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puheenjohtajan palsta

Marko Riihinen

Eräs tuttavapariskunta palasi loppukesästä Aust-

raliasta asuttuaan tuol’ puol’ palloo vuoden verran. Yllätyin
melkoisesti, kun he melkein ensimmäisessä lauseessaan
totesivat, että on taas erittäin mukavaa asua Suomessa,
jossa voimme nauttia neljästä vuodenajasta. Isäntä oikein
odotti Suomen räntäsateita ja talven pakkasia, eikä vakuutteluistani huolimatta uskonut, että mielestäni kesä jäi tänä
vuonna väliin. Jäin tuona sateisena kesäpäivänä, yhtenä
niistä, miettimään näitä kuulemiani ajatuksia. Asioihin on
todellakin otettava joskus riittävästi etäisyyttä, jotta osaamme niitä arvostaa. Kesä jäi taakse ja syksy tuo tullessaan
uudet haasteet.
Valoa pimenevään syksyyn tuo yhdistyksemme vuosikokous, järjestysnumeroltaan 61. Tällä kertaa olemme saaneet
kutsun länsirannikolle, kokousisäntänä toimi URV ja kokouskaupunkimme on merellinen Uusikaupunki. Lokakuu on
varsin tapahtumarikas, sillä jo vuosikokousta seuraavalla
viikolla jäsenistöämme matkaa Turkkiin, jossa tutustutaan
tämän valutuotannoltaan merkittäväksi kasvaneen maan
valimotoimintaan. Ulkomaantoimikunta on tehnyt ansiokasta työtä matkajärjestelyissä, mutta valitettavasti lentopaikkojen rajallisuus asetti osallistujamäärän 41:een henkilöön. Mielenkiintoa matkaa kohtaan oli paljon, joten päätös
ulkomaanmatkan toteuttamisesta syksyllä 2008 on osoittautunut oikeaksi.
Kesä on ollut allekirjoittaneelle rentouttava sekä mieltä
virkistävä ja toivottavasti se on ollut sitä myös teille. Toimialamme tuntuu elävän työntäyteistä loppuvuotta ja metalliteollisuussektorin tila on edelleen vakaa, vaikkakin
jonkinasteista kasvun hidastumaa olemme aistimassa. Oman
mausteensa sulaan tuo markkinoilla esiin nostettu raakaaineiden hintakupla; jäämme mielenkiinnolla seuraamaan
tätä kehitystä. Suomen valimot taistelevat sisukkaasti suurten maiden rinnalla aivan kuten urheilijamme elokuun
viikkoina Pekingin Olympialaisissa ja aika usein yllätymme
positiivisesti.

Ett bekant par återvände i slutet av sommaren från

Australien efter att ha levt ett år på andra sidan globen i ett
år. Jag blev mäkta förvånad när de konstaterade att det
verkligen är trevligt att igen bo i Finland, där man kan njuta av de fyra årstiderna. Mannen väntade riktigt på Finlands
snöslask och vinterns köld, och trots mina försäkringar höll
han inte med min åsikt att sommaren aldrig kom i år. Denna regniga dag, en av många, började jag grubbla på detta.
Ibland måste man ta tillräckligt med avstånd från vissa saker
för att kunna uppskatta dem. Sommaren är nu bakom oss
och hösten medför nya utmaningar.
Ljus i den mörknande hösten bringas av föreningens årsmöte, som är det 61sta i ordningen. Denna gång har vi fått
inbjudan till västkusten, som värd fungerar URV och vi möts
i det havsnära Nystad. I oktober händer det mycket, redan
veckan efter årsmötet åker en del av våra medlemmar till
Turkiet för att bekanta sig med gjuteriverksamheten i detta
land, vars gjuteriproduktion har ökat till en betydande nivå.
Utrikeskommittén har gjort ett berömligt arbete beträffande
researrangemangen, men tillgången på platser i flyget
begränsade deltagarantalet till 41 personer. Intresset för
denna resa var stort, så beslutet att ordna en utlandsresa
visade sig vara riktigt.
Sommaren har för undertecknad varit avslappnande och
uppfriskande för sinnet, och jag hoppas det varit så även för
er. I vår bransch tycks slutet av året vara arbetsfyllt och
metallsektorns läge är fortfarande stabilt, fastän vi förnimmer att tillväxten har avtagit en aning. Litet krydda till
smältan hämtar prisbubblan på råvarumarknaden; vi följer
med intresse med denna utveckling. De finska gjuterierna
kämpar med sisu sida vid sida med de stora länderna, precis
som våra idrottare gjort under ett par veckor i augusti i de
olympiska spelen i Peking. Ganska ofta blir vi positivt
överraskade.
Vi ses på årsmötet!

Nähdään vuosikokouksessa!
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SVYn hallitus 2007–2008
SVY opintomatka Turkkiin
15.10.– 19.10.2008
Peräti 41 SVYn jäsentä ovat ilmoittautuneet Turkin opintomatkaan. Koska Turkish Airlines suoralentoon Helsingistä Istanbuliin varattiin alun perin vain 30 paikkaa, joutuu
11 matkalaista lentämään Istanbuliin Malevin lennolla,
johon kuuluu välilasku Budapestissa. Matka toteutuu edellisessä Valimoviestilehdessä ilmoitetun ohjelman mukaisesti. Minuuttiohjelmaan tulee pieniä muutoksia, mutta
niistä tiedotetaan matkalaisille kun he saapuvat perille.
Carl-Johan Nybergh
Ulkomaantoimikunta

Marko Riihinen, pj

Asko Salminen, vpj

Tuula Höök

Jani Isokääntä

Valimoalan Golfopen 2008
pelattiin kymmenennen kerran Ruukkigolfin kentällä 10.6.
Valitettavasti tähän juhlakilpailuun tuli vain viisi osallistujaa. Mikähän on syynä, että tänä vuonna saatiin mukaan
näin vähän osallistujia? Kommentit allekirjoittaneelle.
Perinteisen kiertopalkinnon voitti Antti Zitting ja parhaan
schratsch tuloksen palkinnon sai Krister Lundqvist.
Tässä tulokset :
Netto
1. Antti Zitting
75
2. Krister Lundqvist
77
3. Lasse Nybergh
79
4. Elisabeth Gustafsson 82

Brutto
94
90
93
102

Ossi Levander keskeytti käsivamman takia.

Matti Leino

Erikoiskilpailut :
Pisin lyönti 234 m Krister Lundqvist
Lähimmäksi lippua 14.75 m Lasse Nybergh
Ensi vuonna pelataan taas Ruukkigolfin kentällä tiistaina
9.6.2009 klo 14.00 alkaen.
Pankaa jo ylös kalentereihin ja ilmoittakaa myös kavereille.
Terveisin
Ossi Levander
Keskiyöntie 15 B 10 Fin-02210 Espoo
puh: 0400-625348
ossi.levander@olevander.fi

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



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

Asiamiehen
asiaa
20.8.2008

Kesä taittuu

Vuosikokous

Uudet jäsenet

SVYn 61. vuosikokous järjestetään Uudessakaupungissa.
On hienoa, että saamme uuden kokouspaikkakunnan! Arvioimme, että kokoukseen tulee noin 140 osallistujaa eli
saman verran kuin oli Iisalmen kokouksessa väkeä. Uudenkaupungin hotellihuonemäärä on yhteensä 85 huonetta. Jos
tämä määrä ei riitä niin sitten sovitetaan kaksi henkeä huoneisiin tarpeen mukaan niin, että kaikki halukkaat voivat
yöpyä Uudessakaupungissa. Jos tämä ei onnistu, niin viimeksi ilmoittautuneita täytyy sijoittaa Turkuun.

loppupuolelle vähitellen. Katsotaanpa
onko saatu intiaanikesää vielä ennen lehden ilmestymistä.
Kesä on kuitenkin aina hyvä, koska silloin on kaikilla lomat
ja vapaata voimien keräämiseen tulevia koitoksia varten. Jos
kesällä on kylmä, niin silloinhan on sama ongelma kuin
talvella – väärä vaatetus!

Elokuun kokouksessaan hallitus hyväksyi 8 uutta jäsentä
SVYn jäseniksi:
Honkavaara, Tapani
Salminen, Arto
Keskinen, Aki
Lauttamus, Janne
Antila, Janne
Kronqvist, Timo
Laitinen
Modenius, Lasse

TKK, valutuotetekniikka
Karkkilan Malliapu Oy
Peiron Oy
Componenta Oyj
Metso Minerals Oy, Lokomo Steel Foundry
Keycast Oy
Timo, Componenta Oyj
TTY

Hallitus ja asiamies toivottavat Teidät tervetulleiksi SVYn
toimintaan.

