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puheenjohtajan palsta

Mika Valtonen

Syksy saapuu ja juhlavuotemme päätapahtuma, 60.
vuosikokous, on jo ovella. Tampereella laitetaan mennyt
tilikausi 06/07 pakettiin, valitaan uusi hallitus ja juhlitaan
yhdistyksemme pitkää ja hienoa historiaa. Osanotto näyttää saavuttaneen hyvän suosion joten Tampere-talolla on
luvassa todelliset juhlat.

Hösten är på kommande och jubileumsårets
huvudevenemang, vårt 60. årsmöte står för dörren.
I Tammerfors avslutar vi räkenskapsåret 06/07, väljer en
ny styrelse och ﬁrar föreningens långa och ﬁna historia.
Deltagarantalet ser ut att bli stort, så det är att vänta sig
en ﬁn fest i Tammerforshuset.

SVYn hallitus kiittää jo nyt etukäteen yrityksiä, joiden
antama taloudellinen tuki mahdollistaa veteraanien kutsuvierasaseman. Nykyajan teknistyvässä maailmassa on
hyvä pysähtyä välillä muistelemaan hienoa vanhaa valimoperinnettä, joka tämän laatuisissa tilaisuuksissa voi
siirtyä myös perässä tulijoille alan todellisilta ammattilaisilta. Nykyään, kun ne vanhat takataskustakin tutut sleevit
ja lansetit ovat vaihtuneet kaavauksessakin automatisoinnin myötä näppäimistöihin ja tietokoneen ajokortteihin.

FGF’s styrelse tackar redan nu i förväg de företag, vilkas
ekonomiska understöd gör det möjligt att bjuda in våra
veteraner. I dagens teknikstyrda värld är det bra att vid
dylika tillfällen stanna upp och dra sig till minnes den ﬁna
gamla gjuteritraditionen vi har, och låta branschens riktiga
yrkesmän föra den vidare till den yngre generationen.
Slevarna och lansetterna man tidigare hade i bakﬁckan
har vid automatiseringen av formningen ersatts av tangentbord och datakörkort.

Kuluva vuosi on ollut jälleen kerran yhdistyksellemme
antoisa. Perinteiset opintopäivät Tampereella onnistuivat
hienosti ja yhdessä loppuun myydyn GIFA-messumatkan
kanssa turvasivat yhdistyksemme talouden. Myös jäsenjulkaisumme, Valimoviesti, on saavuttanut ilmoittajien
osalta sellaisen vakiintuneen suosion, että lehden julkaiseminen ja postittaminen on mahdollista ilman muualta
otettavaa rahoitusta. Suuri kiitos kaikille ilmoittajille –
Te teette sen mahdolliseksi!

Det gångna året har återigen varit framgångsrikt för föreningen. De traditionella studiedagarna i Tammerfors
lyckades ﬁnt och tillsammans med den slutsålda GIFAresan tryggades föreningens ekonomi. Också vår medlemstidning Valimoviesti har bland annonsörerna uppnått
en så stadig popularitet, att utgivandet av tidningen har
varit möjligt utan ﬁnansiering från annat håll. Ett stort
tack till alla annonsörer, det är möjligt tack vare Er!

Allekirjoittaneella päättyy vuosikokouksessa neljän vuoden pituinen SVY:n puheenjohtajuus ja jo tässä vaiheessa
haluan kiittää kaikkia jäseniämme, SVY:n hallitusta, asiamiestä ja toimikuntia hyvästä ja saumattomasta yhteistyöstä. Tämä on ollut todella antoisa näköalapaikka, jota
tulen muistelemaan kaiholla. Tästä mukavasta ja asiantuntevasta jäsenistöstä löytyy seuraavallekin puheenjohtajalle
varmasti iloa ja tukea tilanteessa kuin tilanteessa!

Tavataan siis Tampereella ja juhlitaan 60-vuotista
yhdistyksemme taivalta suurin joukoin!
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För undertecknad avslutas vid årsmötet ett fyrårigt
ordförandeskap för FGF, och jag vill härmed tacka alla
medlemmar, FGF’s styrelse, ombudsmannen och kommittéerna för ett gott och sammansvetsat samarbete. Detta
har varit en givande utsiktsplats, vilken jag kommer att
minnas med vemod. Vår trevliga och sakkunniga medlemskår ger säkert den följande ordföranden glädje och
stöd i alla situationer!

Vi ses alltså i Tammerfors, där vi ﬁrar föreningens
60-åriga bana i stora skaror!
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asiamiehen palsta

Asiamiehen
asiaa
GIFA-matka onnistui hyvin. Ulkomaan toimikunnalle eli Calle Nyberghille parhaat kiitokset hyvistä järjestelyistä HRG Nordicin Marika Lahtisen kanssa. Messut
olivat laajimmat tähänastisista. Kaikille oli varmasti paljon nähtävää. Messuhavaintoja on toisaalla tässä Valimoviestissä.

Uudet jäsenet

17.8.2007

uusia ansiomerkkejä. Saajat julkistetaan vuosikokouksessa. Vuosikouksen jälkeen Mallijaosto kokoontuu Tampere-talossa erikseen ilmoitettavassa paikassa. Yhdistyksemme 50-vuotishistoriikkia on vielä jäljellä. Hallitus
päätti, että niitä myydään vuosikokouksen yhteydessä.

Elokuun kokouksessa hallitus hyväksyi SVYn jäseniksi
seuraavat 15 henkilöä:

Jäsenistö
Sipola
Pasanen
Rahnasto
Korhonen
Könönen
Laaksonen
Maantila
Kuusio
Karinkanta
Viberg
Vierula
Mäki-Kivistö
Hakala
Polojärvi
Priester

Marko
Tuomo
Marko
Marko
Jyrki
Pauli
Matti
Juha
Esa
Leena
Anttiveikko
Timo
Tiina
Jouko
Bo Mikael

Componenta Oyj
Alteams Oy
Wärtsilä Oy
Metso Foundries JKL Oy
Componenta Pori Oy
Oras Oy
Oras Oy
Oras Oy
Jokelan Valu Oy
Metso Lokomo Steels Oy
Metso Lokomo Steels Oy
Metso Lokomo Steels Oy
Metso Lokomo Steels Oy
Metso Foundries JKL Oy
Oy Lux Ab

Hallitus ja asiamies toivottavat teidät tervetulleiksi
mukaan SVYn toimintaan.

Tällä hetkellä jäsenrekisterissä on 845 henkilöä. Jäsenmaksun on maksanut 730 jäsentä ja maksamatta oli
elokuun alussa 115 jäsenmaksua. Kahta jäsenmaksun
maksanutta en ole pystynyt kohdistamaan: AT-Components Oy on maksanut yhden jäsenmaksun, mutta kenen?
Toisen maksun on maksanut Kinnunen Lea Irmeli, kenen
on tämä maksu?
Hallitus päätti, että verrataan viime ja tämän vuoden
maksamattomien listoja. Jäsenrekisteristä poistetaan ne,
jotka ovat jättäneet kahden vuoden jäsenmaksut
maksamatta.
Sadonkorjuu on käynnissä Toivottavasti valimotkin
saavat loppuvuoden aikana korjattua hyvän sadon eli
vuosituloksen laareihinsa! Lopuksi toivotan kaikille valimolaisille hyvää syksyä ja jaksamista tämänhetkisten
suurten tuotantopaineiden kanssa.

Yhteispohjoismainen
valimokongressi
Ulkomaantoimikunta järjestää tutustumismatkan ruotsalaisiin valimoihin ja samalla osallistumisen yhteispohjoismaiseen valimokongressiin Skövdessä syyskuussa.
Matkalle lähtee 11 henkilöä.

Rauno Sippel
asiamies

SVYn asiamies ja konttori

SVYn 60-vuotisjuhla

Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY

Vuosikokoukseen on nyt ilmoittautunut 165 osallistujaa.
Loma-aikojen takia ilmoittautumisia on tullut paljon
elokuussa. Uskon, että meitä tulee Tampereelle yli 200
henkeä. Tasavuosien täyttyessä vuosikokous päättää
uusista kunniajäsenistä. Hallitus on päättänyt myöntää

Puh
Fax
Gsm
e-mail
Pankki
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03 - 7669 736
03 - 7669 736
040 - 760 1520
rauno.sippel@svy.info
Nordea 101230 - 73211
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merkkipäivä

Carl-Johan Nybergh
60 vuotta

SVYn lehtitoimikunnan ja ulkomaantoimikun-

SVYläiset Kari Pohjalainen, Mika Valtonen, Paavo Tennilä,
Rauno Sippel ja Juhani Orkas onnittelemassa Callea (oik.).

nan vetäjä, Calle Nybergh täytti 60 vuotta 29.8.2007.
Calle oli yhtenä aloitteentekijänä, kun Valimoviesti-lehti
perustettiin 20 vuotta sitten. Ulkomaantoimikuntana Calle
on tehnyt mittavan työn, kun hän vuosittain on hoitanut
yhden – kahden SVYn ulkomaan opintomatkan suunnittelun ja käytännön järjestelyt matkatoimiston kanssa.
Metallurgian opiskelut Otaniemessä päätettyään Calle
työskenteli pari vuotta VTT:llä ja sen jälkeen hän on
toiminut vuodesta 1978 lähtien Oy Lux Ab:n johtotehtävissä. Vuodesta 1997 lähtien Calle on toiminut Luxin
hallituksen puheenjohtajana.
SVY onnittelee tasavuosia täyttänyttä Callea ja kiittää
häntä vahvasta panoksesta alan ja SVYn hyväksi.
Calle juhli syntymäpäiväänsä 1.9. TF:llä Otaniemessä.
Rauno Sippel
Kuvat: Ole Krogell
VALIMOVIESTI 3 • 2007

Suomenruotsalaisten ja suomalaisten snapsilaulujen lomassa
SVYn nykyinen puheenjohataja Mika Valtonen ja paikalla olleet entiset
puheenjohtajat Paavo Tennilä, Pekka Kemppainen ja Rauno Sippel
esittivät SVYn snapsilaulun: Noh!
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60. juhlavuosikokous

SVYn Toimintakertomus vuodelta 2006–2007
1 Yleistä
Toimintakaudella valimoteollisuuden pääasiakkaiden suhdanteet pysyivät koko toimintakauden ajan edelleen hyvinä.
Yhdistyksen merkittävimmät tapahtumat olivat 59. vuosikokous Iisalmessa, opintopäivät Tampereella sekä GIFAmessut. Toimintakausi päätyi positiiviseen, hieman alle 25
teur, taloudelliseen tulokseen ja antaa osaltaan hyvän pohjan
seuraavalle toimintakaudelle.

2 Vuosikokous ja hallituksen toiminta
Vuosikokous pidettiin yksipäiväisenä Iisalmessa 6.10.2006.
Puheenjohtajana kokouksessa toimi isäntäyrityksen edustaja, valimonjohtaja Lauri Huuskonen, Componenta Suomivalimo Oy:stä. Kokouksen sihteerinä toimi asiamies Olavi
Piha. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Komulainen ja
Eino Kainulainen sekä ääntenlaskijoiksi Tero Kainulainen
ja Tuomo Lehtikumpu.
Hallituksen 2006 – 2007 jäseniksi valittiin vaalilautakunnan ehdottama kokoonpano: Puheenjohtaja: Mika Valtonen
(Componenta Oyj) ja jäseniksi Tuula Höök (Valimoinstituutti), Matti Leino (Componenta CPC), Asko Salminen
(Alteams Oy) ja Jani Isokääntä (Metso Lokomo Steels Oy).
Varajäseniksi hallituksen jäsenille valittiin vastaavasti (sama
järjestys kuin yllä) Paula Palmgren, Antti Jääskeläinen,
Anssi Koskela ja Pirjo Virtanen. Hallituksen jäsenet valitsivat keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Asko Salmisen.
Vuosikokouksen juhlatoimikunta oli onnistunut hienosti
järjestelyissään ja siitä heille lämpimät kiitokset.
Tilintarkastajiksi valittiin edelleen vaalilautakunnan
ehdottamat Mikael Paul ja Lars-Henrik Nybergh sekä varalle Robert Kajander ja Keijo Rantala ja vaalilautakuntaan
valittiin edelleen puheenjohtajaksi Juhani Orkas ja jäseniksi Jorma Saario, Jari Paulasuo ja Carl-Johan Nybergh.
Hallitus kokoontui neljä kertaa, ollen jokaisessa kokouksessa päätösvaltainen Yhdistyksen asiamiehenä toimi
Rauno Sippel. Kaikkiin hallituksen kokouksiin kutsuttiin
hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat koulutustoimikunnasta, ulkomaan toimikunnasta ja lehtitoimikunnasta sekä mallijaoston edustaja ja SVYn edustaja
Suomen valimomuseosäätiön hallituksesta.

3 Jäsenistö

Pinjassa Tampereella perinteiseen tapaan. Opintopäivien
teemaksi oli koulutustoimikunta valinnut ”Muotit ja muottimateriaalit”. Tilaisuus käsitti sekä koti- että ulkomaan
asiantuntijoiden pitämiä luentoja ja yritysvierailuja. Osanottajina oli 63 henkilöä, mikä takasi myös päivien osalta
positiivisen taloudellisen tuloksen yhdistyksellemme.
4.2 Ulkomaan toimikunta
Ulkomaan opintomatka toteutettiin GiFa messumatkana
11.–16.6.2007. Matkaan varattu 140 hengen kiintiö myytiin
täyteen ja matkan taloudellinen tuotto toteutui suunnitellusti. Matkajärjestelyt hoiti jälleen kerran ammattimaisesti
ulkomaantoimikunnan puheenjohtaja Carl-Johan Nybergh.
4.3 Mallijaosto
Mallijaoston neljästoista toimintavuosi oli edellisvuosien
tapaan aktiivinen. Mallitoimikunta kokoontui neljä kertaa
toimintakauden aikana ja Mallijaoston puheenjohtajana
toimi Mikko Ojanen.
4.4 Lehtitoimikunta
Valimoviesti ilmestyi neljä kertaa. Ulkoasusta on huolehtinut Kaisa Ahomaa-Krogell ja painotöistä vastasi Painojussit
Oy Keravalta. Lehtitoimikunnan puheenjohtajana toimi
Carl-Johan Nybergh ja vastaavana päätoimittajana puheenjohtaja Mika Valtonen. Valimoviestin kannattavuus on
edelleen hyvällä tasolla.
4.5 Perinnetoiminta
Yhdistyksen edustajina Suomen Valimomuseosäätiön hallituksessa olivat Matti Johansson ja Paavo Tennilä.
4.6. Paavo Tennilä rahasto, SVY:n apurahat
Paavo Tennilä -rahaston Stipendejä myönnettiin 5 kappaletta yhteisarvoltaan 3200 €.
4.7. Muu toiminta
Valimoalan Golf Open 2007 järjestettiin perinteiseen tapaan
kesäkuussa, paikkana Ruukkigolf.
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitus ehdottaa
vuosikokoukselle tilikauden voiton kirjaamista voitto/tappiotilille.
Tampereella 9.8.2007
SVYn hallitus

Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli katsauskauden päättyessä 852 henkilöjäsentä ja 53 yritysjäsentä.

4 Toimikuntien toiminta
4.1 Koulutustoimikunta
Opintopäivät 2007 pidettiin 8.-9.02.2007 Hotelli Cumulus
6
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60. juhlavuosikokous

SVYn toimintasuunnitelma
kaudelle 2007–2008
1 Yleistä
Tulevalla toimikaudella jatketaan edellisen toimikauden
suuntaviivoja tapahtumien ja yhdistyksemme jäsenlehden,
Valimoviestin osalta. Taloudessa pyritään saavuttamaan
nollatulos, joka on haasteellinen yhdistyksemme 60-vuotisjuhlien johdosta. Yhdistys tulee jatkamaan toimintaansa
koulutuspäivien yms. muodossa. Alkuvuonna 2008 toteutettavat opintopäivät antanevat oman positiivisen vaikutuksensa tulokseen. Jäsenhankintaa tullaan edelleen tehostamaan
sekä henkilö- että yrityspuolella aktiivisesti

entinen kokoonpano. Valimoviestin nettiversiota julkaistaan
edelleenkin SVYn kotisivuilla.

5 Mallijaosto
Mallijaoston toiminta jatkuu aktiivisena vanhaan malliin.

6 Perinnetoiminta
Valimomuseosäätiön hallituksessa jatkavat Paavo Tennilä
ja Matti Johansson.

2 Opintomatkat

7 Muuta

SVY osallistuu syksyllä Ruotsissa järjestettävään yhteispohjoismaiseen valimokonferenssiin, jonka järjestävät yhdessä Ruotsin valimotekninen yhdistys ja STÖPFORSK.
Samassa yhteydessä tehdään vierailukäynnit paikallisiin
valimoihin. Muita ulkomaan opintomatkoja ei vielä ole
suunnitelmissa, mutta sopivan kohteen löytyessä hallitus
tekee päätöksen matkan toteuttamisen suhteen.

Paavo Tennilän Rahastosta jaetaan stipendejä hallitukselle
tammikuun loppuun mennessä esitettyjen anomusten pohjalta. Seuraava vuosikokouspaikkakunta ratkeaa Tampereen
60. vuosikokouksessa.

SVYn hallitus

3 Koulutustoiminta
Koulutustoimikunta kokoontuu syksyn aikana tekemään
suunnitelmia talviopintopäivista 2008. Päivät tullaan järjestämään edelleen Tampereella.

4 Julkaisutoiminta
Valimoviesti ilmestyy totuttuun tapaan 4 kertaa vuodessa:
maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.
Ilmoitushankinta sekä laadukkaat artikkelit ovat edelleenkin
lehden tärkeimmät painopistealueet. Toimituksessa jatkaa

VALIMOVIESTI 3 • 2007
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vierailukohde

Tampereen
terästohtori

Teksti Anu Piippo / Sanoma Magazines
Finland Yritysjulkaisut
Kuva Tanja Mikkola
Kirjoitus on julkaistu alun perin Metson
sisäisessä Intermetso-lehdessä.

Tätä muistoa Pirjo Virtanen hellii: Kolmen naisen joukkue
juoksee pimeässä metsässä ja saapuu laavulle läpimärkänä.
Takana on vaativia tehtäviä ja edessä muutama tunti yöunta
ennen kuin urakka taas jatkuu. Ollaan partiotaitokilpailuissa.
”Vähän hullultahan se kuulostaa, mutta tällaiset tilanteet
ovat olleet minulle suuria elämyksiä. Hyvinä hetkinä työelämässä on vähän samanlaista”, Pirjo sanoo.
Yhteispeliä ja omien rajojen ylittämistä häneltä on vaadittu
myös Metson palveluksessa. Pirjo aloitti Tampereen valimolla tutkimustehtävissä pian kymmenen vuotta sitten.
Tittelit ovat vaihtuneet metallurgista päämetallurgiksi, laboratoriopäälliköksi ja sulaton päälliköksi. Nyt hän vastaa
tuotantopäällikkönä sulatosta ja Metso Mineralsille tehtävistä murskainten kulutusosista.
Osa valimon tuotannosta tarvitaan konsernin sisällä, mutta
osa myydään sen ulkopuolelle eri puolille maailmaa. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi vesivoimaloihin valmistettavat vesiturbiinin siivet.
Pirjo olisi hyvin voinut päätyä töihin myös tutkimusmaailmaan. Hän suoritti jatko-opintoja ehkä maailman innostavimmassa ympäristössä Oxfordin yliopistossa ja väitteli
tohtoriksi. Käytännön työ veti kuitenkin puoleensa.
”Olen käytännönläheinen ihminen ja halusin soveltaa tietoa
johonkin. Valimolla ei ole tullut tähän päivään mennessä
yhtään tylsää hetkeä – ennen kuin olen ehtinyt tottua edelliseenkään tehtävään, on jo tultu kysymään, että tekisitkö
tällaista myös”, Pirjo sanoo.

”Tutkija käy teräksen luona samalla tavalla kuin lääkäri
potilaan luona. Jos teräs ei kestä hitsaamista, syy on selvitettävä. Mutta on tohtorin arvosta ollut hyötyä nykyisissäkin
tehtävissä. Se tuo selvästi uskottavuutta, kun keskustelen
asiakkaan kanssa”, Pirjo nauraa.

Taustan vuoksi työkaverit kutsuvat Pirjoa usein ”terästohtoriksi” tai ”teräslääkäriksi”. Lempinimi ei viittaa niinkään
tohtorin tutkintoon, vaan ennemminkin tutkijan työhön.

Terässulatto on paikka, josta ei luulisi löytyvän huipputeknologiaa. Toisin on: Tampereen-toimipaikan ylpeys on
maailman ainoa tyhjökonvertteri. Sen avulla voidaan valmistaa ”valehtelematta maailman puhtainta terästä”.

Metso MineralsinTampereen tehdas on perustettu vuonna
1915. Tehtaalla suunnitellaan ja valmistetaan murskaimia,
seuloja sekä helposti liikuteltavia tela-alustaisia Lokotrackmurskausyksiköitä, joitakäytetään kivilouhoksilla, rakennusja kaivosteollisuudessa sekä kivipohjaisten materiaalien
uusiomurskauksessa. Metso Minerals (Tampere) Oy:ssä
työskentelee noin 570 henkilöä.

Metso Lokomo Steels Oy on osa Metso Mineralsia ja sijaitsee Tampereella samalla tontilla kuin murskatehdas. Se on
alallaan Euroopan suurimpiin kuuluva, vaativiin teräsvaluihin erikoistunut teräsvalimo. Metso Lokomo Steels Oy:ssä
työskentelee noin 250 henkilöä.
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”Volyymituotteidemme eli kulutusosien rinnalle olemme
onnistuneet löytämään pieniä niche-alueita, vaativia tuotteita, joita kannattaa lyhyinä sarjoina tehdä myös suomalaisilla työvoimakustannuksilla”, Pirjo kertoo ylpeänä.
Vapaa-aikanaan hän menee edelleen mielellään metsään.
Partio- ja erätaitokilpailujen tilalle ovat nyttemmin tulleet
rauhalliset metsäretket, joita tehdään perheen 2- ja 6-vuotiaiden poikien ehdoilla.
”Ensi kesänä tavoitteenani on tosin juosta Pirkan hölkkä”,
Pirjo tunnustaa. Osin metsässä juostavan kilpailun matkana
on 33 kilometriä.
VALIMOVIESTI 3 • 2007

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

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

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

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

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

VALIMOVIESTI 3 • 2007

9

SVY kohti 60-vuotisjuhlaa
Haastattelija
Carl-Johan Nybergh

Kunniajäsen Paavo Tennilä
50 vuotta SVYläisenä
Valmistuit Helsingin Teknillisen Korkeakoulun Vuoriteollisuusosaston Metallurgian opintosuunnalta vuonna
1955. Miten valitsit juuri Vuoriteollisuusosaston ja metallurgian pääaineeksesi?

monta artikkelia Konepajamieslehteen, joten aineistoa ja
kirjoitusrutiinia oli. Vaimoni sanoi joskus, että elämästäni
on 95 % valimotekniikkaa. Kesämökilläkin minulla oli
saunakamarissa matkakirjoituskone.

Vanhempien perhetuttaviin kuuluivat Vuoriteollisuusosaston
johtajan, kaivostekniikan professori Risto Hukin vanhemmat.
Päätin jo oppikoulussa pyrkiä ”Polysteekkiin” ja vuoriteollisuusosastolle. Pikkudiplomin jälkeen piti valita kaivostekniikan ja metallurgian välillä. Valitsin metallurgian, tähän
vaikutti osittain sattuma.

Valimotekniikka-kirjan lähdekirjallisuusaineisto on
kuitenkin huomattava, kuka oli sen takana?
Ingmanin artikkeliaineisto oli korvaamaton. Karkkilan valimon kirjasto oli myös suureksi avuksi. Lisäksi minulla oli
yhteyksiä saksalaisiin valimopiireihin, joista myös sain
hyödyllistä aineistoa.

Missä vaiheessa valimotekniikka tuli kuvaan mukaan?
Ylioppilaskirjoitusten jälkeen 1948 pyrin ja pääsin Teknilliseen Korkeakouluun. Heti pääsykokeitten jälkeen pääsin
myös vapaaehtoisena armeijaan. Päästyäni siviiliin toukokuussa -49 hain harjoittelijan paikkaa Lokomon tehtaalta ja
olin siellä kesätöissä. Valmistuttuani korkeakoulusta ensimmäisenä työpaikkanani oli Lokomo Oy, jossa toimin valimoinsinöörinä.
Toimit Lokomon päämetallurgina, kun tehtiin päätös,
että vuonna 1952 julkaistun Valimotekniikka kirjan
jatkeeksi julkaistaisiin laajempi Valimotekniikka kirja,
joka ilmestyi ”sinikantisena” 1969. Sinä olet yksi sinikantisen kirjoittajista Eugen Autereen ja Yrjö Ingmanin
lisäksi. Miten tulit mukaan kirjoittajatiimiin?
Suomen Metalliteollisuuden Keskusliiton Valimoasiain
Valtuuskunta oli Lokomon terästehtaan teknillisen johtajan
Olli J.J. Simolan aloitteesta päättänyt julkaista uuden Valimotekniikka-kirjan. Olli Simola oli yksi vuonna 1952 ilmestyneen Valimotekniikka-kirjan kirjoittajista Autereen, Ingmanin ja seitsemän muun kirjoittajan lisäksi. Olli Simola
ehdotti, että uuden Valimotekniikka-kirjan kirjoittajatiimi
koostuisi Autereesta, Ingmanista ja minusta.

Sama tiimi oli kirjoittajina myös kun kolmas Valimotekniikka-kirja, eli kaksiosainen ”viherkantinen” laadittiin.
Miksi uusi kirja tarvittiin?
Sinikantinen oli myyty loppuun. Metalliteollisuuden Keskusliiton Valimoiden toimialaryhmän hallitus päätti, että on
syytä koota uusi entistä laajempi kirja. Sinikantisen sivumäärä oli 572 ja viherkantisiin tuli yhteensä 1050 sivua.
Lähes koko sinikantinen kirja kirjoitettiin uudelleen. Näin
oli viherkantisen Valimotekniikka kirjan vaatima työmäärä
huomattavasti suurempi kuin sinikantisen. Aikaa oli kuitenkin varattu enemmän. Ensimmäinen viherkantisen osa ilmestyi -82 ja toinen osa -86. Molemmat kirjat on myyty
loppuun ja vuonna 2001 päätettiin prof. Tuomo Tiaisen
ehdotuksesta julkaista kirjat CD muodossa. Autere katsoi
silloin 89-vuotiaana, että 1/3 kirjojen sisällöstä oli jo vanhentunutta, mutta että kirjat voidaan julkaista CD:nä, mikäli sivujako muutetaan pienemmäksi näyttöpääteluettavuuden
helpottamiseksi. Näin myös tehtiin. Nyt CD-versio on loppunut ja Valimoinstituutti on siirtämässä kirjan sisältöä
Valuatlakseen nettiin.

Miten sinulla liikeni aikaa näin huomattavaan kirjoitustyöhön?

Lokomon tyhjiökonvertteri oli ensimmäinen laatuaan
maailmassa kun se otettiin käyttöön. Olit mukana konvertterin hankintavaiheessa. Mistä syystä päätettiin
hankkia näin pitkälle kehitetty konvertteri, josta oli
Saksassa toiminnassa vasta prototyyppi?

Armeijassa olin oppinut, että vuorokaudessa on 24 tuntia.
Olin pitänyt lukuisia valimoteknisiä esitelmiä ja kirjoittanut

Repolan off shore-yksikkö tarvitsi Jack Up-lauttojen nurkkakappaleiden ja off shore-takeiden valmistukseen korkea-
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Kymmenen vuotta sitten, kun SVY täytti 50 vuotta,
kirjoitit SVY:n 50 -vuotishistoriikin. Kirja on erinomainen kooste SVYn toiminnasta. Miten ryhdyit tähän
työhön?
Hallitus lähestyi minua varsin myöhään keväällä 1997.
Kauhistelin työmäärää ja kirjan kirjoittaminen otti koville
suuren lähdeaineiston ja kireän aikataulun takia. Historiikki kuitenkin valmistui juuri ennen juhlallisuuksia.
Olen kuullut sinun käyvän sujuvaa keskustelua kuudella eri kielellä. Miten sinulle on karttunut tällainen kielitaito?

Paavo Tennilä 2007.

laatuista terästä. Sulattotoiminnasta vastaava Markku Kaivola ja minä kävimme keskustelut useamman potentiaalisen
saksalaisen tyhjölaitetoimittajan kanssa ja kauppa syntyi.
Rauma-Repolan venäläisille valmistamat sukellusveneet
ovat taas olleet julkisuudessa. Sinulla oli silloinkin keskeinen rooli. Miten valimo pystyi ottamaan niin suuren
riskin ja takaamaan, että miehistöpallon puolikkaat
voidaan valmistaa?

