin seitsemällä
prosentilla 23 470 yksikköön. Vuonna
2008 vähenivät kevyiden hyötyajoneuvojen uudet tilaukset 12 % ja raskaiden
peräti 46 %.
Hyötyajoneuvojen tuotanto nousi
vuonna 2008 vielä 2 %, samoin vienti.
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Joulukuussa vienti laski kuitenkin 26
%. Silti hyötyajoneuvoja vietiin vuonna 2008 ennätysmäärä, 369 500 ajoneuvoa.

Trip-terästä
autoteollisuudelle
Giesserei-lehden numerossa 2/2009
kerrottiin, että prototyyppien valuun
erikoistunut ACTech GmbH ja Freibergin Tekninen Yliopisto ovat kehittäneet
ja patentoineet uuden ruostumattoman
trip-teräksen autoteollisuuden tarpeisiin. Nimitys trip tulee sanoista transformation induced plasticity. Trip-teräksen seosaineita ovat kromi, nikkeli
ja mangaani. Trip-teräksen murtolujuus
on yli 800 Mpa ja murtovenymä yli 30
%. Trip-teräksen tärkein ominaisuus
autoissa on kolariturvallisuus. Muodonmuutosten yhteydessä trip-teräksen
lujuus kasvaa. Näin teräs kestää suuriakin muodonmuutoksia murtumatta.
Trip-teräs soveltuu parhaiten valuosiin, koska muokattujen terästen valmistuksen yhteydessä muodonmuutokset ovat niin suuria, että muokkauslujittumista ei valmiissa osassa enää tapahdu riittävästi. ACTech GmbH:ssa
työskentelee 330 henkilöä, joista lähes
40 % on insinöörejä. ACTech suosittaa
trip-terästä mm. henkilöautojen korinosiin, kuten A-, B- ja C-pilareihin.

Paavo Tennilä

Alumiiniseosten
lujuusominaisuuksien
parantaminen
jäähdytysraudoilla
Thomas Pabel ja Gerhard Schindelbacher Itävallan Valimoinstituutista
kertoivat otsikkoaiheesta Giessereilehden numerossa 2/2009 mm. seuraavaa:
Autoteollisuuden valettujen alumiiniseososien, kuten moottorilohkojen ja
sylinterinkansien lujuusvaatimukset
kasvavat jatkuvasti. Esim. polttoaineen
ruiskutuksessa ollaan siirtymässä 2 000
baarin paineisiin. Tämä edellyttää
alumiiniseososien staattisten lujuusominaisuuksien – myötölujuuden, murtolujuuden ja venymän – sekä myös
dynaamisten lujuusominaisuuksien,
kuten väsymislujuuden parantamista.
Ellei tämä onnistu, on olemassa vaara,
että alumiiniseosvalut menettävät
markkinaosuuttaan.
Hiekkaan valettujen alumiiniseosten
lujuutta voidaan parantaa paikallisesti
sijoittamalla muotteihin tai keernoihin
GJL-kokilleja. Silloin sulan jähmettymisnopeus kasvaa, raerakenne hienontuu ja huokoisuus vähenee. Itävallan
Valimoinstituutissa suoritetun tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää
tarkasti millä tavoin ja miten kauaksi
valumetallin ja kokillin rajapinnasta
jäähdyttäminen vaikuttaa silumiiniseosten ominaisuuksiin. Alieutektisten
AlSi-valuseosten jähmettyessä syntyy
tavallisesti raerakenne, jossa on dendriittisiä alfa-primääriseosrakeita eutektisella pohjalla, jonka muodostavat
alfa-seosrakeet sekä piifaasi. Jähmettymisnopeudet vaikuttavat näiden raerakenteiden laatuun.
Tehdyissä jähmettymiskokeissa
VALIMOVIESTI 2 • 2009

Kuva 1. Keernojen ja kokillien jäähdytysvaikutusten tutkimiseen käytetty koevalu.

Kuva 2. Audi V6-TDI-moottorin lohko.

käytettiin kuvan 1 mukaisia koekappaleita. Niiden jähmettymistä simuloitiin
Magmasoft 4.4 ohjelmalla. Koekappaleista saatiin viitteitä Audin V6-TDImoottorilohkojen, kuva 2, jähmettymisestä laakerikohdissa. Koekappaleet
valettiin bentoniitilla sidottuun kaavaushiekkaan, johon sijoitettiin ColdBox- ja kromiittihiekkakeernoja sekä
GJL-kokilleja.
Keernallisten koekappaleiden jähmettymisajoiksi saatiin simuloinnilla
300 sekuntia. Kokilleja käytettäessä
kokillin ja valumetallin rajapinta jähmettyi jo 35 sekunnissa. Jähmettymisaikoja simuloitiin kuvassa 3 näkyvistä
kohdista 1 ja 2, joista myös otettiin
koesauvat. Kuva 4 esittää näistä kohdista simuloituja jäähtymiskäyriä käytettäessä joko keernoja tai kokilleja.
Valuseoksena käytettiin strontiumilla jalostettua lajia EN AC-AlSi7Mg0,3
ja valut lämpökäsiteltiin tilaan T6
seuraavasti:
- liuotushehkutus 535 °C, 3 h
- sammutus veteen (RT)
- kuumavanhennus 165 °C, 8 h
- jäähdytys uunissa
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Kuva 3. Koesauvojen
ottokohdat 1 ja 2
koekappaleissa.

Kuva 4. Koekappaleiden likvidus- ja soliduslämpötilat (pilkkuviivat) sekä jäähtymiskäyriä
kuvan 3 osoittamista kohdista 1 ja 2. Ylin käyrä: Hiekkakeerna, kohta 2. Toinen käyrä: hiekkakeerna, kohta 1. Kolmas käyrä: Kokilli, kohta 2. Neljäs käyrä: Kokilli, kohta 1.

►
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Kuva 5. Kokillilla jäähdytetty valu. Mikrorakenne 5 mm reunasta, SDAS 20 μm.

Kuva 7. Dendriittien etäisyys, SDAS kuvaan 3 merkityissä kohdissa 1 ja 2. Ylin suora:
Valu kvartsihiekkakeernalla, Keskimmäinen suora: Valu kromiittihiekkakeernalla. Alin
suora: Valu jäähdytyskokillilla.

Kuva 6. Keernallinen valu. Mikrorakenne 5 mm
reunasta, SDAS 60 μm.

Jäähtymisnopeus määrää sekundääridendriittien keskinäisen etäisyyden
sekä raerakenteen hienouden. Kuva 5
esittää jäähdytyskokilleilla saatua rakennetta ja kuva 6 keernoilla saatua
rakennetta. Suuri jäähtymisnopeus
hienontaa raerakennetta huomattavasti. Kuva 7 esittää sekundääridendriittien
keskinäistä etäisyyttä (SDAS) eri etäisyyksillä metallin rajapinnasta. Kuvat
8 ja 9 esittävät staattisia lujuusominaisuuksia kuvan 3 esittämistä kohdista
valmistetuista koesauvoista. Kuva 10
esittää väsymislujuuden riippuvuutta
sekundääridendriittien keskinäisestä
etäisyydestä (SDAS).
Seurattuaan AlSi-seosten jäähtymisnopeutta sekä suorilla mittauksilla että
simuloinneilla kirjoittajat esittivät
yhteenvetona tutkimuksen tuloksista,
että jäähtymisnopeuden lisäämisellä oli
suuri vaikutus sekundääridendriittien
keskinäiseen etäisyyteen sekä AlSiseosten lujuusominaisuuksiin.
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Kuva 8. Murtolujuudet kohdissa 1 ja 2 käytettäessä hiekkakeernaa tai kokillia. Pylväs 1:
hiekkakeerna, pylväät 2 ja 3 : jäähdytyskokilli.

Kuva 9. Murtovenymät kohdissa 1 ja 2 käytettäessä hiekkakeernaa tai kokillia. Pylväs 1:
hiekkakeerna, pylväät 2 ja 3: jäähdytyskokilli.

Kuva 10. Wöhler-käyrät käytettäessä Cold-Box-keernaa tai kokillia.
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Sähkön hintoja
Euroopan maissa
Giesserei-lehden numerossa 2/2009 oli
ympäristönsuojelun vuosikatsaus.
Siinä vertailtiin teollisuuden maksamia
sähkön hintoja Euroopan maissa, kuva
11. Saksassa sähkön hinta oli vuonna
2006 toiseksi korkein, 9,63 senttiä kilowattitunnilta ilman arvonlisäveroa.
Suomessa sähkön hinta oli kolmanneksi halvin, 4,81 senttiä kilowattitunnilta
eli varsin tarkasti puolet Saksan hinnasta. Sähkön käyttäjät pitävät ylikorkeiden sähkön hintojen syynä Saksassa kilpailun puutetta ja harvojen sähkön
tuottajien monopoliasemaa. Sähkön
hintojen sanotaan kuormittavan Saksan
teollisuutta enemmän kuin työpalkkojen, joiden vaikutusta voidaan kompensoida toimintaa tehostamalla ja kehittämällä työvoiman laatua. Sähkön
vaikutusta tuotteiden hintaan voidaan
hallita sähkön kulutuksen ohjausjärjestelmillä sekä sähkösopimusten rakenteellisella muotoilulla.

Kuva 11. Sähkön hintoja Euroopan eri maissa.

Innovaatiopalkinto
peitosteen kehittäjälle
Giesserei-lehden numerossa 2/2009
kerrottiin, että EKamold Cast-M-peitosteen valmistaja, saksalainen ESK
Ceramics GmbH & Co KG on voittanut
kultamitalin Puolassa järjestetyssä
kilpailussa, jonka nimi oli ”Innovatiiviset tuotteet alumiini- ja ei-rautametallivalussa”. Kuva 12 esittää Ekamold
Cast-M-peitosteella käsiteltyä alumiinin annostelukauhaa. Peitoste tarttuu
lujasti ja pysyvästi kauhan pintaan eikä
se lohkeile pois paksujakaan kerroksia
käytettäessä. Sula alumiiniseos ei kostuta peitostettua pintaa vaan juoksee
pois siitä kuten vesi kasvien lehdiltä.
Kauhaan ei jää oksidikerroksia, jotka
saattaisivat joutua valukappaleisiin.
Ekamold Cast-M on vesipohjainen
peitoste eikä se aiheuta myrkyllisiä tai
haitallisia emissioita.