Matkastipendi
Sveriges Gjuteritekniska Förening lahjoitti Tampereella 60vuotiskokouksessamme 1600 € matkastipendin Ruotsin
valimoihin ja valimoinstituuttiin tutustumista varten. Elokuussa hallitus valitsi stipendiaatiksi tuotannon suunnittelun
päällikön Matti Virran, Metso Minerals Oy, Lokomo Steel
Foundrystä. Matkaohjelma laaditaan yhdessä Matin, SVYn
ja SGF:n kanssa. Matkakertomus julkaistaan aikanaan Valimoviestissä jäsenistölle ja SGF:lle tiedoksi.

Ruotsin yhdistys 100 vuotta
Svenska Gjuteritekniska Förening viettää 100 vuotisjuhlaansa Göteborgissa lauantaina 6.9.2008. SVYn edustajina
juhlassa ovat Carl-Johan ja Paula Nybergh. Viemisinä on
Metso Foundries Jyväskylä Oy:n lahjoittama kello, johon
on valettu SGF 100 år ja päivämäärä 6.9.2008. Kellon puiseen
jalustaan tulee kaiverrettu SVYn laatta.
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Jäsenistö
SVYn jäsenmäärä on nyt 777 jäsentä. Jäsenrekisteristä
poistettiin 27 jäsentä, jotka eivät olleet maksaneet kahden
edellisen toimintavuoden jäsenmaksuaan. Nykysysteemillä
vain 3,4 % jätti jäsenmaksun maksamatta, hyvä saanti ja
voi sanoa, että monen valimon susiprosenttikin on suurempi.

Rahastot
Edellisessä Valimoviestissä kerrottiin Gunnar Heikkilän ja
Erkki Värren rahastojen muutosajatuksesta Nordean Euroobligaatiopohjaisiksi Nordean osakkeiden sijasta. Tilintarkastajilla ei ollut huomautettavaa asian suhteen ja jäsenistöltä ei tullut yhtään palautetta suunnitelman osalta. Hallitus
päätti kokouksessaan 12.8.2008, että muutos toteutetaan.

Lopuksi
SVYn osalta on tulossa toimeliasta aikaa vuosikokouksen,
Turkin matkan ja seuraavien opintopäivien suunnittelun
merkeissä. Vaikuttaa siltä, että valimoissakin eletään vielä
kiireistä aikaa tilausten ja toimitusten parissa.
Hyvää syksyä ja työn iloa kaikille toivottaen
Rauno Sippel
asiamies



Vuosikokouskutsu −
Årsmöteskallelse
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 61. vuosikokous pidetään perjantaina
10.10.2008 klo 12.00 Hotelli Aquariuksessa, Kullervontie 11, Uusikaupunki.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.
Finlands Gjutertekniska förening rf:s 61. årsmöte arrangeras fredagen den 10.
oktober kl 12.00 i hotell Aquarius, Kullervontie 11, Nystad.
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9. §.
Yhdistyksen hallitus, juhlatoimikunta ja Uudenkaupungin valimoväki toivottavat
SVYn jäsenet seuralaisineen sydämellisesti tervetulleiksi
vuosikokoukseen Uuteenkaupunkiin.
Föreningens styrelse, festkommitte´och gjuterifolk i Nystads hälsar alla FGFs
medlemmar med sällskap hjärtligt välkomna till årsmötet i Nystad.
Vuosikokoustapaamisiin Uudessakaupungissa –Vi ses på årsmötet i Nystad!

Vuosikokouksen ohjelma
Torstai 9.10.
18.00–19.30 Kuljetus bussilla hotelleilta URV:n
hiihtoputkelle ja takaisin hotelleille.
Hiihtoputkessa 15 min hiihtokilpailu!
Sukset, sauvat ja monot vuokrattavissa.
Myös rullaluistelu mahdollista.
19.30-00.00 Sauna ja illallinen, Hotelli Aquarius

12.00–15.00 Rinnakkaisohjelma
– Bonk-museo ja saaristolaiskokkikurssi
Gasthaus Pookissa
15.30–18.45 Sauna
19.00		 Iltajuhla
– juhlaillallinen
Kylmäsavulohiruusuke, mätikastike,
saaristolaisleipää ja tilliperunat

Perjantai 10.10.
07.45
08.30
08.45
11.00

paluu Hotelli Aquariukseen

11.00–12.00 Ilmoittautuminen jatkuu / buffet-lounas
12.00–13.00 SVYn 61. vuosikokous
13.00–13.30 Iltapäiväkahvi
13.30–15.30 Esitelmätilaisuus
– Kaupunginjohtaja Kari Koski
– Arno Pelkonen, Primaca Partners Oy
Suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuus
– Pekka Kemppainen,
URV Oy – China business



Leppäsavustettua häränfilettä, viinikastike,
röstiperunat ja wokkivihannekset

Lähtö URV:lle ja Valmet Automotivelle
Turun hotelleilta
Ilmoittautuminen
Kuljetus busseilla Uudenkaupungin hotelleilta
URV:lle ja Valmet Automotivelle

Tyrniparfait ja vadelmasiirappia
– muuta ohjelmaa
– tanssia
01.00–02.00 Bussikuljetus Turkuun Turun hotelleille
02.00
		

Tilaisuus päättyy

Huomioitavaa
Turkuun majoittuville on varattu mahdollisuus vaatteiden
vaihtoon ennen iltajuhlaa. Juhlavaatteet voidaan säilyttää
päivän aikana hotelli Aquariuksella.
Rinnakkaisohjelma
Jos kala-allergikkoja niin siitä on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.
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vierailukohteet

Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy

Valmet
Automotive Oy

Leo Saario perusti Uudenkaupungin Rautavalimon vuonna
1949, ja omistus säilyi Saarion suvussa aina vuoteen 2001,
jolloin Pekka Kemppainen hankki yrityksen osake-enemmistön. Kesällä 2007 yhtiön omistusrakenne vahvistui, kun
Primaca Partnersin kokoama ryhmä teollisuussijoittajia
tuli Kemppaisen lisäksi omistajiksi. URV Oy on teollisuuden
maineikas yksittäis- ja piensarjavalutuotteiden toimittaja.
Valimo valmistaa GJL- ja GJS-valurautaa. URV:n valmistusteknologia soveltuu parhaiten alle 4000 kg:n valuihin ja
tarvittava koneistus teetetään alihankintana. Rautavalimo
työllistää tällä hetkellä n. 100 työntekijää.

Valmet Automotive on on keskittynyt laadukkaiden erikoisautojen valmistamiseen ja kehittämiseen muille autonvalmistajille. Tehdas pystyy käynnistämään uuden tuotteen
tuotannon ennätysajassa ja valmistamaan niitä joustavasti
vaativille asiakkaille ympäri maailmaa.

Yritys on jatkanut kasvuaan ja omistusrakenteen muutos
vahvistaa kasvuhakuisuutta. Esimerkiksi vuonna 2002 liikevaihto oli kuusi miljoonaa euroa, kun se vuonna 2007 oli
yli 20 miljoonaa euroa. Kasvun suunnitellaan jatkuvan
vahvana seuraavien vuosien aikana.

Tänään Valmet Automotive valmistaa Porsche Boxster- ja
Porsche Cayman -urheiluautoja Porsche AG:lle. Yhteistyö
Porsche AG:n kanssa alkoi vuonna 1997. Valmet Automotive on ainoa Porsche-autojen valmistaja Saksan ulkopuolella. Viime vuosina valtaosa kaikista Boxstereista on valmistettu Uudessakaupungissa. Vuonna 2004 Valmet Automotive aloitti uuden Porsche Boxster mallin valmistuksen,
vuonna 2005 tuotantoon tuli kokonaan uusi Porsche-malli
Cayman S ja vuonna 2006 sen perusmalli Cayman.

Uudessakaupungissa sijaitseva tehdas käsittää korihitsaamon, maalaamon, kokoonpanon sekä tuotekehityskeskuksen.
Valmet Automotive voi kehittää perusautosta erikoisauton
ja aloittaa sen tuotannon nopeasti ja joustavasti markkinoiden tarpeiden mukaan.

Valmet Automotive on yksi Euroopan kokeneimpia avoautojen valmistajia. Avoautoja on valmistettu yhteensä jo yli
360 000. Näistä 198 000 on Saab-avoautoja, joita valmistettiin vuodesta 1986 huhtikuuhun 2003. Porsche Boxster
-roadstereita on valmistettu yli 160 000. Yhdessä Caymanmallien kanssa Suomessa valmistettujen Porsche-urheiluautojen määrä on jo yli 200 000.