Isäni oli kansakoulunopettaja ja opettajaseminaarissa oli
venäjän kieli juuri pudotettu pois opetusohjelmasta vuonna
1918, kun hän opiskeli siellä. Isä oli erittäin kiinnostunut
kielistä ja hän opiskeli omalla ajallaan niitä. Kesäisin meillä oli saksalaisia ja ruotsalaisia koululaisia vieraina. Seurustelin heidän kanssaan. Oppikoulussa olivat pitkinä kielinä
valittavissa ranska ja latina. Valitsin ranskan kielen. Työssä
olen käyttänyt englantia ja lukuisat Venäjänmatkat ovat
herättäneet kiinnostuksen venäjän kielen oppimiseen. Usein
jouduin tilanteisiin, missä vastapuolena oli suuri venäläinen
valtuuskunta. Minua kiinnosti, mitä he keskustelivat keskenään.
SVY:n toiminta on ollut vakiintunutta viimeisen 15
vuoden aikana. Nimeäsi kantavan säätiön stipendien
jako on kuitenkin tullut mukaan SVYn toimenkuvaan
50 -vuotisjuhlallisuuksien jälkeen. Voisiko SVY vielä
ottaa uutta roolia?
SVYn toimintaa ei voida mielestäni paljon laajentaa niin
kauan kuin toimitaan olemassa olevilla resursseilla. Eri asia
on, mikäli lehtitoiminta laajennetaan Ruotsin mallin mukaan.
Siihen meillä tuskinpa on taloudellisia resursseja. Hyvä
Valu -kilpailulle näkisin mielelläni jatkuvuutta, josta kirjoitin edellisessä Valimoviesti-lehdessä.

Rauma Repolan silloinen pääjohtaja Jouko Sere ja minä
olimme samaa vuosikurssia ja Otaniemen teekkarikylän
ensimmäisiä asukkaita. Sere totesi, että koko projekti seisoo
tai kaatuu miehistöpallon mukana. Hän halusi valimolta
kirjallisen vakuutuksen, että pallopuolikkaat voidaan valaa
Maraging-teräksestä virheettöminä. Terästehtaan päämetallurgi Reijo Katila ja minä allekirjoitimme vakuutuksen.
Olimme vakuuttuneita, että tyhjökonvertterissa voidaan
käsitellä myös suurempia määriä Maraging–terästä. Sere
uskoi vakuutukseen ja Rauma-Repola päätti ottaa vastaan
venäläisten tilauksen.
Miten tulit mukaan SVYn toimintaan?
SVYn kolmas puheenjohtaja Lokomon teräsvalimon päällikkö Evald Ahlroos veti minut mukaan SVYn toimintaan.
Liityin jäseneksi vuonna 1957. Tämän jälkeen seurasi Tampereen osaston puheenjohtajuus, SVY:n sihteerinä toimiminen sekä varapuheenjohtajuus ja puheenjohtajuus.
VALIMOVIESTI 3 • 2007
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VIB STAR
– ei rasita ranteita, kyynärpäitä tai muita niveliä
TYROLIT esittelee ensimmäisen hiomalaikan,
joka tärisee erittäin vähän
TYROLITin valmistama VIB STAR on hiomalaikkojen uusi supertuote. Käyttäjä huomaa heti,
että ranteisiin, kyynärpäihin ja muihin niveliin
kohdistuu vähemmän rasitusta, koska laikan
tärinävaikutus erittäin vähäinen. VIB STAR:in
haaste onkin ehkäistä teräsrakenne- ja valimoteollisuudessa esiintyviä tavallisimpia sairauksia
kuten verenkiertohäiriöitä ja luu- tai nivelrikkoja
Tärinänvaimennusominaisuuksiensa ansiosta
TYROLITin valmistama VIB STAR on miellyttävä
niin sitä käyttäville henkilöille kuin koneillekin.
Koska laikka tärisee vähemmän, voidaan sillä
hioa myös pidempään ja tehokkaammin.

VIB STAR soveltuu
useisiin käyttötarkoituksiin
Sen lisäksi, että TYROLITin hiomatarvikemarkkinoille tuoma uusi tuote on käyttäjäystävällinen, se on myös erittäin monipuolinen, koska sitä on saatavana viitenä
eri laatunavaihtoehtona. A30R-BFX on ideaali kun halutaan saavuttaa sileitä,
tasaisia ruostumattomasta- tai rakenne teräksistä valmistettuja pintoja. Tämä
malli on erityisen käyttökelpoinen, kun tavoitteena on optimoida hyvä pinnanlaatu
ja laikan kestävyys. ZA24N-BFX laikka on paras valinta valuteräksille koska sillä on
optimaalinen aineenpoistokyky. Lisäksi sillä päästään korkeaan aineenpoistoon
suhteellisen vähällä leikkuupaineella. ZA24P-BFX taas tarjoaa parhaan aineenpoiston ja kulutuskestävyyden yhdistelmän. ZZA24R-BFX on puolestaan paras
vaihtoehto harmaalle- sekä pallograﬁittivaluraudalle erittäin hyvän
kulutuskestävyytensä takia. ZZA24S-BFX on huipputuote terävien purseiden
poistoon kaikilla valumateriaaleilla. Yhdessä nämä viisi eri vaihtoehtoa luovat
erittäin kattavan valikoiman erilaisiin metalliteollisuuden tarpeisiin.

TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski KG
TYROLITin tuotevalikoima kattaa noin 80,000 eri tuotetta. Yritys on osa Swarovskikonsernia ja yksi suurimpia hionta-, katkaisu-, poraus- ja timantointityökalujen
valmistajia. Lisäksi se valmistaa koneita rakennusteollisuudelle. Perheyritys
työllistää noin 4,350 henkeä 25 eri tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa, ja
vuonna 2006 TYROLIT saavutti 523 miljoonan Euron liikevaihdon. Innovatiivisuus
on yksi yrityksen tärkeimmistä menestystekijöistä.

Kerromme mielellämme lisää uutuustuotteestamme!
Tyrolit Oy
Tel: +358 3 3581700
Fax: +358 3 3581750
Mail:tyrolit-ﬁ@tyrolit.com
Web:www.tyrolit.com
12
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LUX – Metallurgia

LUX – Kaavaus

ANTON

hiiletysgra itti

BORDEN

ALPHASET ja
BETASET -sideaineet

BREFI

suodattimet raudalle

BSSP

hartsattu kuorimuottihiekka

CAPITAL

induktiouunien vuoraus- ja
senkkamassat

DURRANS

S&B

Perlite kuonansidonta-aine

peitosteet, peitostesekoittimet ja
valutuslaitteistot

COGEBI

induktiouunien eristemikaniitti

S&B

bentoniitit ja hiililisäaineet

INTERMET
DURRANS

gra ittia ja petrolikoksia

eksotermiset ja eristävät
syöttöholkit ja peiteaineet

SKW

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

KARL SCHMIDT keernapallit
KBO

keerna- ja muottiliimat,
öljyhiekka, tiivistenuorat ja
punotut kaasunpoistoputket

valu- ja kuonakauhat

FAT

kaavauslaitteet,
hiekansekoittimet,
hiekan elvytyslaitteet ja
pneumaattiset siirtolaitteet

OMEGA

hiekansekoittimet
keernatykit
hiekan elvytyslaitteet

EIRICH

tuorehiekan sekoittimet

DISA

hiekkalaboratoriolaitteet

TURK

FOUNDRY SERVICE
valusangot
INDUCTOTHERM
induktiosulatusuunit
WBB MINERALS
tulenkestävät savet

Varastomme muuttaa!
Varastomme osoite 22.10.2007 alkaen on
Kuusimäentie 2, 01900 NURMIJÄRVI

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

Varasto
Juvanmalmin teollisuusalue
Juvan teollisuuskatu 25 J ovi 23
02920 ESPOO
Puhelin (09) 854 3401
Telefax (09) 852 1357
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terveisiä GIFAsta

GIFA-messut 2007
Yleistä
Samanaikaisten GIFA-, METEC-, THERMPROCESS -ja
NEWCAST-messujen motto oli ”metallien valoisa maailma”.
Yli 1700 yritystä, yhdistystä ja tutkimuslaitosta esittelivät
Düsseldorﬁssa valimotekniikan, valujen, metallurgian ja
lämpökäsittelytekniikan uutuuksia. Kaikkien neljän messun
tärkein aihe oli energiatehokkuus.
Messuille osallistui yli 77 000 ammattilaista kaikkialta
maailmasta. Määrä on noin kahdeksan prosenttia suurempi
kuin viime GIFAssa 2003. Ulkomaisten vierailijoiden määrä kasvoi yli 50 prosenttia. Monet kävijät ja näytteilleasettajat ovat kertoneet, että messuaika on ollut tehokasta, on
käyty tiiviitä neuvotteluja, tehty lukuisia investointipäätöksiä ja solmittu kauppoja.
Messujen näytteilleasettajat tulivat 50 maasta ja kävijöitä oli yli 80 maasta. Euroopan maista tuli Ranskasta, Italiasta ja Itävallasta eniten kävijöitä. GIFAan 2003 verrattuna
oli aasialaisten määrä selvästi suurempi ja näistä Intia oli
kärjessä.
NEWCAST-messut onnistuivat niin hyvin, että niitä
järjestetään joka toinen vuosi, seuraavat ovat 23.–
25.6.2009.

Rauno Sippel

Yksi parhaista oli Webacilla, jonka ruuvi avautuu kokonaan.
Hartsin ja kahden kovettimen annostelun hoitaa tietokone
kalibrointikäyrien mukaan. Foundry Equipment Ltd saa
hiekan- ja huoneenlämpötilat huomioivat kalibrointiarvot
syötettyä viiden pisteen perusteella. Ohjauslaite on kytkettävissä kaikkiin sekoittimiin.
Hiekkojen, side- ja lisäaineiden toimittajat olivat hyvin
esillä. Kehitystulokset otetaan heti käyttöön, joten kaavauksen puolella ei merkittäviä uutuuksia näkynyt. Uusia
asiakkaita tavoitellaan, joten markkinataisto on tiukkaa.
Konekaavaajilla oli isot osastot. Künkel Wagner täyttää
nyt 100 vuotta ja oli näyttävästi edustettuna messuilla:
hiekan valmistus, kaavauskoneet, kehäkaavauslinjat ja valulaitteet. Toinen suuri kehäkaavauslinja oli esillä Heinrich
Wagner Sintolla. Näillä osastoilla riitti koko ajan kiinnostuneita messuvieraita tungokseen asti.
Pullakaavauspuolella Disalla oli iso osasto. Siellä oli
uusin versio Disa 231. Uutuus oli se, että jäähdytysrata
voidaan tarvittaessa tehdä niin, että loppupäässä on kaksi
rataa rinnakkain, jos valimon tilat sitä vaativat. Uutta oli
myös automaattinen kaavatun muotin laadun- ja eheyden
valvontajärjestelmä.

Keernat
Kaavaus
FAT:llä oli uutuutena kromiittihiekan erotuslaite. Kaavaushiekasta ensimmäinen magneetti erottaa 95–97 % kromiittihiekasta ja toinen vaihe niin, että 99 % kromiitista on
erotettu. Lopuksi puhdistus tehdään tärypedillä ja ﬂuidisoimalla. Laitteella saadaan 70 % kromiitista uudelleen käyttöön.
Vanhemmat laitteet eivät ole päässeet näin hyvään erotustulokseen.
Eirichilla oli esillä suuri Intensive Mixer Type DW 40
sekoitin terästeollisuuden pellettejä varten. Sen tilavuus on
12 000 l ja se tekee pellettiseosta 560 t/h. Kaavaushiekan
sekoitusajoilla sen teho olisi 280 t/h. Eirichin siipisekoittimen
ja Webacin Speedmüllerin perusratkaisujen mukaisia tuorehiekan sekoittimien kopioversioita oli lukuisia esillä eri
puolilla messuja.
Tuorehiekan sekoituksen valvontaan on sekoittimien
valmistajilla eri ratkaisuja, mutta kuten SVYn opintopäivillä 2007 havaittiin, niin Mischenfelderin ohjauslaitteisto
mittaa hiekan arvoja koko hiekan kierron alueelta ja antaa
tasaisimman sullottavuuden kaavauskoneilla.
Hartsihiekan sekoittimien valmistajilla ei ollut merkittäviä uutuuksia sekoittimien perusratkaisujen suhteen. Ruuvisekoittimet toimivat kuten ennenkin. Sekoittimien puhdistukseen ja huoltoon on valmistajilla erilaisia ratkaisuja.
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Raaka-ainetoimittajat laajentavat tuotepalettejaan. Tavoitteena on siirtää päämiesten osaamista ja tietoa käyttäjien
tueksi. Ympäristöarvot ovat tärkeitä kehitystyössä. Markkina-alueita pyritään laajentamaan.
Raaka-ainetoimittajien suurimmat osastot olivat Fosecolla, ASK Chemicalsilla ja Hüttenes-Albertuksella.
Lüberin ja Neuhoﬁn uutuus messuilla oli hiekan jäähdytys, lämmitys ja pölynpoisto leijupedillä. Halkaisijaltaan
metrinen säiliö käsittelee 15 t/h hiekkaa. Jäähdytys vedellä
ja lämmitys tarvittaessa sähköllä.
ASK Chemicalsin uutuus messuilla oli epäorgaaninen
alkalinen Inotec-sideaine. Keerna kovetetaan 200–300 ºC
ilmalla. Menetelmä soveltuu suursarjatuotantoon, koska se
vaatii metallisen keernalaatikon. Menetelmä on ympäristöystävällinen, kovetus tapahtuu poistamalla vettä.
Laempe esitteli viime Gifassa ympäristöystävällisen
Beach-Box-prosessin. Nyt Laempe on sopinut HüttenesAlbertuksen kanssa, että HA tekee eräorgaanisen Cordissideaineen ja Laempe keskittyy keernakoneiden valmistukseen.
Keernalaatikko on 120–180 ºC ja kovetusilma 100–200 ºC.
Keernatykkien valmistajia oli runsaasti läsnä. Ratkaisut
olivat pääosin perinteisiä. Laempellä oli suursarjatuotantoa
varten kaksoispuhalluskone. Kaksi keernalaatikkoa ja yksi
liikkuva puhalluspää. Näin voidaan käyttää varalla olevaa
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rinnakkaislaatikkoa tuotantoon.
Röperwerk poisti keernojen purseita prässillä. Laempella oli robotti vastaavassa työssä. Robotin työkaluna oli teräslanka ja robotti ohjattiin viemällä se käsin puhdistusreittiä pitkin. Robotin voima-anturi säätää työstövoiman. Uuden
monimutkaisen keernan puhdistuksen ohjausaika alle 30 min.

Lopuksi
Neuhoﬁlla oli uutuutena sylinterimäisten kappaleiden keernanpoisto niin, että paineilmasylinteri kiinnittää hihnalla
kappaleen tyhjennystäryyn niin, että kappale ei liiku, vaan
keerna täryttäytyy rikki kappaleen sisällä ilman paineilmavasaraa. Muutaman minuutin tärytys, ja keerna on poistettu.
Monilla osastoilla oli esillä valuja. Usein kerrottiin myös
tekijän nimi. Suomalaisten valamia kappaleita oli useita
nähtävillä. Osa oli tosin valettu Suomen ulkopuolella, mutta yritysten nimet kertoivat kuitenkin siteistä Suomeen.
Johannes Vierimaa pyysi käymään hallissa 11. Siellä
jossakin oli työturvallisuusohjeita valimoille. Sieltä löytyi
ammattiosuuskuntien osasto. Heillä oli työturvallisuus- ja
työterveysmääräyksiä valimoille. Peter Dicke antoi materiaalit kirjallisena ja CD-levyllä. Kun kysyin käännöslupaa,
niin ensin hän totesi, että heillä ei ole resursseja suomentamiseen. Hän antoi luvan, että saamme itse vapaasti kääntää
näitä materiaaleja suomeksi.

Kaisu Keskiaho

3D-skannaus
Messuilla oli esillä useita 3D-skannauksen alalla toimivia
yrityksiä. Laitteistoista suurin osa oli suunnattu selvästi
autoteollisuuden käyttötarkoituksiin, tavoitteena todentaa
samankaltaisten kappaleiden, esimerkiksi keernapakettien,
eheys ja kappaleiden mittatarkkuus. Nämä laitteet ovat
pitkälle automatisoituja ja sopivat tietyn kokoluokan kappaleiden tarkistamiseen. Tällaiseen standardikappaleiden
skannaukseen laitteistoja tuottavat esimerkiksi Callidus,
Inspectomation ja Falcon Vision.
Konenäkö perustui suurimmassa osassa sovelluksia lasersäteen käyttöön. Poikkeuksen laser-valosta teki GOM yrityksen digitalisointilaitteisto, joka perustui tavallisen optiikan käyttöön. Säännöllinen raitakuvio valkoista heijastettiin
kappaleen pintaan ja se kuvattiin kahdella kameralla valonlähteen kummaltakin puolelta yhtäaikaisesti. Kuvista analysoimalla ohjelmisto pystyi mallintamaan laitteistosta
riippuen mitattavalta pinnalta jopa 2000*2000 mm2 alueen
kahdessa sekunnissa muodostaen 4 miljoonaa pistettä,
pisteiden sijaitessa 0,07-1 mm etäisyydellä toisistaan. Hieman vähemmän tarkkuutta vaativiin mallinnuskohteisiin on
mahdollista käyttää digitaalisen valokuvauksen tuomia
mahdollisuuksia. Vierekkäisten kuvien kohdentaminen tapahtuu kummassakin menetelmässä noin 10 mm halkaisijaltaan olevilla mustalla kehystetyillä valkoisilla tarroilla,
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jotka laitteiston ohjelmisto pystyy kuvista tunnistamaan
kontrastieron avulla.
Faron 3D-mittakoneet ovat edelleen henkilökäyttöisten
mittalaitteiden eliittiä. Mittavarsien pituudet vaihtelevat
1,2-3,7 metriä tarkkuuden pysyessä alle kahden millin
kymmenysosan myös pisimmissä mittavarsissa. Mittakoneet
ovat keveitä käyttää ja nivelöinnit mahdollistavat kaikki
liikeradat, koska ulkoisia johtimia varsissa ei enää käytetä.
Yhdistettynä laser-skannauskameraan mittakonetta on mahdollista käyttää koskettamattomaan mittaukseen. Farolta on
tullut markkinoille myös laser-keilaukseen soveltuvia kameroita, joilla voidaan skannata isoja tiloja, esimerkiksi
tehtaiden putkistoja kartoitettaessa. Nämä laitteistot pystyvät 3 mm:n tarkkuuteen 25 metrin matkalla.
Skannauslaitteiden yhteydessä käytettävien mallinnusohjelmien kehitys on entisestään mahdollistanut lisää sovelluskohteita mittalaitteille ja skannereille. Entistä vaikeammat
muodot on mahdollista mallintaa, sillä aikaisemmin käytetty käyriin perustuva mallinnus on saanut väistyä suoraa
pistepilven päälle muodostettavan kolmioverkon tieltä. Kun
kolmioverkko on ohjelman työkaluilla hiottu hyväksi, voidaan kolmioverkon päälle sijoittaa pinta. Tällä pinnalla on
mahdollista pursottaa tasapaksuja tilavuusmalleja tai kahden
pinnan välille on mahdollista saada monimutkaisempikin
tilavuusmalli aikaisempien pelkkien pintamallien sijasta.
Työstökeskusten vähitellen siirtyessä työstöratojen tekemiseen suoraa kolmioverkon päälle reverse engineering nopeutuu entisestään.

Valusimulointi
GIFA 2007 tarjosi kattavan annoksen myös valusimulointiohjelmistoja, jotka ovat selvästi yleistymässä tietokoneiden
laskentatehon kasvaessa ja toisaalta ohjelmien ratkaisualgoritmien tehostuessa. Laskentaan vaadittavia aikoja on
saatu lyhennettyä ratkaisevasti, jolloin useampien iterointikierrosten käyttäminen konstruktion optimoinnissa mahdollistuu.
Valtaosa simulointiohjelmista on kehitetty yksinomaan
valumenetelmien simulointiin, kun muutaman taustalla on
yleinen virtauslaskentaohjelmisto, johon on ohjelmoitu
valamaiseen erikoistunut käyttöliittymä jähmettymiskäyttäytymisineen. Erityisesti virtauslaskennasta on etua kun
tarkastellaan suurten virtausnopeuksien painevaluprosesseja, missä virtausten hallinta on kappaleen laadun kannalta
erittäin oleellista.
Yleisesti tarkastellen kaikki ohjelmistot kehuvat olevansa yleisimmin käytettyjä, nopeita ja tehokkaita valuproses-Jatkuu
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terveisiä GIFAsta
sin kehittämisen työkaluja. Uusimpia kehityssuuntia ovat
mikrorakenteen ennustaminen jäähtymisolosuhteiden ja
seostuksen perusteella sekä erityisesti kevytmetallivaluja
kiusaavan mikrohuokoisuuden sijainnin ja voimakkuuden
simulointi. Järjestään kaikki ohjelmat tarjoavat omat moduulinsa eri valumenetelmille ja mukana seuraa myös laaja
materiaalidatapaketti. Erikoistumista oli havaittavissa myös
materiaalidatan saralla, missä muutamat ohjelmat olivat
selvästi panostaneet materiaalidatan muokkausmahdollisuuksiin, jolloin omien seosten parametrien määrittäminen
laskennallisesti oli tehty mahdolliseksi.
Valujännitykset ovat nykypäivänä, kun kappaleita pyritään
keventämään, erityisen tarkastelun kohteena. Lämpöjännitysten ja niihin liittyvien muodonmuutosten laskenta on
aikalailla arkipäivää valusimulointiohjelmistoissa. Oman
jännityslaskenta-algoritmin lisäksi ohjelmista on mahdollista
saada lähtötietotiedosto erillisille jännityslaskentaohjelmille,
jolloin esimerkiksi komponentin sisäiset jännitykset voidaan
huomioida kokoonpanon kuormituksia laskettaessa.
MAGMASOFT oli esillä näyttävästi yhteistyössä Fosecon
kanssa. Esittelyssä oli markkinoille vuoden 2008 aikana
tuleva uuden sukupolven MAGMA5, jossa näkyvin uudistus oli uusi käyttöliittymä, joka käyttää graﬁikkaa aikaisempia sukupolvia paremmin hyödyksi. Tämä uudistus parantaa
varmasti käytettävyyttä. Uusi geometrian hallinta mahdollistaa useiden CAD-data formaattien tuomisen ohjelmaan.
MAGMAn kehitys näyttää suuntaavan entistä enemmän
optimoinnin suuntaan. Ohjelmisto pystyy annettujen muuttujien rajoissa simuloimaan useita erilaisia vaihtoehtoja,
joista voidaan valita parhaiten rajoituksiin sopiva konstruktio, oli sitten kyseessä optimaalinen saanto tai hyvä virtauskanavan muoto. Jännityslaskennassa voidaan jatkossa huomioida myös lämpökäsittelyiden aiheuttamat lämpöjännitykset kuten myös kestomuottivalussa halkeilulle alttiit kohdat.
ESI Group tarjoaa kaksi vaihtoehtoista simulointiohjelmaa, ProCAST ja QuickCAST. Kuten nimestä voi päätellä,
QuickCAST on riisutumpi versio, mutta tulokset ovat nopeasti käytettävissä täyttymisen ja jähmettymisen osalta.
QuickCAST soveltuu hiekka- sekä matala- ja korkeapainevalujen simulointiin. QuickCAST laskenta perustuu FDM:
iin kun taas ProCAST FEM:iin. ProCAST tarjoaa mahdollisuuden jännityslaskentaan ja mikrorakenteen ennustamiseen ja sen simuloitaviin menetelmiin kuuluvat keernan
puhalluksesta lost foam menetelmän kautta aina jatkuvavaluun perinteisemmin käsiteltyjen menetelmien lisäksi, tietenkin. Kuten MAGMASSAkin, ProCASTin materiaalidata on ohjelmistotalon heiniä pääasiallisesti.
Virtauslaskentaohjelmistoihin perustuvat valusimulointiohjelmat, jotka messuilla esiintyivät, olivat FLOW-3D,
sen lisäksi ohjelmoitu ConiferCast ja valusimuloinnissa
tuoreempi tulokas nimeltään starcast, jonka on tuottanut
CD-adapco. Virtauslaskentaohjelmistojen eduksi voidaan
laskea erityisesti täyttymislaskennan todenmukaistuminen,
kun myös osittaisia elementtejä voidaan käyttää laskennassa toisin kuin FEM menetelmässä. Myös kaasu-sula-rajapinnat ovat paremmin hallinnassa käyttäen FVM menetelmää.
CD-adapcon poikkeava verkotusmenetelmä mahdollistaa
verkon koon minimoinnin, jolloin mahdollisimman vähällä
kuormituksella on mahdollista saada parhaat tulokset. Star16

castilla on mahdollista simuloida myös jännityksiä huolimatta sen käyttämästä FVM laskennasta.
Mitäpä ei tänä päivänä Aasiasta saisi, kun myös valusimulointiohjelmisto näyttää olevan tarjolla. AnyCasting niminen valusimulointiohjelmisto perustuu FEM menetelmään,
kattaen tutut valumenetelmät ja onpa jatkuvavalullekin
omansa. CAD-data voidaan tuoda ohjelmaan useissa natiiveissa formaateissa, mikä varmasti edistää simulointitulosten todenmukaisuutta. Suurimmassa osassa ohjelmia geometria joudutaan edelleen kääntämään .stl tiedostoksi ennen
simulointiohjelmaan viemistä. AnyCasting ohjelmalla käyttää niin jännityslaskenta kuin mikrorakenteen ennustaminenkin ja käyttöliittymä vaikutti selkeältä.
Ruotsista mukana messuilla oli Novacast, joka tarjoaa
työkalut valujärjestelmien suunnitteluun, sekä pääasiassa
rautavalujen kokonaisvaltaiseen hallintaan. Novacastilla
uudistuksia oli tulossa nopeamman ja tarkemman verkotuksen muodossa, jolloin mallinnusohjelmasta saatava geometria voidaan verkottaa sellaisenaan ilman lego-palikkamaista ulkomuotoa, joka on tavallinen FEM verkolle.
Saksalaista osaamista messuilla esitteli 20 vuoden kokemuksella RWP GmbH WinCast simulointiohjelmallaan.
Heillä mitään suuria muutoksia ei ohjelmassa kuulostanut
olevan vaan he luottivat olemassa olevaan pakettiin. Moduulit ovat tarjolla eri valumenetelmille ja niihin sisältyy jännityslaskenta. WinCast perustuu myös FEM laskentaan.
Eri ohjelmistoista on markkinamiesten puheiden perusteella vaikea mennä sanomaan, onko toinen toistaan parempi. Hinnoissa oli huomattaviakin eroja, kuten myös siinä,
mitä kuuluu peruspakettiin ja mitä on ostettava erillisinä
moduuleina. Varmasti myös oheispalveluissa, kuten käyttäjätuessa ja koulutuksissa on omat eronsa. Erilaisia ominaisuusyhdistelmiä oli tarjolla ja niistä on jokaisen simulointiohjelmaa etsivän mahdollista valita omien tarpeiden mukaan. Se oli kuitenkin mukava huomata, että kaikki ohjelmat
olivat tosissaan mukana ja ammattimainen kuva jäi kaikilta
osastoilta.
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SVY on nyt 60v !
Onnittelemme 12.10. juhlivaa yhdistystä
ja toivotamme menestystä tuleviin vuosiin.
* * *
Hyvä SVYn jäsenkolleega!
Haluatko leikata kunnolla kuluja yrityksesi
muottihiekan hankinnasta ja hävittämisestä?
Kysy meiltä niin kerromme miten!

______sepikon oy______
Pietiläntie 5-7E 03100 Nummela, sepikon@kolumbus.fi
Puh/Fax 09 5864358, Kari Seppälä 0400 624416,
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maailmalta

Poimintoja
Giesserei-lehdestä
37. jakso

Paavo Tennilä

Saksan autoteollisuus
ennätyslukemissa
Giesserei-lehden numerossa 5/2007
kerrottiin, että Saksan autoteollisuus
on rikkonut useita ennätyksiä vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä, kuva 1.
Tammi-maaliskuulla valmistettiin yhteensä 1,53 miljoonaa henkilöautoa. Se
oli kaikkien aikojen ennätys. Vuoden
takaiseen määrään verrattuna lisäystä
oli 7 prosenttia. Vientitulos, 1,16 miljoonaa henkilöautoja, joka oli 12 prosenttia edellisvuotta suurempi, oli myös
uusi ennätys. Viennin osuus oli 76
prosenttia tuotannosta. Kotimaan
myynti taas laski peräti 10 prosenttia.
Myytyjen autojen lukumäärä oli tammimaaliskuussa 721 000 yksikköä. Viennin suuri nousu riitti kuitenkin hyvin
kompensoimaan kotimaan myynnin
laskun, joka näytti jo maaliskuussa
tasaantuvan. Kotimaan myynnin laskua
selittää arvonlisäveron nousu vuoden
vaihteessa. Viime vuoden lopussa
myynti oli ennen arvonlisäveron nousua
epätavallisen vilkasta.
Dieseleiden osuus myydyistä henkilöautoista oli vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä 47 prosenttia. Kotimaisten merkkien osuus oli näistä 76 prosenttia. Uusista saksalaisista henkilöautoista jo 86 prosenttia on varustettu
hiukkassuodattimilla.

Kuva 1. Saksan autoteollisuudella menee paremmin kuin pitkään aikaan.

Valurautalastujen
briketointi
Andreas Jessberger kirjoitti otsikkoaiheesta Giesserei-lehden numerossa
5/2007 mm. seuraavaa:
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Kuva 2. Syöttölaittein varustettu brikettipuristin, teholtaan 1 200 kg/h.
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Kuva 3. Valurautalastuista puristettuja brikettejä.