Kuva 12. Ekamold Cast-M-peitosteella käsitelty annostelukauha.
VALIMOVIESTI 2 • 2009
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Ohjelma
valukappaleiden
lujuuksien ohjaukseen
Saksan Valimoteollisuuden Valtakunnaniiton, BDG:n informaatio-osasto
kertoi Giesserei-lehden numerossa
2/2009, että koneenrakennuksen tutkimuslaboratorio FKM on laatinut ohjeen
”Rechnerischer Festigkeitsnachweis
für Maschinenteile” (Koneenosien
lujuuden laskennallinen toteaminen).
Ohjetta voidaan käyttää sekä staattisten
että syklisten lujuuksien toteamiseen
valuraudassa sekä teräs- ja tempervalussa. Laskennan perusteena ovat
raaka-ainestandardien takaamat lujuusarvot. Laskennassa otetaan huomioon kappaleessa vallitsevat jännitykset
sekä varmuuskertoimet. Ohjeen avulla
koneensuunnittelija voi luoda rasitusten
mukaisen kestävän rakenneosan. Kuvassa 13 on esimerkki EN-GJS-400-15:
stä valetusta kappaleesta, jonka lujuustarkastelulla saavutettiin 20 prosentin
painonsäästö. Ilmainen eripainos esittelee tätä ohjetta rautavaluesimerkein.
Eripainosta voi tiedustella osoitteesta:

Kuva 13. Esimerkki valukappaleesta EN-GJS-400-15, jonka painoa saatiin pienennetyksi 20 %
uuden laskentaohjeen avulla.

BDG-Informationszentrum
Sohnstrasse 70
40237 Deutschland
Puh: (0211) 68 71-2 23, Fax: -3 61
E-Mail: info@bdguss.de

Verein
Deutscher
Giessereifachleute,
VDG 100 vuotta
VDG (Saksan Valimoammattilaisten
Yhdistys) täyttää 100 vuotta tänä vuonna. Juhlan kunniaksi Giesserei-lehden
numeroissa 3 ja 4 esitettiin yhteensä 30
sivun verran yhdistyksen historiaa.
Vuoden 1909 heinäkuun 10. päivänä 36 nuorta valimomiestä perusti
VDG:n kokouksessa, jossa toimi puheenhohtajana sulattoinsinööri Fritz
Bock. Hänet valittiin myös uuden yhdistyksen toimitusjohtajaksi, jota
tointa hän hoiti yli kolmannesvuosisadan vuoteen 1945 asti, kuva 14. VDG:
n tehtäviksi määriteltiin:
- Esitelmät ja ajatusten vaihdot jäsen36

Kuva 14. VDG:
n puheenjohtaja
vuosina 19091945, sulattoinsinööri Fritz Bock.

ten kesken kokouksissa ja ekskursioilla,
- Ammattijaosten muodostaminen
teknisten kysymysten selvittämiseksi
ja tieteellisten tutkimuksien suorittamiseksi,
- Ammattilehden julkaiseminen,
- Yhdistyksen kirjaston (dokumentointikeskuksen) luominen.
Ennen VDG:tä oli jo vuonna 1860 oli
perustettu Verein Deutscher Eisenhüttenleute (Saksan Rautasulattomiesten
Yhdistys ja vuonna 1869 Verein Deutscher Eisengiessereien (Saksan Rauta-

valimoiden Yhdistys). Näiden piirissä
perustettiin vuonna 1904 jaos valimotoiminnan edistämiseksi. Yhdistysten
jäsenjoukoista puuttuivat kuitenkin
teräksen ja ei-rautametallien valajat.
Tämän puutteen korjasi VDG:n perustaminen vuonna 1909.
Toisen maailmansodan jälkeen VDG
toimi varsin vaatimattomissa olosuhteissa, kuten kuva 15 osoittaa. Saksan
valimoteollisuus, kuten muukin teollisuus nousi kuitenkin yllättävän nopeasti pahoin hävitetyssä ja neljään miehitysvyöhykkeeseen jaetussa maassa.
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Niinpä jo vuonna 1952 avattiin Düsseldorfissa Valimoteollisuuden talo,
kuva 16, jonka piirissä nykyinen VDG:
kin toimii osana uutta BDG:tä, jonka
perustamisesta kerrottiin Valimoviestin
numerossa 4/2008.
Giesserei-lehden numerossa 3/3009
kerrottiin myös, mitä muuta Saksassa
tapahtui VDG:n perustamisen lisäksi
vuonna 1909. Saksan valtakunnassa
otettiin rahaliikenteessä käyttöön postishekki käteisrahan rinnalle. Preussin
kaupungeissa vaati 200 000 kansalaista samana vuonna vapaata, salaista ja
yhtäläistä vaalioikeutta. (Suomessa
tämä oli toteutettu jo vuonna 1906,
suomentajan huomautus.) Vuonna 1909
Saksan sotaministeriö otti Friedrichshafenissa käyttöön ilmalaivan, Zeppelin LZ 3. Frankfurt am Mainissa avattiin ensimmäiset kansainväliset ilmailumessut. Eräänä näyttelyn vetonaulana oli Wright’in veljesten USA:ssa
kehittämä lentokone, Aeroplan.

Kuva 15. VDG:n tilapäinen toimistoparakki Oberkasselissa vuosina 1948-1952.

Uusia valimoita
rakennetaan
tänäänkin
Giesserei-lehden numerossa 3/2009 oli
uutinen, joka antaa toiveita valoisammasta tulevaisuudesta valimoille taantuman keskellä. Saksalainen perheyritys Behringer Maschinenfabrik und
Eisengiesserei GmbH päätti huhtikuussa 2008 rakentaa kokonaan uuden
ajanmukaisen valimon vanhan tilalle.
Uudessa valimossa tullaan valmistamaan valukappaleita 4 tonnin painoon
saakka. Behringerin kerrottiin olevan
maailman johtava vannesahakoneiden
valmistaja.
Behringer on valinnut valimoprojektin vastuulliseksi vetäjäksi alankomaalaisen yrityksen Gemco Engineers
B.V:n. Projektisopimus kattaa täysin
toimintavalmiin valimon kaikkine
nostureineen, valimolaitteineen ja laboratorioineen. Behringer valitsi tämän
toimintamallin konﬂiktien välttämiseksi sekä saadakseen takeet projektin
valmistumisaikataulusta, budjetista ja
myös valimon toimintakyvystä. Suunnittelu on loppuun suoritettu ja rakennustyöt on aloitettu, kuten kuva 17
osoittaa.
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Kuva 16. Vuonna 1952 valmistui VDG:n uusi ”Valimoteollisuuden talo” Düsseldorﬁssa.

Kuva 17. Behringer-perheyhtiön edustajat Rolf Behringer, ensimmäinen vasemmalta,
Christian Behringer, toinen oikelta sekä Dieter Karasek, äärimmäisenä oikealla ja Gemcon
edustajat Mauritz Brand, toinen vasemmalta ja Cees Noortman, kolmas vasemmalta uuden
valimon rakennustyömaalla.

►
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Gamma-TiAl -seosta
kehitetään
Giesserei-lehden numerossa 3/2009
kerrottiin, että saksalainen tarkkuusvaluyritysTital on solminut projektisopimuksen Aachenin Teknillisen Korkeakoulun ja eräiden muiden teollisuusyritysten kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää tehokas valumenetelmä intermetalliselle seokselle Gamma-TiAl. Nordrhein-Westfahlenin
osavaltion talousministeriö tukee projektia 2,5 miljoonalla eurolla.
Gamma-TiAl-seos soveltuu äärimmäisen keveytensä ja tulenkestävyytensä ansiosta suihkumoottorien osien
valmistukseen. Seoksen tiheys on vain
4 g/cm3. Tiheys on 10 % pienempi kuin
tavanomaisten titaaniseosten tiheys ja
vain puolet vastaavien erikoisterässeosten tiheydestä. Lentokoneiden suihkuturbiinien pyörimisnopeudet ovat
5 000 kierrosta minuutissa ja GammaTiAl-seoksilla voidaan massavoimia
pienentää huomattavasti. GammaTiAl-seoksia voidaan käyttää 850 °C
lämpötiloihin saakka. Tavanomaiset
titaaniseokset kestävät vain 660 °C
saakka.
Gamma-TiAl on intermetallinen
metalliseos. Seos on tunnettu jo lähes
30 vuoden ajan. Sen käsittelyssä on
kuitenkin edelleen vaikeuksia. Sitä ei
voi hyvin jyrsiä, sorvata, porata tai
takoa. Vain valaminen jää taloudelliseksi valmistustavaksi. Myös valamisessa on vaikeuksia voitettavana. Koko
valuprosessin hallintaan sulan valamisesta valukappaleen jähmettymiseen
kiinteäksi saakka ei toistaiseksi ole
käytettävissä tehokasta tapaa rakenteen
sisäisten vikojen välttämiseksi.