Menovinkki

Korihait vs. Honka − koripalloa!
Mahdollisuus mennä katsomaan
paikallista koripalloa
lauantaina 11.10. klo 17 alkaen,
paikka:
Pohitullin palloiluhalli
Pohjoistullitie 3
23500 Uusikaupunki
Lippujen hinnat:
Alakatsomon istumapaikat 12€
Alakatsomon istumapaikat S-etukortilla 10€
Pääty- ja yläkatsomo 7€
Pääty- ja yläkatsomo S-etukortilla 6€
Sotaveteraanit ilmaiseksi.
Kyseinen ottelu on Korihait vs. Honka, ottelu on
samalla myös URV:n isännöintipeli.
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SVYn 61. VUOSIKOKOUS UUDESSAKAUPUNGISSA 10.10.2008

ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Osanottaja: ____________________________

Yritys: _________________________________________

Seuralaisen nimi: ________________________________
Jäsen ( ) Veteraani ( ) Opiskelijajäsen ( )
MAJOITUS, Hotelli Aquarius ( ) Hotelli Lännentie ( ) Valitse hotelli
Valitse yö(t)
1-hengen huone (Aquarius)
2-hengen huone (Aquarius)
Suite (Aquarius)
1-hengen huone
(Lännentie)

yö 09.10.
( ) hlöä
( ) hlöä
( ) hlöä
( ) hlöä

yö 10.10.
( ) hlöä
( ) hlöä
( ) hlöä
( ) hlöä

2-hengen huone
(Lännentie)

(

(

) hlöä

) hlöä

€/vrk/hlö
95 € / vrk / hlö ( ) vrk
60 € / vrk / hlö ( ) vrk
170 € / vrk / hlö ( ) vrk
70 € / vrk / hlö ( ) vrk (huone ylhäällä)
65 € / vrk / hlö ( ) vrk (huone alhaalla)
60 € / vrk / hlö ( ) vrk (motellihuone)
40 € / vrk / hlö ( ) vrk (huone ylhäällä)
35 € / vrk / hlö ( ) vrk (huone alhaalla)
35 € / vrk / hlö ( ) vrk (motellihuone)
YHTEENSÄ

yht. €
€
€
€
€
€
€

HIIHTOPUTKI, SAUNA JA ILLALLINEN, Hotelli Aquariuksen sauna
09.10. klo 18:00 – 19:30

Hiihtoputki (Vahterusring)
Sauna
Illallinen
Osallistun 15 min hiihtokilpailuun hiihtoputkessa
(vuokravälineet maksetaan suoraan vuokraamoon)

55 € ( ) kpl

yht.

€

( ) kpl

VUOSIKOKOUS JA ILLALLINEN, Hotelli Aquarius
10.10. klo 12:00-15:30

Kokous-ja esitelmäpaketti

65 € ( ) kpl

yht.

€

10.10. klo 12:00-15:00

Rinnakkaisohjelma

65 € ( ) kpl

yht.

€

95 € ( ) kpl
60 € ( ) kpl
YHTEENSÄ

yht.
yht.

€
€
€

Paketit sis. buffet-lounaan
ja iltapäiväkahvin
10.10. klo 19:00
10.10. klo 19:00

Juhlaillallinen, alko
Juhlaillallinen, vesi

TEHDASVIERAILUT
Valmet Automotive Oy / Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
10.10. klo 09:00-11:00

(

) hlöä

ERIKOISTOIVOMUKSET (huonetoveri, ruokarajoitukset ym.)

Päiväys _________________

Allekirjoitus ___________________Yht. ________€

Palautathan tämän lomakkeen 26.9.2008 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rauno.sippel@svy.info tai
vaihtoehtoisesti faxilla numeroon 03-7669736/Rauno Sippel.
Kaikki maksut on suoritettava SVYn tilille Nordea 101230-73211 viimeistään maanantaina 29.09.2008 mennessä.
Maksuviite on 603300 ja kirjoita maksulappuun osallistujan tai osallistujien nimet. Varauksesi on voimassa, kun sekä
maksu että ilmoittautuminen ovat saapuneet määräaikaan mennessä. Lisätietoja antavat Rauno Sippel SVY,
puhelinnumerosta 040 7601520 tai Marko Rauska URV Oy, puhelinnumerosta 050 360 4730.
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SVYn Toimintakertomus
vuodelta 2007–2008
			

1

Yleistä 		

Toimintakaudella valimoteollisuuden pääasiakkaiden suhdanteet pysyivät koko toimintakauden ajan edelleen hyvinä.
Yhdistyksen merkittävimmät tapahtumat olivat yhteispohjoismainen valimokongressi ja opintomatka Ruotsiin, 60.
vuosikokous Tampereella sekä opintopäivät Tampereella.
Toimintakausi päätyi positiiviseen, noin 11 teur taloudelliseen
tulokseen ja antaa osaltaan hyvän pohjan seuraavalle toimintakaudelle.

2

Vuosikokous ja hallituksen toiminta

Vuosikokous pidettiin yksipäiväisenä Tampereella
12.10.2007. Puheenjohtajana kokouksessa toimi isäntäyrityksen edustaja, valimonjohtaja Pirjo Virtanen Metso Minerals Oy Lokomo Steels Foundrylta. Kokouksen sihteerinä toimi asiamies Rauno Sippel. Pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin Arto Tirronen ja Tony Puikkonen sekä ääntenlaskijoiksi Kalevi Hangasmaa ja Jorma Mutula.
Hallituksen 2007 – 2008 jäseniksi valittiin vaalilautakunnan
ehdottama kokoonpano: Uusi puheenjohtaja: Marko Riihinen
(Metso Foundries Jyväskylä Oy) 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 puheenjohtajaksi Mika Valtonen 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

Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli katsauskauden päättyessä 804 henkilöjäsentä ja 55 yritysjäsentä.

4

Koskikadussa Tampereella perinteiseen tapaan. Opintopäivien teemaksi oli koulutustoimikunta valinnut ”Valujen
viimeistely ja lämpökäsittely”. Tilaisuus käsitti sekä kotiettä ulkomaan asiantuntijoiden pitämiä luentoja ja yritysvierailuja. Osanottajina oli 53 henkilöä, mikä takasi myös
päivien osalta positiivisen taloudellisen tuloksen yhdistyksellemme.
							
4.2
Ulkomaan toimikunta
Ulkomaan opintomatka Ruotsiin toteutettiin 12.–16.9.2007.
Matkaan osallistui 12 jäsentä 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 Marko Riihinen. Valimoviestin kannattavuus on
edelleen hyvällä tasolla.
4.5
Perinnetoiminta
Yhdistyksen edustajina Suomen Valimomuseosäätiön hallituksessa olivat Matti Johansson ja Raimo Koski.
4.6
Paavo Tennilä rahasto, SVYn apurahat
Paavo Tennilä -rahaston Stipendejä myönnettiin 4 kappaletta yhteisarvoltaan 2140 €.
4.7
Muu toiminta
Valimoalan Golf Open 2008 järjestettiin perinteiseen tapaan
kesäkuussa, paikkana Ruukkigolf.
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitus ehdottaa
vuosikokoukselle tilikauden voiton kirjaamista voitto/tappiotilille.
Uudessakaupungissa 12.8.2008
SVYn hallitus

Toimikuntien toiminta

4.1
Koulutustoimikunta
Opintopäivät 2008 pidettiin 7.–8.02.2008 Hotelli Cumulus
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SVYn toimintasuunnitelma
kaudelle 2008–2009
							
				

1

Yleistä

Tulevalla toimikaudella jatketaan edellisen toimikauden
suuntaviivoja tapahtumien ja yhdistyksemme jäsenlehden,
Valimoviestin osalta. Taloudessa pyritään saavuttamaan
nollatulos. Yhdistys tulee jatkamaan toimintaansa koulutuspäivien yms. muodossa. Alkuvuonna 2009 toteutettavat
opintopäivät antanevat oman positiivisen vaikutuksensa
tulokseen. Jäsenhankintaa tullaan edelleen tehostamaan
sekä henkilö- että yrityspuolella aktiivisesti

2

Opintomatkat

Ulkomaan opintomatka tehdään Turkkiin 15. – 19.10.2008.
Tutustutaan neljään valimoon, kuullaan Turkin valimoteollisuuden esittely ja käydään Turkin valimomessuilla.

3

Koulutustoiminta

Koulutustoimikunta kokoontuu syksyn aikana tekemään
suunnitelmia talviopintopäivista 2009. Päivät tullaan järjestämään edelleen Tampereella.