Yleistä
Rautavalun työstössä syntyviä lastuja
voidaan käyttää raaka-aineena valurautoja sulatettaessa. Parhaisiin tuloksiin
päästään silloin, kun valimo myös
työstää valmistamiaan valukappaleita.
Valurautalastuja ei ole luokiteltu lajien
mukaan samalla tavoin kuin esim. teräslastut. Valurautalastujen hinta on yleensä korkeampi kuin teräslastujen.
Irtolastujen sulatuksessa on eräitä vaikeuksia palaromun käyttöön verrattuna:
– Irtolastujen tilavuuspaino on vain
noin neljännes palaromuun verrattuna. Tilantarve on siksi suuri varastoinnissa ja kuljetuksessa.
– Leikkausnesteitä sisältävien lastujen
varastoinnissa on varottava maaperän
saastumista.
– Lastut hapettuvat herkästi suuren
pinta-alan vuoksi.
– Märkiä lastuja ei voida sulattaa ilman
esikäsittelyä.
– Palohäviöt ovat sulatuksessa suuret.

Edellytykset brikettien käytölle
Lastujen briketointiin käytettävän
laitteiston on oltava vankkarakenteinen,
kuva 2. Kulutus- ja varaosien saannin
pitää olla taattu. Laitteiston kapasiteeVALIMOVIESTI 3 • 2007

tin on oltava riittävä tarvittavan brikettimäärän tuottamiseen kolmivuorotyössä.
Liian suuri laitteiston koko on epätaloudellinen ratkaisu. Laitteiston tulee
olla suunniteltu miehittämätöntä käyttöä varten. Brikettien tuottamisen
kannattavuus, johon vaikuttavat sähkön, huollon ja varaosien hinnat, on
selvitettävä ennen hankintaa. Briketoinnin onnistuminen on varmistettava
kokeilla ennen laitteiston hankintaa,
samoin sulatustapa.

Briketeille
asetettavat vaatimukset
– Briketoitavien lastujen koostumus on
vakioitava. GJS-rautojen sulatukseen
tulee käyttää vain GJS-brikettejä.
– Brikettien on oltava tiiviiksi puristettuja ja riittävän lujia, kuva 3., jotta ne
kestävät käsittelyn rikkoutumatta.
Kuiviin lastuihin on lisättävä vettä,
emulsiota tai öljyä noin 1 % verran.
– Leikkuunesteitä sisältävistä lastuista
puristettujen brikettien jäännöskosteuden on oltava alle 3 %,
mieluimmin alle 2 %.
– Jotta päästään brikettien tilavuuspainoon noin 5,2 – 5,7 kg/dm3, on
brikettipuristimen puristustehon
oltava yli 3 000 kg/cm2. Tehon
nosto yli 5 000 kg/cm2 ei enää lisää
brikettien lujuutta.

Brikettien käytön edut
– Brikettien varastointi ja käsittely on
helpompaa kuin irtolastujen.
– Jos briketit valmistetaan mahdollisimman lähellä lastujen syntymispaikkaa, vältytään hapettumiselta ja leikkuunesteet voidaan ottaa talteen.
– Valurautabrikettejä käytettäessä ei
tarvita hiiletystä sulatuksessa kuten
teräsromua käytettäessä.
– Sulatusteho on parempi brikettejä
käytettäessä kuin irtolastuja sulatettaessa.
– Raaka-ainekustannukset voivat pienentyä jopa 100 euroa tonnia kohti.

Brikettien sulatustavat
Keskijaksouuneilla briketit panostetaan
tyhjään uuniin, joka on vielä lämmin.
Brikettien alle voidaan panostaa palaromua. Brikettien päälle panostetaan
aina palaromua. Verkkojaksouuneilla
sulaan sumppiin panostetaan ensin
kuivaa palaromua yli sulan pinnan tason. Seuraavaksi panostetaan briketit
ja viimeiseksi taas palaromua.
Edellä manituilla panostustavoilla
saadaan kosteus haihtumaan briketeistä ennen niiden sulamista. Romulla
peittäminen estää brikettejä nousemasta sulan pinnalle kellumaan.
Jatkuu
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Brikettien käytön rajoitukset
Brikettejä sulatettaessa - kuten myös
irtolastuja sulatettaessa – muodostuu
savua enemmän kuin palaromua sulatettaessa. Haihtuva öljy voi aiheuttaa
syttymisvaaran savun suodattimissa.
Öljyn palaessa voi myös uunista nousta tulenlieskoja. Runsas brikettien
käyttö voi lisätä myös kaasujen ja
muiden epäpuhtauksien pitoisuuksia
sulassa ellei brikettien alkuperää tunneta tarkasti.

Esimerkkejä brikettien käytöstä

Kuva 4. Repeämiä sylinterinkannessa.

GJS-rautoja valava armatuurivalimo
briketoi kuivia lastuja 120 tonnia vuodessa. Briketoitaessa lastuihin lisätään
alle 1 % öljyä riittävän lujuuden varmistamiseksi. Briketointilaitoksen teho
on 150 kg/h ja investointikustannus
noin 30 000 euroa. Sulatus tapahtuu
verkkojaksouunissa.
Jarrulaikkoja valmistava valimo
briketoi emulsiota sisältäviä lastuja 25
000 tonnia vuodessa. Emulsio otetaan
briketoitaessa talteen. Neljä briketointipuristinta tuottaa 5 t/h ja investointikustannus on noin 480 000 euroa.
Sulatus tapahtuu induktiouunissa.

Suomentajan lisäys
Giesserei-lehden numerossa 6/2007 oli
Metso Lindemann GmbH:n ilmoittamia
ennakkotietoja GIFA:sta. Yritys kuuluu
Metso Minerals-ryhmään (omaa sukua
Lokomon murskaintehdas). Yritys
valmistaa romunleikkureita, romunmurskaimia, romunpuristimia ja briketointipuristimia. GIFA-uutisen yhteydessä olleessa kokosivun ilmoituksessa kerrottiin, että Metso Lindemann
GmbH valmistaa ainoana maailmassa
kaksipuolisesti puristavia briketointipuristimia, jotka tuottavat erittäin lujia
brikettejä.

Vähemmän susia
paremmilla
valmistusparametreillä
Tohtori-insinööri Wolfram Stets IfG:
stä (Institut für Giessereitechnik) kertoi
otsikkoaiheesta Giesserei-lehden numerossa 5/2007 mm. seuraavaa:
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Kuva 5. Kuonaa, dross, metallin ja muotin rajapinnassa sylinterinkannessa.

Valutuotannon piirteisiin kuuluu, että
sulatetaan raaka-aineita, joiden koostumus ja laatu voivat vaihdella. Esim.
käytettävä teräsromu voi sisältää mikroseosaineita, kuten niobia, booria ja
vanadiinia, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti pallograﬁittivaluraudan, GJS,
ominaisuuksiin. Hiekkamuoteissa taas
voivat mm. tiivistysaste tai kosteuspitoisuus vaihdella.
Laadunvarmistusjärjestelmistä huolimatta voi valimoissa syntyä valukappaleita, jotka eivät täytä sovittuja
ominaisuuksia. Pahimmassa tapauksessa voi seurauksena olla valetun rakenneosan pettäminen. Valukappaleen
ominaisuuksien vaihtelun lisäksi voivat
pettämisen syynä olla raaka-aineen
valinta tai suunniteltu rakenne, jotka
eivät ole sopivia käytössä esiintyviin
rasituksiin. Seuraavassa esitetään muutamia esimerkkejä IfG:n tutkimista
vauriotapauksista.

Sylinterinkansi
valurautalajista EN-GJS-500-7
Laivadieselin kannessa ilmeni useiden
tuhansien käyttötuntien jälkeen vuotoja. Tunkeumavärillä todettiin, että vesitilan ja imukanavan välisessä seinämässä oli repeämä, kuva 4. Kaareva
pilkkuviiva osoittaa venttiilin istukkarenkaan sijaintia ja kaarevat nuolet
eteneviä väsymismurtumia. Murtumakohdasta tehtiin hie, kuva 5. Siinä näkyy
kuonaa (dross), joka on jäänyt loukkuun
muotin täyttyessä. Väsymismurtuma
alkoi tällaisesta kuonapesäkkeestä.
Rakenteessa havaittiin lisäksi lukuisia
epämetallisia sulkeumia, joiden tilavuusosuus oli noin 0,5 – 1 %. Tällainen
sulkeumien määrä alentaa GJS-valuraudan väsymislujuutta jopa 20 %.
Epämetallisten sulkeumien aiheuttajina voivat olla teräsromu, jonka
vanadiini- tai niobipitoisuus on suuri,
valuraudan suuri jäännösmagnesiumin
VALIMOVIESTI 3 • 2007
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pitoisuus sekä muotin pyörteinen täyttyminen.

Työstökoneen pöytä
valurautalajista EN-GJS-600-3

Kuva 6. Osa työstökoneen pöydästä, joka rikkoutui käytössä.

Työstökoneen pöytä hajosi käytössä
räjähdyksenomaisesti moneen osaan.
Kuva 6 esittää murtunutta osaa. Murtumistapa viittasi suuriin jäännösjännityksiin. Valmisteilla olleista pöydistä mitattiin jäännösjännityksiä poraamalla pöydän pintaan noin 1,5 mm
syvyisiä koloja, kuva 7. Jäännösjännitysten lauetessa syntyy muodonmuutoksia , joiden suuruus voidaan mitata
venymäliuskoilla. Keskimääräinen
normaalijännitys oli 145 N/mm2. Tämä
vastaa noin 40 % tämän valuraudan 0,2
% venymisrajasta.
Jäännösjännitysten ensimmäisenä
syynä työstökoneen pöydässä oli estynyt kutistuminen, jota riparakenne
voimisti. Myös muotin tyhjennys liian
kuumana oli huomattavana syynä jännityksiin. Vielä työstämättömissä
pöydissä voitiin jäännösjännitykset
puolittaa noin 80 N/mm2 saakka jännitystenpoistohehkutuksella. Valurakenteisiin jähmettymisen yhteydessä
syntyvät jäännösjännitykset voidaan
nykyisin todeta ennakolta jännitysten
simuloinnilla.

Roottorin akseli
valuteräksestä G24Mn5

Kuva 7. Jäännösjännitysten mittaukseen käytettävä poralaite.

Kuva 8. Raerajamurtuma valuteräksessä G24Mn5.
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Kumimassan sekoituskoneen akseleissa havaittiin työstön yhteydessä repeämiä, jotka korjattiin hitsaamalla.
Yksi akseleista murrettiin repeämäkohdasta. Kuvasta 8 havaittiin, että vaurion syynä oli raerajamurtuma. Teräksen
kemiallisessa koostumuksessa oli alumiinia 550 ppm, titaania alle 10 ppm
ja typpeä 114 ppm. Tällaiset Al- ja Npitoisuudet eivät ole kriittisiä alle 100
mm seinämänpaksuuksilla. Roottorin
akselin halkaisija oli kuitenkin 385 mm,
mikä vastaa noin 190 mm paksuista
levymäistä seinämää. Akselin jähmettymisaikaa pidentää vielä syöttökupu.
Hitaan jähmettymisen yhteydessä on
raerajoille erkautunut alumiininitridiä.
Alumiininitridin syntymistä voidaan
torjua korvaamalla alumiinia osittain
titaanilla.
Suomentajan lisäys: Metallurgin
palstan toimittaja Markku Eljaala kirjoitti Valimoviestin numeroon 4/2005
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ansiokkaan artikkelin alumiininitridihauraudesta. Se on syytä lukea edellisen
esimerkin jälkeen uudelleen.

Harkkorautoja
kierrätysmateriaaleista
Giesserei-lehden numerossa 5/2007
kerrottiin, että DK Recycling und Roheisen GmbH, Duisburg, valmistaa
pääasiassa kierrätysmateriaaleista 270
000 tonnia harkkorautoja vuodessa.
Neljän viime vuoden aikana on tuotantovälineisiin investoitu noin 5 miljoonaa euroa.
Harkkorautojen valmistukseen käytetään DK:ssa enimmillään 30 % Brasiliasta ja Australiasta tuotavia malmeja. Valtaosa raaka-aineista on terästehtaiden suodatinpölyjä. Sulatukseen
tarvittava koksi tuodaan Kiinasta ja
Puolasta. Harkkorautojen tuotannon
vaiheet ovat sekoitus, sintraus, sulatus
masuunissa sekä valu harkoiksi. Erikoislajeja varten on myös 30 t induktiouni. Harkkorautoja, joiden mangaanipitoisuus on 0,5–1,0 %, toimitetaan GJL-valurautoja valaville valimoille. GJS-valurautojen tuottamiseen
näiden harkkorautojen mangaanipitoisuudet ovat liian suuria.
Yritys valmistaa lähes sataa harkkorautalajia. Niistä 30 on vakiolajeja,
30 lajia valmistetaan melko usein ja
muita tilausten perusteella. Kilpailevat
yritykset, jotka valmistavat harkkorautoja vain malmeista, varoittelevat asiakkaita kierrätysmateriaaleista valmistetuista harkoista. Tähän DK:n edustajat vastaavat, että jokaisen heidän toimittamansa harkkoerän analyysi on
tarkoin dokumentoitu. Lähtöaineet ja
eri tuotantovaiheet ovat myös eräkohtaisesti hyvin selvillä. Tavanomaisten
harkkojen valmistuksessa ovat Venäjä
ja Brasilia nykyisin markkinajohtajia,
jotka määräävät hintatason maailman
markkinoilla.

Siemens rakentaa
suuren
tuulivoimapuiston
Giesserei-lehden numerossa 5/2007
kerrottiin, että Siemens Wind Power
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kuuluu maailman kymmenen suurimman tuulivoimalavalmistajan joukkoon. Sen markkinaosuus oli viime
vuonna yli 7 %.
Siemens on saanut hiljattain tehtäväkseen rakentaa Euroopan suurimman
tuulivoimalapuiston Skotlantiin
Glasgow’n eteläpuolelle. Sinne nousee
vuoteen 2009 mennessä 140 tuulivoimalaa yhteiseltä teholtaan 322 MW.
Toimeksiannon arvo on noin 350 miljoonaa euroa. Tuulivoimalapuisto tulee
toimittamaan 200 000 skotlantilaisen
talouden tarvitseman sähkön.

alihankkijoiden on pidettävä huolta
siitä, että tuotantokapasiteettia on myös
vientimaissa. Kuitenkin Eurooppa ja
erityisesti Saksa tulee olemaan lähimpinä vuosikymmeninä maailman markkinajohtaja. Saksa on tuulienergian
näyteikkuna maailmassa. Sitä tukee
teknologinen tietotaito. Vienti Saksasta tulee jatkossakin olemaan voimakasta. Tulevaisuudessa myös alihankkijoiden on sekaannuttava entistä enemmän
politiikkaan. Uudistuvat energialähteet
tarvitsevat vielä muutamia vuosia poliittista tukea vahvistaakseen asemiaan
fossiilista energiataloutta vastaan.

Tuulivoimalateollisuus on
voimakkaassa kasvussa
Giesserei-lehden numerossa 5/2007
julkaistiin liittovaltion tuulivoimaenergiajärjestöä BWE:tä 11 vuotta johtanutta tohtori Peter Ahmelsia.
Mitkä ovat tuulivoiman tulevaisuuden näkymät Saksassa?
Maanpäällistä tuulienergiaa rakennetaan lähiaikoina yhteensä 1 800 – 2 000
MW vuosittain. Tuulivoimalla tuotetaan Saksassa vuoteen 2020 mennessä
noin 45 000 MW sähköenergiaa. Myös
offshore-voimaloita rakennetaan, mutta niiden merkitys on toistaiseksi vaatimaton. Niitä arvioidaan rakennettavan
Pohjanmeren ja Itämeren alueille noin
5 000 MW vuoteen 2020 mennessä.
Onko vienti yhä tärkeimmällä sijalla tuulivoimalateollisuudessa?
Viennin osuus on jo nyt yli 70 %.
Maailman markkinat kasvavat räjähdysmäisesti. Vuonna 2004 rakennettiin
tuulivoimaa 8 000 MW, vuonna 2005
rakennettiin 11 000 MW ja vuonna 2006
jo 15 000 MW.
Mikä merkitys alihankkijoilla on
tuulivoimalateollisuudelle?
Tuulivoimalateollisuus työllistää tällä
hetkellä 75 000 työntekijää. Valtaosa
näistä työskentelee alihankintayrityksissä, jotka valmistavat perustuksia,
torneja, generaattoreita, vaihteistoja ja
valukappaleita niihin. Saksalaiset valmistavat kattavat kolmasosan maailman laajuisesta kysynnästä.
Voivatko pkt-yrityksiin kuuluvat
valimot siirtää tuotantoaan USA:han
tai Aasiaan?
Tuulivoimalateollisuuden ja myös

VDI:n ohjelma
Saksan pysyttämiseksi
teollisuuden
kotimaana
Giesserei-lehden numerossa 6/2007
kerrottiin, että Saksan Insinööriliiton,
Verein Deutscher Ingenieure, VDI,
uusi puheenjohtaja Bruno O. Braun
esitti liiton insinööripäivillä kolmen
kohdan ohjelman Saksan pysyttämiseksi teollisuuden kotimaana.
Kohta 1. Ilmansuojelun ja varman,
CO2-päästöiltään pienen energiantuotannon edistämiseksi puheenjohtaja
näkee tällä hetkellä vain yhden tien:
”Meidän on keskusteltava avoimesti
ydinvoimasta luopumisen peruuttamisesta. Nykyisten ydinvoimaloiden
täytyy tuottaa näköpiirissä olevana
aikana huomattava osa sähköenergiasta. Meillä ydinvoimaloita käytetään
todennäköisesti korkeimpien turvallisuusstandardien mukaan maailmassa,
mutta ydinvoimalamme ovat myös
tehokkaimpia ja tuulivoimalamme
parhaimpia. Uudistuvia energialajeja
on kehitettävä edelleen, sillä tasapainoiseen energiayhdistelmään tarvitsemme teknistä etumatkaa ja sitä on
myös saatava aikaan.”
Kohta 2. Noin 50 000 täyttämättömän
insinöörinvakanssin vuoksi menetettiin
viime vuonna noin 3,5 miljardin tulot.
Me voimme torjua nykyistä henkilöstöpulaa tekemällä Saksan työmarkkinat
houkuttelevammiksi myös ammattitaitoiselle työvoimalle ulkomailta. On
myös häpeällistä, että jo vuosia on
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naisten osuus insinöörityövoimasta
pysytellyt tasolla 10 prosenttia. Missään
vertailukelpoisessa maassa ei ole niin
pientä naisinsinöörien osuutta kuin
meillä. Me tarvitsemme kipeästi soveltuvia opinto-ohjelmia ja perheystävällisempiä työolosuhteita. Lopuksi on
myös edistettävä vanhempien työttömien insinöörien työllistämisen nopeuttamisesta. Nuorten aloittelevien ja
vanhempien kokeneiden ammattihenkilöiden yhdistelmä on usein menestyksellinen.
Kohta 3. Opetus esikouluissa ja kouluissa on ovat maailmanlaajuisessa
vertailussa vain keskinkertaisia. Sellainen teollisuuskansa kuin Saksa ei voi
sietää sitä, että tätä aluetta käsitellään
syrjivästi. Opetuksesta vastaavilta
poliitikoilta pitää vaatia tekniikan ottamista vihdoinkin pakolliseksi oppiaineeksi yleissivistävässä koulutuksessa. Nuorisomme on perehdytettävä
tekniikkaan oleellisena osana meidän
elämäämme ja kulttuuriamme.

Saksassa on
kova insinööripula
Giesserei-lehden numerossa 6/2007
kerrottiin, että Saksassa ilmoitetaan
kuukausittain avoimiksi 23 000 insinöörin paikkaa. Lukumäärä on noussut
30 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna.
Saksan insinööriyhdistyksen, Verein
Deutscher Ingenieure, VDI, tekemän
tiedustelun mukaan jäi vuonna 2006
yhteensä 48 000 insinöörin vakanssia
täyttämättä. Todellinen puute insinööreistä on jopa nelinkertainen avoimiksi ilmoitettuihin työpaikkoihin verrattuna. Saksan talousinstituutin, Institut
der Deutschen Wirtschaft, IW, tekemän
tutkimuksen mukaan suurimmat vaikeudet insinöörivakanssien täyttämisessä ovat koneenrakennuksessa, sähköteollisuudessa sekä tutkimuksessa ja
kehityksessä.
Insinööripulan seurauksena useita
projekteja jäänyt toteutumatta. Vuonna
2006 oli toteutumatta jääneiden hankkeiden yhteisarvo noin 3,5 miljardia
euroa.
Opiskelijoiden lukumäärien kehitys
insinööritieteiden oppilaitoksissa antaa
vähän toivoa pikaisesta muutoksesta.
Jos Saksa halutaan pitää tekniikan
VALIMOVIESTI 3 • 2007

Kuva 9. Gienanth-valimon paineilmakompressorit, joista toisen kierrosluku on säädettävä.

kotimaana tulevaisuudessakin pitäisi
nuorisoa innostaa tekniikasta paljon
voimakkaammin

Saksassa
on sähkön hinta
paljon liian korkea

Paineilmakompressorin
kierrosluvun säätö
säästää energiaa

Tohtori-insinööri Wolf-Dieter Schneider, DIHAG-valimoryhmän hallintoneuvoston puheenjohtaja, kirjoitti otsikkoaiheesta Giesserei-lehden numerossa 6/2007 mm. seuraavaa:

Giesserei-lehden numerossa 6/2007
kerrottiin, että saksalainen valimo,
Gebrüder Gienanth Eisenberg GmbH
oli hankkinut kaksi vuotta sitten paineilman tuottamiseen kompressoriaseman, kuva 9, jossa on kierrosluvun
säädöllä varustettu VSD- paineilmakompressori. (VSD = Variable Speed
Drive). Suurin syy tämän kompressorityypin valintaan oli energian säästö.
Laitteiston valmistajan. Atlas Copcon
mukaan VSD-kompressoreilla voidaan
saavuttaa jopa 35 prosentin energian
säästö. Säästöt ovat sitä suurempia
kuta enemmän paineilman tarve ajan
mukaan vaihtelee. Ruuvikompressoria
syöttävän sähkömoottorin kierrosluku
vaihtelee jatkuvasti paineilmaverkon
kuormituksen mukaan. Gebrüder Gienanth Eisenberg GmbH:ssa arvioidaan,
että VSD-järjestelmään siirtymisen
kustannukset katetaan alle neljässä
vuodessa.

Viimeaikaiset teollisuusliittojen tutkimukset osoittavat, että saksalaisten
yritysten asema EU-vertailussa on
sähkön hinnan suhteen huono. Todellista kilpailua ei sähkömarkkinoilla
Saksassa ole. Teollisuuden sähkön
hinnoille on löydettävä ratkaisuja,
jotka varmistavat maan säilymisen
teollisuuden kotimaana. Kuva 10 esittää teollisuussähkön hintoja Euroopassa. DIHAG-valimoryhmä jätti syyskuussa 2006 EU:n komissiolle valituksen siitä, että neljä suurta sähkön tuottajaa, RWE, Eon, EnBW ja Vattenfall,
joilla on yhteensä 84 prosentin markkinaosuus, ovat käyttäneet johtavaa
markkina-asemaansa väärin. Toisessa
valituksessa tammikuussa 2007 DIHAG-valimoryhmä vetosi siihen, että
EU:n sisämarkkinadirektiivin mukaan
myös Saksa on sitoutunut huolehtimaan
siitä, että aito kilpailu ja markkinat
toimivat tehokkaasti. EU:n komissio ei
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ole vielä ottanut kantaa valituksiin.
Kuva 11 esittää sähkön ja kaasun
keskihintojen kehitystä Saksassa. Kuva 12 esittää teollisuuden ostaman
sähkön hinnan muodostusta. Sähkön
tuottamisen kustannusten osuus on vain
37 prosenttia. Sähkön tuottamisen tehokkuuden parantaminen vaikuttaa siis
vain noin kolmasosaan sähkön kokonaishinnasta.
Kuva 13 esittää eri energialähteiden
osuutta sähkön tuotannosta Saksassa.
Hiilen osuus on 47 prosenttia ja ydinvoiman 26 prosenttia. Ei ole odotettavissa, että näistä toisen tai molempien
poisto voisi toteutua ilman että teollisuuden sähkön saanti kilpailukelpoisilla hinnoilla vaarantuisi.
Giesserei-lehden artikkelin kirjoittaja esittää, että valimoteollisuuden
pitäisi pyrkiä vähentämään sähkökustannuksia neuvottelemalla parempia
sopimuksia sähköntoimittajien kanssa.
Valimoteollisuuden pitäisi neuvotella
sähkön toimituksista myös yhteisesti
ja käyttää konsulttiapua. Sähkösopimusten perushintoja pitäisi alentaa
leikkaamalla kuormitushuippuja yrityskohtaisilla valvontajärjestelmillä.
Kaupallisia sähkön kulutuksen seurantajärjestelmiä on saatavissa. Kirjoittaja mainitsee Padicon-järjestelmän,
jota toimittaa yritys nimeltä Dr. Tanneberg Energie-Control System.

Kuva 10. Teollisuussähkön hintoja senttiä/kWh Euroopassa 1.7.2006 veroineen,
mutta ilman ALV:tä.

Kuva 11. Sähkön ja kaasun keskihintojen kehitys Saksan valimoteollisuudessa.
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Kuva 12. Teollisuussähkön hinnan muodostus
Saksassa vuonna 2006.
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Kuva 14. Hiekkamuotteja jyrsivä suurnopeuskara, jonka pyörimisnopeus on 20 000 kierrosta
minuutissa.

konetekninen tietotaito ja HüttenesAlbertuksen tietotaito sideaineissa
yhdistyvät.

Uusi suojavaatetus
alumiinin valajille
Kuva 13. Eri energiamuotojen osuudet sähkön
tuotannossa Saksassa vuonna 2005.

Hiekkamuotteja
ilman valumalleja
Giesserei-lehden numerossa 6/2007 oli
pikku-uutinen, jonka mukaan hiekkamuottien valmistaminen ilman valumalleja on Saksassa vielä toistaiseksi
harvinaista. Giesserei Blöcher-niminen
valimo on hankkinut ilmeisesti Saksan
suurimman muottijyrsimen, jonka
työmitat ovat 8 m x 4 m x 2 m, kuva
14. Sillä jyrsitään hiekkamuotteja alumiini-, rauta- ja teräsvalua varten.
Hiekkamuottien jyrsiminen on kannattavaa nimenomaan valmistettaessa
suuria valukappaleita yksittäiskappaleina tai lyhyinä sarjoina. Valukappaleiden toimitusaika lyhenee ratkaisevasti, kun valumallin valmistus jää pois.
Giesserei Blöcher käyttää Tebis, Pro
Engineer, Catia, Master Cam ja Unicgraphis järjestelmiä.

Laempe-Kuhssideaineet siirtyvät
Hüttenes-Albertukselle
Saksalainen keernakoneiden valmistajana tunnettu Laempe esitteli vuoden
2003 GIFAssa suurta huomiota herätVALIMOVIESTI 3 • 2007

Kuva 15.

Giesserei-lehden numerossa 7/2007
kerrottiin uudesta alumiinin valajille
suunnitellusta suojavaatetuksesta, jota
luonnehdittiin jopa sensaatioksi, kuva
15. Sen on kehittänyt MEWA TextilService AG & Co. Uusi MEWA Exclusive Alu -vaatetus suojaa tehokkaasti
alumiiniroiskeilta, joiden lämpötila on
700 oC. Kehitetyssä tekstiilikudoksessa suurin mahdollinen suojaavuus yhdistyy ensiluokkaiseen käyttömukavuuteen. Uudet suojavaatteet ovat
hyvien kevyitä ja konepesun kestäviä.
Lisätietoja: www.mewa.de.

Uusi hiomalaikka
säästää luita ja niveliä

Kuva 16.

täneen epäorgaanisen Beach-Box-keernanvalmistusmenetelmän, joka perustui patentoituihin Laempe-Kuhs-sideaineisiin. Giesserei-lehden numerossa
7/2007 kerrottiin, että GIFA 2007:stä
lähtien näiden sideaineiden valmistus
ja maailmanlaajuinen markkinointi
ovat siirtyneet Hüttenes-Albertukselle.
Hüttenes-Albertus on toiminut jo useita vuosia oman ympäristöystävällisen
Cordis-sideainejärjestelmänsä kehittämisessä. Tästä eteenpäin Laempen

Giesserei-lehden numerossa 7/2007
kerrottiin, että Tyrolit on kehittänyt
uuden tyyppisen tärinävaimennetun
hiomalaikan, jonka tuotenimi on VIB
Star, kuva 16. Tärinän vaimennus
säästää hiojan luita ja niveliä. Se vähentää myös käsien väsymistä ja lisää
siten työn tuottavuutta. VIB Star laikkoja valmistetaan eri tyyppejä mm.
suomu- ja pallograﬁittivaluraudoille,
ruostumattomille teräksille ja sintrautuneelle hiekalle. Vuonna 2006 Tyrolittuotteiden myynti ylsi 523 miljoonaan
euroon.
Poiminnot ovat GIESSEREI-lehdestä.
© GIESSEREI-VERLAG GmbH,
Düsseldorf, Saksa
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Valimoteollisuus Ruotsissa
Olavi Piha

Havaintoja nykytilanteesta ja historiasta
SVYn ulkomaan opintomatka kohdistuu tänä vuonna Ruotsin Skövdeen, jossa Ruotsin
valimotekninen yhdistys ja STÖPFORSK järjestävät yhteispohjoismaisen valimokongressin.
Menomatkalla matkailijat tutustuvat myös ruotsalaisiin valimoihin. Tämä lehti ilmestyy
samoihin aikoihin kun kongressimatkailijat tulevat kotiin uusien tietojen ja kokemusten
kanssa. On siis syytä tarkastella lähemmin isäntämaan valimoteollisuutta.
Ruotsin useita satoja vuosia vanhaa teollista historiaakin on
hyvä tuntea, jotta ymmärtää minkälaisen kehityspolun kautta nykytilanteeseen on tultu. Ja kas kummaa, huolenaiheet
olivat samat 30, 50 ja 70 vuotta sitten kuin nyt vuonna 2007.
Lukekaa ja hämmästelkää itse.