Tuulivoimayhtiöillä
menee lujaa
Giesserei-lehden numerossa 4/2009
kerrottiin kahdesta uudesta suuresta
tuulivoimaprojektista. Siemens Energy
Sector on sopinut jopa 500 offshoretuulivoimalan toimittamisesta Dong
Energy -nimiselle yritykselle. Siemens
Energy on kansainvälisesti johtava
yritys offshore-tuulivoimaloiden valmistajana. Ostavan yrityksen kotimaata ei ilmoitettu. Kerrottiin vain, että
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Kuva 18. GJS-valurautojen kovuuksia booripitoisuuden mukaan kuparipitoisuuksilla 0,6 ja 0,4 % Cu.

yritys on toimittanut noin puolet maailmassa käytössä olevista offshoretuulivoimaloista. Uuden sopimuksen
mukaan toimitettavien voimaloiden
kokoluokka on 3,6 MW ja niiden yhteisteho on 1 800 MW. Voimalat pystytetään Pohjois-Eurooppaan.
Saksalainen REpower Systems AG
ja RWE Innogy GmbH ovat sopineet
250 offshore-tuulivoimalan toimittamisesta. Voimaloiden kokoluokka on
5/6 MW.
Voimalat tullaan toimittamaan pääasiassa Innogy Nordsee 1 tuulivoimalapuistoon, joka sijoitetaan 40 km
pohjoiseen Juist-saaresta. Ensimmäiset
30 voimalaa ovat 5 MW kokoisia ja ne
toimitetaan ilmeisesti jo vuonna 2011.
Veden syvyydet alueella ovat 26 - 34
m. Puiston kokonaistehoksi tulee 1 000
MW ja se kykenee huolehtimaan noin
780 000 kotitalouden sähköntarpeesta.
Voimaloiden roottorien halkaisijat ovat
126 m ja kolmen siiven pituudet 61,5
m. REpowerin ensimmäinen 5 MW
tuulivoimala pystytettiin jo neljä ja
puoli vuotta sitten. Tähän mennessä on
asennettu 17 tämän kokoluokan voimalaa.

Pienten booripitoisuuksien vaikutukset
valurautojen ferriitti- ja
perliittiosuuksiin
Werner Bauer Itävallan Valimoinstituu-

tista kertoi otsikkoaiheesta Giessereilehden numerossa 4/2009 mm. seuraavaa: On yleisesti tiedossa, että pienet
booripitoisuudet lisäävät pääosin perliittisten GJS-valurautojen, mutta myös
GJL-rautojen ferriittiosuuksia. Jo 5 - 10
ppm booripitoisuudet voivat olla haitallisia. Sen vuoksi on tarpeen valvoa
panostusmateriaalien ja rautasulien
booripitoisuuksia jatkuvasti.
Booria joutuu rautasuliin mm. seuraavista raaka-aineista:
- Boorilla seostetut teräkset sisältävät
noin 50 ppm saakka booria,
- Piikarbidituotteissa voi olla jopa
500 ppm booria, ja hiiletysaineissa
200 ppm saakka,
- Valurauta- tai teräslastut, jotka on
työstetty booripitoisia emulsioita
käyttäen,
- Rautasulien pii ja hiili voivat pelkistää booria uunin vuorausten
sintrausaineista 60 ppm saakka.
Panostusmateriaaleista peräisin
oleva boori ei pala pois valurautojen
sulatuksen yhteydessä. Sulaan joutuneen boorin vaikutuksia voidaan vähentää lisäämällä kuparia tai tinaa.
Itävallan Valimoinstituutissa tutkittiin boorin vaikutuksia GJS-valuratoihin 100 ppm pitoisuuksiin saakka.
Kuvasta 18 näkyy, että GJS-rautojen
kovuudet alenivat noin 40 HB-yksikköä
booripitoisuuden noustessa noin 50
ppm saakka ja nousivat sen jälkeen
lievästi kuparipitoisuuden ollessa 0,4
%. Kuparipitoisuudella 0,6 % kovuuden
lasku oli lievempää, mutta kovuuden
nousua laskun jälkeen ei havaittu.
Taulukossa 1 on esimerkkejä kovuukVALIMOVIESTI 2 • 2009

Taulukko 1. Booripitoisuuden vaikutuksia GJL-valurautojen lujuuksiin ja kovuuksiin
C%

Si %

SC

B ppm

Rm Mpa

HB 10/3000

3,25

1,73

0,878

3,26

1,87

0,891

3,29

1,92

0,903

5
18
16
38
37
59

301
291
256
233
243
233

200
193
180
174
172
171

sien laskusta GJL-raudoilla booripitoisuuden lisääntyessä.
Teräksiä sulatettaessa boori palaa
nopeasti pois. Valuraudoissa näin ei
tapahdu, koska pii estää booria hapettumasta. Tähän estoon riittää jo muutama kymmenesosa piitä. Kirjallisuudessa esitettyä väitettä siitä, että nitridien muodostajat voisivat estää boorin
ferritoivaa vaikutusta ei Itävallan Valimoinstituutin suorittamissa kokeissa
voitu vahvistaa.
Valurautoja sulatettaessa voidaan
booripitoisuuksia välttää käytännössä
seuraavilla tavoilla:
- Panostusmateriaalien booripitoisuuksien systemaattisella valvonnalla,
- Laimentamalla booripitoisia panostusaineita boorittomilla raaka-aineilla,
- Lisäämällä sulaan kuparia.

Poiminnot ovat GIESSEREI-lehdestä.
© GIESSEREI-VERLAG GmbH,
Düsseldorf, Saksa
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Calle Nybergh, DI
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Vesijäähdytettyjen sulatus- ja
kuumanapitouunien turvallinen
hätäkippaus
Induktiouunien vuorauksen
kulumista sekä sulatustapahtumaan liittyviä turvallisuustekijöitä käsiteltiin Valimoviestin numerossa 4/2008.
Valimoviestin numerossa
1/2009 julkaistiin tiivistelmä
valusankojen turvallista käyttöä käsittelevästä esitelmästä
SVY-koulutuspäiviltä
7.2.2009. Seuraavassa käsitellään vesijäähdytettyjen
sulatus- ja kuumanapitouunien turvalliseen hätäkippaukseen liittyviä asioita. Tarkoituksena on myös tuoda esille
ajatuksia riskien ja vaarojen
arviointiin ja tehdä ehdotuksia niiden poistamiseksi uuden ”Käyttöasetuksen”, Työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta VNA
403/2008, edellyttämällä
tavalla. Asetus astui voimaan
1.1.2009.

Induktiouunisulatus- ja kuumanapitouuneissa kolme elementtiä: sula metalli, sähkövirta ja jäähdytysvesi, ovat
hyvin lähellä toisiaan. Työturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huolta.
Valusankojen turvallisesta käytöstä on
EU-tasolla laadittu oma standardi EN
1247 – 2004, mutta vesijäähdytettyjen
uunien kohdalla ei ole toistaiseksi
edetty näin pitkälle. Siten induktio- ja
kuumanapitouunien kohdalla on noudatettava yleisiä työturvallisuusperiaatteita.
Induktiosulatusuunien valmistajat
ovat lisänneet uuneihin useita työturvallisuutta parantavia piirteitä kuten
maavuodon mittaus, jäähdytysvesipiirien paine, lämpötila ja virtausmittaukset ja niihin liitetyt turvatoiminnot
sekä hätävesijäähdytyksen automaattinen päälle kytkeytyminen mahdollisen
sähkökatkon tai vesijäähdytyksen vajaatoiminnon tapahtuessa. Valimon
vastuulla on, että nämä toiminnot myös
toimivat teknisesti. Toimintoja on
säännöllisesti testattava ja henkilökunta on koulutettava toimimaan sähkökatkon sattuessa ohjeiden mukaisesti.

Sulatusuunien
jäähdytysvesipiirit ja
niiden hätävesi
Paikalliset ympäristönsuojeluviranomaiset vaativat nykyään yhä useammin, että suurempia määriä glykolia
sisältävää vettä ei saa päästää kunnalliseen viemäriverkostoon. Vedenjäähdytyskierto on ainakin isommissa uuneissa jaettava kahteen piiriin: primää-
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ripiiriin, jossa glykolivapaa jäähdytysvesi kiertää uunikelan ja lämmönvaihtimen välillä sekä sekundaaripiiriin,
jossa glykolia sisältävä jäähdytysvesi
kiertää lämmönvaihtimen ja ulkona
olevan radiaattorin välillä. Sähkökatkoksen sattuessa voidaan hätävesi
johtaa magneettiventtiilien avulla primääripiiriin ja ylivuotovesi lasketaan
suoraan kunnalliseen viemäriin. Tällaisia ratkaisuja on jo pitkään sovellettu moneen induktiouuniin myös Suomessa. Hätävesi voidaan ottaa joko
erillisestä uunin läheisyydestä olevasta hätävesisäiliöstä tai kunnallisesta
verkosta, mikäli vedenpaine verkossa
on varmistettu myös sähkökatkoksen
aikana.
Hätäveden liitäntä on tehtävä siten,
ettei paineellista kiertävää jäähdytysvettä voi päästä virtaamaan takaisin
kunnalliseen verkostoon. Tätä varten
on olemassa tarkoitukseen soveltuvia
takaiskuventtiilejä.
Talven aikana voi syntyä tilanne,
jossa jäähdytysveden tulolämpötila on
alhaisen ulkolämpötilan takia hyvin
alhainen. Tällöin lämpötilaero kelan
jäähdytysveden tulo- ja lähtölämpötilan
välillä voi olla suuri ilman että lähtöveden ylilämpötilasta tulee ilmoitus.
Korkea lämpötilaero voi johtua esimerkiksi vakavasta romupanoksen holvaantumisesta, eikä tästä tule ilmoitusta.
Hyvä käytäntö on, että hätäveden
päälle kytkemisestä ilmoitetaan akkuvarmennetulla signaalilla. Sama koskee
400 V/50 Hz -syöttöä pumpuille. Mikäli 400 V/50 Hz syöttöön tulee katkos
esimerkiksi muuntajavaurion tai sulakVALIMOVIESTI 2 • 2009

keen laukeamisen takia, on hyvää
varmistaa sähkönsyöttö esimerkiksi
toisesta muuntajasta.