4

5

Mallijaosto

Mallijaoston toiminta jatkuu aktiivisena vanhaan malliin.

6

Perinnetoiminta

Valimomuseosäätiön hallituksessa jatkavat Matti Johansson
ja Raimo Koski.

7

Muuta

Paavo Tennilän Rahastosta jaetaan stipendejä hallitukselle
tammikuun loppuun mennessä esitettyjen anomusten pohjalta. Seuraava vuosikokouspaikkakunta ratkeaa Uudenkaupungin 61. vuosikokouksessa.

SVYn hallitus

Julkaisutoiminta

Valimoviesti ilmestyy totuttuun tapaan 4 kertaa vuodessa:
maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.
Ilmoitushankinta sekä laadukkaat artikkelit ovat edelleenkin
lehden tärkeimmät painopistealueet. Toimituksessa jatkaa
entinen kokoonpano. Valimoviestin nettiversiota julkaistaan
edelleenkin SVYn kotisivuilla.

10
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TARVIKKEET JA AINEET
HÜTTENES-ALBERTUS
CHEMEX
HAGENBURGER
C.CONRADTY
POMETON
METALLTECHNIK SCHMIDT
BROGÅRDSAND
ZEOFINN
LUDWIG SCHMIDT
DIAMANT METALLPLASTIC
HOFMANN
ALLIED MINERAL PRODUCTS
CARBORUNDUM

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

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

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

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

Teknologiateollisuus ry
Valimot toimialaryhmässä
muutoksia
Teknologiateollisuus ry Valimot toimialaryhmä päätti ylimääräisessä vuosikokouksessaan 22.4.2008 perustaa Valutuoteteollisuusyhdistys ry, lyhennettynä VALTY ry nimisen
toimialayhdistyksen. Uuden yhdistyksen tavoitteena on
entistä tehokkaammin edistää valutuotteiden käyttöä ja tukea
alan koulutusta ja tutkimusta. Uusi yhdistys toimii yhä
Teknologiateollisuus ry:n siipien suojassa, mutta yhdistysstatus mahdollistaa nopeammat päätökset ja itsenäisemmän
rahankäytön. Yhdistyksen perustamisasiakirjat ovat vielä
tätä kirjoitettaessa Patentti- ja rekisterihallituksessa käsittelyssä. Valimot toimialaryhmän kaikki jäsenvalimot siirtyvät
automaattisesti uuden yhdistyksen jäseniksi.
Tavoittensa toteuttamiseksi yhdistys mm.:
• laatii valutuoteteollisuuden toimintaedellytyksiä koskevat yhteiset kannanotot sekä tiedottaa näistä,
• antaa viranomaisille lausuntoja valutuoteteollisuutta
koskevissa kysymyksissä,
• antaa jäsentensä käytettäväksi erilaisia tilastoja, selostuksia ja tietoja,
• ohjaa ja neuvoo jäseniään alaan liittyvissä asioissa
järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.
• toimii Suomen valutuotealan edustajana kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä, tärkeimpänä Euroopan
valimoliitto, CAEF.

teteollisuusyhdistys ry asiamiehen/asiantuntijan tehtäviä.
Työnjako on tällä hetkellä sellainen, että käytän asiamiehen
tehtäviin n. 1,5 päivää viikossa ja lopun aikaa hoidan varsinaista virkaani TKK Valutuotetekniikan professorina.
Näiden kahden tehtävän yhdistäminen on ainakin toistaiseksi sujunut varsin luonnikkaasti, mutta onko kysymys
pysyvästä ratkaisusta, sen aika näyttää.
VALTY ry:n tulevaan toimintaan kuuluu siis oleellisena
osana TTY Valimoinstituutissa ja TKK Valutuotetekniikassa suoritettavan koulutuksen ja tutkimuksen tukeminen.
Alkavan syksyn aikana pyritään yhdistyksessä yhdessä
yliopistojen ja Tampereen kaupungin kanssa luomaan suuntaviivat siitä, missä muodossa ja minkälaisin resurssein
tukitoimintaa harjoitetaan. Kun päätöksiä jatkossa syntyy,
niin niistä myös tiedotetaan Valimoviestin tulevissa numeroissa.
Minut tavoittaa jatkossa parhaiten sähköpostitse joko
TKK:n osoitteesta juhani.orkas@tkk.fi tai Teknologiateollisuuden osoitteesta juhani.orkas@teknologiateollisuus.fi ja
puhelimitse vanhasta numerosta 050-5562288.
professori/asiamies
Juhani Orkas
TKK/VALTY ry

Valimot toimialaryhmän pitkäaikainen asiamies Pentti Kangasmaa jäi ansaitsemalleen eläkkeelle toukokuussa 2008.
Toimialaryhmän hallitus päätti kutsua prof. Juhani Orkaksen
hoitamaan osapäiväisenä Valimot toimialaryhmän/Valutuo-
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ANTON

hiiletysgrafiitti

BREFI

suodattimet raudalle

CAPITAL

induktiouunien vuoraus- ja
senkkamassat

S&B

kuonansidonta-aine

COGEBI

HEXION

ALPHASET ja
BETASET -sideaineet

YMC

hartsattu kuorimuottihiekka

DURRANS

peitosteet, peitostesekoittimet ja
valutuslaitteistot

induktiouunien eristemikaniitti

S&B

bentoniitit ja hiililisäaineet

DURRANS

grafiittia ja petrolikoksia

INTERMET

eksotermiset ja eristävät
syöttöholkit ja peiteaineet

SKW

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

TURK

valu- ja kuonakauhat

FOUNDRY SERVICE
valusangot
INDUCTOTHERM
induktiosulatusuunit
WBB MINERALS
tulenkestävät savet

LUX - Metallurgia
LUX - Kaavaus
LUX - Mallinvalmistus

KARL SCHMIDT keernapallit
KBO

keerna- ja muottiliimat,
öljyhiekka, tiivistenuorat ja

FAT

kaavauslaitteet,
hiekansekoittimet,
hiekan elvytyslaitteet ja
pneumaattiset siirtolaitteet

OMEGA

hiekansekoittimet
keernatykit
hiekan elvytyslaitteet

EIRICH

tuorehiekan sekoittimet

RESAU

PU-hartsit, kitit, mallilakat
ja irrotusaineet

KRAUSS

ilmanpoistonippelit
ohjausnastat

LANGER

mallikirjaimet

ZIMMERMANN mallityöstökoneet
METABRASIVE teräshiekat ja lankakatkot

LUX - Puhdistus

WASHINGTON MILLS
alumiinioksidit
CLANSMANN

käsittelymanipulaattorit

DISA

sinkopuhdistuskoneet,

OY LUX AB
Toimisto
Tulkinkuja 3
02650 ESPOO
Puhelin (09) 622 0550
Telefax (09) 622 0551
E-mail info@lux.fi
www.lux.fi
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Varasto
Kuusimäentie 2
01900 NURMIJÄRVI
Puhelin (09) 854 3401
Telefax (09) 852 1357
E-mail varasto@lux.fi
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tutkimus

Valimotyöntekijöiden
pölyaltistumista ja
terveyttä tutkittiin
Työterveyslaitos tutki työolosuhteita ja työntekijöitä kahdessa isossa suomalaisessa valimossa. Tutkimus oli laajin
valimotyöhön suuntautuva tieteellinen tutkimus sitten 1970luvun kattavan valimotutkimuksen. Tutkimuksen toteuttivat
Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden lisäksi valimoiden
työterveyslääkärit ja -hoitajat sekä ryhmä Tampereen yliopiston tutkijoita.
Tutkittaviksi valimoiksi valittiin Metso-konsernin Lokomon ja Rautpohjan teräs- ja rautavalimot, joista oli saatavissa työolosuhdetiedot ja mittaustulokset kolmenkymmenen
vuoden ajalta ja nimiluettelot poistuneista työntekijöistä.
Näin voitiin kutsua poistuneetkin mukaan ja selvittää kaikkien osalta mahdollisimman luotettavasti altistuminen pölyille koko työhistorian ajalta.