Vuosi 2006 oli jälleen ennätysvuosi Ruotsissa
Ruotsin valimoteollisuuden
tuotantoluvut vuonna 2006
Tuotanto viime vuonna oli 354 000 tonnia, kasvua runsas
3,6 %. Tonneissa on muka-na kaikki tuotanto, magnesiumista teräkseen. Valimot taitavat nyt toimia kapasiteettiensa ylärajoilla, sillä vasta vuonna 2004 saavutettiin maaginen
300 000 tonnin raja. Kasvu on ollut kahden vuoden aikana
18 %. Liikutaan samoissa luvuissa kuin Kiinan talouskasvussa, ei tällaiseen vauhtiin ole valimoalalla totuttu. Asiasta kirjoittava Zoltan Tiroler lainaakin Mark Twainin kulunutta sanontaa, sitä hieman uudelleen muotoillen: ”huhut
Ruotsin valimoteollisuuden kuolemasta olivat vahvasti liioiteltuja”.1 Ruotsin valimot vuonna 2007 ovat määrällisesti
jakaantuneet seuraavasti: 30 rautavalimoa, 14 teräsvalimoa ja
56 ei rautavalimoa. Tiedot tuotantoluvuista ja valimoiden
määristä ovat peräisin Svenska Gjuteriföreningenin jäsenvalimoilta. Järjestäytymättömät valimot tekevät tuotannon, joka
on 5 % bruttotuotannosta. Jos oikein tarkkoja ollaan, Ruotsin
valimotuotanto on noin 5 % suurempi kuin esitetyt luvut.2,3
Ruotsin rautavalimoiden tuotantoluvut vuonna 2006
Vuoden 2006 valuraudan tuotanto oli 261 400 tonnia, joka
on suurin tuotanto 16 vuoteen. Kasvua on 2,5 %, jonka aiheuttaa raskaiden ajoneuvojen kova kysyntä sekä toimitukset tuulivoimateollisuudelle. Harmaan raudan kasvu on 9 %
(187 400 tonnia vuonna 2006) ja pallograﬁittirauta on vähentynyt – ehkä vähän yllättäen – 8 % (57 100 tonnia).
Valkoinen valurauta väheni 11 %, kun taas tylppägraﬁittivalurauta lisääntyi 53 %. Näiden kahden viimeksi mainitun
laadun kohdalla tuotannot olivat 6 200 tonnia ja 10 700
tonnia.4
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Ruotsin teräsvalimoiden tuotantoluvut vuonna 2006
Teräsvalutuotanto Ruotsissa kasvoi viime vuonna 3 % ollen
24 100 tonnia. Tämä tuotanto on kaikkein korkein sitten
Ruotsin energia- ja telakkakriisin 1970 -luvulla. Vuoden
2006 tuotanto on enemmän kuin kaksinkertainen verrattuna
1990 -luvun alun tuotantoon. Perusteluksi nopeaan kasvuun
tarjotaan kaksi selitystä: menestyvät ulkomaankauppaa
harjoittavat asiakkaat sekä teräsvalimoiden pitkälle viety
erikoistuminen. Ruotsalaisen teräsvalut toimitetaan työkonemarkkinoille, raskaisiin ajoneuvoihin sekä energia- ja
konepajateollisuuden tarpeisiin.5
Ruotsin ei rautametallivalimoiden
tuotantoluvut vuonna 2006
Ei rautametalleissakin vuosi 2006 oli kasvun vuosi. Tilannetta kuvaa parhaiten englanninkielinen termi ”all-timehigh”. Tuotanto kasvoi 8,3 % (68 500 tonnia). Alumiini
hallitsee ryhmää tuotannolla 48 400 tonnia (44 400 tonnia),
josta taas painevalut ottavat leijonan osan, 36 000 tonnia
(32 200 tonnia). Kokillivalutuotanto on täsmälleen sama
kuin vuonna 2005 eli 8 200 tonnia ja hiekkavalut 4 200
tonnia (4 000 tonnia). Kuparivalujen tuotanto kasvoi 11 900
tonniin (11 200 tonnia). Poikkeuksen kasvuluvuista tekee
sinkkivalut, jotka vähenivät 2 % 5 800 tonniin. Magnesiumvalujen tuotanto kasvoi 41 %, ollen 2 400 tonnia.6

Mitä ihmettä – tuleeko GJV takaisin?
On mielenkiintoista nähdä Ruotsin tylppägraﬁittirautatuotannon uskomaton kasvu vuoden aikana. Tylppägraﬁittivalurauta, jo kertaalleen kuolleeksi julistettu materiaali, taitaakin tehdä uutta tulemista. GJV sijoittuu harmaan valuraudan ja pallografiittivaluraudan ”väliin”. GIFA 2007
Technical Forumin esitelmässä Mr. Duncan kertoi GJV:n
tulosta ja soveltuvuudesta dieselmoottorien lohkojen raakaaineeksi. Perusteluna on aineen suurempi lujuus harmaaseen
rautaan verrattuna. Kasvanut lujuus mahdollistaa tuotteen
keventämisen.7 Kehityksen takana on autojen kiristyvät päästönormit sekä vaatimukset alentaa polttoaineen kulutusta.
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Ruotsin valimoiden tuotanto 1982–2006, 1000 tonnia

Koko valutuotanto

GJ
GJL (GRS)

GJS (GRP

Ei rautametalli yhteensä

Al

GS
Cu
Zn
Mg

Lähde: Gjuteriföreningen

Uusista dieselmoottoreista otetaan lisätehoja kasvattamalla
paineita ja lämpötiloja. Näin moottoriin kohdistuu enemmän
mekaanista rasitusta kuin nykyisiin lajitovereihinsa.
Dieselmoottorin lohkojen lisäksi GJV soveltuu jarrulevyille ja -rummuille, sylinterinkansille, vauhtipyörille,
imu- ja pakosarjoille sekä hammaskoteloille. Mr. Duncan
totesi useiden valimoiden maailmanlaajuisesti jo valmistavan GJV valuja sarjatuotantona autoteollisuudelle. Keskittyen metallurgiaan hän kertasi: suurempi lujuus mutta samalla kasvanut sitkeys, erinomainen lämmönsietokyky,
hyvä värinän vaimennuskyky sekä koneistettavuus.8
Luentoa ja lehtikirjoittelua vahvistaa uusin tieto siitä,
että Volvo on aloittanut dieselmoottorin lohkojen valamisen
tylppägraﬁittiraudasta. Skövdessä investoidaan uuteen valimolinjaan 1170 miljoonaa kruunua (= 125 miljoonaa euroa
= 745 miljoonaa mummon markkaa).9,10,11,12 Moottoritehdas
on julkistanut mittavan investointisuunnitelman oman tuotantonsa tehostamiseksi. On siis luultavaa, että näiden materiaalimuutosten myötä Ruotsissa valetun tylppägraﬁittiraudan määrä kasvaa. Olisiko se sitten harmaalta raudalta
pois, ehkäpä. Valimoteollisuuden tonneja aineesta toiseen
siirtyminen ei lisää, luultavasti vähentää.
GJV:n uudelleentuloa ennakoi myös Gjuteriet julkaisemalla artikkelin GJV:n koneistamisesta.13 Englanninkielinen
kirjallisuus käyttää lyhennystä CGI (Compacted Graphite
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Iron). Ruotsalaiset käyttävät nimeä kompaktgraﬁtjärn tai
vermikulärt gjutjärn. Saksalaisessa tekstissä aineesta käytetään lyhennettä GGV ja JV. Valurautojen nimikejärjestelmässä lyhenne on GJV. Vaikuttaisi siis siltä, että aineesta
käytetty lyhennys ei ainakaan ole vakiintunut. Aineelle ei
myöskään ole olemassa hyväksyttyä EN -normia (Suomessa SFS-EN), mutta se tuskin suuria toimijoita haittaa.
Eihän tämä suuntaus meitä yllättänyt ole. Paavo Tennilä
kirjoitti jo kaksi vuotta sitten, että Audin kolmen litran V6dieselmoottorin sylinterilohko on ensimmäinen suursarjatuotantoon edennyt GJV-moottorinosa koko maailmassa. 14,15 MAN
on valinnut uusimman 6-sylinterisen dieselmoottorin sylinterilohkon materiaaliksi tylppägraﬁittiraudan. Perusteellisesti tutkittua asiaa aiheesta on 39 sivua Konstruieren und
giessen -lehdessä.16 Artikkeleissa todetaan materiaalimuutoksen ja konstruktiomuutoksen tuoma 100 kilon (!) painonsäästö moottorissa sekä moottorikomponenttien määrän
vähentyminen 25 %.

Ruotsin valimoteollisuuden historiaa
Valimoteollisuuden merkitys Ruotsin yhteiskunnassa
Metallien valamisella on ollut aina erikoisasema Ruotsin
historiassa. Raudanvalmisuksen edellyttämä insinööritieto
27
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ja siitä saatavat vientitulot olivat tärkeitä rakennuspaloja
suurvallan laajentuessa 1600-luvulla. Raudan varassa syntyi
aseita ja pääomaa, jotka varustivat sotaväen. Raudanvalmistus oli teknologisen osaamisen mahtinäyttö, jota muut maat
ja hallitsijat, erityisesti Pietari Suuri, kadehtivat ja tavoittelivat. Raudan merkitys Ruotsin yhteiskunta- ja taloushistorialle ei kadonnut suurvalta-aseman mukana, vaan siitä tuli
keskeinen modernisaation tekijä. Henckscher korotti teoksessaan Svenskt arbete och Liv raudanvalmistuksen yhdeksi
tärkeimmäksi Ruotsin 1800-luvun talous- ja yhteiskuntahistorian tekijäksi.17 Valtakunnassa on teollisesti valettu rautavaluja 1760-luvulta ja teräsvaluja 1880-luvulta alkaen.
Ruotsalaiset harrastivat globalisaatiota jo kauan ennen
kuin koko sanaa oli keksitty. Kolme taitavaa ruotsalaista
metallurgia ja insinööriä, Nils Mitander, Julius Ramsay ja
Gustaf Wittenström, lähtivät perustamaan Intiaan kahta
rautaruukkia, toinen pohjoiseen ja toinen eteläiseen Intiaan.
Matka tehtiin vuosien 1860–1864 aikana. Aihetta on nyttemmin tutkittu laajemman aihepiirin yhtenä osana ja siitä
on ilmestynyt 454-sivuinen väitöskirja.18 Intian teollistamisen
alkuaskeleet näiltä miehiltä kuitenkin jäivät ottamatta ja
molemmat hankkeet epäonnistuivat. Tämä ennakkoluuloton
ja eksoottinen hanke oli brittien tilaama ja kustantama.
Ruotsin rautavalimoiden historiaa
Ruotsissa tiedetään valetun rautaa ainakin 1400-luvulta
lähtien. Raudan sulatus tapahtui masuuneissa ensimmäiset
370 vuotta ja näin tehtiin kodeissa käytettäviä esineitä kuten
patoja, kattiloita, huhmareita ja painoja. Ei tiedetä, kuinka
valamisen taito maahan tuli. Erään teorian mukaan se tuli
maahanmuuttajien mukana ja toisen teorian mukaan valamisen taito kehittyi vanhasta pronssivalannasta. On myös
mahdollista, että nämä molemmat teoriat ovat yhtä aikaa
tosia. Teollisen raudan valamisen alkuhistoria tiedetäänkin
tarkemmin ja tämän alkusysäys oli – kuinkas muuten – ostajan mielestä valujen korkea hinta. Ruotsalaiset joutuivat
nimittäin ostamaan Englannista omaa teollisuuttaan varten
teloja, joiden valamisen vain englantilaiset hallitsivat. Näitä ruotsalaiset ostajat pitivät väärän hintaisina ja näin saatiin
Jernkontoret rahoittamaan Gerhard Meyer Juniorin kokeet.
Kokeet kestivät Klaran kirkon viereisellä tontilla peräti 9
vuotta. Alun ongelmista on jäänyt jälkipolville merkintä
ainakin kelvottomista uunien vuorausmateriaaleista. Lopulta vuonna 1767 saatiin jonkunlainen telojen tuotanto käyntiin. Samalla valettiin patoja, silitysrautoja ja portinkolkuttimia. Päätuotteen, eli telan, pinnasta ei kuitenkaan saatu
poistettua huokosia ja kaksi vuotta myöhemmin Meyer
ajautuikin konkurssiin.19
Raudan teollisen valamisen alku oli siis hankalaa ja aikaa
vievää. Ei haasteet Ruotsin valimoteollisuudessa siihen
päättyneet, sillä 1900 -luvulla odottivat valtavat muutokset.
Tästä vuosisadasta voidaan karkeasti erottaa seuraavia jaksoja: 1) kova kysyntä ja toimeliaisuus heti vuosisadan
alussa 2) tavattoman syvä lama ensimmäisen ja toisen maailmansodan välissä 3) heti toisen maailmansodan jälkeen
alkanut ennätyspitkä, voimakas ja katkeamaton nousukausi
1970 luvun puoliväliin 4) energia- ja telakkateollisuuden
kriisin aiheuttama valimoiden alennustila ja monien valimoiden alasajo 1990 luvulle saakka 5) jonka jälkeen valimoteollisuus on taas päässyt kasvu-uralle.
28

Maailmansotien välisestä romahduksesta saa käsityksen,
kun vertaa valuraudan tuotantoa vuonna 1917 (200 tonnia)
ja vuonna 1920 (60 tonnia). Ruotsin vuosituotanto putosi
kolmessa vuodessa kolmannekseen.20 Vaikka näistä alhaisista tuotantoluvuista lähdettiinkin sitten kipuamaan ylöspäin,
vielä vuoden 1932 Gjuteriet-lehden pääkirjoitus vaikeroi
”Produktionssiffrorna hava sjunkit till värden 50, 40, 30 och
25 % av de förut normala och månget gjuteri som förr gått
bra har måst slå igen portarna.”21 Kaikkia tilastotietoja ei
ole näiltä ajoilta säilynyt eikä varmaan kerättykään, mutta
se tiedetään, että valimoteollisuus työllisti 10.000 työntekijää. Valimoita oli 600, joista 280 rautavalimoa ja 7 adusoitua rautaa valavaa valimoa, 20 teräsvalimoa, jotka olivat
useimmissa tapauksissa terästehtaiden yhteydessä. Metallivalimoita oli maassa satoja ja useimmissa tapauksissa
niissä oli vain muutamia työntekijöitä.22
Toisen maailmansodan jälkeen alkoi Ruotsin taloushistoriassa vertaansa vailla oleva jakso, jota kutsutaan nimillä
guldåldern tai rekordåren, suomeksi kai kutakuinkin ”vanhat
hyvät ajat tai ennätysvuodet”. Nousun veturina toimi teollisuus ja erityisesti ulkomaankauppaa käyvä metalli- ja
koneenrakennusteollisuus. Ruotsilla olikin sodan päättyessä erinomainen lähtötilanne kehittyä yhdeksi maailman
rikkaimmista valtioista. Tämän tilaisuuden Ruotsi hienosti
käyttikin. Vuoden 1974 tilasto kertoo maassa olleen kaikkineen 300 valimoa, joista 106 rautavalimoa, 17 teräsvalimoa
ja 107 metallivalimoa. Yhteenlasku ei toimi tässä sen vuoksi, että vuoden 1974 tilastoon otettu vain ne valimot, joissa
oli enemmän kuin viisi työntekijää. Näissä työskenteli 12
210 työntekijää. Vuosien 1970 ja 1974 välissä valtakunnan
valutuotanto oli kasvussa, mutta ruotsalaiset ymmärsivät
”hyvän sään vallitessa” rationalisoida toimialaa, joka tässä
tilanteessa tarkoitti tuotannon keskittämistä suurempiin
yksiköihin.
Energia- ja telakkakriisi katkaisi unelman jatkuvasta
elintason noususta, johon oli totuttu 35 vuoden ajan. Vaikka
valimoita olikin ajettu alas rankalla kädellä hyvänä aikana,
nyt havaittiin alan kapasiteetti kerta kaikkiaan liian suureksi. Valimoita valtakunnassa oli yksinkertaisesti liikaa. Tästä alkoi muutaman vuosikymmenen kestänyt hivuttava
kuolinkamppailu, jossa monet ennen kukoistaneet valimot
kuihtuivat pois. Ennen uunien lopullista kylmenemistä ja
porttien sulkemista valimoiden omistajat myivät valuja alle
valmistuskustannusten. Se keino ja parempien aikojen
odottaminen ei kuitenkaan tällä kertaa pelastanut ketään.
Päinvastoin, toimiala vajosi yhä suurempiin kannattavuusongelmiin. Leimallinen piirre tässä teollisuudessa oli vielä
se, että johtavilla teollisuusyrityksillä oli oma tai useita omia
valimoita. Koko tuotannosta 2/3 tehtiinkin näissä integroiduissa valimoissa ja kaikesta tuotannosta puolet toimitettiin
omaan yritykseen. Näitä valimoita omistavia yrityksiä olivat
mm. Volvo, Saab-Scania, Alfa-Laval, ASEA, Johnson konserni ja SKF.23 Sitä on hyvin vaikea arvioida, oliko valimoiden korkeasta integraatioasteesta hyötyä vai helpotusta
ahdinkoon. Ilmeistä kuitenkin on, että integroitujen valimoiden kuuluminen samaan perheeseen ostajan kanssa ei ollut
altistanut niitä aidolle kilpailulle laadun, asiakaspalvelun,
toimitusmoraalin ja tuotannon tehokkuuden suhteen.

VALIMOVIESTI 3 • 2007

Ruotsin teräsvalimoiden historiaa
Ruotsin teräsvalimoteollisuudella on pitkät perinteet. Ruotsalaiset lienevät aivan ensimmäisiä teräsvalureita maailmassa. Ymmärtääksemme teräksen valamisen lyhyttä historiaa,
täytyy muistaa, että koko valamisen historia alkaa 5000
vuoden takaa. 230 vuotta sitten eli 1770-luvulla saatiin
Shefﬁeldissä terästä sulaan muotoon tiiliuunissa. 156 vuotta sitten maailma näki ensimmäisen teräsvalukappaleen.
Tämä tapahtui Saksassa vuonna 1851, kun Bochum Verein
valoi maailman ensimmäiset kirkonkellot teräksestä. Ne
herättivät tavatonta huomiota Pariisin Maailmannäyttelyssä
muutama vuosi myöhemmin. Tuotteiden valmistaminen
teräksestä valamalla on siis 156 vuotta vanha taito – se on
lyhyt aika koko valamisen historiaan verrattuna.
Teollinen teräsvalujen tuotanto alkoi ranskalaisen Terre
Noiren toimesta vuonna 1875, kun martinuuneissa hapen
sitominen onnistui mangaanilla ja piillä. Jo samalla vuosikymmenellä toimeliaat ruotsalaiset käynnistelivät martinuuneja. Bofors Bruk valoi ensimmäiset kappaleet Terre Noiren
lisenssillä, jonka Jernkontoret oli Ruotsiin hankkinut. Teräsvaloksia valettiin sekä rautavalimoissa että terästehtaissa.
Jo teräsvalimohistorian aamuhämärässä Ruotsissa kuitenkin
ymmärrettiin erikoistumisen voima. 1880–luvun alussa
syntyi nopeaan tahtiin teräksen valamiseen erikoistuneita
valimoita. Toimijoita alalla olivat Bofors, Lotorps Bruk,
Kolsva, Söderfors ja Ankarsrum, seuraavalla vuosikymmenellä tulivat kuvaan mukaan Surahammars Bruk, Domnarvets Jernverk ja Stockholms Stålgjuteri. Melkoisen tuttuja
nimiä vieläkin, kun puhutaan Ruotsin teräsvalimoista ja
niiden jälkeläisistä.24 125 vuoden aikana teräsvalimoiden
määrä tietenkin ensin nousi tasaantuen noin kahteenkymmeneen.
Tämän hetken tilanteesta saa kuvan lainaamalla markkinointijohtaja Håkan Porthénin pääkirjoitusta, joka on otsikoitu Grattis alla gjutare. ”En ole 35 vuoden työhistoriani
aikana kokenut tällaista buumia – ehkä poislukin vuosi 1973.
Tulin juuri CAEFin 25 teräsvalimoryhmän kokouksesta
Italiasta. Siellä kerrottiin suurten teräsvalukappaleiden valajien myyneen vuodet 2007 ja 2008 täyteen, monet valimot
ovat myyneet jo vuoden 2009 tuotantoa. Mutta myös meillä pienempien teräsvalukappaleiden toimittajilla on tavattoman suuria vaikeuksia saada nykyisten asiakkaiden tilaukset toimitetuksi sovittuna aikana.26
Ruotsin ei metallivalimoiden historiaa
Yksittäisten metallivalimoiden tai koko toimialan vaiheista
ei ole yksiin kansiin koottua tietoa, ainakaan tämän kirjoittajalla ei ole tietoa sellaisen olemassa olosta. Ruotsin valimohistoriallinen seura on kyllä julkaissut monia teoksia
sekä raudan että teräksen valamisesta, mutta ei yhtään teosta metallivalimoista. Syy voi olla, että metallivalimoiden
tuotanto oli vielä 1900-luvun puolivälissä jakaantunut useaan sataan valimoon, jotka eivät olleet järjestäytyneet kuten
Saksassa, jossa toimii kupari-, messinki-, sinkki-, tina-,
alumiini-, jne. valimoiden omat yhdistykset. Tällaista valumateriaalin mukaista järjestäytymistä ei ole tapahtunut
vieläkään ei rautametallivalimoiden keskuudessa. Tällaisten
yhdistyksien keskeinen tehtävä on seurata alan toimeliaisuutta tuotantoluvuilla mitattuna. Siinä sivussa on ollut
kohtuullisen helppo tutkia, kirjoittaa ja taltioida menneisyyVALIMOVIESTI 3 • 2007

den tapahtumat jälkipolville. Nykyisin metallivalimot ovat
olleet mukana asiallisesti yhtenä ryhmänä valutilastoissa.
Ruotsin metallivalimoista löytyy hajanaisia ja satunnaisia
tietoja 1900 -luvun puolivälistä. Isak Forslund, SKF Katrineholmverken, kirjoittaa vuonna 1949 laajassa, yli 15 sivua
pitkässä artikkelissaan: Metallivalimoiden määrä on noin
300, tuotanto 9 000 tonnia ja myyntiarvo 35 miljoonaa
kruunua. Sitten hän tuskailee kovasti sanan ”metallgjutgods,
metallivalut” kanssa todeten koko sanan olevan väärä. Tässä yhteydessä hän jo tuo esille, että tämän otsikon alla on
tuotteita, jotka ovat ”icke järnlegeringarna”. Ja niinhän
tässä terminologian kanssa taiteilussa on käynytkin, että 60
vuotta myöhemmin käytämme asiasta vakiintunutta termiä
”icke järnmetaller”.
Mielenkiintoista on silmäillä lukuja: teräsvalimoita 20
kappaletta, tuotanto kaksinkertainen (20 000 tonnia) ja
myyntiarvo 30 miljoonaa kruunua.28 Asia voidaan kääntäen
ilmasta näinkin: Vuonna 1944 teräsvalimot Ruotsissa toimittivat tuplasti enemmän valutuotteita saavuttaakseen saman liikevaihdon kuin 15-kertainen määrä metallivalimoita
Erityisen kovalla kädellä metallivalimoita ajettiin alas
1970-luvun alussa. Aikakirjat tietävät kertoa vuodesta 1970,
jolloin maassa oli 300 metallivalimoa. Kolme vuotta myöhemmin niitä oli enää 106. Tällainen vauhti tarkoitti, että
joka kolmas arkipäivä metallivalimo lopetti toimintansa.
Mutta ei tässä vaiheessa tiedetty yhtään mitään tulevista huonoista ajoista. Metallivalimot palkkasivat vuosien 1970–1974
aikana 800 uutta työntekijää ja tuotantokin kasvoi 40 %.27
.
Volvo Skövden valimo – aina uusinta tekniikkaa
SVYn edustajat matkustavat yhteispohjoismaiseen valimokonferenssiin Skövdeen, joka huokuu yli satavuotista valimohistoriaa ja on valtakunnan merkittävimpiä valimopaikkakuntia, ellei ihan tärkein. On syytä tarkemmin tarkastella
tätä valimoa. Volvon konsernijohtaja Leif Johansson kirjoittaa valimon asioista uusimmassa Gjuteriet-lehdessä: Onneksi keskustelu Kiina-ilmiöstä on tasaantumassa. Kasvavat
markkinat Itä-Euroopassa ja Aasiassa eivät ole yksistään
uhka, ne luovat suuria mahdollisuuksia. Ne voimme Ruotsin
kaltaisessa maassa hyvin hyödyntää. Meillä on maailman
johtavia vientiyrityksiä, nykyaikaiset tuotantovälineet, kehittynyt teknologia sekä hyvä työn organisointi. Me täällä
Ruotsissa olemme aina joutuneet muuttumaan nopeammin
kuin monet muut maat seuraavista syistä: Ruotsi on maantieteellisesti vammautunut (geograﬁskt handikapp), maa on
harvaan asuttu ja sillä on pienet koti-markkinat. Mutta
meidän täytyy tänään olla vielä entistäkin ketterämpiä muuttumaan. Tällainen tilanne luo kovat paineet yhteiskunnan
infrastruktuurille. Ja tämän viimeisen asian osoitan erityisesti poliittisille päättäjillemme.
Skövden moottoritehtaan yhteydessä oleva valimomme
on erinomainen esimerkki traditioista ja uudistamisesta.
Valimo on paljon vanhempi kuin Volvo. Valimo aloitti toimintansa vuonna 1868 nimellä Sköfde Gjuteri och Mekaniska Verkstad. Siellä tehtiin kattiloita, patoja, kamiinoita,
auroja ja puimakoneita. Sen jälkeen on tapahtunut varsin
paljon – jos nyt vaatimattomasti sanoisi. Tänä päivänä valimo on osa maailman suurinta moottoritehdasta, joka val29
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mistaa raskaiden ajoneuvojen dieselmoottoreita. Ja valimo
itsessään on eräs maailman suurimmista ja onnistuneiden
uudistusten vuoksi yksi kaikkein tehokkaimmista koko
maailmassa.
Ei valimon kohtalo ole suinkaan aina ollut itsestään
selvä – kuten ei minkään muunkaan teollisen toiminnon.
Yritysjohtajalla ei ole mahdollisuutta tunteiluun ja 2000luvun alussa keskustelimme myös valimon tulevaisuudesta.
Näimme tarpeen kasvattaa voimakkaasti volyymiä, jotta
asiakkaiden vaatimukset saadaan täytettyä. Tunnistimme
myös suuret tekniset haasteet. Ympäristö- ja asiakkaiden
vaatimukset pienentää polttoaineenkulutusta vie moottoreiden kehitystä kohti kevyempiä materiaaleja ja korkeampia
paineiskuja. Se on vaikea yhtälö. Dieselmoottorin sylinterikannen kehittäminen onkin valimon kaikkein pitkäkantoisin ja vaativin tehtävä.
Näimme Skövden valimon todellisen osaamisen ja perinteet ja investoimme valimoon 250 miljoonaa kruunua
(=27 miljoonaa euroa=160 miljoonaa mummon markkaa).
Valimo jatkoi ja jatkaa prosessien kehittämistä ja nyt meillä on oma patentoitu valumenetelmä. Koko valimo on
siirtynyt kahdesta vuorosta kolmeen vuoroon, jolla haetaan
tuotantokatkosten vähentämistä. Vuosien 2002 ja 2006 aikana valimon tuotanto kasvoi 43 %, 76 800 tonnista 110
000 tonniin. Kaiken tämän kasvun ohella tuottavuus ja
teknologiakin kuitenkin parantui voimakkaasti. Muutosten
ja kasvun aikanakin ympäristötyömme on ollut tuloksekasta. Perinteisen ”likaisesta” teollisuudesta on vähentyneiden
päästöjen kautta tullut suhteellisen puhdas teollisuuden ala,
jonka päästöjen määrä alittaa selvästi laissa määrätyt alarajat. Muutama vuosi sitten minulla oli kunnia hakea World
Foundrymen Organizationin maailmanlaajuisen ympäristökilpailun ensimmäinen palkinto. Sen hakumatkan EteläKoreaan konsernijohtajana tein suurta ylpeyttä tuntien.29
Mutta mitä kummaa, kuin toisinto vuoden 1968 lehdestä,
joka kertoo seuraavaa: Skövdestä tehdään Euroopan nykyaikaisin valimo, kapasiteetti 60 000 tonnia, investointi 54
miljoonaa kruunua, kaikki rakennus- ja investointityöt valmiina vuonna 1970. Volvon hallitus on tehnyt päätöksen
Skövden valimon merkittävästä laajentamisesta sekä teknisestä uudistamisesta. Nykyinen 35 000 tonnin kapasiteetti
nousee 60 000 tonniin. Modernit työtavat, mekanisointi ja
automatisointi tekevät useista työtehtävistä kevyempiä,
joten ne voidaankin jatkossa antaa naisten tehtäväksi. Automatisoinnin takia työpaikkojen määrän kasvu on hyvin
vähäistä.30 Lyhyesti asian voi ilmaista näin: Vuonna 1970
Skövden valimo oli Euroopan nykyaikaisin. Vuonna 2007
se on maailman suurin omalla alallaan, maailman nykyaikaisin, maailman tehokkain ja maailman ympäristöystävällisin. Jopa on melkoinen yhdistelmä ominaisuuksia yhdelle
teollisuuslaitokselle!