Hätäkippauksen edellytykset
Mikäli sähköt ovat päällä, voidaan
uunin hätäkippaus tehdä normaalia
kallistushydrauliikkaa käyttäen. Mikäli tarve hätäkippaukseen syntyy sähkökatkoksen sattuessa, on oltava varajärjestelmä kippauksen suorittamiseen.
Pienemmillä uuneilla on yleensä hydrauliikkayksikön yhteydessä käsipumppu, jonka avulla uunia voidaan hätäkipata, olivatpa sähköt päällä tai ei. Mikäli uunin vetoisuus ylittää 1000 kg,
on käsikippausmahdollisuus käytännössä hitautensa takia yleensä poissuljettu. Sähköinen vara-aggregaatti on
tällöin yksi ratkaisu, mutta sen käynnistysvarmuus on varmistettava säännöllisin tarkastuksin. Useimmiten
turvaudutaan kaasutoimiseen, hydrauliikkayksikön yhteydessä olevaan lisähydrauliikkapumppuun. Kaasuna voi
olla paineilmaa, mikäli on varmistettu,
että paineilmaa on saatavissa myös
pitkän sähkökatkoksen aikana. Yleisempi ratkaisu on typpikaasun käyttö,
jolloin hydrauliikkapumppuun on liitetty suojaisessa paikassa oleva typpikaasupullopatteristo.

Hätäkippauskuoppa
Induktio- ja kuumanapitouunit ovat
Suomessa perinteisesti varustettu häVALIMOVIESTI 2 • 2009

täkippauskuopalla. Hätäkippauskuopat
on sijoitettu uunien alle – eteen siten,
että uunin sula voidaan kipata suoraan
hätäkippauskuoppaan tai uunin pohjan
läpi mahdollisesti vuotava sula metalli valuu kuoppaan. Hyvänä käytäntönä
on pidetty hätäkippauskuopan varustamista kallistuksella ja viemäröinnillä
yhden tai useamman poistokanavan
kautta. Hätäkippauskuopan on oltava
aina kuiva ja sen vetoisuuden tulee
olla riittävä. Hätäkippauskuopan vetoisuudeksi suositellaan yleisesti 130 -150
% uunin vetoisuudesta.
Useassa rauta- ja teräsvalimossa on
hätäkippauskuoppaan sijoitettu teräsastioita ylösalaisin ja teräsastioiden
ympärille on sullottu kaavaushiekkaa.
Teräsastioiden pohjat sulavat nopeasti
ja sula metalli täyttää teräsastiat. Jäähtyneen metallin poisto on helppoa.
Tällainen ratkaisu on useimmissa tapauksissa ollut riittävä. Voi kuitenkin
syntyä tilanne, jossa uunista ensin
vuotaa vettä ja/tai hydrauliikkaöljyä ja
tämän jälkeen sulaa metallia. Perinteinen hätäkippauskuoppa suoriutuu
huonosti tällaisesta tilanteesta. Uudet
saksalaiset VDG -ohjeet huomioivat
mm. myös tämän tilanteen.

saksalaisia kansallisia ohjeita, mutta ne
ovat hyviä ottaa huomioon myös meillä Suomessa, kun hätäkippauskuoppia
suunnitellaan tai kunnostetaan. Lähtökohtana saksalaisissa ohjeissa on, että
vesijäähdytetyn uunin sisältämän sulan
metallin on valuttava turvallisesti hätäkippauskuoppaan riippumatta siitä,
kipataanko uuni, vai valuuko sula hätäkippauskuoppaan uunin pohjan läpi.
Lisäksi ohjeet huomioivat tilanteen,
jossa hätäkippauskuoppaan ensin valuu
vettä ja/tai hydraulista nestettä ja näiden
päälle sulaa metallia, jonka seurauksena voi tapahtua räjähdys. Esimerkiksi
yhden nestemäisen vesilitran tilavuus
kiehumispisteessä olevana normaalipaineisena vesihöyrynä on peräti 1244
l. Vesiräjähdyksen voimasta on Euroopassa kokonaisia sulattorakennuksia
sortunut. Uudet VDG -ohjeet helpottavat myös arvioimaan olemassa olevien
hätäkippauskuoppien sopivuutta, sekä
auttavat suunnittelemaan hätäkippauskuoppien tarkastus- ja huoltotöitä.

Saksalaisten ohjeiden
vaatimukset ovat
suomennettuna seuraavat:
1) Hätäkippauskuopan tehtävä

Uudet saksalaiset VDG -ohjeet
hätäkippauskuopan rakenteesta
Elokuussa 2007 vahvistettiin Saksassa
vesijäähdytettyjen sulatus- ja kuumanapitouunien hätäkippauskuoppia
koskevat VDG -ohjeet. Nämä ovat ns.

Hätäkippauskuopan vetoisuuden on
oltava niin suuri, että joka tapauksessa
koko uunin sulamäärä mahtuu siihen.
Hätäkippauskuopan rakenteen on oltava sellainen, että se estää sulan metallin ja siihen mahdollisesti samanaikai43
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sesti virtaavien nesteiden (esimerkiksi
vesi) tai kuopassa olevan kosteuden
välistä fysikaalista räjähdystä.
Hätäkippauskuopan on estettävä
kuoppaan virtaavien nesteiden, kuten
veden ja hydrauliikkaöljyn vaikutusta.
Jäähdytysvesi ja sen höyry on tehokkaasti johdettava pois kuopasta.
Hätäkippauskuopan on oltava kuiva
ja varustettu toimivalla vedenpoistolla.
Hätäkippauskuopan vuoraus- ja taustamateriaalien on oltava nopeasti kuivuvia ja niiden on johdettava kuoppaan
tulevat nesteet ja kuopassa syntyvä
höyry tehokkaasti pois. Mikäli hätäkippauskuoppa kuitenkin on kostunut, on
fysikaalinen räjähdys tehokkaasti estettävä.
Hätäkippauskuoppa voidaan viemäröidä joko pohjan, väliseinien tai sivuseinien kautta. On kuitenkin eduksi,
mikäli viemäröinti tapahtuu pohjan
kautta.
Mikäli hätäkippauskuoppa on kokonaan viemäröity pohjan kautta, on se
ylimitoitettava 30 %. Tämä voi tapahtua joko suurentamalla lattiapinta-alaa
tai vapaata höyrystymispinta-alaa.
Hätäkippauksen yhteydessä mahdollisesti syntyvää höyryä ei saa joutua
viemäriin tai kuopan tyhjennyspumppuun.

2) Hätäkippauskuopan sijainti
Hätäkippauskuoppa on sijoitettava
uunin eteen (vesijäähdyttyjen kupoliuunien kohdalla sivulle) siten, että se
on riittävän kaukana uunista, jotta sula
metalli voi valua kuoppaan rauhallisesti. Lisäksi on huomioitava, etteivät
uunin rakenteet saa vaurioitua sulan-,
säteilylämmön tai tulilieskojen vaikutuksesta, mikäli sula valuu hätäkippauskuoppaan. Kuopan syvyys on mitoitettava siten, että valusuihku aina osuu
kuoppaan.
Yhteinen hätäkippauskuoppa usealle uunille ei ole hyväksyttävää. Mikäli
yhdelle uunille on rakennettava kaksi
hätäkippauskuoppaa, on näiden oltava
yhteydessä toisiinsa ylivuotokanavien
kautta.

3) Hätäkippauskuopan rakenne
Hätäkippauskuopan minimivetoisuuden on oltava sellainen, että koko uunin
sulamäärä mahtuu kuoppaan. Uusien
uunien kohdalla on käytettävä varmuus44

kerrointa, joka on vähintään 1,2.
Hätäkippauskuoppa on tarvittaessa
jaettava osastoihin, joiden välillä on
ylivuotokanavat. Osastojen väliseinien
on kestettävä sulan metallin metallistaattista painetta.
Hätäkippauskuopan sulaosaston
suurimmat sallitut mitat ovat 600 x 400
x 1200 mm sulamäärän nopean jäähtymisen varmentamiseksi, sekä termisten jalustarakennevaurioiden vähentämiseksi. Sulaosasto on suunniteltava
siten, että jähmettynyt sulamäärä voidaan nostaa kuopasta pois.
Jähmettyneen sulan poisnostoa
varten voi sulaosastoissa olla nostokoukkuja, joiden tartuntaosat on eristetty siten, etteivät ne sula.
Hätäkippauskuoppa voidaan varustaa tarkoitukseen soveltuvalla katteella, joka estää lian joutumista hätäkippauskuoppaan ja jonka päälle voidaan
astua.
Jokaista hätäkippauskuopan sulan
kanssa kosketuksessa olevaa vuorausmassan neliömetriä kohden on oltava
yksi neliödesimetri vapaata höyrynpoistumispinta-alaa. Mikäli vuorausmassan huokoisuus in 50 % (DIN EN
993-1), on oltava kaksi neliödesimetriä
vapaata höyrynpoistopinta-alaa.
Uunin alla olevan betonin tai tulenkestävän massan kaltevuuden on oltava vähintään 4 astetta, jotta sula valuu
mahdollisimman nopeasti pois uunin
jalusta-alueelta hätäkippauskuoppaan.
Mikäli mahdollista, on uunin jäähdytysvesi ja hydrauliikkaöljy johdettava pois jo ennen hätäkippauskuoppaa.
Vedenpoiston on oltava riittävä ja
tapahduttava ilman takaisinvirtausläppää. Mikäli takaisinvirtausläppää joudutaan käyttämään, on kuopan vedenpoistoputkisto varustettava kuuman
veden pumppaamiseen tarkoitetulla
pumpulla, jonka teho on vähintään
sellainen, että pumpun paine avaa takaisinvirtausläpän. Lisäksi pumpun on
pystyttävä pumppaamaan pois ainakin
vastaava määrä vettä, joka käytetään
uunin hätäjäähdytykseen. Pumpulla on
oltava optisella tai akustisella signaalilla varustettu uimuri- tai muu nestetaso-ohjaus, jotta pumpun oikean toiminnan jatkuva tarkastus ei ole tarpeellista.
Yli 20 t uunilaitosten hätäkippauskuopat on varustettava kaksoisseinällä.
Sulaosastojen seinävuorauksen tausta-

materiaalin ja hätäkippauskuopan
seinäbetonin välillä on oltava tyhjä
tila. Tämä tyhjä tila mahdollistaa vesihöyrynpoiston sekä vähentää seinäbetoniin kohdistuvaa lämpörasitusta.
Mikäli tällainen ratkaisu ei ole mahdollinen, on hätäkippauskuopan betonirakenteet suojattava eristävillä tulenkestävillä materiaaleilla. Höyrynpoistoon on tällaisissa ratkaisussa kiinnitettävä erityistä huomioita.
Vuorausmateriaalin nouseminen
sulan pintaan on estettävä.
Mahdollisen vesihöyryn on päästävä pois myös tilanteessa, jossa kaikki
hätäkippauskuopan sulaosastot ovat
täynnä sulaa.