Pölyaltistuminen
Valimoita tuntevat työhygieenikot saivat käyttöönsä molempien valimoiden kaikki mittaustulokset. Näistä pystyttiin
rakentamaan matriisit altistumistasoista eri työtehtävissä eri
aikoina 1970- luvulta nykyhetkeen. Jokaiselle tutkitulle
määritettiin sen avulla koko työelämän ajalta kokonaisaltistuminen kokonaispölylle, hienopölylle ja kvartsihienopölylle. Tämä onnistui yhdistämällä työhygieeniset mittaustulokset haastatellen saatuun tietoon tutkitun työ- ja ammattihistoriasta. Näin saadut ”milligrammavuodet” (= altistumistasot x työssäolovuodet) kuvastavat tutkittujen kokonaisaltistumista ja niiden avulla selvitettiin pölyaltistumisen
merkitystä keuhkosairauksien ja oireiden aiheuttajina. Eniten altistavia töitä olivat sekä Rautpohjassa että Lokomolla
sulatus, puhdistus ja hiekanvalmistus.
Työhygieenisen kiinnostuksen kohteena olivat myös
valimoiden työympäristön pienhiukkas- ja ultrapienhiukkasten massa ja lukumäärä. Niitä mitattiin eri työvaiheissa
(sulatus, kaavaus, keernan teko, valu, tyhjennys ja puhdistus).
Tulosten mukaan pienhiukkaspitoisuudet olivat suuria kaikissa mittauspaikoissa. Hiukkasjakeille PM10 ja PM2,5 eikä
myöskään pienhiukkasten lukumääräpitoisuudelle ole olemassa työhygieenisiä vertailuarvoja, mutta ympäristöpuolelle EU:ssa annettu PM10 -pitoisuuden raja-arvo 0,05 mg/m3
ylittyi moninkertaisesti kaikissa valimoiden mittauspaikoissa. Korkeimmillaan PM10-pitoisuus oli yli 70-kertainen
kyseiseen raja-arvoon verrattuna.
14

Panu Oksa
dosentti, ylilääkäri
Työterveyslaitos

Keuhkooireet ja sairaudet
Krooninen keuhkoputkitulehdus ja keuhkoahtaumatauti ovat
yleisiä sairauksia Suomessa. Työperäisiksi arvioidaan 15 %,
mutta yleisin aiheuttaja on tupakointi. Työssä tautia aiheuttavat erilaiset pölyt ja käryt, joilla usein on vielä yhteisvaikutusta tupakoinnin kanssa. Alkuvaiheessa sairaudet voivat
jäädä huomaamatta, koska keuhkoputkitulehduksen oireet,
yskä ja yskökset, ovat kovin tavallisia ja toisaalta keuhkoahtaumatauti voi alkuun olla täysin oireeton. Keuhkoahtaumatautiin liittyvä keuhkojen toimintakyvyn aleneminen on
pysyvää, joten ennalta ehkäisy ja varhainen havaitseminen
ovat oleellisen tärkeitä.
Terveystarkastuksin tutkittiin valimoissa kaikkiaan 617
työssä olevaa ja poistunutta, altistunutta ja altistumatonta
(verrokki) henkilöä. Tutkituilla pölyille altistuneilla valimolaisilla todettiin noin kaksinkertainen riski keuhkoputkitulehdukseen, keuhkoahtaumatautiin ja astmaoireisiin altistumattomaan verrokkihenkilöstöön nähden. Tupakointi on
voimakas sekottava tekijä, joten yhteyden selvittämiseksi
käytettiin tilastollisia monimuuttujamalleja. Oirekyselyn
perusteella krooninen keuhkoputkitulehdus oli 14 %:lla
altistuneista ja 9 %:lla verrokeista, keuhkoahtaumatauti
keuhkojen toimintakokeen perusteella oli 7 %:lla altistuneista ja 4 %:lla verrokeista. Astmaan sopivia oireita oli 18
%:lla tutkitusita ja 9 %:lla verrokeista. Eri pölyfraktioiden
(kokonaispöly, hienopöly, kvartsi, ultrapienet hiukkaset)
erillistä merkitystä ei saatu esille, koska altistuminen kaikille fraktioille kasautui samoille henkilöille. Nyt mitattu
altistuminen ja tautien esiintyvyys oli vähäisempää kuin
1970-luvulla tehdyssä koko Suomea koskevassa valimotutkimuksessa.

Uudet keuhkojen tutkimusmenetelmät
Kroonisten keuhkosairauksien tunnistamiseksi varhaisessa
ja oireettomassa vaiheessa on pyritty kehittämään uusia
menetelmiä. Uloshengitysilmasta voidaan mitata keuhkosolujen erittämät typpioksidit (NO), jotka kohonneena
viittaavat keuhkosolujen tulehdukseen. Uloshengitysilmaa
voidaan myös jäähdyttää ja kerätä nesteenä talteen. Kymmenen- viidentoista minuutin rauhallinen hengittäminen
tuottaa jo 1–2 ml nestettä. Tästä uloshengitysilman tiivisValimoviesti 3 • 2008

Maija-Leena Merivirta

Johtopäätöksiä

Uloshengitysilman typpioksidimittausta. Tutkijana terveydenhoitaja Laura
Vallenius ja tutkittavana Ari Johansson.

teestä, kondensaatista, voidaan määrittää laboratoriossa
erilaisia solujen erittämiä merkkiaineita, jotka kertovat tulehduksesta tai muusta solujen häiriötilasta kuten oksidatiivisesta stressistä. Elimistö tuottaa ja käyttää ns. vapaita
radikaaleja hyväkseen osana immuunipuolustusjärjestelmää.
Liiallisina nämä vapaat radikaalit ovat kuitenkin haitallisia
ja silloin puhutaan ns. oksidatiivisesta stressistä, joka voi
altistaa erilaisille sairauksille. Oksidatiivista stressiä aiheuttavia työperäisiä altisteita ovat muun muassa mineraalipöly, bentseeni, pakokaasu ja PAH-yhdisteet.
Uloshengitysilman typpioksidit (NO) ja kondensaatin
erilaiset merkkiaineet ovat jo osoittautuneet kiinnostaviksi
ja hyödyllisiksi mm. astman diagnostiikassa ja seurannassa.
Myös asbestialtistuneilla on voitu osoittaa asbestin aiheuttama keuhkorakkulatason tulehdus näillä menetelmillä.
Erityisen kiinnostava tutkimusmenetelmä on ositettu, fraktioitu, NO-mittaus. Sen avulla voidaan erottaa onko uloshengitysilman kohonnut typpioksidipitoisuus peräisin keuhkoputkista, kuten astmassa, vai alemmista keuhkoteistä ja
keuhkorakkuloista, kuten asbestoosissa ja homepölykeuhkosairaudessa. Fraktioidun NO:n mittaamisen mahdollistava laite ja menetelmä (Nofla) on kehitetty Tampereen yliopistossa. Tutkitut uudet menetelmät (uloshengitysilman
NO- ja kondensaatin keräys) osoittautuivat aikaavieviksi ja
teknisesti vaativiksi, mutta mahdollisiksi. Onnistumisen
takaamiseksi esim. kylmäketju näytteenotosta laboratorioanalyysiin piti pitää yllä hiilihappojään ja -80º C pakastimien avulla.
Analyyseissä kroonisen keuhkoputkitulehduksen ja
keuhkoahtaumataudin selittäjinä nousivat esiin runsas tupakointi, ikä ja runsas pölyaltistuminen. Riski sairastua krooniseen keuhkoputkitulehdukseen tai keuhkoahtaumatautiin
nousi yli 60-vuotiailla enemmän kuin nelinkertaiseksi, kun
heitä verrattiin 20–30-vuotiaisiin.
Astmaan ja astmaepäilyyn sopivia oireita selittivät runsas
tupakointi, eräät uloshengitysilman merkkiaineet (E-selektiini, leptiini/BMI) ja keuhkoputkista peräisin oleva, bronkiaalinen NO. Runsaampi pölyaltistuminen vaikutti kasvattavan riskiä, vaikka tulos ei sen suhteen ollut tilastollisesti
merkitsevä.
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Pöly- ja kvartsipitoisuudet voivat valimoissa edelleen olla
korkeita, joten työntekijöiden pölyaltistumista tulee vähentää ensisijaisesti teknisin keinoin. Kvartsipölyn torjuntaohjeita on annettu mm. internet-osoitteesta www.nepsi.eu
löytyvässä Hyvät käytännöt -oppaassa. Työntekijöiden tulisi käyttää hengityksensuojaimia niissä paikoissa ja työtehtävissä, joissa kvartsipölyn HTP-arvo ylittyy. Tutkituissa
valimoissa on hyvä työhygieeninen taso, joten tilanne muissa valimoissa voi olla näitä huonompi.
Tupakointi on voimakkaampi kroonisten keuhkosairauksien aiheuttaja kuin altistuminen valimopölyille. Runsas
pölyaltistuminen voi silti kaksinkertaistaa sairastumisriskin.
Altistumiset mitatuille kokonaispölylle, hienopölylle ja
kvartsihienopölylle korreloivat voimakkaasti eli paljolti
samat henkilöt altistuivat paljon tai vähän kaikille mainituille pölyille. Näin ollen selvää eroa pölyjakeiden ”vaarallisuuden” eroista tautien ja oireiden aiheuttajana ei tässä
ryhmässä voida saada. Ultrapienten hiukkasten pitoisuuden
ja lukumäärän mittaaminen osoittautui lisäksi niin työlääksi, että työntekijöille ei pystytty laskemaan henkilökohtaisia
kumulatiivisia altistumistasoja.
Uudet keuhkojen tutkimusmenetelmät ovat kiinnostavia
ja mahdollisia tulevaisuuden työkaluja pölyaltistumisen
terveyshaittojen mittaamiseen ja tautien varhaiseen diagnostiikkaan. Kuitenkaan ne eivät työläytensä ja tulosten
tulkintaa vaikeuttavien sekottavien tekijöiden takia tällaisina vielä ole kelvollisia työterveyshuoltojen käytännön
työkaluja. Lisätutkimuksia niiden osalta tarvitaan.