Svenska Gjuteriföreningen ajaa valimoiden asiaa
Valimoteollisuuden toimialaorganisaatio 40-vuotias
Svenska Gjuteriföreningen, Ruotsin valimoyhdistys on
Ruotsin valimoteollisuuden toimialaorganisaatio, jota tehtävää se on suorittanut nyt 40 vuotta. Yhdistys työllistää 45
kokopäiväistä virkailijaa, edunvalvojaa, asiantuntijaa ja
30

Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa kierroksella Olsbergin valimossa.
Bruzaholmissa sijaitseva rautavalimo täytti 100 vuotta vuoden 2006
lo-pulla ja juhlallisuudet olivat sen mukaiset. Kutsuttuja vieraita oli satamäärin ja he saivat nauttia koskettavan ja todentuntuisen aikamatkasta
siihen hetkeen, kun valimo aloitti toimintansa.

tutkijaa Jönköpingissä. Vuoden 2007 toiminnassa ovat
esillä: Proﬁlering, designpris, lobby, Gjuteriet, GIFA, Swerea, CIC, SMF, Patentansökan, ”Excellence”, EU, KY, JTH
ja Validering. Nämä lyhenteet avautuvat yhdistyksen nettisivuilta.31 Yhdistys on 200 yrityksen voimin voimakas
vaikuttaja ja sillä on vahvat siteet teollisuuteen. Yhdistys
perustettiin vuonna 1967 ja sen työn edeltäjänä toimi Mekanförbundets gjuteriavdelning Tukholmassa, joka nykyisin
toimii siellä nimellä Teknikföretagen. Perinteet ja historia
yhdistyksillä alkaa jo varhaiselta 1920-luvulta.32
Erittäin rohkea päätös yhdistyksen konttorin muutosta
Jönköpingiin vuonna 1962 on osoittautunut menestystarinaksi. Toiminta sai uutta vauhtia kunnan ja teollisuudenkin
siivittämänä. Komean konttorirakennuksen lisäksi saatiin
jo vuonna 1967 valureiden koulutus käyntiin. Koulutilat
laajenivat nopeasti ja vuonna 1973 koulu vihittiin hienolla
nimellä: Skandinaviska Gjuteriskolan. Vähitellen teräsvalimotkin, joiden intressipiireissä oli tukholmalainen Jernkontoret, lähtivät varovaisesti siirtymään jäseneksi Ruotsin
valimoyhdistykseen.33
Mainittakoon tässä yhteydessä, että vastaava Suomen
valimoteollisuuden toimielin perustettiin keväällä 1977 Metalliteollisuuden Keskusliiton yhteyteen. Vuonna 2007 on siis
Ruotsissa perustamisen 40- ja Suomessa 30-vuotisjuhlat.
SweCast AB – vakavarainen ja Euroopan suurin
Vuoden 2006 lopulla Svenska Gjuteriföreningen Service
AB irrotettiin ihan omaksi toimijakseen ja jatkaa nimellä
SweCast AB. Pienillä pääomilla ja rahoilla toimintaa ei
tarvitse aloittaa. Viime vuoden luvuista mainittakoon tässä
muutama: liikevaihto 40 miljoonaa kruunua, liikevaihdon
kasvu 13 %, toiminnan taloudellinen tulos ollut kasvussa 5
vuotta peräkkäin, omavaraisuusaste yli 50 %. Yhtiö on
puhtaasti valimoteollisuuden tutkimus- ja koulutustoimintaan
keskittynyt instituutti sijoituspaikkanaan Jönköping. SweCast puolestaan on mukana Swerea-konsernissa, jossa on
useita instituutteja ja tutkimuslaitoksia. Uudessa tilanteessa
SweCast voi tarjota valimoteollisuudessa toimiville asiakkailleen 400 tutkijan ja konsultin palvelut. Tällä tarjonnalla
SweCast on alansa suurin Euroopassa.34
Eikä ruotsalaisille Eurooppa riitä, CIC pyrkii maailman
parhaaksi omalla alallaan. Vuonna 2004 Ruotsin valimoyhVALIMOVIESTI 3 • 2007

jolla messuvieras saadaan tulemaan osastolle. Laatikkoon
on istutettu eri valumateriaaleista valettuja näytekappaleita.
Tätä sitten messuvieras voi käsin kosketella kun miettii,
että tilaisinko tuotteen teräksestä, alumiinista, kuparista vai
mistä.
Nyt teollisuuden suuri palkintosumma jaossa
Nyt on Ruotsin valimoyhdistys julistanut kilpailun juhlavuotensa kunniaksi. Palkintona on 500 000 kruunua. Kilpailu on suunnattu lähinnä suunnittelijoille ja tuotekehittelijöille koko Pohjolassa. Voisi kai palkinnon voittaa suomalainenkin, miksikäs ei? Otetaan tähän vähän Suomi-Ruotsi
maaotteluhenkeä ja lähetetään hyvät hakemukset ajallaan.
Katso lisätiedot www.gjuteriforeningen.se/gjutdesign.

Uljasta ruotsalaista valimomiestyyliä vuodelta 1943, jolloin ruotsalaiset
juhlistivat kokousta menemällä näin komeaan kuvaan. Kokous pidettiin Göteborgissa, jossa yhdistyksen perustaminen oli tapahtunut 35
vuotta aiemmin.

distys, SweCast ja Insinöörikorkeakoulu tekivät sopimuksen,
jonka tarkoituksena on luoda maailman johtava materiaalija simulointikeskus, Casting Innovation Centre, CIC. Tänne
osoitetaan nyt myös runsaasti resursseja. Valtio, teollisuus,
SweCast ja Jönköpingin Teknillinen Korkeakoulu satsaavat
toimintaan seuraavan kuuden vuoden aikana yli 90 miljoonaa kruunua. Nyt CIC työllistää nelisenkymmentä tutkijaa.
Lisävauhtia toimintaan saatiin huhtikuussa 2006, kun CIC:
n todettiinkin olevan Excellence Centre, joka tieto lisää
vielä valtion ja teollisuuden panoksia toimintaan.35
Valamista valmistusmenetelmänä markkinoidaan
Ruotsin valimoyhdistys, jonka toiminta ja tavoitteet eivät
siis muutu uudelleenorganisoinnin myötä, järjestää valamisen markkinointia ja esiintymisiä. Useimmilla eurooppalaisilla alan messuilla yhdistyksellä on oma osasto. Hannover,
Tukholma, Jönköping ja Frankfurt kuuluvat jokaisen vuoden
ohjelmaan. Osasto on näyttävästi esillä heti sisääntuloaulan
jälkeen ja siellä jaetaan tietoa valamisesta, Ruotsin valimoyhdistyksen palveluista sekä maksuttomia luetteloita jäsenvalimoista. Messuosastolla autetaan kävijöitä vaikkapa
yksinkertaisissa simulointikysymyksissä. Näin saadaan
messuvieras pienoiseen kiitollisuuden velkaan ja se on aina
hyvä asia jatkoneuvotteluja ajatellen. Valujen koskettelulaatikko on uusin keksintö tai pitäisikö sanoa vetonaula,
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Korkean tason kontaktit näkyvät kauas ja kauan
Ruotsalaiset osaavat lobbaamisen myös valimoalalla. Ruotsin valimoyhdistys luovutti ministeri Mona Salinille elokuussa 2006 raportin nimeltään ”Program för stöd till
energieffektivisering genom förnyelse”, vapaasti suomennettuna: tukiohjelma uudistuksille, jotka tähtäävät energian
tehokkaampaan käyttöön. Raportissa Ruotsin valimoyhdistys osoittaa sähköuudistuksen aiheuttaman suuren lisälaskun
valimoteollisuudelle. Ministeri Salin kertoi televisioidussa
lehdistötilaisuudessa, että Ruotsissa sähkömarkkinat eivät
toimi. Hän myös lupasi työskennellä sen puolesta, että
sähkömarkkinat saadaan toimimaan paremmin. Näin valtion
tukea voitaisiin ohjata sellaiselle työlle, joka tähtää energian käytön tehokkaampaan käyttöön. Ruotsin valimoyhdistys
esitti tilaisuudessa oman ehdotuksensa asiantilan parantamiseksi: lisää tukea uudelle tekniikalle, verohelpotuksia,
energia-asiantuntijoista koottujen työryhmien perustamisia
sekä uusi professuuri nimikkeellä ”tehokkaampi teollisen
energian käyttö”. Ministeri Salin piti ehdotuksia kiinnostavina ja kutsui Ruotsin valimoyhdistyksen edustajan jäseneksi työryhmään, joka kehittää ja konkretisoi eri teollisuuden alojen ehdotuksia. Työryhmät ehdottavat lisää valtion
tukea, kun teollisuus käyttää energian tehokkaasti.36
Eikä valimoalan kasvojen kohotukseen käytetä yksin
ministereitä tai hallitusta vaan otetaan käyttöön keino, jota
meillä Suomessa ei ole. Bruzaholmissa sijaitsevan Olsbergin
valimon täyttäessä 100 vuotta tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan kuningas Kaarle XVI Kustaa. Bruzaholmin valimon,
mutta myös koko valimoteollisuuden saama julkisuus oli
kuningaskunnassa taattu. Kuningas, valimon henkilökunta
ja Ruotsin valimoyhdistyksen edustajat valokuvattiin, jota
valokuvaa vielä työntekijöiden lastenlapsetkin ihastelevat.
Kuningas vihki käyttöön yrityksen uuden valimon ja piti
puheen, jossa hän sitoi menneiden ja tulevien sukupolvien
ketjun kauniilla tavalla yhteen.37
SGF tarjoaa jäsenilleen valmiin kontaktiverkoston
Sveriges Gjuteritekniska Föreningenin virallinen lyhenne
on SGF. Tässä muodossa nimi on ollut käytössä vuodesta
1961. Yhdistys perustettiin vuonna 1908, joten pian Ruotsissa juhlitaan SGF:n 100-vuotisjuhlaa. Yhdistys on ensisijaisesti henkilöyhdistys, johon on liittynyt yli 1000 jäsentä. Jäsenmaksu on 200 kruunua henkilöjäseneltä. Gjuteriet
kannetaan kotiin jäsenetuna. Tässä on hinta / laatu suhde
kohdallaan, maksaahan lehden vuosikerta ulkomaille lähe31
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tettynä melkein 1000 kruunua. Jäsenetuja on mm.
mahdollisuus ostaa uutta valimokirjallisuutta hyvin
edullisesti ja lisäksi monia muita etuja. Suomessa
vaikuttavia valimoihmisiä näyttää luettelossa olevan
12. Monet alan yritykset ovat mukana toiminnassa ja
heidät luokitellaan nimikkeellä ”stödjande medlem”.
Näiden merkitys toiminnassa lienee melkoinen, kun
katselee konferenssikirjasia, jotka ovat paisuneet melkein satasivuisiksi värillisiksi kirjoiksi. Jos on puitteet
ja ohjelmat prameat, ovat konferenssihinnatkin kovin
korkeat.
SGF toimii seuraavien päämäärien toteutumisen puolesta:
– tukee Ruotsin valimoteollisuuden pyrkimyksiä
kehittyä kilpailukykyiseksi ja kannattavaksi
– valimotekninen tiedonvaihto yhdistyksen jäsenten
kesken
– valimoteollisuudessa toimivien henkilöiden verkosto
– jäsenten jatkuvasti päivittyvä pätevöityminen valimoteollisilla alueilla.38

Gjuterihistoriska Sällskapet
vaalii valamisen perinteitä
Gjuteritekniska Sällskapet, valimohistoriallinen seura, näki päivänvalon vuonna 1984. Seuraa oli silloin
perustamassa valimotekniikasta ja sen kehityksestä
kiinnostuneet henkilöt ja nyt seuralla on 240 henkilöjäsentä ja 25 toimintaa tukevaa yritysjäsentä. Seuran
tarkoitus on tuoda esiin valimotekniikan ja valimotekniikan historian tutkimusta sekä jakaa näistä tutkimuksista kirjallisuutta. Lisäksi toiminta tähtää (Ruotsin) valimomuseoiden pelastamiseen ja toimintaan, jolla valuteknisessä mielessä kiinnostavia tuotteita ja tietoa niistä säilytetään ja siirretään jälkipolville. Tiesitkö muuten, että
Ruotsissa on 17 valimomuseota.39
Valimoiden menneisyyttä ei enää voi muuttaa, mutta
sitä voi tutkia. Kirjoittaja tapasi tätä periaatetta kirjaimellisesti noudattavan ja Ruotsin valimoiden historiaa syvällisesti tutkivan henkilön, Ingemar Svenssonin GIFAssa. Ingemar on se liikkeelle paneva voima, joka on perustanut
seuran ja toimii aktiivisesti sen johdossa. Hän kertoi vertaillessamme Ruotsin ja Suomen valimoiden historiaa, että
hänellä on nyt yli 1500 arkistokorttia Ruotsissa toimineista
valimoista. Vaikka siitä ottaa nimenmuutoksien kautta ja
sulautumisien kautta tulleet päällekkäisyydet pois, on lukumäärä käsittämättömän suuri. Ingemar ei ole koskaan saanut
keräämistyöstään korvausta tai palkkaa, se on ollut hänelle
harrastus 50 vuoden ajan. Hän esitti vetoomuksen kauttani
suomalaisille valimohenkilöille: jos tiedossanne on Ruotsiin
liittyviä, mutta suomalaisia valimohistoriallisia tapahtumia,
valimoita, keksintöjä, henkilöhistorioita tai vastaavaa tietoa,
olkaa ystävällisiä ja kertokaa tietonne ja/tai tietolähteenne
hänelle, tai tämän artikkelin kirjoittajalle.
Ingemar Svenssonin uupumattoman työn tulosta on se,
että ruotsalaisista valimomuseoista julkaistaan joka vuosi
luettelo jaettavaksi matkailijoille ja muille kiinnostuneille.
Sen saa jokainen SGF:n jäsen kotiin kannettuna. Ingemar
ja Ingrid Svensson olivat luennoimassa Ruotsin valimohis32

Gjuteriet – ammattilehtenä aina alansa edelläkävijä.
Näiden lehtien ikä-ero on reilut 90 vuotta. Vanhempi on
numero 3/1916 ja toinen on uusin numero 4/2007.

toriallisen seuran toiminnasta ja tästä kirjasesta Saksan
valimohistoriallisen seuran vuosikokouksessa Düsseldorﬁssa 16.06.2007. Huomiotani herätti, että suuren ja mahtavan Saksan veljesseura oli seurannut pienen Ruotsin esimerkkiä ja heillä oli esitellä uunituore, myös A5 kokoon
tehty kirjanen nimellä ”Giessen & Guss”.40 Kirjanen on
luonnollisesti paksumpi ja se esittelee kartoin ja värivalokuvin yli 30 saksalaista valimomuseota. Kiitospuheessaan
ruotsalaisille professori Engels muistutti suurta yleisöä
valamisen leviämisestä etelästä pohjoiseen, siis Saksasta
Ruotsiin ja kai jossain vaiheessa tänne Suomeenkin. Jos
lukijoissa on tällaisista asioista kiinnostuneita tai henkilöiVALIMOVIESTI 3 • 2007

Ruotsin Valimohistoriallisen Seuran puheenjohtaja Ingemar Svensson
kertomassa saksalaisille valimohistorian harrastajille ruotsalaisten kirjasta SVERIGES GJUTERIMUSEER PRESENTERAR SIG. Ingemar kertoi
vaimonsa Ingridin kanssa ruotsalaisten kiinnostuksesta valimohistoriaa
kohtaan; seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 240. Luennon päätteeksi
keskusteltiin yhteiseurooppalaisesta valimohistorian harrastamisesta ja
tietojen vaihdosta.

tä, jotka tietävät Suomen varhaiseen valimohistoriaan liittyviä asioita, kirjoittajalta saa sitten osoitteita ja yhteystietoja.
Gjuteriet – aina ajankohtainen ja korkeatasoinen
Gjuteriet – tidskrift för Svenska Gjuteriföreningen och
Sveriges Gjuteritekniska Förening, on lehden alle kirjoitettu. Gjuteriet on johtava oman alansa lehti Ruotsin ja Pohjolan valimoteollisuudessa. Lehden suurin omistaja 60 %:n
osuudella on SGF. Loput osakkeet omistaa Ruotsin valimoyhdistys. Lehdellä on kadehdittavan pitkät perinteet, sillä
ensimmäinen Gjuteriet ilmestyi vuonna 1910, kaksi vuotta
SGF:n (silloin yhdistyksen nimi oli Sveriges Gjutmästareförbund) perustamisen jälkeen. Ei ollenkaan huono saavutus sen aikaisissa olosuhteissa. Mutta nykyään Gjuteriet on
muutakin kuin pölyisiä arkistolehtiä ja pitkiä perinteitä.
Lehti ilmestyy 9 kertaa vuodessa, aiemmin julkaisu tuli 12
kertaa vuodessa. Sen saa yli 200 yritysjäsentä Ruotsissa, ja
taitaapa lehti tulla Suomessakin jokaiseen valimoon. Yhteistyö Ruotsin valimoyhdistyksen kanssa takaa SGF:lle,
että lehti ilmestyy säännöllisesti ulkoasultaan ja sisällöltään
korkeatasoisena. Lehden painosmääräksi ilmoitetaan normaalisti 1800 kappaletta. Lisäksi kolmea numeroa painetaan
suuret määrät jaettavaksi Tukholman Teknisillä Messuilla,
Elmiassa ja Days for Industri -tapahtumassa. Jokaista lehden
numeroa lukee keskimäärin 5000 henkilöä. Lehti kysyy
aktiivisesti lukijoidensa palautetta lehdestä ja myös reagoi.
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Tästä osoituksena on vuoden 2007 alussa uusittu ulkoasu.
Lehti toimii ammattimaisesti myös sisällön taltioinnin
kanssa. Jokaisen seuraavan vuoden ensimmäisessä numerossa on edellisen vuoden sisällysluettelo käyttäjäystävällisesti jaoteltuna. Tarkka sisällysluettelo on tärkeä esimerkiksi niille kirjastoille ja tutkimuslaitoksille, jotka sitovat lehden
vuosikerrat koviin kansiin – jos sellaista nyt enää missään
tehdään tässä internetiä yliarvostavassa maailmassa.
Lehti on aina ollut hyvin tekniikkapainotteinen, parhaimmillaan yhden artikkelin pituus on ylittänyt 20 sivua. Nykyään tämä suuntaus on väistynyt. Artikkelit ovat muutaman
sivun tietoiskuja, joiden kautta lukija pääsee tekemisiin alan
toimijoiden kanssa. Tietotekniikka mahdollistaa nykyisin
sellaisia asioita lukijalle, josta aikaisempi sukupolvi ei
osannut edes uneksia. Artikkeleissa ei enää tarvitse selittää
kattavasti aiheen taustoja eikä myöskään jokaista yksityiskohtaa. Kirjoittaja voi laittaa tämän aineiston lähdeluetteloon.
Näin lukija voi hankkia lisätiedot nousematta edes tuolistaan.
Eiväthän kaikki artikkelit voi mitenkään kaikkia lukijoita
kiinnostaa. Työelämä on vapautunut ja lukija voi ottaa yhteyttä kirjoittajaan ja pyytää lisätietiedot. Näinhän ei ole
aina ollut. Ruotsin pieni kielialue ja painos verrattuna laajalevikkisiin valimolehtiin suovat erinomaisen mahdollisuuden keskittyä omiin asioihin. Suuren maailman uutiset voi
sitten lukea tarkemmin englannin- ja saksankielisistä lehdistä.
Lehdessä on myös kautta vuosisadan diskuteerattu ruotsalaiseen tapaan, aiemmin kuitenkin selvästi enemmän kuin
nykyään. Lehteä on käytetty toisen osapuolen asenteiden
muokkaamiseenkin tietäen, että ihmisten asenteiden muuttaminen on vaikeaa.
Sotien välisenä aikana konepajojen ja valimoiden välit
olivat olleet hyvin kireät, professori Ove Hoff 41 viittasi
tähän välirikkoon vielä vuonna 1964: ” Nyt tuotanto kasvaa
valimoteollisuudessakin vuodesta toiseen, mutta muiden
kuin valujen tuotanto kasvaa vielä paljon nopeammin. Yhä
useammin havaitsemme, että aiemmin valamalla valmistettu tuote nyt hitsataan tai jopa on siirrytty muovin käyttöön.
Lisäksi on lukuisia tilanteita, joissa konstruktiosta vastuulliset ohittavat täydellisesti valamisen mahdollisuuden. Ei
ole pienintäkään epäilystä siitä, että suuri joukko valettavaksi soveltuvia konstruktioita jää saapumatta valimoon.
Konstruktöörien päähän ei yksinkertaisesti mahdu, että
valamalla tuote tulisi sekä halvemmaksi että yksinkertaisemmaksi. Niin kauan kuin valimoilla on täystyöllisyys,
ehkä ajatellaan, että mitäpä me alan kasvusta ja tulevaisuudesta huolehdimme. Mutta joka kerta valimoteollisuus häviää, kun luovumme ajatuksesta, että uusi tuote voidaan
valaa. Emme saa valimoissa hyvässäkään työllisyystilanteessa unohtaa tätä keskeistä tosiasiaa. Kehitys johtaa
muuten siihen, että koko valimoteollisuus muuttuu merkityksettömäksi aputeollisuudeksi, jonka kanssa ollaan tekemisissä vain sellaisissa tapauksissa, joista ei millään muulla tavalla selvitä. Vankka mielipiteeni on se, että valimoteollisuuden on hankittava valutuotteille metalliteollisuudessa paljon edustavampi paikka ja arvostus kuin mitä sillä nyt
on. Tätä en sano yksinomaan valimoiden puolesta. On nimittäin suuri vahinko koko teollisuudellemme, jos se ei käytä
valamisen suomia erinomaisia muotoilumahdollisuuksia
hyödykseen kaikilla niillä alueilla, joilla se on mahdollista.
33
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Professori Hoff jatkaa vielä: ”Mielestäni on kaksi pääsyytä, minkä vuoksi on ajauduttu nykyiseen huonoon tilanteeseen: 1) Valimoteollisuus ei ole ollenkaan seurannut sitä
kehitystä, jota nykyaikainen massatuotantoteollisuus edellyttää. 2) Konstruktöörien tietämys valamisesta ja sen
mahdollisuuksista ovat hyvin vähäiset. He eivät hallitse
alkuunkaan niitä tietoja, joita valujen suunnittelussa tarvitaan
ja nämä tiedot ovat kaukana siitä osaamisen tasosta, joka
heillä on muista valmistusvaihtoehdoista.”
Sitten professori Hoff antaa neuvoja nykyaikaisen valimon
toimintojen järjestelemiseen: ”On kolmenlaisia syitä, jotka
johtavat valutuotteen hylkäämiseen: konstruktio, muotti ja
metalli. Kaksi ensimmäistä tunnemme hyvin ja meillä on
tietoa, miten asioita voidaan parantaa. Sulatus ja sulan metallin käsittely sen sijaan ovat alueita, joissa tarvitaan spesialisteja. Nykyaikainen valimotoiminta on aivan liian
monimutkaista, jotta valimonjohtaja voisi olla asiantuntija
sekä metallurgisella että muottiteknisellä alueella. Sulaton
tuleekin toimia valimon erikoisosastona ja kaikkein mieluiten kokonaan valimosta riippumattomana. Sulatto siis vain
toimittaa oikealla analyysillä sulatetun metallin oikeanlämpöisenä valimoon.”

Minkälainen valimomaa Ruotsi oikein on ?
Elintasomme ja valimoteollisuuden luja liitto
Ihmisen elintaso voidaan määrittää melko tarkkaan, kun
tiedetään valtion valimotuotanto. Yllättävääkö? Ei suinkaan.
Asko Oy, Upo-valimon johtaja Olavi Elomaa kertoi asiasta
SVY:n vuosikokouksessa Lahdessa syksyllä 1992. Eikä asia
mihinkään ole muuttunut näiden 15 vuoden aikana. Asiaan
voi jokainen itse perehtyä ja päätyy samaan tulokseen eikä
siihen tarvitse muuta kuin tilastot ja laskukone. Tilaa säästääkseni alla vain muutama tunnusluku. Luku kertoo kuinka
monta kiloa maan jokainen asukas tuottaa, ehkä myös käyttää,
valukappaleita vuodessa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Saksa
USA
Ranska
Ruotsi
Suomi
Kiina
Intia
Thaimaa
maailma

65 kg
41 kg
41 kg
35 kg
28 kg
17 kg
4 kg
3 kg
12 kg

Konkretisoidaan vähän: jokainen saksalainen tuottaa valurautaa ämpärillisen vuodessa. Jokainen thaimaalainen
tuottaa puolen litran limupullon verran valurautaa vuodessa.
Ja näitä limupullollisia menee siihen ämpäriin 22 kappaletta.
Tämän teorian ja laskuopin mukaan Ruotsissa on korkeampi elintaso kuin Suomessa. Onko näin oikeasti, se onkin
jo toinen juttu.

valimoilla on suoraa vientiä yli kolmannes tuotannosta, vastaava luku Ruotsissa on noin 10 %. Tämä osoittaisi, että Suomen
valimoteollisuus on kilpailukykyisempi kuin Ruotsin.
Edellisestä seuraa myös kääntäen se, että suuri valujen
tuontimäärä osoittaa valimoteollisuuden heikkoutta ja kansainvälisen kilpailukyvyn puutetta. Faktaa kirjoittajalla on
vuodelta 1994, jolloin Ruotsi toi 38 % rautavaluja, 39 %
teräsvaluja ja 40 % metallivaluja koko metalliteollisuutensa
valunkäytöstä.42 Mitkä ovat tämän hetken luvut, se ei ole
kirjoittajalla tiedossa. Yleensä on ollut niin, että Ruotsi on
ollut korkeasuhdanteen aikana hyvin riippuvainen tuonnista, joten ehkäpä nämä luvut ovat tällä hetkellä jopa suuremmat. Suomen vastaavia lukuja ei ole suuremmin tilastoitu
tai ainakaan julkaistu. Tämän kirjoittaja niitä joskus on
tullitilastoista yrittänyt yhteen laskea ja silloin prosentit
olivat yksinumeroisia. Tämä osoittaisi, että Suomen valimoteollisuus on kilpailukykyisempi kuin Ruotsin. Asiaa
voidaan tarkastella kuitenkin myös näin: jos työvaltaisien
valujen tuonti low cost maista on olennaisesti ja pysyvästi
edullisempaa, onko silloin viisasta valmistaa nämä valut maailman korkeimmilla palkkakustannuksilla omassa maassa?
Suoran viennin suurta määrää voitaneen pitää osoituksena teollisuudenalan kilpailukyvystä, mutta minkälaisilla
hinnoilla vientiin on päästy ja siellä pysytään? Jotakin tavattoman viisasta on siinä lausumassa, jonka Isak Forslund
kirjoitti Gjuteriet-lehdessä vuonna 1949 näin; ”Ruotsin
valujen vienti on pientä, se oli 1,5 % vuoden 1939 tuotannosta ja nekin olivat pääasiassa valettuja putkia. Valimoteollisuus on kuitenkin kotimaan teollisuutta. Valoksia käytetään konepajateollisuuden tärkeimpinä osina, ja sitä kautta
valuilla on aivan ratkaiseva merkitys vientiteollisuudelle –
vaikkakin välillisesti.”43 Isak Forslund ymmärsi varmaan
jo silloin, että on suurta viisautta valmistaa valut valmiiksi
koneiksi, saada ”rautaan älyä”, selvästi lisää jalostusarvoa
ja erinomaisen mahdollisuuden rahastaa valuille korkeampi
kate. Tuotannon asiallinen kate taas mahdollistaa kilpailukyvyn (kaikkein mieluiten kilpailuedun) jatkuvan ylläpidon.
Vale, emävale ja tilasto
Näinhän sitä kai yleisesti sanotaan, että tilastot valehtelevat.
Mutta valehtelevatko valimoteollisuuden tilastot? Voisi
ehkä varovasti todeta, että asioista – myös valimoteollisuuden asioista – saa mieleisiään vastauksia valikoimalla tilastoista sen, joka antaa toivotun vastauksen.
No, minkälainen valimomaa Ruotsi sitten on? Sen saa
lukija päätellä itse esitetyistä faktoista – ja tilastoista.
Artikkelin laatija toimii tutkijana Teknillisen Korkeakoulun Valimotekniikan laboratoriossa Suomen
Akatemian FC-ICT hankkeessa.