4) Hätäkippauskuopan
materiaalit
Hätäkippauskuopan vuorausmateriaalin on oltava sulaan nähden riittävän
tulenkestävä.
Vuorausmateriaalien on oltava vettä hylkiviä ja niiden on läpäistävä
höyryä. Kondenssiveden syntyminen
on estettävä. Hätäkippauskuopan valmistukseen mahdollisesti käytetyt sabluunat on vedettävä pois.
Sulan metallin tunkeutuminen syvään vuorausmateriaaliin on estettävä
tarkoituksenmukaisella tavalla. Esimerkiksi vuorausmassan pinnan sintraantuminen on estettävä.
Hätäkippauskuopassa käytettävien
materiaalien toiminta on testattava.
Tällöin on kiinnitettävä huomiota sulan
tunkeutumissyvyyteen vuorausmateriaaliin, sintraussyvyyteen, sekä vuorausja taustamateriaalien huokoisuuteen.
Hätäkippauskuopan materiaalien
lämmönjohtavuuksien on oltava alhaisia, jotta lämpöä ei siirry viemäriin ja
että lämpö ei vahingoita hätäkippauskuopan betonirakenteita.
Mikäli pohjavesi ylettyy hätäkippauskuoppaan, on kuopan oltava vesitiivis.

5) Hätäkippauskuopan
tarkastus ja huolto
Hätäkippauskuoppa on tarkastettava
määräajoin ja tarkastuksesta on tehtävä
pöytäkirja. Tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota hätäkippauskuopan
eheyteen ja puhtauteen. Hätäkippauskuopan vuorausmateriaalin vedenläpäisykyky on myös tarkastettava säänVALIMOVIESTI 2 • 2009

nöllisin välein.
Havaitut puutteet on korjattava välittömästi.
Hätäkippauskuopan vuorausmateriaalien fysikaalisten ominaisuuksien on
oltava muuttumattomat koko vuorausmateriaalin käyttöiän ajan. Vuorausmateriaalin jälkisulloutuminen tai jälkikostuminen on estettävä.
Mikäli pienhäiriöiden seurauksena
vuorausmateriaaliin pääsee vettä, hydrauliikkaöljyä tai pieniä määriä metallia, on hätäkippauskuopan vuorausmateriaalin toiminta heti tarkistettava.
Hätäkippauskuopan kaikki rakenneosat on tarkastettava ja huollettava.
Mikäli jokin osa vaurioituu, on se heti
uusittava. Mikäli jokin osa joudutaan
uusimaan, on kuopan tarkoituksenmukainen toiminta varmistettava.

Johtopäätöksiä
Saksalaisten ohjeiden tarkoituksena on
myös ohjata uunivalmistajia suunnittelemaan uunejaan siten, ettei esimerkiksi uunista vuotava jäähdytysvesi
helposti valu hätäkippauskuoppaan.
Mikäli induktiouunin vesijäähdytetyt
virtakaapelit ja jäähdytysvesiletkut
tuodaan uuniin sivusta, voidaan mahdollinen vuotovesi ohjata siten, että se
valuu sivusta ohi hätäkippauskuopan.
Tällöin uunin reuna-alue voidaan kanavoida uunin sivuilla ja takana olevalla U –muotoisella kanavalla, jolla
on oma viemäri.
Sulan metallin pääseminen viemäriputkiin voidaan estää sijoittamalla
esimerkiksi vahvarakenteisia sulan
metallin suodattamiseen tarkoitettuja
suodattimia suojaamaan viemäriputken
suuaukkoja.
Hätäkuopan vuorausmassan tulenkestävät materiaalit, joiden raekoko on
0,4–2,5 mm, ovat Saksassa osoittautuneet tarkoitukseen sopiviksi. On kuitenkin huomioitava, että vuorausmassaan joutuva pöly ja lika voivat tukkia
rakeiden väliset huokoisuudet. Hätäkippauskuoppa on siten suojattava
esimerkiksi ohuella teräspellillä.
Tärkeää on, että vuorausmassan
raekoko on sellainen, että se läpäisee
vettä ja vesihöyryä, muttei sulaa metallia. Saksassa suositellaan hätäkippauskuoppien vuorausmateriaaliksi
seulottua kupoliuunikuonaa. Suomessa
tällaista kupoliuunikuonaa ei ole edullisesti saatavilla, mutta Suomessa on
VALIMOVIESTI 2 • 2009

markkinoilla ns. vähäpölyistä puhalluskuonaa, jonka raekoko 0,8–2,5 mm.
Vaikka tällaista särmikästä puhalluskuonaa käytetään lähinnä avopuhallushiekkana, soveltuu se raekokonsa
puolesta hyvin myös hätäkippauskuopan vuorausmateriaaliksi. Taustamateriaalina voidaan tarvittaessa käyttää
vedellä pestyä sepeliä, jonka raekoko
on 6 – 16 mm ja isommissa uuneissa
tätä karkeampaa. Vuorausmateriaalin
sideaineena voi olla esimerkiksi itsestään kovettuva hartsi, kuten Alphasettai furaanihartsi. Vesilasi ja bentoniitti
eivät ole sopivia vuorausmateriaalin
sideaineita, koska ne ovat hygroskooppisia.
Käyttöhenkilökunnan on hallittava
sekä sähkökatkoksen edellyttämät
toimenpiteet, että myös hätäkippauskuopan käytön toimintaan liittyvät
asiat. Hyvä ohjeistus ja ohjelmanmukaiset säännölliset harjoitukset ovat
välttämättömiä riskien ja vaarojen
minimoimiseksi. On myös huomioitava, että sähkökatkon aikana valimon
valaistus kytkeytyy pois. Uuniin ja
hätäkippaukseen liittyvät tekniset lait-

teet on siten merkittävä selvästi ja varustettava hätävalaistuksella, joka
kytkeytyy automaattisesti päälle sähkökatkon sattuessa. Mikäli tilanne
kaikesta huolimatta riistäytyy hallitsemattomaksi, on aina varmistettava,
että pakotiet ovat esteettömät ja että
sulatusuunien välittömässä läheisyydessä työskentelee vain koulutettua
henkilökuntaa.
Kirjallisuus: Ausführungen von Notauffanggruben VDG Merkblatt S 80. Warum verschlämmt
meine Notauffanggrube, Giesserei-Praxis
6/2007. Keskustelut Ari Muikun/Metso Foundries Jyväskylä Oy, Markku Eljaalan/Peiron Oy,
Ole Krogellin/Oy Lux Ab ja Bo Priesterin/Oy
Lux Ab kanssa.
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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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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

Suutarilan Valimo Oy

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

Peiron Oy

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

Mallivaruste Koski Oy

Improlity

Ins.tsto. AX-LVI Oy

Rannan Teollisuuskone Oy

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

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

HAAPAKOSKEN TEHDAS OY

Ulefos NV Oy

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

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

Lapuan Valu

Simtech Systems Inc. Oy

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

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

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

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

Hälsovägen 2
01150 SÖDERKULLA
Puhelin 0500 514 531
Faksi 987760 35
matti.sirvio@easysimulation.com

Suomen Valimomuseo

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

www.svy.info
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mallijaosto

Mallitoimikunta
kokoontuilee
Yleistä
Toukokuun toisena perjantaipäivänä 8.5.2009 mallitoimikunta kokonaisuudessaan kokoontui ihailemaan Componenta Karkkilan informaatiokanavaa Valurinkatu 4 Karkkilassa.
Nurmisen Jorma, Componentan valimotutustumiskierroksen isäntänä oli kirjoituttanut kanavalle, että mallitoimikunta vierailee talossa kyseisenä päivänä. Tulipa ihan juhlallinen olo, kun sai nähdä oman nimensä tauluun präntättynä. Toisaalta emme kyllä tienneet, millä mielellä teksti oli
laitettu? Oliko syynä, että jokaisen pitää varoa vieraita, vai
katsokaa nyt ihmeessä ”mallijaoston kermaa” valimossa.
Oli kuinka oli, mutta hienolta se tuntui, josta kiitokset Jormalle näin palstamillimetrien kera.
Meitä vastassa oli mallijaoston ylimmäinen puheenpitäjä Ojasen Mikko, joka opasti meidät kummallisten yläkertakiemuroiden jälkeen omaan valtakuntaansa Karkkilan
Malliapuun, jonne tipauttelimme päällimmäiset takkimme.
Syynä näihin poikkeaviin sisääntuloreitteihin olivat entisen kulkukäytävän peittävät keernat, joilla annettiin ymmärtää, että valimo toimii edelleen täysillä oli sitten lama
vai taantuma (Helsingin seudun kielellä sanottuna kuulemma ”laantuma”), vai oliko jokin muu syy käytävän keernoitukseen?
Meidät ohjailtiin seuraavaksi valimon ruokalaan, jossa
saimme valita ruokalajin, jolla voimme matkasta tyhjentyneen
pötsimme täyttää ennen mallitoimikunnan kokousta.