Kiitokset
Tutkimus onnistui, koska yritykset, Metso Minerals Tampere ja Metso Paper Jyväskylä, ja niiden nykyiset ja entiset
työntekijät ja työterveyshuollot suhtautuivat tutkimukseen
erittäin myönteisesti ja tutkijaryhmä osoittaa heille suuren
kiitoksen. Tutkimuksen seurantaryhmä auttoi monin tavoin
tutkimuksen onnistumisessa. Siinä oli mukana valimoiden
edustus ja metallin työalatoimikunta, jossa on jäseniä yrityksistä, ammattiliitoista ja Työturvallisuuskeskuksesta.
Tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto.
Oksa P, Virtema P, Linnainmaa M, Tuomi T, Sauni R ja Uitti J:
Työntekijöiden hengitystieoireet ja -sairaudet teräs- ja rautavalimoissa.
TSR 104084. Loppuraportti Työsuojelurahastolle. Työterveyslaitos,
Tampere 2008. 75 sivua + liitteet

Kirjoittaja, tutkimuksen vastuuhenkilö
Panu Oksa
dosentti, ylilääkäri
Työterveyslaitos
Hyvät käytännöt ja osaaminen
Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen
Uimalankatu 1, PL 486, 33101 Tampere
puh 030 474 8654, gsm 040 544 9415
fax 030 474 8615
panu.oksa@ttl.fi, www.ttl.fi
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WEBACEM OY
TOIMITTAA
VALIMOILLE
ASK CHEMICALS RYHMÄN AINEITA JA TARVIKKEITA
TOIMINNAN PAINOPISTEALUEITA OVAT LISÄKSI PÄÄMIESTEMME KONEET,
AINEET JA TARVIKKEET (Morgan Molten Solutions, FMS, Cesana, Luengen, jne.)
GIFA 07; Tervetuloa vierailemaan osastollamme hallissa 3, 3A34
YHTEYDENOTOT
Puh. 03-3183269
Fax. 03-3183289
GMS 040-7070095/Kokko
e-mail: webacem@co.inet.fi
info@ask-chemicals.de
info@kernfest-webac.se
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yrityshistoria

Olavi Piha

Raudan
valmistuksen synty Suomessa –
esimerkkinä Haapakosken ruukki

Kruununvouti Johan Molander sai vuonna1842 privilegion
ruukin perustamiseen Pieksämäen maalaiskuntaan, Haapakosken rannalle. Tarjolla oli runsaasti järvimalmia ja putouksen vesimäärä oli riittävä. Kuusi miessukupolvea taaksepäin
ajoittuvasta tapahtumasta sai alkunsa kiehtova yrityshistoria.
Haapakosken ruukki on Suomen 60. ruukki ikäjärjestyksessä.
Teolliseen raudan- tai kuparinvalmistukseen liittyviä, virallisen
privilegion saaneita ruukkeja Suomessa on rekisteröity 82.
Haapakosken ruukin perustamista ennen oli kuitenkin Suomen ruukeissa sulatettu rautaa jo yli 300 vuotta.
Haapakosken Tehdas Oy ja TKK

Valutuotetekniikka tekevät yhdessä
tuote- ja tuotannon kehitystyötä ja näin
kirjoittajalle tarjoutui ainutkertainen
mahdollisuus tutustua yrityksen menneisyyteen. Vierailut Haapakoskelle
ovatkin olleet aikamatkoja menneeseen
ruukkihistoriaan, mielenkiintoisia yllätyksiä ja yksityiskohtia täynnä. Tämä
artikkeli sai alkunsa Haapakoskella
käydyistä keskusteluista omistajien
kanssa. Laajempaan yhteyteen sijoitettuna Haapakosken tehtaan pitkä historia saa oikean mittakaavan sekä ympäristön. Täytyy todeta, että osattiin sitä
raudansulatusta, globalisaatiota, logistiikkaa, yrityskaappauksia, riskejä
kaihtamatonta liikkeenjohtoa ja rautatonnien tilastointia ennenkin, vaikka
näitä kaikkia sanoja tuskin oli silloin
edes keksitty.

Aika ennen
teollista raudanvalmistusta
Suomessa on valmistettu rautaa suo- ja
järvimalmeista varmuudella ainakin jo
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keskisellä rautakaudella, noin 400…800
ajanlaskumme alun jälkeen, Euroopassa jo paljon ennen tätäkin. Raudan
valmistus tapahtui pelkistämällä malmia maakuopissa puuta polttoaineena
käyttäen ja lietsoen palkeilla. Esihistoriallinen raudanvalmistus jatkui historiallisena aikana toimintaperiaatteiltaan
lähes muuttumattomana talonpoikaisena raudanvalmistuksena, jota erityisesti Itä-Suomen syrjäisillä seuduilla
harjoitettiin vielä 1800-luvun jälkipuoliskolla.
Sana rauta ajoittunee aikaan noin
500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua,
Se on samaa kantasanaa kuin ruotsalainen röd – punainen, kuvastaen
suomalmin ruosteenpunaista väriä.
Sanaa lainattaessa siihen on liittynyt
lisämerkitys punerva ja esimerkiksi
Suomen raudikolla tarkoitetaan punervankarvaista hevosta. Mikseivät suomalaiset lainanneet ruotsalaista järnsanaa, joka on lainattu alkuaan kelttiläisten izarno-sanasta? Luultavaa on,
että suomalaiset ovat erottaneet toisistaan kaksi erityyppistä rautamalmia.
Kelttiläisellä nimityksellä on tarkoitet-

tu väriltään tummaa vuorimalmia ja
siitä saatavaa rautaa. Sana rauta taas on
merkinnyt fennoskandinaaviassa esiintyvää suomalmia.
Kalevalan yhdeksäs runo on kertomus raudan synnystä ja poltosta. Runossa mainitaan raudan asuinsijat: suon
selät ja salmet, hyllyvät hetot, lammet
ja kankaat. Susi ja karhu viittaavat
vanhaan raudanvalmistajien kuvakieleen. Euroopassa miilun pohjalle jähmettyneistä möhkäleistä eli harkoista
käytettiin eläinten nimiä kuten wolf,
luppe (susi) tai sika. Suomessa vastaava nimi oli karhu. Runonlaulaja tiesi
kuinka rauta käyttäytyy sulaessaan.
Muodot ovat, kuten runossa mainitaankin: tahdas, taikina ja lopulta velli.
Malmi sulaa taikinaksi 1100 asteessa
ja se on punaista (oranssia) velliä 1200
asteessa. Sulatus on pyrittävä pitämään
mahdollisimman lähellä tätä lämpötilaa. Jos lämpötila nousee 1528 asteeseen (raudan sulamispiste), sekoittuu
rauta kuonan kanssa palaen valkohehkuiseksi kuonaksi. Raudanvalmistajat
olivatkin oman aikansa merkityksellisimmän teknisen tiedon, siis sen ajan
Valimoviesti 3 • 2008

haitekin, haltijoita.
Rauta, lat. Ferrum on hopeanvalkoinen metallinen alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Fe, ja joka kemialialliselta luonteeltaan on suhteellisen
epäjalo, liukenee laimeisiin happoihin,
ruostuu, mutta voi hapettavissa hapoissa passivoitua. Pelkkänä rautaa tavataan
vain vähän. Malmit ovat yhdisteitä.
Maankuoressa rautaa on keskimäärin
4,2 %, maapallon tuntemattomassa
sisuksessa todennäköisesti paljon
enemmän.