Mitä tilastot kertovat Ruotsista ja Suomesta
Jonkin teollisuuden alan vientiä on pidetty yleisesti kyseisen
teollisuuden alan kilpailukyvyn mittarina. Suomalaisilla
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metallurgin palsta 7.
Markku Eljaala

Suomugrafiittirautavalun korjaus
Edellisessä kirjoituksessa käsiteltiin valurautojen hitsattavuutta lähinnä kuitenkin vain pallorautojen osalta, joiden korjaaminen hitsaamalla on kohtuullisen helppoa kunhan tietyt reunaehdot otetaan huomioon. Suomugrafiittirautojen kohdalla valurautojen maine vaikeasti hitsattavana aineena sen sijaan on varsin paikkansa pitävä. Tämän takia suomugrafiittiraudoilla muiden
korjausmenetelmien käyttöä kannattaa vakavasti harkita.
Suomugraﬁitin ongelmana hitsattaessa on aineen koostumus
ja etenkin mikrorakenne. Suomugraﬁittirautojen kemiallinen
koostumus ei merkittävästi poikkea pallograﬁitti raudoista
ainakaan kun tarkastellaan pelkkää hitsattavuutta. Sen sijaan
mikrorakenteen tekee ongelmalliseksi suomumaisena esiintyvä grafiitti, mikä tekee suomugrafiittiraudasta varsin
hauraan. Rakenteen haurauden takia hitsauksessa syntyvät
jännitykset johtavat yleensä aina säröilyyn tai hitsin halkeamiseen, vaikka käytettäisiin mahdollisimman suuren
sitkeyden omaavia lisäaineita. Tämän takia suomugraﬁittiraudan hitsaamisen pitäisi olla viimeinen vaihtoehto valussa esiintyvien virheiden tai kappaleen käytönaikana syntyneiden vaurioiden korjaamiseksi.

Kuva 1. Rikkoontuneen hammaspyörän pinnan korjaamisen kolme
työvaihetta. 1 rikkoontuneen kohdan reunojen viistäminen. 2 kappaleen
esikuumennus nuolen osoittamista kohdista. 3 juottaminen [1].

Juotosliitos
Juottaminen on varsin varteenotettava vaihtoehto esimerkiksi halkeamien korjaamiseksi etenkin silloin, kun hitsauksen vaatima riittävä esilämmitys ei ole mahdollista.
Juotettaessa ei ole riskiä lisäaineen säröilystä, mutta juottamisessa syntyvä lämpömäärä voi kuitenkin olla riittävä aiheuttamaan halkeilua suomugraﬁittiraudassa, etenkin jos
juotettaessa ei käytetä lainkaan esilämmitystä. Tämän takia
usein suositellaan käytettäväksi jonkin asteista esilämmitystä. Korjattavan kohdan paikallinenkin esilämmitys
yleensä riittää. Tarvittava lämpötila on huomattavasti pienempi kuin hitsauksen vaatima. Juottamisen työvaiheet
muistuttavat varsin paljon hitsausta, kuten kuvasta 1 käy
hyvin ilmi. Itse asiassa perinteisen kaasuliekillä juottamisen
lisäksi on myös olemassa Mig-juottolaitteita, joissa juottamiseen tarvittava lämpömäärä tuotetaan valokaarella.
Hyvin tehty juotos murtuu raudan puolelta ilman, että
siinä on jäämiä juotteena käytetystä pronssista. Tällöin
voidaan sanoa, että juotos vastaa lujuudeltaan perusainetta.
Tähän ei kyllä välttämättä päästä kuin kaikkein optimaalisimmilla liitosmuodoilla, joiden aikaan saaminen vaurio
kohdissa voi olla mahdotonta. Juottamalla on mahdollista
saada öljyn pitäviä liitoksia esimerkiksi vaihdelaatikoiden
korjauksessa. Hitsatuissa korjauksissa tämä saattaa olla
vaikeaa, sillä kylmälle kappaleelle tehty hitsi yleensä säröytyy jostakin kohdastaan erittäin todennäköisesti, jolloin
vuodot ovat tyypillisiä.
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Kuva 2. Metallin sidonnan
työvaiheet. [2]

Kuva 3. Sidontatapin poikkileikkaus[2]
VALIMOVIESTI 3 • 2007

Sidonta
Kohtuullisen uusi tapa suomurautaisten rakenteiden korjaamiseksi on metallin sidonta (metal stitching), jonka työvaiheet näkyvät kuvassa 2. Ensin halkeamaan porataan sabluunan avulla tietyn reikäkuvionmukainen kolo, jonka jälkeen
koloon nuiji-taan siihen sopiva teräksinen lukkopala.
Kun halkeamaan on saatu riittävä määrä lukkopaloja,
ruuvataan halkeamaan vieriviereen sidonta tappeja (kuva3)
koko halkeaman pituudelta. Tapit tiivistivät halkeaman
luoden nesteenpitävän korjauksen. Mikäli nesteen pitävyyttä ei tarvita, voidaan tapit jättää pois. Menetelmän huonona
puolena on se, että lukkopaloja voidaan käyttää vain tasaisilla pinnoilla.

avulla erittäin suurella nopeudella, mikä saa metallin tarttumaan kappaleen pintaan. Kuvassa 4 näkyy kylmäruiskulla paikattu kolo.
Ruiskuttamalla täytettävät virheet täytyy yleensä avata
hiomalaikalla tai pyörivällä viilalla, jonka jälkeen ne yleensä hiekkapuhalletaan, jotta ruiskutettavalle metallijauheella
olisi mahdollisimman hyvä tartunta. Tavallisimmin käytetyt
jauheet ovat sinkki-, alumiini-, kupari- tai nikkelipohjaisia.
Jauheen valinta tehdään paikalta vaadittavan kovuuden,
lämpötilan tai korroosionkestävyyden mukaan. Menetelmän
huonona puolena voidaan pitää sitä, että sillä ei välttämättä
saada nesteen pitävää paikkausta. Paikan kovuus ja lujuus eivät
myöskään vastaan täysin perusmateriaalin ominaisuuksia.

Kylmäruiskutus

Yhteenveto

Tavallisimmin suomugraﬁittisista valukappaleista hitsaamalla korjattavat virheet ovat erilaisia kosmeettisia virheitä
kuten kuonakoloja. Hitsaaminen aiheuttaa näissä tapauksissa tarpeetonta rasitusta kappaleelle ja saattaa jopa lisätä
kappaleen vaurioitumisriskiä. Kylmäruiskutus voi olla
näissä tapauksissa toimiva vaihtoehto. Kylmäruiskutuksessa kappaleen pintaan ammutaan metallijauhetta paineilman

Vaikka hitsaaminen on edelleen yleisimmin käytetty menetelmä suomugraﬁittirautavalun korjaamiseksi, on tarjolla
lukuisia muitakin menetelmiä, joiden käyttämistä tulisi
harkita riippuen korjauksen luonteesta. Hitsaamalla virheen
peittäminen kyllä useimmissa tapauksissa onnistuu hyvin,
mutta valun käytettävyydessä ei useinkaan saavuteta yhtä
hyviä tuloksia. Muilla menetelmillä on mahdollista tiettyjen
ominaisuuksien osalta saavuttaa perusmateriaali vastaavat
ominaisuudet, etenkin kun muistetaan, että suomugraﬁittiraudan ominaisuudet värinänvaimennusta lukuun ottamatta
eivät ole sieltä valumateriaalien parhaimmasta päästä.

Markku Eljaala
Metallin urkkija
Metallurgist

Kuva 4. Kuvassa näkyy kylmäruiskulla täytetty kolo.

LÄHTEET
1. OXY HANDBOOK http://www.esabna.com/EUWeb/OXY_handbook/589oxy15_1.htm
2. http://www.locknstitch.com/Metal_Stitching.htm
3. Marks’ Standard Handbook for Mechanical Engineers. SECTION 13. Welding and Cutting; Omer W.
Blodgett and Duane K. Miller

Metallurgin palsta
Lukijat voivat vapaasti ehdottaa tälle palstalle heitä kiinnostavia aiheita tai kirjoittaa niistä itse, se olisi myös
kovasti toivottavaa. Valimoviestin lukija voi lähettää suoria
kysymyksiä, joihin sitten yritämme etsiä mahdollisimman
oikean vastauksen.

Kuva 5. Kuvassa näkyy samainen paikkaus kiillotettuna. Paikattu kohta
näkyy hieman eri sävyisenä, mutta siinä on selvä metallinen kiilto.
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Aihe-ehdotukset ja kysymykset voi lähettää asiamiehelle
rauno.sippel@svy.info, joka sitten delegoi asian eteenpäin parhaaksi katsomalleen taholle.
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matkakertomus

CAEF Study Tour Ruotsiin

Pekka Olkinuora
TKK

20.–25.5. 2007

Euroopan kansallisten valujärjestöjen kattojärjestö CAEF
suuntasi perinteisen, jäsenmaidensa nuorille valimoalan
osaajille tarkoitetun Study Tour -kiertueensa tänä keväänä
länsinaapuriimme Ruotsiin. Suomalaisista retkelle osallistui
kolme nuorta: tuore mallinikkari Ulla-Maija Lepistö, sekä
teekkarit Kaisu Keskiaho TTY:lta ja Pekka Olkinuora TKK:
sta. Tässä raportissa esitellään aikajärjestyksessä kiertueen
havaintoja ja paikoin pieniä valimoteknisiä yksityiskohtiakin.

Tapaaminen
Ryhmän ensimmäinen tapaaminen oli retkeä edeltävänä
sunnuntaina Hotel Scandic Täby:ssä, noin 16 kilometriä
Tukholman ydinkeskustasta koilliseen. Perillä saimme kattavan informaatiopaketin, esittäydyimme, ja nautimme
maittavan illallisen.
Oppaina tulisivat toimimaan Elin Carholt ja Conny Gustavsson Svenska Gjuteriföreningenistä. Ryhmässämme oli
sangen paljon saksalaisia, osallistujalistan perusteella heitä
oli yli puolet kolmestakymmenestä osallistujasta. Muita
kansallisuuksia olivat Suomi, Tsekin tasavalta, Unkari,
Sveitsi ja Alankomaat.

Maanantai ap, Österby Gjuteri, Österby bruk
Valimovierailut aloitettiin noin 40 kilometriä Uppsalasta
pohjoiseen sijaitsevassa teräsvalimossa. Valimo toimii ikivanhalla tuotantoalueella, jolta ensimmäiset merkit raudan
valmistuksesta on löydetty jo 1400-luvun puolivälistä. Miljöö näytti alkuun epäilyttävältä – vanha, ahdas kiinteistö
jonka puitteissa on vain ollut pakko sopeutua nykypäivän
tuotantomääriin ja -tahtiin. Ulkonäkö kuitenkin petti, valimo
tekee laadukasta tavaraa, ja on toimittanut takavuosina jopa
superausteniittisia suprajohtavien kelojen runkoja tutkimuskäyttöön tarkoitettuun fuusioreaktoriin!
Yritys valmistaa 125 työntekijänsä voimin käsikaavauksella erikoisteräsvaluja laajasta materiaalivalikoimasta
painoluokassa 1kg-5t. Jo viiden kappaleen sarjaa pidettiin
pitkänä. Valut menevät pääasiassa MPJ ja ALCO -vesipropulsiojärjestelmiin, sekä erilaisiin prosessiteollisuuden
laitteisiin. Komponentit koneistetaan omassa modernissa
konepajassa. Esittelijöidemme mukaan putsaamossa työskenteli lukuisia Suomalaisia. Polttoleikkaavatkohan ruotsalaiset sitten Norjassa?

Maanantai ip, rautavalimo Roslagsgjuteriet
Kohteemme oli tyypillinen pienten ja keskisuurten sarjojen
ja kappaleiden rautavalimo, jonne matkustettaessa kuljettajamme piti mielenkiintoa yllä käymällä matkalla hetken
eksyksissä.
Kappalekoot olivat väliltä 0,5–250 kg. Suurempia kappaleita aina 7 tonniin asti oli mahdollista tehdä yhtiön toisella valimolla, Storebrogjuterietilla. Materiaaleina tarjotaan
GJS- ja GJL-laatujen lisäksi valkoista valurautaa, asiakkaiden määrittelemiä seoksia, ja myös molybdeeninsä takia
useiden valimoiden hyljeksimää tulenkestävää SiMo-rautaa.
Erikoisuutena mainittakoon Sandvikin kanssa kehitetty
käytettyjen kovapalaterien kierrätysmenetelmä. Kuluneet
kovapalat murskataan, murske kaadetaan muottiin, ja tämän
jälkeen palojen päälle valetaan rautaa. Tuloksena on erittäin
kulumiskestävä, ja silti GJN-rautaa sitkeämpi materiaali.
Roslagsgjuteriet:lla oli kaksi kaavauskonetta tuorehiekalle, perinteinen Seiatsu 1000 mm x 800 mm kehillä, ja
kaavauskehätön, vaaka-jakotasoinen kone 500 mm x 600
mm pullamuoteille. Pullat ajettiin kaavauskoneelta aina 15
muotin sarjoina jonoon kuljettimelle, ja ennen valua jonon
päälle laskettiin pitkällä puomilla raskaat painot ja väliaikaiset tukikehykset. Muottikohtaista ramputusta ei siis
tehty ollenkaan. Valun jälkeen kehykset ja painot poistettiin
samalla tavalla kuin ne oli laskettukin, ja pelkät muotit
jatkoivat matkaansa jäähdytykseen.

Maanantai-ilta, Tom Tit -tiedekeskus, Södertälje
Iltaohjelmaksi oli järjestetty tutustuminen Tom Tits Experiment -nimiseen, tiedekeskusmaiseen elämyspuistoon.
Bussikuskimme eksyi matkalla jälleen. Tämä vierailu
Sivulle 40
jätettäköön vähemmälle huomiolle, mutta mainittakoon
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Tikkurilan vesiohenteiset Fontecryl-tuotteet ja
liuotinohenteiset Temaprime DIP-tuotteet
valimoteollisuuden kastomaalaussovelluksiin

Tikkurila Coatings Oy
PL 53, 01301 Vantaa
Puhelin (09) 857 741, faksi (09) 8577 6911
info.coatings@tikkurila.com
www.tikkurilacoatings.fi

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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kuitenkin, että kyseinen paikka on ehdottomasti vierailun
arvoinen kohde kaikenikäisille matkalaisille, erityisesti
insinöörihenkisille tai muuten innokkaille kokeilijoille.
Kannattaa tutustua!

Tiistai ap, Scania CV AB, Södertälje
Retken toisen aamun kohteessamme pääsimme ihailemaan
raskaiden ajoneuvojen dieselmoottoreiden lohkojen ja kansien valamista. Moottoreiden muut osat ostetaan ulkoa,
valimolla oli ohjelmassaan siis vain kaksi tuotetta. Tehdas
sulattaa GJL:ää noin 20000 tonnia vuodessa, josta noin
16000 nettotonneja. Moottorilohkoja tehdään vuosittain
35000, ja kansia 275000.
Kuten volyymeista ja suppeasta tuotekirjosta voi arvata,
valimo oli erittäin pitkälle automatisoitu. Lähes kaikkiin
työvaiheisiin osallistui robotti. Vain vaativimmat puhdistustyöt hoiti jälleen Suomalainen työmies.
Tuorehiekan kaavauksen käytettävät mallivarusteet, samoin kuin CB-keernalaatikot, olivat valurautaa. Laatikoiden
kaasutiiviyttä oli parannettu jakotasolla kulkevalla O-rengasta muistuttavalla kumitiivisteellä. Lisäksi hartsin katalyyttikaasut (amiinit) huuhdeltiin paineilmalla kaasupesuriin
ennen laatikoiden avausta. Pistävästä hajusta ei ollut tietoakaan. Suuri merkitys oli toki myös työntekijöiden omalla
panostuksella. Valimolla ymmärrettiin, että pitämällä laatikot puhtaina etenkin kaasunippelien osalta, voitiin ratkaisevasti vaikuttaa juurikin omaan työviihtyvyyteen.
Sylinterilohkojen keernapakettien kokoamiseen käytettiin
liimauksen sijaan erikoista, esikootun 9-osaisen paketin läpi

Kaavausmenetelminä käytetään tavanomaista sekä Disamatic-automaattikaavausta, ja suurille kappaleille käsikaavausta Novaset-sideainejärjestelmällä. Mallivarusteet valmistetaan itse ja varastoidaan esimerkillisesti lämpimissä tiloissa valimon yläkerrassa.
SKF:n jälkeen meitä odotti pitkähkö tovi linja-autossa istumista, kun matkasimme Katrineholmista lounaaseen, kirkkaan ja kylmän Vättern-järven eteläpäähän Jönköpingiin.

Keskiviikko ap, Husqvarna AB
Keskiviikon vierailut aloitettiin Husqvarna AB:n alumiinija magnesiumpainevalimolla. Tehtaan nykyiseen tuotekirjoon
kuuluvat lähinnä erilaiset puutarhakoneet ja moottorisahat.
Myös Jonsered-merkkiset sahat ovat kuulemma samoja
koneita kuin Husqvarnat. Olkaa siis varovaisia kun kehutte
jommankumman olevan toista parempi.
Magnesiumin painevalaminen oli yllättävän samankaltaista alumiinin kanssa, vain sulatuksessa ja sulan siirrossa
valukoneen sylinterille käytettiin erityisjärjestelyjä. Valuparametrit ja kanaviston mitoitus toki poikkesivat alumiinille tarkoitetuista.
Valimon lisäksi pääsimme seuraamaan osien koneistusta
ja kokoonpanoa. Magnesiumin koneistaminen on haastava
vaihe, koska lastuamisessa syntyvän lämmön vuoksi tulipaloriski on jatkuvasti olemassa, mitään suojausta ei käytetä, ja lastujen sytyttyä sammutus on erittäin vaikeaa.

Keskiviikko ip, Volvo Powertrain Co., Skövde

Valimon siisteys ja järjestys teki vaikutuksen paitsi keernaosastolla, myös muissa työvaiheissa.
Scanialla oli myös ikioma koulu jossa sai työharjoittelun
ohella suorittaa ammatti/lukio-opintoja.

Scanian tapaan Volvollakin tehtiin valurautaisia lohkoja ja
kansia, mutta myös muutamia muita tuotteita, kuten jarrulevyjä ja vauhtipyöriä. Volvo oli vierailukohteistamme ainoa
kupoliuuneja käyttävä valimo. Päästöjen hillitsemiseksi
uuneissa käytettiin luonnollisesti kuumailmapuhallusta.
Keernanvalmistus oli automatisoitu. Keernapakettien
kokoamista hoiti kaksi robottia, joista toinen levitti liimaa
ja toinen käsitteli keernoja. Robotit oli varustettu keinonäöllä. Valimon valtaisa automaattikaavauskone kykeni kaavaamaan neljää erillistä mallia yhdellä iskulla. Keernoitus
tehtiin automaattilla.
Erikoinen ratkaisu oli FCP-prosessiksi kutsuttu menetelmä, jossa pystyjakopintaiset muotinpuolikkaat koottiin
ensin alustavasti yhteen muotiksi. Tämän jälkeen näitä
esikoottuja muotteja ladottiin valulinjalle, jossa aina kahden
rinnakkaisen muotin väliin tuli suuri vesijäähdytteinen kokilli. Kun kokilli-muottipareja oli rivissä noin kymmenkunta, koko rakennelma puristettiin hydraulipuristimella nippuun, minkä jälkeen muotit valettiin paketin edessä olevalla radalla kulkevasta senkasta. Ramputusta ei tarvittu, ja
tasaisista jäähtymisolosuhteista johtuen tuotteet olivat kuulemma tasalaatuisia. Pystysuora jakotaso tuonee myös omat
vapautensa kanaviston suunnitteluun.

Tiistai ip, SFK Mekan, Katrineholm

Keskiviikko ilta, Museo, Gränna

Tämä keskisuuri valimo tekee rautavaluja pääasiassa omiin,
mutta jonkin verran myös ulkoisten asiakkaiden tarpeisiin.
Valtaosa SKF:n tuotteista on kuulemma aivan muuta, kuin
kuulalaakereita, jotka SKF:stä yleensä ensimmäisenä tulevat
mieleen.
Kappalepainot valimolla ovat väliltä 1 - 700 kg ja materiaalit suomu-, pallo-, sekä myös tylppägrafiittirautaa.

Päivän päätteeksi matkasimme vielä tutustumaan tutkimusretkeilijä S.A. Andréen kohtalokkaasta napajäätikköretkestä kertovaan museoon. Andrée kollegoineen yritti noin 110
vuotta sitten lentää vetypallolla pohjoisnavan yli kartoittaen
samalla aluetta Ruotsin Kruunun nimissä. Retkikunta joutui
kuitenkin jo pian laskeutumaan ilmasto-olosuhteiden takia
jäätikölle. Miesten ruumiit ja varusteet löydettiin noin 30

ammuttavaa kymmenettä sidontakeernaa (”key core”).
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vuotta myöhemmin huippuvuorten liepeiltä Valkosaarelta
(Kvitøya).

Torstai, Gjuteriföreningen ja
Jönköpingin teknillinen korkeakoulu
Gjuteriföreningen tarjoaa laajaa valimoalan koulutusta,
sekä erittäin korkeatasoista tutkimustoimintaa. Etenkin
tutkimusta ajatellen ruotsalaisten resurssit ja laitteistot ovat
aivan toisella tasolla kuin Suomessa millään organisaatiolla. Yhdistyksellä on Jönköpingissä oma 2000 tonnin painevalusolu, HWS- ja DisaMatic-kaavauskoneet, kokillivalulaitteistoa, sekä useita CAD-/simulointitietokoneita opetuskäytössä. Henkilöstöä on noin 40. Tarjolla valimoille on
tutkimuksen lisäksi myös tavanomaista riippumattomana
tahona tehtyä testausta.
Suomen tyylistä poiketen Ruotsin valimoteollisuus lienee
tiiviisti sitoutunut keskitetyn tutkimuslaitoksen ylläpitoon.
Suomessa yritykset taasen yrittävät itse askarrella omaa
tutkimustyötään puutteellisilla tutkimuslaitteillaan. Ainakin
tässä asiassa suomen teollisuuden olisi oman etunsa takia
syytä ottaa ruotsista mallia!
Myös Jönkopingin teknillinen korkeakoulun valimolaboratorion tilat olivat sangen vaikuttavat. Laboratoriolla on
esimerkiksi oma pyyhkäisyelektronimikroskooppi. Isäntämme muistutti useasti, että koulu tarjoaa lukuisia kursseja
englanniksikin, ja vaihto-oppilaat ovat erittäin tervetulleita.

tustumassa 1954 perustetun perheyrityksen uuteen, neljä
vuotta vanhaan alihankintavalimoon.
Rani Metall AB valaa alumiinituotteita tuorehiekkaan ja
kokilleihin. Asiakkaina on muiden ohella lukuisia tunnettuja automerkkejä. Yleisilmeeltään siisti tehdas sulattaa noin
700 tonnia vuodessa ja työllistää 40 henkeä. Tehtaalla on
neljä koneistuskeskusta. Esittelijämme mainitsi kierroksemme aikana, että kapasiteettipulan takia sulatusta saatetaan
tulevaisuudessa ulkoistaa. Kuorma-autolla 300 km kuljetettu sula säilyy kuulemma valettavan lämpöisenä.

Kotimatka
Rani Metallilta matka jatkui lopulta Landvetterin lentokentän kautta Göteborgin keskustaan. Kiireisimmät jäivät
joukosta jo lentokentällä, loput matkasivat vielä Göteborgin
linja-autoasemalle. Haikeiden hyvästien jälkeen kukin jatkoi
omien aikataulujensa mukaisesti kaupunkikierrokselle ja
lopulta takaisin lentokenttää kohti.
Kaiken kaikkiaan retki oli erittäin mielenkiintoinen ja
avartava kokemus. Valimoteknisiä oivalluksia tarttui matkaan
muutamia, mutta etenkin retken yleissivistävä vaikutus oli
suuri. Kiertueella tuli myös tutustuttua lukuisiin uusiin,
sangen mielenkiintoisiin ihmisiin.
Haluamme lopuksi esittää mitä lämpimimmät kiitokset
kaikille niille tahoille, jotka mahdollistivat osallistumisemme tälle ikimuistoiselle retkelle.

Perjantai ap, Rani Metall AB, Borås
Perjantaina ennen kotimatkaa kävimme vielä pikaisesti tu-
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koulutus

CAEF Commission 1:
Vuoden 2007 kokous

Euroopan valimoliiton CAEF:n koulutuskomitea Commission 1 kokoontui perjantaina 15.6.2007 GIFA-messuilla
Düsseldorfissa. Kokouksen tärkein aihe oli valimoalan
ammattitaitopassi. Muita aiheita olivat jäsenmaiden tuotanto-, henkilöstö- ja koulutustilastot sekä uuden puheenjohtajan valinta.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Helena Oliveira Portugalista. Helena on toiminut CAEF koulutuskomiteassa
useita vuosia. Hän on myös kehittänyt ansiokkaasti valimoalan koulutusta omassa maassaan. Nykyinen puheenjohtaja
Károly Bako luovutti puheenjohtajuuden Helena Oliveiralle meneillään olevassa kokouksessa.
Tuotanto- ja henkilöstötilastot olivat epätäydelliset johtuen CAEF Commission 1 kokouksen varhaisesta ajankohdasta. Tavallisesti kokous järjestetään syksyisin, mutta GIFA
-messuvuosina aina messujen yhteydessä. Kaikki tilastoja
keräävät organisaatiot eivät olleet ennättäneet tavallista aikaisempaan kokousaikatauluun mukaan.
Valimoalan koulutus- ja ammattitaitopassi on puhututtanut erittäin paljon sekä koulutuskomitean jäseniä että passin
tulevia käyttäjiä valimoissa ja valimoalan oppilaitoksissa
eri puolilla Eurooppaa. Vastaavia passeja on käytössä useilla aloilla, vaikka ne eivät ole virallisia Euroopan Unionin
hyväksymiä dokumentteja. Euroopan Unionin hyväksymä
dokumentti on Europass.
Jokaisessa Euroopan maassa on Europass-toimisto. Suomen Europass-toimisto toimii Opetushallituksen alaisuudessa (http://www.oph.ﬁ/europassi). Europass on asiakirjojen kokonaisuus, jolla osoitetaan ammattitaito ja koulutuksen taso yhteismitallisin eurooppalaisin kriteerein. Europassasiakirjojen ongelmana on monimutkaisuus. Ne koostuvat
määrämuotoisesta ansioluettelosta, kielipassista, liikkuvuustodistuksesta ja tutkintotodistuksen liitteestä. Europass ei
ole kompakti passi, kuten nimestä voisi päätellä, vaan kansiollinen erilaisia asiakirjoja. Europass on yleistynyt ammatillisissa oppilaitoksissa, mutta esimerkiksi yliopistotasolla
sitä käytetään erittäin vähän.
CAEF koulutuskomitean ammattitaitopassi tulee olemaan
yksi passin kokoinen ja muotoinen asiakirja, johon kerätään
tiedot henkilön peruskoulutuksesta ja työhistoriasta. Passia
voidaan käyttää kaikilla koulutustasoilla. Sitä ryhdytään
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Tuula Höök

testaamaan kuluvana lukuvuonna, jotta pystytään hakemaan
esille mahdolliset ongelmakohdat. Uuden puheenjohtajan
kanta oli, että yhteisen ratkaisun kehittäminen keskustelupohjalta tulee kestämään liian kauan. Kun passi viedään
heti käytäntöön, saadaan esiin todellisia ongelmia – ei pelkkiä arvailuja.
Jokaisessa CAEF jäsenmaassa tulee olla organisaatio,
joka luovuttaa passit, pitää kirjaa niistä, jakaa kadonneiden
tilalle uusia sekä päättää, mitä yleiseurooppalaista koulutustasoa passin haltijan suorittama tutkinto vastaa. Tärkeätä on myös tiedottaa passista, jotta kaikki valimoyritykset
olisivat tietoisia sen olemassaolosta. Ideana on, että passin
haltija voi hakeutua töihin minne tahansa Eurooppalaiseen
valimoon ja esittämällä passin tulla huomioiduksi ammattitaitoisena, hyvätasoisen valimoalan koulutuksen saaneena
henkilönä. Muille tätä passia ei ole tarkoitus luovuttaakaan.
Suomalaiset valimot voivat vastaavasti verrata muualla kuin
Suomessa koulutuksen saaneen passin haltijan koulutusta
suomalaisiin tutkintoihin ja luottaa passilla osoitettuun
ammattitaitoon.
Passeja jakavan organisaation tulee olla CAEF:n jäsenorganisaatio. Suomessa jäsenorganisaatio on Teknologiateollisuus ry. Varsinainen passeja hallinnoiva organisaatio on
Saksalainen Verein Deutscher Giessereifachleute, VDG.
Käytännön työnjako kansallisen organisaation ja hallinnoivan organisaation välillä kuuluu myös testauksen piiriin.
Suomalaiset käytännöt hiotaan testausjakson aikana. Tällä
hetkellä ei ole vielä tiedossa, kuinka passeja tullaan Suomessa hallinnoimaan. Tampereen Ammattiopiston valimotekniikan koulutusohjelman opettajat ovat suhtautuneet
passeihin varovaisen suopeasti.
CAEF Commission 1 kokoontuu seuraavan kerran Sveitsissä vuonna 2008. Vuoden 2009 kokous on odotettavissa
Tampereelle. Seuraava CAEF Study Tour järjestettäneen
Puolassa Krakovan ympäristössä.
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mallijaosto

Kari Pohjalainen

Yrityskäynneillä Pietarissa

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen Mallitoimikunta
päätti kokouksessaan 9.3.2007 pyrkiä kartoittamaan Pietarin alueen malliveistämöiden ja valimoiden yhteistyöhalukkuutta suomalaisten alan yritysten kanssa tulevaisuudessa.
Opinto- ja tutustumismatkalle ilmoittautui alustavasti koko
mallitoimikunta.
Sihteeri Kari Pohjalainen otti yhteyttä Ludmila Smirnova-Aho:on, joka on ansiokkaasti toiminut Tampereen Ammattiopiston yhteyshenkilönä Pietarissa. Kesäkuun alussa
oli tarvittavat yhteydet ja vierailukohteet paketissa ja matka
saattoi tapahtua.
Matkan tavoitteena oli SVYn Mallitoimikunnan tutustuminen Pietarin malliveistämöihin ja niitä vetäviin henkilöihin.
Osallistujat olivat Mikko Ojanen, Mallijaoston puheenjohtaja ja Kari Pohjalainen matkakirjurina, sekä jäsenet
Veijo Karttunen, Leo Pölönen ja Alexander Strakh, joka
toimi matkalla teknisenä tulkkina. Matkanjärjestäjänä ja
yleistulkkina toimii Ludmila Smirnova-Aho. Janne Vartama
ja Tero Kuusisto eivät päässeet mukaan yrityksensä työpaineiden vuoksi.
Olimme etukäteen saaneet tietoa, että Venäjällä pitää
aina olla mukana pienehköjä lahjoja ne hankittiin Iittalan
myymälästä. Erityisesti varoitettiin, ettei mitään krääsää
tule viedä. Lahjoina oli Alvar Aallon suunnitteleman Aaltomaljakon pienoisjäljennöksiä.