Mallitoimikunnan kokous
Ylimmäinen puheenpitäjä Ojasen Mikko toivotteli mallisenaattorit tervetulleiksi Karkkilaan ja avata täräytti vuoden
2009 toisen mallitoimikunnan kokouksen. Avauksessaan
Mikkomme kertoi, että Nurmisen Jorma oli lupautunut
kierrättämään mallitoimikunnan jäseniä Componenta Karkkilan valimossa kokouksemme jälkeen.
Muisteloina menneestä sihteerikkö tavasi edellisen kokouksen pöytäkirjan ääneen. Kukaan ei muistanut edelliskokouksesta mitään kirjoitetusta poikkeavaa, joten ”pöytis”
hyväksyttiin sellaisenaan.
Ilmoneerausasioina kerrottiin Valun Käytön seminaarista, joka oli nautiskeltu Aulangolla huhtikuun alussa 2009.
Pitkämuististen (?) mukaan semput olivat ainakin 24:net,
joka historia on todella kunnioitettava saavutus. Ensimmäisiä kertoja, kun seminaareja alettiin pitää, taisi jokainen
paristakymmenestä paikalla olleesta tuntea toisensa.
Tämä tarkoittaa, että seminaariin osallistui silloin edellisvuosisadalla pääosin valimoiden henkilökuntaa. Nykyisin
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näihin jokavuotisiin seminaareihin osallistuu suuri joukko
valutuotteita käyttävien yritysten suunnittelijoita, joka on
ollut alkuperäinen pippaloiden tarkoituskin. Suurin osa
suomalaisista konesuunnittelijoista on hitsaustekniikalla
koulutuksessaan ”kuorrutettu” ja silloinhan ne onnettomat
tietämättömyydessään päättävät käyttää rakenteissaan hitsattuja rakenteita, vaikka jokainen tietää, että valuahan
niissä pitäisi käyttää. Nytkin taisi olla parisataa osallistujaa
tarjoilupöydän ympärillä juoma- ja ruokapuolta noukkimassa ja nauttimassa. Valun Käytön seminaari on nykymuodossaan täyttämässä tavoitteitaan todella hyvin.
Toisena ilmoneerausasiana kerrottiin jäsenille, että SVY:
n Opintopäivät pidettiin helmikuun alussa. 2009 Tampereella. Onnettoman aihevalinnan (tosiasiassa aihekierrätys, joka
tasapuolisesti käsittelee kaikkia valimon osa-alueita) ansiosta paikalla ollut ketään malliväkeä edustavaa osallistumassa päiville.

Työllisyystilanne
Uutena asiakohtana aikaisempiin mallitoimikunnan kokouksiin oli nyt otettu asiakohta: Valimot ja niiden työllisyystilanteet lamatilanteen vallitessa.
Yleisenä piirteenä todettiin työllisyydestä valimoissa,
että monessa valimossa tehdään vaihtelevasti 1 – 2 viikkoa
töitä ja seuraavalla viikolla väkeä on lomautettuna / vapaalla. Mikään valimo ei ole lopettanut toimintaansa, mutta
yt-neuvotteluja on käyty monessakin yrityksessä. Valuja /
malleja on kylläkin alustavasti tilattu, mutta tilaajien maksuvaikeuksien vuoksi aloituspäiviä on siirretty yhä eteenpäin.
Hyvänä asiana voidaan todeta, että valimomme uskovat
edelleenkin tulevaisuuteen, eivätkä suurin surminkaan halua
päästää osaavia ammattilaisiaan hukan teille, koska heidän saaminen takaisin työllisyyden parantuessa onkin kinkkinen juttu.
Mallialueen kuulumiset on perinteisesti tärkein asiakohta mallitoimikunnan kokouksissa, koska juuri siellä on mahdollista haarukoida ns. yleistä tilannetta malliyrityksissä.
Malliveistämöistä on osalla yrityksistä sinnitelty ilman
lomauttamisia ja muutamissa on jouduttu lomauttamaan
henkilökuntaa. Tilauskannat ovat vähentyneet voimakkaasti ja väen pitäminen talossa alkaa vaatia yrittäjältä fakiirin
kykyä. Tilauksien uskotaan kuitenkin ontuen riittävän kesälomien alkuun.
Osa yrityksien nuoremmista työntekijöistä on kuulemma
ollut niin pöljiä, etteivät he ole kuuluneet ammattiliittoon ja
nyt heillä on vaikeuksia työn vähentyessä. Oma syynsä.
Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis.
Helsingissä toimi aikoinaan kolmekin kuuluisaa malliVALIMOVIESTI 2 • 2009

veistämöä, joista yksi oli Malliveistämö Pesonen Lemuntiellä. Kirjoittajan haparoivan muistin mukaan malliveistämö jatkoi toimintaansa myöhemmin Mallipojat nimellä,
Toivosen Juhan persoonallisessa huomassa. Kuluvana keväänä on Juha kuitenkin valitettavasti painanut pensselit
santaan ja lopettanut mallien valmistamisen Henry Fordinkadulla. Kepeät mullat Mallipojille.
Muissa mahdolliset asioissa on mallitoimikuntaa lähestytty laivaseminaarien toivossa ja mallitoimikunta päättikin
toteuttaa toiveet vielä tulevan kesän aikana. Laivayhtiö
tullee olemaan jompikumpi suurista ja asiaan palataan,
mikäli laivoilla suinkin löytyy tilaa. Seuraava kokous päätettiin pitää elokuussa laivalla ja sen vuoksi nyt ei päätetty
kokouspäivää.
Ojanen Mikko puheenvalvojana päätti kokouksen klo
13.50, kiittäen mallitoimikuntaa kokouksen kulusta ja muistuttaen Jorma Nurmisen odottavan porukkaa kierrokselle
Componenta Oy:n Karkkilan valimoon.
Mallitoimikunta kerääntyi Nurmisen Jorman ympärille
valimokierrosta varten ja ent. mallilehtori kiirehti viemään
Suomen laajinta Valumalli-kirjojen kokoelmaa mainion
valimomuseomme esineistöksi.
Olisi hyvä, jos useampikin valimoalalla työskentelevä
katselisi ympärilleen ja toimittaisi Valimomuseoon esineistöä, joilla on museaalista arvoa. Itse ei kannata miettiä,
lahjoitusten museaalisuutta, vaan jättää sen ammattilaisten
arvioitavaksi. He kyllä osaavat.
Reliikki- fossiili
Lepaalta
Kari Pohjalainen

Laivaseminaari

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)

Mallijaosto järjestää SVY:läisille laivaseminaarin

14.–16.8. 2009
Silja Linellä välillä Helsinki - Tukholma - Helsinki

Matkaan sisältyy
Tutustuminen laivan konehuoneeseen
Luento muovimallimateriaaleista
Ari Arjala / Meca-Trade Oy
Paneelikeskustelut aiheista:
Yrittäjän arki tänään
Mallitarjouksien tekeminen
Mitä yrittäjäuran jälkeen?
Seminaariristeilyn hinta on 380 €uroa

Sitovat ilmoittautumiset 12.6.2009 mennessä
Mikko Ojanen puh. 040 506 7136
mikko.ojanen@malliapu.ﬁ
tai
Kari Pohjalainen puh. 050 301 5433
kari.pohjalainen@armas.ﬁ
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Neuhof Giesserei- und Fördertechnik GmbH
Valimon tarvesuunnittelua laitteineen
Valimohiekkojen elvytyslaitteet, hiekkasiilot,
murskaimet, pneum. kuljettimet
RUSSIG Fördertechnik GmbH & Co.KG
Putki- ja ruuvikuljettimet, ketju- ja hihnaelevaattorit,
sulkusyöttimet
RW-Giessereimaschinen GmbH (Röperwerk)
Keernatykit ja varaosat
Webac GmbH
Kaasutuslaitteet, keerna- ja kaavaushiekan sekoittimet
AXMANN Anlagenbau GmbH
– hiekanseikoittimet
– peitosteiden valutuslaitteet
– peitosteiden ja sideaineiden
letku-, kalvo- ja ruuvipumput
OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09-6821544 fax 09-6821778
e-mail: diaco@diaco.ﬁ
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Hiekan
kiinnipureutuminen
teräsvalussa

Markku Eljaala
Peiron Oy

Edellisessä ”oikeassa” artikkelissa käsiteltiin
muottihiekan tarttumista valun pintaan yleisesti.
Tässä artikkelissa tarkastellaan ilmiötä hieman
syvemmin ja etenkin valuterästen osalta.
Taustaa
Muottihiekan kiinnipureutumista tai
itse asiassa sulan metallin tunkeutumista muottihiekan sekaan tapahtuu periaatteessa kahdella tavalla joko kemiallisesti tai mekaanisesti, kuten jo edellisessä artikkelissa kerrottiin. Vaikka
metallin tunkeutuminen voidaan jakaa
eri kategorioihin tunkeumavirheen
syntysyyn mukaan, on hyvä muistaa,
että tunkeumavirhe yleensä syntyy
usean tekijän yhteisestä vaikutuksesta.
On väitetty, että vuosituhannen
vaihteessa pelkästään Yhdysvalloissa
hiekan kiinnipureutumisesta aiheutui
sikäläisille rauta- ja teräsvalimoille
liki 100 miljoonan dollarin vuotuiset
ylimääräiset kustannukset. Tämän takia
ongelmaa on tutkittu paljon, mutta
siitä huolimatta se edelleen vaivaa
valimoteollisuutta. Kuvassa 1 on kiinnipureutuneen hiekan pilaamaa valun
pintaa. [2]

Mekaaninen tunkeutuminen
Tunkeumavirheen muodostumiselle on
esitetty seuraava kaava. [1]

Kaava 1. Kaava tunkeumavirheen muodostumisen vaatimasta sulan paineesta (Ppen). δ on
sulan metallin pintajännitys. Θ on sulan metallin ja muottimateriaalin välinen kostutuskulma.
rp on muottimateriaalin huokoskoko. Kuvassa
2 on esitetty kostutuskulman periaate.
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Kuva 1. Kuvassa tuorehiekkaan valettu nuorrutusteräskappale, jonka pinnalla esiintyy
voimakasta hiekan kiinnipureutumista.