1530-luku;
teollisen raudanvalmistuksen
alku Suomessa
Raudan valmistajat ja ruukkien omistajat tulivat suurvaltakaudella Ruotsiin
usein Saksasta ja Alankomaista. Heillä
oli tarvittava tieto ja tekniikka sekä
pääomaa ruukkien rakentamiseen.
Maamme ensimmäinen suuri ruukkikeskittymä syntyi eteläisen ja läntisen
rannikon tuntumaan. Tähän on luonnollinen selitys, sillä suomalaiset kaivokset eivät tuottaneet tarpeeksi malmia. Suomen puolella sijaitsevat ruukit
olivat riippuvaisia ruotsalaisesta vuorimalmista, jonka kuljettaminen oli
helpointa rannikolla sijaitseville paikkakunnille.
Ensimmäisenä teollisena raudanvalmistuspaikkana pidetään Etelä-Suomen
laamanni, valtioneuvos Erik Flemingin
perustamaa ruukkia, joka sisälsi myös
sulatushytin ja vasarapajan. Ruukki
rakennettiin 1530-luvulla Kvarnbynkosken varrelle Flemingin perintötilalle, joka sijaitsi Siuntion pitäjässä.
Rautamalmi saatiin Nyby-nimiseltä
tilalta sekä Ojamon kaivoksesta. Silloin
maamme oli Ruotsin vallan alla ja
hallitsijana oli kuningas Kustaa Vaasa
sekä myöhemmin hänen poikansa Juhana III sekä Kaarle IX. Laamanni
Fleming sai vuonna 1542 privilegion
louhia malmia Ojamon kaivoksesta,
joka oli kruunun omistuksessa. Ilman
kruunun myöntämää toimilupaa, privilegiota, teollista ruukkitoimintaa ei
saanut harjoittaa. Privilegio määritteli
ruukkien vuosittaisen taontaoikeuden
ja veron. Jo silloin oli yhteiskunnan
järjestys ja valvonta olemassa, tässä
tapauksessa vuonna 1673 Tukholmaan
perustettu Vuorikollegio. Kvarnbyn
ruukin toiminta jäi kuitenkin lyhyeksi
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Tärkeimpiä ruukkeja: lännessä vuori- ja malmiruukit, idässä järvi- ja suomalmiruukit.

ja se lopetti toimintansa muutaman
vuoden kuluttua perustamisesta.
Kuningas Kustaa Vaasa oli moderni
ruotsalainen hallitsija, ja hän määräsi
avattavaksi vuoden 1560 tienoilla
Mustioon ensimmäisen ”virallisen”
rautaruukin malmin jalostamiseksi.
Mustioon pystytettiin harkkohytti,
masuunin edeltäjä. Ruotsi oli johtavia
maita raudanvalmistuksessa Euroopassa 1500…1700-luvuilla. Valtio edisti
monin tavoin rautateollisuuden kehittymistä. Yrittäjille myönnettiin edullisin ehdoin ruukkien privilegioita, ja
perustamista tuettiin edullisilla lainoilla ja verohelpotuksilla. Verohelpotus
saattoi parhaimmillaan olla vapautus
kokonaan veroista jopa 10…20 vuoden

ajaksi. Kruunu perusti itse kaivoksia ja
ruukkeja. Tuohon aikaan Suomi tuntui
sopivan hyvin raudanvalmistuksen
tarpeisiin. Täällä oli runsaasti metsiä
puuhiilen valmistukseen, oli myös
koskia vesivoimaa varten, ja uskottiin
että Suomesta löydettäisiin rautamalmeja samaan tapaan kuin Ruotsista.
Mutta eipä aikaakaan, kun taas sodittiin. Isonvihan eli ns. Suuren Pohjansodan aikana (noin vuodet
1713…1721) venäläiset miehittivät
Suomen. Samalla lähes kaikki Suomen
ruukit tuhottiin. Suomessa tiedetään
olleen 1710-luvulla 21 ruukkia, joissa
oli vuonna 1713 toiminnassa 6 masuunia, 12 kankivasaraa, 22 ahjoa ja 7
käsintaontalaitosta eli manufaktuuria.
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Tuhotuttuja ruukkeja olivat mm. Mustio Karjaalla, Antskog Pohjan pitäjässä,
Billnäs Pohjan pitäjässä, Fagervik Inkoossa ja Fiskars Pohjan pitäjässä.
Ruukkien omistus Suomessa oli erittäin
keskittynyttä, käytännössä 4 sukua
omisti koko tämän omaisuuden ja
omistajasuvut olivat: Thorwöstein,
Billstein, Broman, ja Creutz. Sodan
alkaessa lähes kaikki ruukkien omistajat pakenivat Ruotsiin.
Isonvihan jälkeen alkoi toimia 16
niistä ruukeista, jotka olivat toimineet
ennen sotaa. Kun ruukkien uudelleenrakentaminen vaati runsaasti varoja,
niin vain neljä ruukkia jatkoi toimintaa
vanhojen omistajasukujen hallinnassa.
Muut ruukit joutuivat lähinnä tukholmalaisten liikemiesten haltuun.

Vuosi 1695 –
raudanvalmistuksen
tilastotietoa
Mielenkiintoista tietoa antaa koko
valtakunnan (Ruotsi-Suomi) tuotantotilasto. Tilastotieto kertoo myös sen,
että Ruotsi-Suomi oli silloin Euroopan
johtava raudanvalmistaja vastaten
yksin yli 40 % koko Euroopan tuotannosta ja paljolti tähän oli vaikuttamassa Ruotsin erittäin rikkaat malmiesiintymät. Vuonna 1695 Suomessa oli
15…18 ruukkia. Ne valmistivat kankirautaa yhteensä 850…1000 tonnia
vuodessa. Ruotsissa oli vuonna 1605
noin 500…550 ruukkia ja ne valmistivat kankirautaa yhteensä noin 40 000
tonnia vuodessa. Tästä voidaan päätellä, että Suomen osuus koko valtakunnan
tuotannosta oli vuonna 1695 vain noin
2,5 %.
Vertailtaessa tuotantolukuja vuodelta 1695 tämän päivän tuotantolukuihin
Suomessa, huomataan tuotantomääräien kasvaneen monta kertaluokkaa.
Tuotanto on kasvanut noin 200-kertaiseksi 313 vuoden aikana, jos vertailu
suoritetaan Suomen valimoteollisuuden
nykyisiin lukuihin. Jos lukua verrataan
kaikkeen Suomessa nykyisin valmistettaviin metallisiin raaka-aineisiin,
kuten luonnollisesti pitäisi verratakin,
todetaan tuotannon kasvaneen tuhansia
kertoja suuremmaksi 300 vuoden kuluessa. Tuotannon määrää per capita ei
tässä yhteydessä ollut mahdollista
selvittää, mutta tuntuisi melko luonnolliselta ajatella tuotantotehokkuuden,
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jos sen ajatellaan olevan tonnia/työntekijä, nousseen vielä paljon nopeampaa vauhtia.

Vuosi 1841 –
Haapakosken ruukki saa alkunsa
Haapakosken ruukin perustamislupaa
haki ja luvan sai Pieksämäen ruotupataljoonan päällikkö, Mäenpäässä kruununvoudin virkaa hoitava kapteeni
Johan Fredrik Molander. Ennen lupaanomuksen jättämistä Molander oli jo
hankkinut omistukseensa muutamia
lähiseudun maataloja, Haapakosken
vesivoimalla pyöritettävän myllyn
sekä maata kosken molemmin puolin.
Paikka oli synkkää, soista männikköä
ja kuusikkoa; lehtimetsää vain joen
varsilla ja ahoilla. Haapakosken ruukki sijaitsee Pieksämäeltä 21 kilometriä
pohjoiseen. Kosken vesi juoksee Pieksämäen järvestä Rykäjokea pitkin
Suonijoen, Rautalammin ja Laukaan
vesistöjen kautta Päijänteeseen. Ennen
kuin senaatti myönsi lupakirjan, tarkastettiin Molanderin mahdollisuudet
menestyä ruukkialalla. Tarkastajat todistivat järvien malmikerrostumat
huomattaviksi.