Menomatka
Torstaina 14.6.2007 klo 4.40 tapahtui lähtö Tampereen
rautatieasemalta, jossa junaan rymistivät Veijo Karttunen,
Alexander Strakh ja Ludmila Smirnova-Aho. Hämeenlinnasta mönki Kari Pohjalainen samaan junaan ja Helsingin
rautatieasemalla täydensivät seuruettamme Mikko Ojanen
ja Leo Pölönen.
Junamme kohti Pietaria lähti klo 7.27 ja vaunussa pienen
hässäkän jälkeen löytyivät myös leimatut ryhmäviisumit,
joita junailija muistutti pideltävän kuin kukkaa kämmenellä, jos haluaa valtakuntien rajoja ylittää. Alex olisi halunnut
tulla myöhemmin (sukulaiskäynti Karjalan kannaksella)
takaisin, mutta se ei onnistu ryhmäviisumilla. Kaikkien
matkalle lähtevien täytyy myös palata samalla viisumilla.
Kouvolassa astuivat junaan suomalaiset rajavartijat, jotka
tarkastivat passit, viisumit sekä iänikuisen viisumiliitteen,
joka pitää olla suttaamatta kirjoitettu kahtena kappaleena
passin yhteydessä. Vainikkalan jälkeen kerättiin passit,
viisumit ja sen liitteet venäläisten toimesta ja ne palautettiin
matkustajille Viipurin asemalla junan seistessä. Vaivatonta
on tämä matkanteko, kun vertaa automatkailuun.
Klo 13.30 saavuimme Suomen asemalle Pietariin, jossa
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meitä vastassa oli Kolpinon teknillisen oppilaitoksen opettaja Nina Sharova. Hän oli ansiokkaasti järjestänyt paikalliset vierailukohteemme.
Koska ensimmäinen tapaaminen oli sovittu jo samaksi
päiväksi, niin tormuutimme laukkuinemme aseman alakertaan, jossa opettelimme venäläistä tapaa jättää matkatavarat
säilytykseen. Venäläisessä systeemissä ostetaan kassalta
poletti ja oven sisäpuolella olevilla 4:llä säätönupilla kierretään jokaisen oma koodi, joka täytyi muistaa, jos haluaa
laukkunsa takaisin. (Jokainen muuten sai laukkunsa illalla
mukaan. Jollakin tunnus kulki Euro-setelin kulmassa).
Painelimme oppaamme Nina Sharova perässä todella
syvällä kulkevaan maanalaiseen, jossa takin napit oli syytä
pitää kiinni taskuvarkaiden vuoksi. Lämpötila ulkona oli 26
astetta ja junassa tietysti rutkasti enemmän. Olihan hikinen
metromatka.
Klo 15.00 pintauduimme lähellä tehdasta, jossa vierailukohteemme sijaitsi. Meitä vastassa oli kaksi henkilöä, jotka
saattajamme kanssa lähtivät hakemaan iänikuisia ”propuskoja”, joita ilman ei taida päästä minnekään Venäjällä.
Onkohan siellä edelleenkin olemassa iänikuiset propuskatarkastajat?

Malliveistämö Modos
Klo 15.25 pääsimme tehtaan sisäpuolelle. Tehdasalue oli
valtavan suuri ja siellä sijaitsee nykyisin yli 150 erilaista
yritystä. Muu porukka tallusteli kuumalla tehdasalueella ja
mallilehtoria + laukkuja kyyditettiin ilmastoidulla VW
Passat-henkilöautolla. Meitä oli vastassa johtaja Valery
Yakovlev malliveistämö-alan yrityksestä ”Modos”, joka on
perustettu 1995.
Aloitimme tutustumisen valtavan esitetaulun edessä,
johon oli kuvattuna yrityksen tekemiä valumalleja ja niiden
avulla valettuja valukappaleita. Varsinaiset valumallit ja
keernalaatikot olivat perinteiseen tapaan rakennettuja mäntypuisia tuotteita. Vain yhdessä näkyi osapintana vaneria.
Koneet olivat vanhoja perusmanuaalikoneita, jotka ilmeisesti olivat alkuperältään venäläisiä. Isot pyörähdysmallit
sorvataan perinteisellä ”lattiasorvilla”, jota varten on tehty
syvennys lattiaan. Maalaamona oli vesiseinäinen ruiskumaalaamo ja tinnerin tuoksua oli vahvasti ilmassa. Mallit
maalataan edelleenkin perinteisellä musta, harmaa, punainen
ja keltainen linjalla(?).
Yrityksessä on 45 nikkaria, joista osa tekee vain aihioita,
viisi jyrsinkoneen käyttäjää ja kolme mallimaalaria. Yritys
on vuokralla isossa kolmeosaisessa hallissa, joissa kaikissa
oli siltanosturi katossa. Mielenkiintoinen palokalusto könötti seinällä, suoraan vallankumouksen ajoilta (atrain, lapio
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ja pystyssä pysymätön teräväkärkinen ämpäri). Vannesahojen terät olivat poikkeuksitta yli 25 mm leveitä. Uloslyönnit
ja sabluunat olivat vaneria ja piirustukset olivat perinteisiä
koneenpiirustuksia.
Ensimmäinen kerta muuten yli 50 vuoden malliurallani
kun näin höylättävän käsin holkkihöylällä kaarevaa keernalaatikon seinustaa. Kaarevat pinnat oli tehty lankkurakennetyypillä. Osastolla nähtävissä iso rungon valumalli, jossa
tarvittiin kaikkiaan 53 keernalaatikkoa. Ko valumallin uloslyöntiä on piirretty kaksi viikkoa ja yrityksen johtaja oli
piirtänyt sen itse. Yleinen tapa on, että mallit ja keernalaatikot valmistaa oma ryhmä, jota uloslyönnin piirtäjä työn
edetessä pomottaa. Mallipuusepät käyvät suorittamassa
aina muottien ensimmäisen koonnan keernoineen tilaavassa valimossa, on se sitten missä vain Ukrainassa, Karjalassa tai Uralilla.
Yritys on perustettu Neuvostoliiton romahduksen jälkeen
ja on nykyisin yksityisessä omistuksessa. Entisessä Neuvostoliitossa osattiin kuulemma valaa panssarivaunuja,
muttei paistinpannuja, kuultiin kitkerähkö lausunto yrityksien edustajilta. Kaikki valimot ja malliveistämöt niiden
mukana ajettiin alas Neuvostoliiton romahduksen aikaan.
Esimerkkinä mainittiin Izorskin valimo, jossa kävimme
edellisen kerran Hervannan edustajien kanssa ja jonka malliveistämöön meitä ei päästetty edes käymään. Siellä on
kuulemma ollut aikaisemmin 300 mallipuuseppää ja nykyisin vain 7 on jäljellä. Isäntiemme huolena on, että jos mallipuusepät loppuvat, niin seurauksena on, että valimoteollisuus
kuolee ensin ja sitten koko raskas teollisuus Venäjällä.
Mallipuusepät täytyy yrityksien kouluttaa itse koneistajista ja töissä pysytään jopa 75-vuotiaaksi asti. Oppilaita
haluttaisiin enemmän kouluista, mutta niitä ei kuulemma
saa tarpeeksi teollisuuteen. Paikallisen valimokoulun opettajan Nina Sharovan heittämä välihuomautus: ”Yrityksien
pitää maksaa kouluille oppilaista?”. Kipeä kysymys, joka
sai aikaan toviksi tiukkaa sanailua molemmilta puolilta.
Isäntämme totesivat, että mallipuusepän työ on vaikein
teollinen ammatti kehittyvässä Venäjän valtiossa.
Seuraavan päivän vierailukohteen edustaja kertoi omasta yrityksistään. Tämän jälkeen suomalaiset vieraat pääsivät
ääneen ja kertoivat kukin vuorollaan omista yrityksistään.
Alex käänsi kaiken teknisen keskustelun ja onnistuikin
hyvin tästä vaikeasta käännöstyöstä. On enemmän kuin
vaikeaa toimia tulkkina ja erityisesti teknisen kielen (mallija valimotekniikka) kääntäminen on vähintäänkin tuplaten
ankarampaa duunia.
Myös valitettavasti poissaoleva yritys Mallivaruste Koski Oy Paneliasta esiteltiin ja kehotettiin isäntiämme menemään annetuilla osoitteilla Internettiin lukemaan enemmän
yrityksestä. Suomalaisilla oli mukana myöskin omia esitteitään, joita jaettiin kaikille isännillemme. Aika hurjalta
muuten tuntui meille jaetun pietarilaisen malliveistämöyrityksen kansikuva. En saata uskoa, että kukaan suomalainen
mainostaisi yritystään vastaavalla kuvalla.
Esitimme vierailukutsun isännillemme ja lupasimme
näyttää paikalla olleiden johtajien edustamat yritykset mitään
salaamatta. Alustava aikataulu sijoittunee syyskuulle 2007.
Asiaan palataan tarkemmin Mallitoimikunnan elokuun alun
kokouksen jälkeen.
Tilaisuuden päätteeksi ojensimme mukana raahaamamme
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Autohirviöllä kiertoajelulle Pietarissa.

Holkkihöylällä keernalaatikkoa.

Uloslyönnin ääressä, vasemmalla Modoksen johtaja Valery Yakolev.

VALIMOVIESTI 3 • 2007

lahjat isäntäyrityksien edustajille ja totta kai paikallisoppaallemme Nina Sharovalle.
Tarjouduimme kustantamaan isännillemme illalla aterian
paikallisessa ravintolassa, mutta he kieltäytyivät vedoten
pitkään automatkaan samana iltana. Poikkesimme kuitenkin
portin lähistöllä olevaan Cafehen, jossa tarjosimme virvokkeita isäntiemme edustajille ja mukana olleelle paikalliselle oppaallemme. Tässä oli tapahtunut jotakin ”kulttuurimunausta”, josta mallilehtori ei ymmärtänyt yhtään mitään.

Ilta Pietarissa
Lähdimme rättiväsyneinä metrolla kohti Suomen asemaa,
josta kaikki saivat mukaan omat matkatavaransa. Alkuperäisenä tavoitteena oli, että hotellin piti sijaita lähellä Suomen
asemaa, mutta selvisikin paikanpäällä, että sinne pitäisi
uudestaan hortoilla metrolla. Tämä ajatus sai yritysjohtajamme päättämään, että: ”Me menemme nyt taksilla”.
Kovan tinkaamisen jälkeen meitä istui neljä miestä enemmän tai vähemmän päällekkäin takaistuimella ja Ludmila
istui edessä. Takakontti oli täynnä laukkuja ja Ladan jouset
+ iskarit pohjassa ajelimme yli 100 km/h vauhtia Pietarin
katuja pitkin. Pelotti. Alexander Strakhin mummu ja muita
sukulaisia asuu Kannaksella n. 100 km matkan takana ja
Alex nappasikin taksin jo asemalta ja lähti käymään vielä
sukulaisvierailulle.
Hotelli Moskova sijainti oli kaukana Suomen asemalta
ja klo 20 pintaan saavuimme sinne. Koska meille oli jo
Suomesta maksettu/veloitettu 5 huonetta, niin ehdotimme,
että myös maksettu huone tulisi käyttöömme. Ankara, todella ankara oli vääntö, jonka Ludmilamme kävi vähintäänkin yhtä tiukan vastapuolen edustajan kanssa. Ludmila
selvisi yli tunnin kestävästä tiukasta kamppailusta voittajana ja tulokseksi jäi, että Leksa ja Veijo saivat kumpikin oman
huoneen hotellista. Alex ja allekirjoittaneet majoittuivat
yhdessä kahden hengen huoneeseen.
Illalla oli tarkoitus vielä lähteä syömään raskaan päivän
päätteeksi ja mietimme millä ja mihin me menisimme.
Yritysjohtajamme keksivät sangen pian millä välineellä
menemme ja mallilehtorin ankarasta vastustelusta huolimatta toteuttivat aikeensa. Menomme oli ”real show”, jonka
nuuka mallilehtori tulee muistamaan ikuisesti. Olipa varsinainen elämys. (Tarkemmin elämyksen laadusta voi kysellä tilaisuuteen osallistuneilta.)
Ruokailimme pienessä ja viehättävässä ravintolassa,
jossa tamperelaisia catering-alan opiskelijoita on harjoitellut Pietarissa. Alex liittyi sukulaiskäyntinsä jälkeen porukkaamme. Ruokailun jälkeen kävellessämme kohti hotellia
meille tarjoutui mahdollisuus ratsastaa hevosella öisen
Pietarin kaduilla. Aika uskomaton näky.

Ajomme kohti Karjalan kannaksen keskiosassa sijaitsevaa
malliveistämöä oli jälleen oma juttunsa, jonka jokainen
taatusti muistaa. Ankara tuuli oli kaatanut matkalla puita ja
heittänyt katkenneita oksia tielle. Ajoimme niin kovaa huonoilla asfalttiteillä, että kyydissäolijaa hirvitti ja silti vain
pukkasi paikallista Ladaa ohitse. Venäjällä ovat liikennetilastot synkeää luettavaa kokemamme perusteella.
Kohteenamme oli Malliveistämö SevzapPromenergo,
jonka toimitusjohtaja toimii Aleksander Uskov. Paikkakunnan nimi oli Ryabovo.
Klo 14.35 saavuimme kohdemalliveistämöömme. Lopputie oli enemmän peltoa kuin tietä tasoltaan. Malliveistämö
on kaksikerroksinen rakennus ja kauttaaltaan umpinaisen
aidan sisäpuolella. Perinteiseen tapaan sisääntulo tapahtui
portinvartijan valvontahuoneen editse, mutta nyt ei tarvittu
”propuskaa”.
Meille oli katettu talon ruokailutilaan lautaset ja siellä
aloitimme maukkaalla keitolla, jota seurasi lihaisa pääruoka.
Mallilehtorin kupu täyttyi jo alkukeitosta piripintaan. Malliveistämöstä löytyi mm. vanha Wadkin-yläjyrsinkone ja
Landonion sorvi vuodelta 1970 oli käytössä. Koivuvaneria
kannettiin sisälle näyttävästi, vaikka emme nähneet sitä
malleissa käytössä.
Maalaus tapahtuu sivellinmaalauksena. Valurautamallit
maalataan punaisella, teräsmallit harmaalla ja metallipohjaiset valumallit keltaisella. Keernamerkit ja –laatikot maalataan mustalla.
Konekanta oli kauttaaltaan yllättävän hyvä; manuaalikoneita, joihin oli ympätty konekohtainen purunpoisto. Ennennäkemätön oli sirkkelin terän suojalaite. Yrityksen metalliosastolla valmistetaan mallien tarvitsemat metalliosat.
Puutavara-tapuleissa ulkona ( 7m x 7m x 7m = 343 m³)
on koko yrityksen vuoden puutavarat. Mäntylankkujen
laatutaso oli selkeästi parempaa, kuin Suomessa saatava.
Lankut oli tapuloitu ristiin tapuloinnilla. Puutavara tarve 25
–40 m³ / kuukausi. Oma puukuivaamo kuivaa puutavaran
8–12 % tasolle. Työntekijöitä talossa oli 40 henkilöä ja työtä tehdään vuorotöinä, mm. opiskelijoita on työssä talossa.
Varsinainen mallinvalmistus tapahtui yläkerrassa, jonne
raaka-aineet ja valmiiden mallien kuljetus tapahtui nosturilla lastaussillan kautta. Kutistumatyöntömittoja ei ollut
käytössä ja kutistumat ilmoitettiin 2 mm / 100 mm (venäläinen krymppi-ilmoitus teräkselle).
Klo 16.05 kiittelimme isäntämme, pakkauduimme autoihin ja matkasimme Viipurin asemalle, johon isännät meidät
jättivät. Vauhtia riitti jälleen. Matkan varrella ohitimme
valtavan sotilasalueen. Viipurin asemalla kiittelimme kuskiisäntiämme lahjojen kera. Ludmila lähti kohti Pietaria ja me
kohti Suomea tunnin myöhässä olevalla junalla.
Kotiin Hattulaan matkakirjuri saapui rättiväsyneenä
perjantaina klo 23.05.

Perjantai 15.6.2007
Perjantai-aamuna Pietarissa puhalteli hirmuinen tuuli pitkin
Nevan rantoja. Mallilehtorinkin piti pienenä miehenä pistellä kiviä taskuihin, ettei tuuli olisi vienyt mennessään.
Hieman ennen puoltapäivää perjantain vierailukohteen
isäntämme saapuivat paikalle vauraan näköisellä Lexuksella ja Honda HRV:llä. Ajomme ruuhkaisen Pietarin lävitse
oli varsinainen kamikatse-hengissä pysymisnäyte, jonka
jälkeen hurjimmatkin huvipuistojen laitteet ovat tosi kesyjä.
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Yhteenveto
Matkajärjestelyt onnistuivat mainiosti Matkatravel Kalevan
kautta, jossa Tuija Söyrinki hoiteli hommat.
Paikalliskohteet ja matkaopastuksen Pietarissa hoiteli
Ludmila Smirnova-Aho kiitettävästi ja tunnetulla tarmollaan
ohjaili meitä matkalaisia. Mallitoimikunta tunsi vastuunsa
ja esiintyi sen mukaisesti asiallisesti ja kohteliaasti, ollen
hyvinkin kiinnostunut vierailukohteista ia isännistämme.
45

Vierailukohteet olivat yllättävänkin hyviä tasoltaan.
Ammatillinen taso (valumallien vaikeusaste) on korkealla
tasolla, tekninen taso (koneet, tilat ja välineet) riittäviä
niille materiaaleille ja tekniikoille, joita matkallamme nähtiin. Tilat olivat erinomaiset kooltaan ja toimivia venäläiselle vaatimustasolle. Isännät olivat ystävällisiä, eikä mitään
peitelty, kaikki näytettiin vierailla avoimesti ja vastattiin
kysyttäessä.
Mallivarusteet olivat kauttaaltaan massiivipuuta (havupuuta). Vaneria käytettiin uloslyönneissä, ei valumalleissa
ja/tai keernalaatikoissa. Muovimallitekniikka ei ollut käytössä lainkaan, eikä sähköistä mallinvalmistusta.
Parhaat kiitokset Tampereen Ammattiopiston johdolle,
joka mahdollisti tämän matkan. Erityiskiitokset myöskin
mukana olleille yrityksien edustajille, jotka hoitelivat juoksevat kulumme Pietarissa. Uskon ja olen varma, että tämänkaltainen yhteistyö tulee kantamaan hedelmää tulevaisuudessa. Toimivaan ja tulokselliseen yhteistyöhön tarvitaan
aina hyvin toimivia, kyräilemättömiä henkilösuhteita ja
tämänkaltaiset yhteydenotot tuottavat juuri niitä.
Olen varma, että venäläisten isäntiemme vierailu, jonka
suunniteltiin tapahtuvan tulevana syksynä 2007 Suomessa ja
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marraskuussa Pietarissa järjestettävä kontaktitilaisuus tulee
tuottamaan sellaista yhteistyötä, jota maamme tarvitsevat.
Matkan ”mystiﬁointia” voisivat olla myöskin mallilehtorin tuntemukset, jotka kummastuttivat kirjoittajaa. Osalla
matkan Kannaksen osuutta tuli kirjoittajalle kummallinen
tunne, vähän matkaa sen jälkeen, kun olimme ohittaneet
vanhan valtakuntien rajajoen. Omituinen tunne rinnassa
saattoi johtua siitä, että edesmennyt isäni Pekka Pohjalainen
oli syntynyt ja nuoruutensa elänyt juuri näillä seuduilla,
jossa matkasimme. Onkohan ihmisellä olemassa jotain
”geneettistä muistia”, joka muistutti kirjoittajaa kulkemisesta esi-isien syntysijoilla. Kuka sen tietää?
Kari Pohjalainen.
Mallilehtori
(Karjalaisevakkojen vanhin poika)
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OY DIACO AB
Valimoteollisuuden laitetoimittaja jo 50 vuotta
Tärkeimmät yhteistyökumppanimme:

Valimoalan
Golfopen 2007
Kisa pelattiin loistavassa säässä jälleen Ruukkigolﬁn kentällä. Kenttä oli loistavassa kunnossa ja tulokset sen mukaiset, jossa monet useamman vuoden osallistujat tekivät
parhaat tuloksensa.
Osallistujamäärä tippui edellisestä vuodesta 10 henkeen,
vaikka osallistujen joukossa oli myös kansainvälistä väriä
Clas-Åke Andtman Ruotsista, joka käytti hyväkseen vieraskoreisuutta ja vei kaikki 2 kpl kiertopalkintoja mukaansa.
Voittotulos Schratch sarjassa 85.

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

Tasoitukselliset tulokset
1. Clas-Åke Andtman
73
2. Krister Lundqvist
78
3. Olli Karhunen
81
4. Antti Zitting
81
5. Olli-Pekka Salovaara 88
6. Antti Lehtonen
90
7. Ossi Levander
94
8. Mika Tolppala
100
9. Ilkka Meriläinen
100
10. Urpo Kallonen
104

Künkel-Wagner GmbH
Kaavauskoneet ja sekoittimet
PUMA valukoneet (SLS)
Voittajan pytyn nosto.

Tämän vuoden kisa pelattiin poikkeuksellisesti viikko aikaisemmin kun aikaisempina vuosina.
Ensi vuonna palataan taas vanhaan käytäntöön eli toinen
tiistai kesäkuussa 10.6.2008 klo 14.00 alkaen.
Kaikki alalla jotenkin mukana toimivat tai toiminneet
mukaan kisaan joten saataisiin pytyt takaisin koti-Suomeen.
Pankaa jo ylös allakkaan ja puskaradiomarkkinointi
käyntiin.
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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
Gebr. Wöhr GmbH
Jatkuvatoimiset kaavaushiekan sekoittimet
OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09-6821544 fax 09-6821778
e-mail: diaco@diaco.fi
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mallijaosto

Sattumia ja
tapahtumia
Kari Pohjalainen
Valumallinvalmistuksen sähköiseen seurakuntaan on ilman
kastamista männäkesänä liitetty Ris-Pert Oy Tampereen
Herwoodista. Siellä sitä Alexander Strakh ja Pekka Varttila
suu messingillä seuraavat kuinka sähköinen poika (vai tyttö)
painaa ja odottelevat mallitilaajia taloon.
###
Ei se isojen valumallien sähköinen mallinvalmistus loppunutkaan maassamme, vaikka pahalta näytti. Mainion Valimoviestimme ilmaantumisen aikoina tiedetään jo enemmänkin asiasta. Nyt vielä pitää kirjoitella rajoitin päällä.
###
Mämmin Erkin, Herwoodissa pari vuotta kärvistellyt jälkeläinen, Aki Mämmi on ilmeisesti seuraava malliveistämön
sukupolven vaihdoksen kohde. Kunhan vain Erkin mönkijävammautunut olkapää ehtii parantua riittävästi ennen
58-vuotissyntymäpäivää. Koitahan hoitaa Erkki käsi kuntoon
siellä Puhoksella.
###
Marraskuun lopuilla, eli 21.–23.11.2007 Pietarin pormestari ja Itämeri instituutti järjestävät isot seminaarit Pietarissa,
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jonne toivotaan suomalaista teollisuusosaamista. Siellä sitä
löytyy markkinoita, joita ei vielä ole täytetty. Olkaapahan
kuulolla ja ilmoittautukaa.
###
Hervannassa on astunut uusi ryhmä jälleen ruotuun opiskelemaan mallialan saloja. Uusia mallipuusepän taimia on 6
innokasta Häkkisen Tonin hellässä huomassa.
###
Valimoproffamme Orkkaan Jussi kävelee nykyisin kuin
ennen urheiluvammaansa ja odottelee edelleenkin kutsua
yhdistyneiden valimoiden jalkapallojoukkueeseen. Jalka on
kuulemme entistä ehompi tällä suomalaisella ”hämähäkkimiehellä”.
###
Sydänmaan Timo Hyvinkäältä on siirtynyt autonmyyntipuolelle ja lupailee kaikille valimolaisille tuntuvaa alennusta, jos ostosalueena on alue, joka kuuluu Timon reviiriin.
Ent. Mallilehtori
Hervannasta
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Erikoisvalu H. Laakso Oy

Lapuan Valu

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

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

Harjavallan Valu Oy

Mallinveistämö V Hakkarainen Oy

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

Akkutie 4
00770 HELSINKI
Puhelin (09) 3858 388
Faksi (09) 3858 809
www.vhakkarainen.fi

Mallivaruste Koski Oy

Karttunen Malliveistämö Ky

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

Muurarintie 6
36200 KANGASALA
(03) 379 1330
http://soonyritys.net/malliv-karttunen

Peiron Oy

Procatec Oy

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

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

Suutarilan Valimo

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

6APAATA KAPASITEETTIA

Ulefos NV Oy

Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 4034600
www.ulefosnv.fi
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Ins.tsto. AX-LVI Oy
PL 428
33101 TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.axcons.fi

Bet-Ker Oy

PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
(08) 410 5600
www.betker.fi
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TOP FOAM OY LAHTI
HALLINKATU 1
15300 LAHTI
P. 03 884 0740
F. 03 884 0744
JARI PEKONEN
0500 843059
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valimoperinne

Antti Valonen

Lapsuusmuistelmia
Olen silloin tällöin ajatellut tämän tehtaan muuttumista. Tulin jo pikkupoikana tänne töihin joksikin ajaksi.
Siitä on nyt lähes 70 vuotta. Täällä oli silloin insinööri Frei,
joka oli isän kanssa tuttu. Hän tuli meille jollekin asialle.
Kun hän näki minut, sanoi hän: ”Teillähän on noin iso poika. Antakaa se tehtaalle. Saahan vähän kahvirahaa”. Isä
sanoi, että kyllä hän mielellään antaa, jos poika siellä jotakin
voi tehdä. Minusta oli hauskaa, että pääsin työhön. Minä
olin silloin vähän yli 10 vuotta. Kun menin tehtaalle, vei se
sama insinööri minut pulttipajaan. Siellä oli sellainen kone,
missä tehtiin muttereita. Hän sanoi: ”Nyt sinä rupeat lämmittämään tätä uunia”. Siinä kuumennettiin ne raudat,
joista tehtiin muttereita. Siinä oli lähellä toinen kone, jota
sanottiin freeskoneeksi. Sillä laskettiin ”kraatit” pois muttereista. Insinööri sanoi, että sitten pääsen tähän koneeseen,
kun tulen isommaksi. Yötuurin edellä en koskaan osannut
päivällä nukkua ja niinpä sattui kerran, kun olin yöllä työssä, että mennessäni hakemaan hiiliä hiilihuoneesta nukuin
sinne. Ja kenties nukkuisin vieläkin, jollei rotta olisi alkanut
purra sormiani, jolloin heräsin.
Kerran tuli valimosta luokseni muuan poika, joka sanoi,
että ”putskopissa” on paljon parempi olla. Minä uskoin ja
vaihdoimme hommia. Mutta sainkin kuitenkin ennen pitkää
huomata, että olin hävinnyt kaupassa. En ollut siellä kauan,
vaan läksin pois. Siihen aikaan ”putskoppi” oli pieni. Se ei
ollut paljon isompi sitä huonetta, jossa nyt asun. Tämän
vuoksi sitä kopiksi sanottiinkin, nykyään kuitenkin puhdistamoksi. Silloin oli putskopissa kolme kyynärää pitkiä
penkkejä. Niillä istui mies kummassakin päässä, jalkojen
välissä pata, jota hangattiin tiiliskiven palasilla. Sen jälkeen
pyyhittiin säkinkappaleilla siksi, kunnes pata oli kirkas.
Siihen aikaan valettiin vain pieniä patoja, padanjalkoja,
jalkapannuja, paistinpannuja. Isoja patoja ei paljon valettu
ja helloja ei näkynyt kuin joissakin herrasperheissä. Kaikkina päivinä ei tähän aikaan valettukaan. Valureita ei ollut
monta. Luulen, että he kaikki olisivat yhtä aikaa mahtuneet
syömään tähän huoneeseen, jossa nyt asun. Muistan vieläkin,
kun oli valupäivä, miten meidän mestari seuraavan päivän
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• Eläkeläinen Juho Fredrik Laineen kirjoitus Lapsuusmuistelmia
Högforsin tehtaan valimosta ja konepajasta on noin 125 vuoden
takaa, noin vuodelta 1881. Se julkaistiin Kymi-yhtymän henkilökunnan lehdessä nro 1/1950, josta lainaus.
•Tehtaan omistivat tällöin Bremerin veljekset, toimitusjohtajana oli
1871–1885 valtioneuvos Walfrid Bremer.
•Juho Laine oli syntynyt Uudenmaan läänin Pyhäjärvellä 1871 ja
kuoli synnyinseudullaan nykyisessä Karkkilassa 1956. Laine oli
työssä Högforsin tehtaalla Karkkilassa myös aikuisiässä ja siirtyi
eläkkeelle yövartijan tehtävistä 1948, 41 palvelusvuoden jälkeen.
•Juho Laine toimi myös paikallisen seurakunnan kirkonkellojen soittajana, jatkaen tehtävää myös eläkkeelle siirtymisensä jälkeen.