Kyseisestä kaavasta voi olla varsin
niukasti apua valimon lattialla kun
putsamoon tuodaan teräskappaleita,
jotka ovat kuin karvan peitossa. Mutta
kaavan takana on kyllä totuuden siemen. Mekaanista tunkeumavirhettä ei
pitäisi syntyä, jos kriittistä painetasoa
ei ylitetä. Valussa muodostuvaan paineeseen vaikuttavat kaadon korkeus ja
virtaavan sulan nopeus. Näihin ei usein
voida kuitenkaan riittävästi vaikuttaa,
jolloin joudutaan kiinnittämään huomiota kaavan muihin tekijöihin. Muottimateriaalin huokoskokoon voidaan
vaikuttaa hiekan raekoolla ja tiivistyksellä. Muotin ja sulan väliseen kostutuskulmaan voidaan vaikuttaa sulan
koostumuksella ja muottimateriaali
valinnoilla. Tosin näihinkään tekijöihin
ei aina voida vaikuttaa riittävästi, jolloin
sopivan peitosteen valinta tarjoaa parhaan mahdollisuuden virheen torjumiseksi. Peitosteen ominaisuudet voidaan
yleensä valita niin, että olosuhteet
tunkeuman muodostumiselle ovat
mahdollisimman heikot.

Kuva 2. Kostutuskulman periaate. Kun muottimateriaalin päällä olevan sulapisaran välinen
kulma on pisaran reunalla pienempi kuin 90,
niin sulan katsotaan kostuttavan materiaalia, ja kun kulma on suurempi, niin asia on
päinvastoin. Mitä pienempi kulma on, niin sitä
herkemmin kyseinen sula tunkeutuu käytettävän muottimateriaalin huokosiin.

Mekaaniselle tunkeumavirheelle on
tunnusomaista, että sitä voi esiintyä
ainoastaan metallin ollessa sulaa muotin pinnalla. Tämäkään ei ole ristiriidassa kaavan 1 kanssa, sillä metallin
”pintajännitys” lisääntyy melko voimakkaasti sen jähmettyessä. Kuvassa
3 on mikrorakenne kuva alueesta, jossa esiintyy sulan mekaanista tunkeutumista valumuotin sisään. Mekaaninen
tunkeutuminen on teräksellä mahdollista, mutta se ei yleensä ole tunkeumavirheen muodostumisen määräävin
tekijä. [1] [2]

Kemiallinen tunkeutuminen
Kemiallista tunkeutumista tapahtuu
kun kemiallinen reaktio vaikuttaa
edellä mainitun kaavan 1 muuttujiin
tavalla joka johtaa virheen syntymiseen.
VALIMOVIESTI 2 • 2009

Kuva 3. Mikrorakenne kuva matalaseosteisen teräksen tunkeumavirheestä, jossa ei esiinny kemiallista tunkeumaa (Suurennos 100X) [1]

Tavallisesti kemiallista tunkeumaa
muodostuu metalli-muottirajapinnalla
hapen läsnä ollessa lähinnä rautaoksidin
muodostumisen kautta (kaava 2). Rautaoksidin kostutuskulma (21°) on
huomattavasti pienempi kuin puhtaan
raudan (154,4°). Tällöin on mahdollista, että rautaoksidi pystyy tunkeutumaan muottihiekan sekaan, vaikka
pelkkä teräs ei siihen pystyisikään. Kun
rautaoksidi on kostuttanut ja tunkeutunut kvartsihiekkaan, niin pelkkä rauta
pystyy taas kostuttamaan syntyneen
rautaoksidin ja etenemään hiekka rakeiden väliin. Lisäksi rautaoksidi voi
reagoida muottihiekan kanssa muodostaen fajaliittia (kaava 3). Fajaliittiin
liuennut muottihiekka suurentaa hiekkarakeiden väliin jääviä koloja, mikä
osaltaan edistää tunkeumavirheen
muodostumista ja etenemistä. Kuvassa
4 on esitetty mikrorakenne kuva materiaalista, jossa on tapahtunut kemiallista tunkeutumista. [1] [3]
2Fe + O2 → 2FeO [2]
2FeO + SiO2 → Fe2SiO4 [3]
On havaittu, että muotin huuhtelu
hapella tai hapettavalla kaasulla pahentaa tunkeumavirhettä ja neutraalin tai
pelkistävän kaasun käyttö taas vähentää
virheen muodostumista. Viimeaikaiset
tutkimukset kaasujen vaikutuksista
tunkeumavirheen muodostumiseen
valuraudalla tuorehiekkamuoteilla
osoittavat, että kemiallista tunkeumaa
VALIMOVIESTI 2 • 2009

Kuva 4. Mikrorakenne kuva kemiallisesta
tunkeutumisesta. [1]

ei näillä esiinny. Merkittävin syy ilmiöön on ilmeisesti raudan ja muottihiekan suuri hiilipitoisuus. Hiili estää
rautaoksidin muodostumisen, hiilen
reagoidessa hapen kanssa muodostuu
häkää ja hiilidioksidia. Tämä voi olla
myös yksi tekijä sille, että hartsilla
kovetetut muotit ehkäisevät tunkeumavirheen muodostumista hiilettömiä
sideaineita paremmin. [1]
Kvartsi voi myös liueta vesihöyryyn
kaavan 4 mukaan. Reaktion pohjalta
syntyvä happi muodostaa häkää, hiilidioksia ja rautaoksidia, joista jälkimmäisin voi johtaa tunkeuman syntymiseen. [1]
Si02(s) + 4H2O(g) → SiO*4H2O(g)
+ ½O2(g) [4]
Rautaoksidilla ja fajaliitilla on rautaa ja kvartsia alhaisemmat sulamispisteet, mikä mahdollistaa sen, että tunkeumavirhe saattaa syntyä tai pahentua
vielä senkin jälkeen, kun metalli on jo
jähmettynyt. On varsin tavallista, että
myös fajaliittia löytyy valun pinnalta
silloin, kun tunkeumavirhettä esiintyy.
Tällainen jähmettymisen jälkeen muodostunut kemiallinen tunkeumavirhe
on tavallisesti helposti poistettavissa.
[1]
Joissakin tapauksissa fajaliitti irtoaa
vaivattomasti valun pinnalta helpottaen tunkeumavirheen poistoa, mutta
toisinaan se on tiukasti kiinni muodostaen todellisen puhdistusongelman.

Tämä voi johtua siitä, että tunkeumakerroksessa on yleensä erilaisia metallien oksideja. FeO, Fe2O3 ja MnO oksidien yhdistelmän on havaittu irtoavan
helposti. Osittain tämä johtuu eri oksidien erilaisista laajenemiskertoimista.
Toisten metallien oksideja voi muodostua valun pinnalle riippuen sulan koostumuksesta. Esim. voimakkaasti mangaanilla seostetut sulat muodostavat
herkästi kvartsin kanssa matalan sulamispisteen omaavia mangaanisilikaatteja, mistä voi seurata erittäin voimakasta hiekan kiinnipureutumista. Runsaasti kromilla seostetuilla ruostumattomilla teräksillä taas ei tavallisesti
esiinny kemiallista tunkeumavirhettä
koska rautaoksidia ei näillä seoksilla
kromin passivoivan vaikutuksen takia
pääse muodostumaan. Mutta kromiittihiekkoja ruostumattomat seokset
voivat kostuttaa herkästi, mistä voi
seurata hiekan kiinnipureutumista. [1]
[3]

Tunkeumavirheen ehkäisy
Sopivan peitosteen käyttö ehkäisee
mekaanista ja kemiallista tunkeumaa
oikein käytettynä. Peitoste toimii usealla eri tavalla. Peitosteen muottihiekkaa pienemmän raekoon takia teräksen
on vaikeampi tunkeutua muotin huokosiin. Peitosteen koostumus voi kasvattaa sulan ja muotin välistä kostutuskulmaa. Lisäksi eräät peitosteissa
käytetyt materiaalit laajenevat voimak51

kaasti lämmetessään. Tämä peitostekerroksen tiivistyminen
lisää peitosteen kykyä vastustaa rajapinnalle diffuntoituvien
kaasujen kuten hapen ja vesihöyryn virtausta.
Teräkseen liuenneen hapen suuri pitoisuus muodostaa
kuonaa ja oksideja, jotka voivat käydä peitosteen kimppuun
ja toimia kvartsin juoksutteena. Zirkon-peitosteet sisältävät
vapaata kvartsia epäpuhtautena, minkä vuoksi tunkeumavirhettä voi syntyä peitosteen käytöstä huolimatta. Tämän
takia teräksen happipitoisuus pitäisi olla alle 10 ppm ennen
valua. Teräkseen liuenneen hapen pitoisuuden vaihtelut
voivat olla eräs selitys tunkeumavirheen esiintymisen kausivaihteluille. [1] [3]
Hiilen lisääminen tuorehiekkaan ei estä kemiallisen
tunkuemavirheen muodostumista teräksillä. Tuorehiekassa
muodostuvien kaasujen oksidointi potentiaali kyllä laskee
ja tunkeuman määrä voi vähentyä hiililisäyksellä, mutta
hiekasta tuleva kosteus useimmiten tuottaa vain liikaa happea rajapinnalla olevan hiilen kulutettavaksi, jolloin väistämättä muodostuu myös rautaoksidia. Todella suuri hiililisäys muottihiekkaan voisi estää virheen synnyn, mutta tällöin
myös tapahtuisi teräksen pinnan ei toivottua hiilettymistä.
[1]
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Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet
liittymisjärjestyksessä
Yritys / Osoite / Puhelinumero / www-sivut tai sähköpostiosoite

Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3, 02650 ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.ﬁ
Sulzer Pumps Finland Oy
PL 18, William Ruthin katu
48601 KARHULA
010 234 3333, www.sulzer.com
Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11, 28100 PORI
(02) 641 8540, www.mecatrade.ﬁ
SP Minerals Oy Ab
PL 174, Vihdintie 4 – 6
03101 NUMMELA
010 217 9800
www.sibelco-scandinavia.com
Sepikon Oy
Pietiläntie 5 E 18
03100 NUMMELA
(09) 586 4358
sepikon@kolumbus.ﬁ
Componenta Pietarsaari
Oy
PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI
010 403 00
www.componenta.com
Keycast Oy
PL 100, Merikatu 7
92101 RAAHE
(08) 211 3111, www.keycast.ﬁ
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
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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
Lastikankatu 21
33730 TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.ﬁ
Campaja 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

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@suutarilanvalimo.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

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

Lastikankatu 21, 33730 Tampere

mallikolmio@yritys.soon.
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Tarinaa sanoin ja kuvin
Högforssin tehtaan konepajakoulusta
Karkkilassa vuosikymmenten takaa

Antti Valonen

Kronikka Högforssin tehtaan konepajakoulun ensimmäisistä
oppilaista Karkkilassa 1945, jolloin he kävivät kolmatta luokkaa.
Koulu oli 4-vuotinen teollisuuden ammattikoulu.
Kronikan laativat silloiset toisen luokan oppilaat.
Kolmaspa luokka on koulumme pylväs,
mielestään miehekäs, rehti ja ylväs.
Kasvoilla vanhuus ja viisaus itää.
Opiskelussa myös pinnan se pitää.

Jaska on mahtimies maineikas juuri,
painojen nostaja, atleetti suuri.
Tähtinen, soturi entinen, vakaa
taivaltaa kouluumme Tuorilan takaa.

Jäljellä vielä on johtaja joukon,
poika tuo ponteva Pitkälän loukon.
Tenho on pieni ja viisas kuin mato,
mainio hällä myös töiden on sato.

Poikia siellä on seitsemäntoista,
tyyppiä kaiken- ja monenkinmoista.
Riimejä heistä nyt sorvata alan,
kertoa muutaman tuokiopalan.

Luotoja kaksi on joukossa meillä.
Oiva on keulamies hankien teillä.
Juoksussa päihin myös muille hän antaa.
Aarre taas sotkeepi sisusten santaa.

Seulottu läpi näin kolmas on luokka.
Syrjähän joutaa siis kirjoituskuokka.
Lopuksi kauniin vain kiitoksen sanon,
säkeeni suosioon sulkee anon.

Vahvin on ryhmässä Nyygrenin Veikko,
mutta ei Aarnio liioin oo heikko.
Kankeaks’ hiukan jos päältä hän näyttää,
paikkansa siinä kuin toisetkin täyttää.
Koskisen Tauno kun rautaansa takoo,
pajassa pöly jo pilviksi sakoo.
Sepäksi varttuu hän – siitä ei kiistaa,
vaikka hän ajaa myös metsien riistaa.
Mikkolan Pentti taas kolia oikoo,
yltä ja päältä hän noessa loikoo.
Lindstedt on kovasti miestä ja hakaa,
vaikka on kotoisin Vattolan takaa.
Frimanin Eerikki täyttyy myös muistaa,
hältä jo sorvaus hyvinkin luistaa.
Hasselman, Tauno, on naapuri toinen,
viilaajan alku jo aikamoinen.
Vuorossa sitten on Stenroosin Onni,
jyrsimistaidossa enää ei monni.
Taipalveen aivoissa aatokset kasvaa,
koneet ja itsensä kiireessä rasvaa.
Hitsaajan housuissa Toivonen, Pousi
arvoon ja kunniaan korkeaan nousi.
Edusmies kuulu on Nahkion korven
Salonen, totinen soittaja torven.
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Kuva 1. Högforssin tehtaan konepajakoulun oppilaskäsikaavaamo 1947. Seisomassa työnopettaja Paavo Saaristo, s.1905 – k.1970, joka on kirjoittanut sanat
”Valimomiesten marssiin 1949”. Edessä kaavaajaoppilas Leevi Hopea, s.1930,
valmistui maakaavaajaksi 1949. Keskellä kaavaajaoppilas Antti Valonen, s.1929,
valmistui työkaluviilaajaksi 1949. Takana kaavaajaoppilas Sakari Ojanen, s.1924,
valmistui mallipuusepäksi 1949.
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Kuva 2. Oppilaskäsikaavaamo sijaitsi
omana osastona suuren valimohallin
yhteydessä.

Kuva 3. Oppilaskonepaja. Viilaaja- ja koneistajaoppilaita työnsä ääressä. Vaaleassa takissa työnopettaja
Aarne Lundberg. Oikealla sorvin takana koulun rehtori
Toivo Nissinen.

Kuva 4. Högforssin tehtaan konepajakoulun I-luokka
teoriaoppitunnilla 1946. Takana työnopettaja Toivo Hietala

Kuva 5. Kuvan 4 oppilaat kuvattuna urheilutunnilla tehtaan kentällä IV-luokkalaisina 1949.
Keskellä voimistelunopettaja A. Sepponen

Kuva 6. Kuvien 4 ja 5 oppilaat kuvattuna myös tässä
kuvassa vuonna 1994, jolloin keräännyttiin Karkkilaan
muistelemaan vuosikymmenien takaisia kouluaikoja ja
tapahtumia. Osanottajat (13) vasemmalta oikealle: Vehmanen Reino, Saarinen Eino, Riski Heikki, Setälä Lauri,
Ojanen Jukka, Hirvonen Aulis, Eloranta Urho, Iivonen
Leo, Hopea Leevi, Jokela Heikki, Hasselman Taisto,
Nurmi Reijo ja Valonen Antti. (Karkkilassa eläkepäiviä
viettivät silloin kolme osanottajaa.)
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Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf
JÄSENHAKEMUSLOMAKE / JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE
Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä
Korjaan/täydennän tietojani

Jäsennumero

Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika

Koulutus

Kotiosoite
Kotipuhelin

Kotifaksi

Matkapuhelin

Sähköposti (koti)

Työnantaja

Tehtävä yrityksessä

Osoite
Puhelin

Faksi

Matkapuhelin

Sähköposti (työ)

www-sivut
Lisätietoja

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 200__ _____________________________________
Jäsenhakemus hyväksytty

_____/_____ 200__ _____________________________________

SVY

Postita, faksaa tai mailaa lomake
viereiseen osoitteeseen!
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Rauno Sippel
vastaa mielellään.
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Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
puh. (03) 766 9736
Faksi (03) 766 9736
e-mail: rauno.sippel@svy.info
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valimomuseo
Suomen Valimomuseo
PL 50,Tehtaanpuisto
03601 Karkkila
janne.viitala@karkkila.ﬁ
Puhelin (09) 4258 3674

Museojuhlaa

Kesäpäivä Högforsin konttorilla vuonna 1922. Viimeiset 20 vuotta tässä
1913 valmistuneessa rakennuksessa – joka koki suuren muodonmuutoksen 1930-luvun lopussa – on toiminut Suomen Valimomuseo.

Suomen Valimomuseo viettää tänä vuonna merkkivuottaan, sillä museon avaamisesta on kulunut tasan 20
vuotta. Museon vihkiäiset järjestettiin kutsuvieraille
17.5.1989, soveliaasti Högforsin tehtaan perustamisen
vuosipäivänä. Samana päivänä avattiin myös KarkkilaHögforsin työläismuseo.
Kesää vietetäänkin Valimomuseolla nyt juhlan merkeissä. Urheilujuhlaa on luvassa paikallista urheilu- ja liikuntahistoriaa esittelevässä ”Karkkilalaiset kilpakentillä” -näyttelyssä. Viime numerossa peräänkuuluttamani Högforsin
tehtaan urheiluasukin saatiin lopulta näyttelyyn peräti Kanadasta asti.
Museon juhlavuoden kunniaksi Galleria Bremerissä on
puolestaan esillä Tehtaanpuiston rakennushistoriaa ja Valimomuseon vaiheita esittelevä pienoisnäyttely. Kesänäyttelyjen aiheiden välillä on pieni mutta sitäkin mielenkiintoisempi linkki, sillä myös museorakennus on ollut muutaman
vuoden eräänlainen urheiluareena: nykyisissä Galleria Bremerin tiloissa oli 1970- ja 80-lukujen taitteessa nimittäin
Karkkilan Ampujat ry:n ilma-aserata. Siitä on galleriassa
vielä selvät jäljetkin: ampujat tarvitsivat harrastukselleen
suuremman tilan kuin talon silloinen huonejärjestys salli,
joten moottorisahan avustuksella syntyi gallerian monessa
näyttelyssä käteväksi osoittautunut pitkä näyttelyhuone.
Molemmat kesänäyttelyt ovat esillä 2.8.2009 asti, minkä
jälkeen Galleria Bremerissä siirrytään jälleen taiteen pariin.
Itävaltalaisen kuvataiteilija Irene Zaharofﬁn töitä on esillä
8.–30.8., ja näyttelyn ohessa järjestetään niin musiikki- kuin
tanssiesityksiä. Högforsin masuuniin ja työläismuseoon
pääsee perinteiseen tapaan tutustumaan elokuun puoliväliin
asti. Valimomuseolta voi tänä kesänä poimia mukaansa
vaikkapa Högforsin mallin mukaisen sillipannun, joita on
jälleen pitkän tauon jälkeen saatavissa. Sillipannuja ja muitakin valutuotteita voi myös tilata museolta.
Kesäkuussa vuorotteluvapaalta palaileva Janne Viitala
ottaa tämän palstan ohjat jälleen syksyllä käsiinsä, joten omasta puolestani toivotan lukijoille rattoisaa vuoden jatkoa ja
mukavia kesäretkiä – vaikkapa tänne Karkkilan museoille!
Kesäterveisin
Eeva Nikander,
ts. museoamanuenssi
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Palautusosoite:

Joukkokirje
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