aamuna tuli putskopista ja pyysi minua kanssaan vähän
kävelemään. Kirjoittelin aina muistiin, kun hän saneli, osasin näet jo vähän kirjoittaa silloin.
Aikaisempina aikoina tuotiin Korven pysäkiltä kaikki rauta
ja koksi hevosilla. Omassa masuunissa tehtiin myös vähän
lisää rautaa. Jos nyt tarvitsisi tuoda hevosilla kaikki se rauta, mitä Högforsin Tehtaalla käytetään, täytyisi siinä olla
todella hevonen varsoineen. Silloin ei ollut paljon miehiä,
mutta ei ollut paljon herrojakaan. En enää muista niitä
montaa, Bremerin pojat, Matin ja Tuuren muistan, ja sitten
oli joku sellainen, jota sanottiin förvalttariksi. Lindström
hän oli nimeltään ja kova metsämies. Aina kun hän tuli
vastaan, hän kysyi: ”Oletko näke yks’ jänes?”. Sitten oli
ulkona Grönlund, jota sanottiin ”uskolliseksi Jussiksi”. Sen
nimen hän kyllä ansaitsi. Siihen aikaan ei ollut lainkaan
siivoojia, mutta Grönlundilla oli kori ja luuta sekä lapio, ja
aina, kun oli vähänkin aikaa, niin kyllä siivosi paikat puhtaiksi. Hän otti vastaan kaiken, mikä tuotiin Korven pysäkiltä, raudat, koksin ja hiilet. Silloin tarvittiin paljon puuhiiliä
masuunissa ja vähän pajassakin. Siivottavaakin riitti, sillä
padat ja pannut piti topata heinillä ja pahnoilla. Tiet olivat
niin huonossa kunnossa, että jollei tavaroita hyvin topattu,
niin sai tuoda takaisin ”piippuun” uudelleen sulamaan. Kun
miehet taas tulivat Korvesta rautakuormien kanssa, tuli
jälleen paljon roskaa, mutta Grönlund siivosi taas. Kyllä sellaisen miehen hauta kannattaisi laittaa joka kevät kuntoon.
Tehtaallamme valmistettiin myös takorautaa. Täällä oli
kaksi uunia, toinen oli sellainen, mihin heitettiin kaikenlaista romurautaa, ja kun se suli, otettiin se pois ja vietiin rauVALIMOVIESTI 3 • 2007

Laineen perhe asui omakotitalossaan ”Nyhkälän Harjun rinteellä”, jossa oheinen kuva otettu noin 1950. Juho Fredrik Laine s.1871, k. 1956. Puoliso
HildaVilhelmiina s. 1874, k. 1961. Perheeseen kuului myös poika Torsti Laine s. 1910, k. 1979. Torsti oli myös työssä Högforsin tehtaalla sähköasentajana, josta tehtävästä siirtyi Karkkilan seurakunnan suntioksi.

takärryissä sellaisen ison vasaran alle, joka hakkasi tai takoi
sen. Sen jälkeen rauta laitettiin toiseen uuniin, ja kun se
vielä uudelleen kuumeni, pantiin se valssiin. Näin siitä
tehtiin monia eri rautalajeja. Siihen aikaan ei ollut mitään
moottoreita eikä turpiineita, vaan ainoastaan vesipyörä,
joka käytti kaikkia koneita. Tämän jälkeen tuli kuitenkin
pian uusi hallitus, tuli patruuna Ramsay. Hän alkoi jo vähitellen kehittää turpiinia ja kaikenlaisia muita koneita. Muutenkin tehdasta alettiin laajentaa. Tällä patruunalla oli
suuri koira, jonka nimi muistaakseni oli Karhu. Se oli ahkera kirkossakävijä. Pyhäaamuisin, kun kellonsoittaja
soitti aamukelloa, tallusteli koira kirkkoon ja meni keskelle
käytävää makaamaan ja vielä niin lähelle alttaria, että papin
täytyi väistää, kun meni alttarille. Koirilta oli tosin pääsy
kirkkoon kielletty, ja jos koira tuli kirkkoon, oli suntion
määrä ajaa se ulos, mutta Karhu ei ollut koskaan tietävinäänkään. Suntion ulos-komennuksesta se katsoi suntiota
niin vihaisesti, että tämän oli paras mennä pois keppeineen.
Kirkonmenojen loputtua lähti se heti kirkkoväen mukana
ulos. Silloin kävi tehtaalaisia vielä runsaasti kirkossa. Kirkko oli aina melkein täynnä.
Myöhemmin alkoi tehtaalle tulla herrojakin lisää, sillä heitähän tarvittiin, kun tehdas suureni. Niinpä tuli jostakin
Karjalasta muuan hyvin nuori, pulska poika, joka sattui
pääsemään konttoriin, luultavasti joksikin juoksupojaksi.
Hänellä oli tietysti hyvä onni, sanotaan, sillä hän edistyi
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niin, että oli lopulta tehtaan johtaja. Mutta kun jälleen tuli
isännän vaihdos, tällä kertaa kamariherra Linder, joutui hän
pois. Muistan vielä jotakin hauskaa siitä kamariherrasta,
josta olin saanut kuulla isoilta ihmisiltä. Oltuaan täällä
jonkun vuoden rakastui hän papin tyttäreen. Tämä oli kaunis tyttö, joskin sulhasessakin oli kokoa ja näköä. niinpä
päätettiin perustaa oma koti, mutta siinä oli yksi paha mutta, sillä pappilassa ei oikein suopeilla silmillä katseltu tyttären sulhasta. Muut kai pitivät hänestä, mutta ei morsiamen
isä. Minä en kylläkään tiedä mitään varmaa, mutta aikaihmiset vain näin kertoivat. Sitten tehtiin joka tapauksessa
sellainen päätös, että sulhanen menee kysymään morsiamen
vanhemmilta, saako hän tyttären. Tämä oli vanhaan aikaan
tapana. Minäkin tein niin ja minulle annettiin myöntävä
vastaus. Heidän ei käynyt niin helposti. Mutta he olivat
tehneet sellaisen sopimuksen, että he kielteisessä tapauksessa lähtevät yhdessä. Niin sulhanen sitten meni ja aloitti
asian. Mitä hänelle sanottiin, sitä en tiedä, mutta niin kuitenkin kävi, että sulhanen tuli ovesta ulos ja morsian ikkunasta, ja niin sitä lähdettiin pappilasta. Minä en tiedä, onko
tämä totta, mutta näin aikaihmiset sitä puhuivat. Vähän ajan
kuluttua pappi kuitenkin kuulutti oman tyttärensä avioliittoon
ja onnellinen avioliitto siitä tulikin.
Niin – näin sitä elettiin ennen vanhaan.
Juho Fredrik Laine
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valimoperinne
Valimoveteraani Reino Luodon kaskuja
Karkkilasta menneitten vuosien saatossa

*– Älkäi vaan sanoko, että meillä tulee vesi sisään, nostavat viälä vuakraa, varoitteli Högforsin valimossa sanan
valmiudestaan tunnettu Frimanin pappa, kun asuntonsa
Nurmelan katto vuosi.
*– Jumaat laikkaa, mut simmoinen miäs on viätävä kiiruust lääkäriin kenen sinnen mieli tekee, sanoi valuri
Aholan Arvo, joka oli ollut eläkkeellä valimosta vasta
muutaman viikon ajan, kun miehet tiedustelivat, jos häneen tekee sinne vielä mieli.
* Omalaatuisuudestaan tunnettu Mäkisen Lauri, valimon
heikkamylläri, osti itselleen uusia kenkiä. Myyjätär vähän
ihmetteli, kun Lauri ei sovittanut lainkaan kenkiä jalkaansa, mistä sitten huomauttikin:
– Mitäs mää heittii – mää katon vaan, et niis o hyvät nyörit.
* Kerran keväisen kauniina päivänä Kalle liikkui kalakuormineen kylällä. Taittaessaan taivalta pisti siinä vähän
lauluksikin ja hevonen sai kulkea omia aikojaan. Näykki
silloin tällöin tien ohesta ruohotupon ja pysähtyi lopulta
kokonaan nuuskimaan tielle läikkynyttä maitoa. Lopulta
havahtui Kallekinja ryhtyi katselemaan, mikä hevoselle
oli tullut.
– Ai, ai, et hevosenkin pitää olla kun pahat kakarat. Niin
kun et nyt sitä kotool sais.
* Friskin Kalle auttoi puiden pilkkomisessa meijerskää
Nyhkälän meijerillä. Apulaisena siellä oli kauniin puoleinen Miina niminen neitonen, johon Kalle oli ihastunut.
Tarttui kerran tyttöä salaa takaapäin, mistä toinen ei tietenkään pitänyt, vaan antoi Kallen poskelle aikamoisen
tillikan.
– Älä nyssentään räjährä, vaikka nimes onkin Miina,
sanoi Kalle rauhalliseen tapaansa ja siveli poskeaan.
* Pyhäjärven murretta on moitittu aina rumaksi. Palmun
Olli joutui omakohtaisesti kokemaan tämän asian suorittaessaan asevelvollisuutta.Palveli yksikössä, jossa oli
tavallista keljumpi vääpeli. Kerran iltalomalla pojat päättivät kostaa ja sanoa asianomaiselle vääpelille puhelimitse muutamia valikoituja sanoja. Olli tarjoutui soittajaksi,
jota toiset eivät hyväksyneet.
– Sää et soita. Sul on niin saatanaan ruma murre, et se
tuntis heti.
* Kaksikymmentä luvun radiolähetykset olivat kuuluvuudeltaan varsin heikkoja. Tavallisesti erilaiset sivuäänet
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ujelluksineen, eivät olleet mitenkään harvinaisia. Kerran
taasen sakki oli kuuntelemassa tehtaan seurojentalolla
lähetystä, kun mukana ollut Takalan Heikki ryhtyi selostamaan mainittuja ylimääräisiä ääniä:
– Nyt se portteri on jossakin kapakassa ja juapunneet
pitäävät siellä omaa pulinaansa.
* – Jukolaut, mut kyl toi aatteellisuus on nykyisin köykäisis kantimis, manaili Högforsin tehtaan pääluottamusmies
Aallon Aleksi, kun väki ei enää viihtynyt kokouksiss.
– Nyt tarttee kottoo ensteks, jos televisiost tulee Pleiton
Pleisi, ennein kuin kutsuu väkee kokoukseen. Oikein
hävettää, kun ihmiset ruppee puhumaan kylään menost,
tai viarairen tulost ja lähtee pois kesken kokouksen, kun
tarttee ehtii television viäreen.
* Konekaavaamon miehet Tammen Kalle ja Laakson
Juho, kovat tupakkimiehet, tekivät vedonlyönnin jälkeen
tupakkilakon. Juho yllätti kuitenkin toisen savuttelemassa
ﬂaskukasan takaa ja hihkasi riemusta.
– Mitäs jukolaut Kallei sää oikein teet?
Kalle ei ollut kuitenkaan tietääkseenkään toisen huomautuksesta, vaan veteli pitkiä henkisavuja ja ähisi.
– Voi hyvä mies. Tarttee täs nys sentään eres vähän henkein pitimiks.
* Petterssonnin Birjeri, entinen högforsilainen työnjohtaja, oli käymässä vuosien jälkeen tehtaalla, kun vastaan tuli
yli-ins. Alander, pyytäen Birjeriä käymään hänenkin luonaan. Näin sitten tapahtuikin. Vaihdettuaan ensi kuulumiset, insinööri kysyi vierailtaan:
– No Pettersson. Miltä Karkkila näyttää näiden vuosien
jälkeen kun olette ollut täältä pois. Onko täällä mikään
muuttunut?
– Oi voi. Tää on muuttunnu ja paljon. Tulen juuri nuoruuden ystäväni Aarne Ekdtrömmin luota ja hänkin sanoi,
ettei, Pirkka, tämä ole enää se entinen Karkkila. Fagerkullaskin (tehtaan asuma-alue) asui ennen vanhaan Anderssonnei, Fredrikssonnei ja Landströmmei. Nyt siel asuu vain
Tuppuraisii ja Tappuraisii.
* Valimon apumiehenä toimineelta Tepolta oli rahat aina
lopussa. Laianaili estottomasti rahaa kavereiltaan, vaikka
hänellä ei ollut aikomustakaan maksaa entisiäkään velkojaan takaisin. Tuli kerran Frimannin Manein romukauppaan ja sanoi:
– Kuulehan Mauno. Enkö minä ole sinulle velkaa viisikymmentä markkaa?
– Olet, vastasi Mauno, kun luuli saavansa omansa pois.
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– No annahan vielä toinenkin viisikymppiä, niin minä
olen sinulle velkaa jämptin satasen.
* Mallipuuseppänä työskentelevä Sarlinin Jannei lyhenteli
sivutöikseen Fagerkullan asunnossaan miesten hiuksia.
Kovana puhujana, intoutui joskus asiakkaiden kanssa
väittelyyn, eikä muistanut aina liksutella konettaan. Joskus sitten asiakkaan hiukset tulivat kiskotuksi päänahasta
lähes juurineen, Kerran tässä piinapenkissä istui Mäkisen
Lauri, jolta kyyneleet valuivat vuolaina, ennen kuin Janne
havahtui:
– Herrajestas. Mut sulthan valuu veret silmist. Eihän tää
kone vaan nipistele, tiedusteli Jannei?
– Eeii, ei se nipistä yhtään. Mul tuli muutev vaan miäleisään kaikkii vanhoi asijoi, valehteli Lauri.
* Joskus 50–luvulla ilmestyi sanomalehtiin uutinen, jossa
kerrottiin, että lähes sukupuuttoon hävinnyt susi on uudelleen ilmestynyt Suomen metsiin. Sattui vielä niin, että
peto oli havaittu aivan Karkkilan lähinaapurissa Lopella.
Täälläkin oli asetettu, kaiken varalta, metsämiehet hälytysvalmiuteen.
Valimon työnjohtajana toiminut Lehdon Vihtori oli tavallista kovempi valehtelija. Valimon koppi oli täynnään
työnjohtajia, kun Vihtori teki tuloa iltavuoroon. Jysäytti
ensityökseen oikean uutispommin.
– Nyt se susi liikkuu sit jo tääl meilläkin. Oli syänny Haaviston Kuaniol talon pihast koiran ja samal viäl metrin
pätkän kettinkii.
Miesten joukossa oli myös tehtaan poliisi, joka lähti kiireesti viemään sanaa nimismies Asteljoelle, joka kutsui
vuorostaan metsämiehet kokoon. Hampaisiin asti aseistetut miehet painuivat autoineen nimismiehen johdolla kohden Haavistoa. Tulijoita odotti perillä yllätys, pedon saaliiksi Vihtorin ilmoittama koira, tervehti iloisella haukullaan tulijoita. Samalla miehille paljastui, että Vihtori oli
vetänyt heitä huulesta pahemman kerran. Tapahtumalle
tietenkin naurettiin makeasti, mutta harmistunut tehtaan
poliisi uhkasi syyttää Vihtoria peroksesta. Rauhoittui
kuitenkin ja asia unohdettiin lopullisesti.
* Valimon santamylläri Kustaa Peltonen oli innokas kalamies. Kävi säännöllisesti kotimökkinsä läheisyydessä
virtaavassa joessa kalassa. Toi aina keväisin tietoa valimoon milloin hauki oli kutenut mainitussa joessa. Ilmoitti
tästä vähän omituisella tavalla.
– Johan kuttes.
Tästä sanonnastaan pappa tunnettiinkin jatkossa ”Kuttes
Peltosena”.
* Peltonen oli lähijärvellä kalassa, kun hänen veneensä
eteen osui useampia haukia. Pappa valitsi joukosta isomman jota löi voimiensa takaa airolla. Kertoi tästä tapauksesta sitten valimossa.
– Ai, jai, jos tei miähet olisitte kuullu, kun se hauki huusi.
* Kuttes-Peltonen tarkkaili myuös luontoa ja luonnon
tapahtumia, mistä sitten ennusti tulevia säätiloja. Joskus
ne osuivat kohdalleen, mitä työtoverit sitten kilvan kehuiVALIMOVIESTI 3 • 2007

vat. Pappa pyyhki tyytyväisenä pitkiä viiksiään, samalla
todeten:
– Jos jotain tietää, niin koht haukutaan noiraks.
* Tehtaan edustaja vei joulutervehdystä yhteismajoituksessa asuville valimon poikamiehille. Jakoi jokaiselle
pienen paketin ja sanoi muutaman lämpimän sanan. Eräs
asukkaista esitti sakin yhteisen kiitoksen.
– Jos määkin muutaman sanan. Om mulkin ollu joskus
koti. Olemmää kaks kertaa käynny ruattiski. Toisel kerral
minult viätiin kapslaukku. Vaikkei siim muuta ollu kul
likaiset haalarit. Mut jos mää olisin saannu sev varkaan
kii, niin se olis kuallu. Emmää täs nym mitään muuta.

Välillä liikutaan
vanhan tehdasmiljöön ulkopuolellakin
* Markkinatorin kahvinkeittäjä Hjerpin mamma, muutti
vanhoilla päivillään poikansa luokse Helsingin Vallilaan.
Istui asemalle menevän muuttokuorman nokalla, josta
huusi jäähyväisiä virkamies-saunan hoitajalle Enqvistin
mammalle.
–Tulka teikin joskus muu kattomaan, mut tulka sit sil
raitiovaunul missä on K persees.
* Ammattiosaston toimesta ostettiin seurojentalolle 20luvulla paristokäyttöinen radio. Harvinaisuutta käytiin
kuuntelemassa suurin joukoin. Radiolähetykset olivat
joskus iltamienkin ohjelmanumeroina. Pyhäiset kirkonmenot kuuluivat myös kuunneltuimpiin. Kerran miehet
viettelivät pyhäaamuna kirkkoon matkalla olevan Kivi Lehtoskankin kuuntelemaan jumalanpalvelusta. Mamma
kuunteli lähetystä ihmeissään, mutta ei kuitenkaan uskonut sen aitouteen, vaan väitti:
– Ei toi tul mistään kirkost. Se on Backmannin Mauno,
joka laulaa ja puhuu ton vehron takaal.

Koonnut Antti Valonen
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MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

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

KÄRKIMALLI OY
KENKÄSEPÄNTIE 7
68660 PIETARSAARI

Puh. (06) 7234 442
Faxi (06) 7234 436
kaj.haavisto@karkimalli.fi

Tarjoamme asiakkaillemme
• Huippuluokan valumallit
• Puusta ja muovista
• Pienistä isoihin
• Myös CAD-CAM valmistusta

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

mallikolmio@yritys.tpo.
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Hyvät asiakkaamme/yhteistyökumppanimme
Meca-Trade Oy ja JP Ferroset Oy ovat
yhdistäneet liiketoimintansa 1.7.2007 alkaen.
Yrityskaupan yhteydessä Meca-Trade Oy lunasti
kokonaisuudessaan JP Ferroset Oy:n
osakekannan.
Meca-Trade Oy:n pääomistajana jatkaa
Tapani Järvinen ja osaomistajana Jari Paulasuo.
Yhtiöiden liiketoimintoja tullaan hajauttamaan
tulevaisuudessa eri henkilöiden vastuulle, mutta
toistaiseksi yhteydenotot materiaalitoimitusten
osalta toimivat kuten aiemminkin.
Toistaiseksi JP Ferroset Oy jatkaa toimintaansa
tytäryhtiön muodossa ja varsinainen fuusiointi
Meca-Trade Oy:n tullaan toteuttamaan erikseen
ilmoitettavana ajankohtana.
Meca-Trade Oy:n toimitusjohtajana jatkaa
Tapani Järvinen.
Lisätietoja antavat Tapani Järvinen ja
Jari Paulasuo.
Ystävällisin terveisin Meca-Trade Oy
Tapani Järvinen
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Jari Paulasuo
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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
Artekno-Metalli Oy
Aakkulantie 46
36220 KANGASALA
(03) 244 7600, www.artekno.ﬁ
JP Ferroset Oy
Lähdetie 30
40530 JYVÄSKYLÄ
(014) 372 2211
jari.paulasuo@jp-ferroset.inet.ﬁ
Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.ﬁ
Beijer G & L Oy
Elannontie 5, 01510 VANTAA
(09) 6152 0550
www.beijers.ﬁ
Stena Metalli Oy
Pajakatu 7 - 9 ,11130 RIIHIMÄKI
010 802 323, www.stenametalli.ﬁ
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TEK-MUR
Tekninen Muuraus Oy
PL 3, Karsikkokuja 17C
01361 VANTAA
(09) 8386 4300, www.tek-mur.ﬁ
Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600 KARKKILA
(09) 225 9281, www.malliapu.ﬁ
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 Nordic Oy
Hatanpään Valtatie 26
33100 TAMPERE
(03) 358 1700, www.tyrolit.ﬁ
Termorak Oy
Aittomäentie 1
33880 Lempäälä
0207 680 600, www.termorak.ﬁ
Keskipakovalu Oy
Kauppilaisenkatu 9
33730 TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.ﬁ
Toivakan Mallinnus Oy
Toivakantie 27 B
41660 TOIVAKKA
(014) 871 902
www.toivakanmallinnus.ﬁ
Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
(09) 675 166, ravatek@ravatek.ﬁ

Leinovalu Oy
Leinonkatu 5, 24100 SALO
(02) 77500, www.leinovalu.ﬁ
Metso Paper
Valkeakoski Oy
PL 125, Niementie
37601 VALKEAKOSKI
020 482 170, www.metso.com
Alteams Oy
PL 9, Hyttipojankuja 2
02781 ESPOO
0201 339 500, www.alteams.com
Metso Lokomo Steels Oy
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

PME - Trading Oy Ltd
Jäspilänkatu 19 A
04250 KERAVA
(09) 242 9081
www.pme-trading.com
Karhuvalu Oy
Hitsaajantie 40, 26820 RAUMA
(02) 634 1400, info@karhuvalu.ﬁ
Karttunen
Malliveistämö Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
(03) 379 1330
http://soonyritys.net/malliv-karttunen
Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800, www.selcast.ﬁ
Metallikonepaja Oy
49200 HEINLAHTI
(05) 220 1100
Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2, 27430 PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.ﬁ
Insinööritoimisto
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101 TAMPERE
(03) 2680 111, www.axcons.ﬁ
Alphaform RPI Oy
Aholantie 17, 21290 RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.ﬁ

Teknos Oy
PL 107, Takkatie 3
00371 HELSINKI
(09) 506 091, www.teknos.ﬁ

KM-Valu Ky
Teollisuustalo,
40900 SÄYNÄTSALO
(014) 337 3200, www.km-valu.ﬁ

Viasveden Hiekka- ja
Kuljetusliike Oy
Vanha Raumantie 811, 28660 PORI
(02) 6471 230
www.viasvesihiekka.ﬁ

Specialvalimo J. Pap Oy
Niittyrinne 3, 02270 ESPOO
(09) 888 1188
www.specialvalimo.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

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

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

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

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

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

www.leinovalu.ﬁ
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valimomuseo

Suomen Valimomuseo
PL 50,Tehtaanpuisto
03601 Karkkila
Puhelin (09) 2250 5261
(arkisin kello 8–16)
janne.viitala@karkkila.ﬁ
www.karkkila.ﬁ

Valimomuseo on kuuminta hottia!
Moni lukija varmaan tietää, että Valimomuseoon on
alkukesällä saatu Tampereelta Lokomon pihamaalla kököttänyt sukelluspallo. Asiasta on mainittu tälläkin palstalla ja
Paavo Tennilä on kertonut pallon vaiheista useaan otteeseen.
Pieni kertaus lienee kuitenkin paikallaan.
Tampereen Lokomon tehtaalla valettiin 1980-luvulla Neuvostoliitolle kolme teräksistä sukelluspalloa, joilla pystyi
pääsemään aina 6 km syvyyteen. Aikaisemmilla sukelluspalloilla oli kyetty pääsemään 2 km:n syvyyteen. Palloja
sanottiin tarvittavan tieteellisiin tutkimuksiin, vaikka tosiasiassa Neuvostoliitolta oli uponnut ydinsukellusvene
kuuden kilometrin syvyyteen. Yhdysvallat, joka ei uskonut
pallojen valmistuksen olevan teknisesti mahdollista, hätkähti, kun pallojen valmistuminen näyttikin mahdolliselta.
Presidentti Koivistolle lähetettiin kirje, jossa kiellettiin
pallojen vienti NL:oon tai muuten eräiden suomalaisten
yritysten lisenssihakemuksia ei hyväksyttäisi. Kiristykseen
ei suostuttu, ja NL:oon toimitettiin kaksi palloa sekä niiden
Raumalla valmistetut kantoalukset 1987. Yksi pallo jäi ns.
varalle Tampereen tehtaalle. NL:n hajoamisen jälkeen pallot
tuotiin huollettavaksi Raumalle 1992. Tämän jälkeen toinen
palloista vuokrattiin Titanicin etsintöihin ja myöhemmin
Titanic-elokuvan kuvauksia varten. Pallot kuuluvat nykyisin
Venäjän tiedeakatemian oseanologian osastolle.
Sukelluspallot ovat ylittäneet, tai pikemminkin alittaneet,
viime aikoina uutiskynnyksen uudemman kerran. Aikaansa
seuraavat ihmiset ovat varmasti havainneet Venäjän harrastavan tutkimusmatkailua paikassa, jossa ei ole ennen käyty.
Kuussakin on tosiaan jo käyty, mutta ei pohjoisnapaa peittävän jään alla. Ei ennen tätä hetkeä. Tarkalleen 2.8.2007
klo 11.08 Suomen aikaa Artur Tšilingarovin johtama retkikunta laskeutui merenpohjaan. Ja millä muullakaan sinne
mentiin kuin Rauma-Repolan valmistamilla sukellusaluk60

silla! Varmemmaksi vakuudeksi joku oli käynyt räppäisemässä liki 4300 metrin syvyydessä uljaan valokuvan kahdesta vierekkäin meren pohjaa tutkivasta aluksesta. Uutistoimisto Reutersin levittämä kuva todistettiin, taaskin suomalaisvoimin, lähes välittömästi väärennökseksi; kuva oli
napattu suoraan Titanic elokuvasta. Tökeröstä huijauksesta
huolimatta tutkijapiirit ovat (melko!) vakuuttuneita siitä,
että merenpohjassa todellakin on käyty. Hurraa Suomen
valimoteollisuus ja eläköön Suomen Valimomuseo, jonka
hallussa kolmas valmistunut pallo nyt on!
Valimomuseon, ja ennen kaikkea sen amanuenssin, riemu
olisi vieläkin suurempi, jos sukelluspallo olisi jo yleisön
nähtävillä. Näin ei kuitenkaan ole, sillä pallo ei mahdu
Valimomuseorakennuksen sisälle. Vaihtoehtoja pallon kunniakkaaksi sijoittamiseksi on toki jo mietitty. Monelta taholta kuulunut mielipide on, että ”museoonhan se kuuluu”.
Se on myös oma mielipiteeni. Se kuitenkin edellyttäisi
jonkinlaisen lisärakennuksen rakennuttamista. Toinen vaihtoehto on pallon sijoittaminen jonnekin tienvarteen herättämään yleisön mielenkiinto. Sekin vaihtoehto edellyttäisi
rakennustoimenpiteitä. Päätös pallon sijaintipaikasta tulee
siis vielä jonkin verran kestämään ja senkin jälkeen menee
vielä tovi, ennen kuin pallo on paikallaan. Kärsivällisyyttä
siis, hyvä valimoväki, ennen kuin ryntäätte museoon sankoin
joukoin sukelluspalloa etsimään! Sukelluspalloa odotellessa kannattaa tulla katsomaan vaikkapa museon Kadonneen
hopearaha arvoitus -trilogian toinen ja kolmas osa, Lohjan
ja Vihdin tekemät osuudet. Karkkilan osuus Högforsin
emalin muodossa on puolestaan kiertämässä ensin Vihdin
ja sitten Lohjan museot. Hopearaha-iloittelu jatkuu aina
kevääseen saakka.
Janne Viitala
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Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf
Jäsennumero

Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä

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 hakemus 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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Uudet verkkosivumme ovat nyt auki osoitteessa www.spminerals.ﬁ!
Toimitamme valimoille mm.
kvartsihiekkaa, kromiittihiekkaa, zirkonihiekkaa, hartsattau hiekkaa,
natrium- ja kalsium bentoniittia, kivihiilijauhetta, vermikuliittia, teräshiekkaa, furaani- ja alkaalista fenolihartsia, tulenkestäviä massoja, valusuodattimia teräkselle ja raudalle, vesi- ja alkoholiohenteiset peitostetta,
hematiitti- ja grp harkkoa
Myynti
Micke Forsblom,

puh. 0400 674 200,

m.forsblom@spminerals.ﬁ

Tilaukset
Liisa Salonen,
Tuula Pohja,
Anneli Leijavuori,

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

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

SP Minerals Oy Ab
Vihdintie 4-6
03100 NUMMELA
puh. 010 217 9800
fax. 010 217 9801
www.spminerals.ﬁ
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SVY / Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY

Palautusosoite:

Joukkokirje
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