Vuosi 1842 –
keisari Nikolai II myöntää luvan
Koska vesiputous osoittautui kaikin
puolin riittäväksi, myönsi senaatti
keisari Nikolai II:n nimissä Molanderille Haapakosken ruukin perustamisluvan. Rakennusaikaa annettiin masuunille, kankirautavasaralle kaksine ahjoineen sekä nippupajalle kuusi vuotta.
Masuuni sai peräti 15 vapaavuotta
verotuksesta. Säädetyn rakennusajan
päätyttyä molempien ahjojen oli kuitenkin vuosittain maksettava veroa,
joka vastaisi noin 500 kilon kankiraudan hintaa. 11.toukokuuta vuonna 1842
päivätyssä lupakirjassa on teksti: ”
Hakijalle, kapteeni Johan Fredrik Molanderille, olemme tämän avoimen
kirjeemme nojalla Armollisesti suoneet
luvan ja erikoisoikeuden perustaa mainitulle paikalle Haapakosken partaalle
masuunin ja Suomalaisten Järvi- ja
Suomalmien hyväksikäyttämistä varten
sekä myös takkiraudan takomista varten kankirautatehtaan yhdellä vasaralla ja kahdella ahjolla.”

Haapakosken ruukin merkki, missä kuvio on
Suomessa vanhastaan käytetty rautatehtaiden
merkki. Kuvion sisällä olevien kirjainten taustasta on kaksi toisistaan poikkeavaa tarinaa.
Ensimmäisen tarinan mukaan kirjaimet tulevat
sanoista Haapakoski Masuuni ja toisen mukaan kirjaimien takana ovat herrat Holmberg
ja Molander. Kamarineuvos Johan Reinhold
Holmberg oli Mikkelin läänin lääninkamreeri,
joka jo ennen luvan myöntämistä oli tullut
Molanderin yhtiökumppaniksi.

Ruukin nimeksi vahvistettiin Haapakoski Bruk. Viralliseksi leimaksi ja
ruukin sinetissä esiintyviksi kirjaimiksi hyväksyttiin kirjaimet HM. Kirjaimien tuli näkyä kaikissa ruukin tuotteissa.
Perustamislupa oli nyt sitten saatu.
Puuttui vain rahaa. Lainaa, jopa korotonta, myönsi tuohon aikaan Suomea
hallitsevan senaatin talousosaston varapuheenjohtajan virkapaikalta Lars
Gabriel von Haartman. Haartman oli
ilmeisen persoonallinen virkamies,
sillä häntä kutsuttiin takanapäin nimellä ”Hänen Hirmuisuutensa”. Haartman
kuitenkin oli hyvin edistyksellinen
toimissaan ja olikin tutkinut Keski- ja
Länsi-Euroopan elinkeinoja ja liikenneoloja. Hänen pyrkimyksenään oli, ei
enempää eikä vähempää kuin Suomen
teollisen elämän kehittämin – parhaassa tapauksessa muun Euroopan tasolle.
Ja niinpä Haartmanilta sai moni yrittäjä siihen aikaan korotonta lainaa ja niin
sai myös Haapakosken ruukin perustajat, herrat Molander ja Holmberg.
Privilegion mukaisesti ruukille tehtiin masuuni ja paja, missä oli yksi
kankivasara ja kaksi ahjoa sekä nippuvasara. Lisäksi tehtiin valimo ja kotitarvesaha. Myllyhän Haapakoskella
oli jo ruukkia perustettaessa. Vuonna
1845 ruukilla oli töissä masuunimestari ja 9 apulaista. Järvillä oli 15 malminnostajaa ja metsissä 3 hiilenpolttajaa.
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Vuosi 1843 –
iso riitahan siitä syntyy
Vuoden päästä Haapakosken erämaaruukin isännille kuitenkin selvisi, että
myös ammattitaitoa tarvittiin. Kolmanneksi osakkaaksi kutsuttiin Varkauden
ruukin uudelleenjärjestämisessä taitonsa näyttänyt ruotsalainen ”patroni”
Johan Ernst August Boije. Ja niinhän
siinä kävi, että kun taitavia ja innokkaita tuli saman yrityksen johtoon,
syntyi riita. Molander luopui osuudestaan ruukkiin ja hänet vapautettiin
vastuusta valtiolta saatuihin lainoihin.
Holmberg sai jaossa 2/3 ja Boije 1/3
ruukin osakkeista ja tällä omistuspohjalla sitten varsinainen yritystoiminta
alkoi.
Haapakosken masuunin ensimmäisestä puhalluksesta ilmoitettiin kirkonkuulutuksella, jonka mukaan raudan
sulatus aloitettaisiin maanantaina
30.12.1844 kello 01.00 yöllä. Silloin
siirtyi Pieksämäen seutu teollisen raudansulatuksen aikaan. Kuitenkin vasta
vuosikymmenen loppupuolella päästiin
teolliseen tuotantoon, kun vuonna 1849
valmistuivat sekä paja että pieni valimo.
Valimossa valmistettiin jo sen valmistumisvuonna keittoastioita ja muita
valutavaroita. Jo valimon valmistumisen aikana huomattiin, että valimon
laajentaminen olisi tarpeen, sillä valutavaroiden kysyntä oli päivittäin kohoamassa. Menestyksellisen toiminnan
kulmakivinä Haapakoskella olivat
ennen kaikkea raudanteon osaaminen,
vankka tietopohja ja kokemus sekä
taitava liikkeenjohto. Näitä ominaisuuksia edusti Ernst Boije, joka oli
ottanut tiukasti ohjat käsiinsä Haapakosken ruukissa.

Taivaan lahja vai
paholaisen laitos?
Haapakoskelle ruukki tuli taivaan lahjana paikallisille ihmisille. Vuosina
1850…1856 masuuni toimi jokseenkin
hyvin, vaikka mm. huonojen kulkuyhteyksien ja malmin puutteen takia sitä
ei käytetty joka vuosi. Maanviljelyn
kannattamattomuus kävi yhä ilmeisemmäksi. Keski-Savon pellot olivat karut
ja sadot pieniä. Ruukki tarjosi työtä ja
levitti rahaa ympärilleen. Palkka toki
maksettiin usein suolana, viljana ja
viinana.
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sesti myös terveydentilaan, osittain
välittömästi, osittain köyhyyden, huonon ruuan epäterveellisen asunnon ja
epäsiisteyden vuoksi. - Toimenpiteet
asiantilan parantamiseksi olisivat erittäin toivottavia, ennen kaikkea ankara
poliisivalvonta niistä ihmisistä, jotka
ilman passia ja mainetodistusta oleskelevat laitosten piirissä.”

Vuodet 1855 ja 1856 –
kankirautapaja
palaa kaksi kertaa

Suurliikemies, kollegineuvos ja myöhemmin
oikea salaneuvos Nikolai Putilov oli venäläinen
aatelismies. Aatelisilla oli oikeus ilman eri
lupaa omistaa kiinteistöjä Suomessa. Putilov
kaatui nolosti konkurssiin, ei auttanut yritysmuodon muutos, ei tuotantopohjan laajennus,
ei oman rahan painaminen eikä edes väärien
punnusten käyttö.

Alkuaikoina ammattimiehet olivat
”ulukopaekkakuntalaisia ja etelän
miehiä”. Savolaiset käänsivät ruotsalaiset nimet paremmin suuhunsa sopiviksi. Siten Häggbladista tuli Heplaati,
Åkenbergista Okenperi ja Karlbomista
Kalpummi. Myös paikkakuntalaisten
ammattirakenteessa tapahtui merkittäviä muutoksia. Ennen ruukkia oli talonpoikia, torppareita, loisia, mäkitupalaisia, renkiä ja piikoja. Ruukin tulon
jälkeen paikkakunnalle alkoi ilmestyä
juuttareita, putsareita, rässäreitä, rasvareita, sättereitä ja jopa masmestareita. Nämä, nyt ammatistaan ylpeät
miehet ja naiset eivät ymmärtäneet
alkuunkaan, kun Pieksämäen kirkkoherra toivoi saarnoissaan Kaikkivaltiaan hävittävän ruukit, nuo paholaisen
laitokset.
Jos oli kirkkoherra huolissaan ruukista ja luultavasti sitä kautta seurakuntalaisten sieluista, huoliaan purki myös
Joroisten piirilääkäri kirjeessään seuraavasti: ”… Rahvaan sivistys ja siveys, mikä yleensä on ollut melko hyvällä tasolla, on parina viime vuotena
laskenut huomattavasti. Kapakoita on
ilmestynyt, juoppous on lisääntynyt.
Rahvas on tullut kevytmieliseksi.
Kaikki tällainen vaikuttaa vahingolli-

Maaliskuussa 1855 Haapakosken ruukin kankipaja paloi, mutta rakennettiin
heti uudelleen. Ja juuri kun se oli saatu
kunnostettua, se paloi uudestaan vuonna 1856. Tämän toisen palon jälkeen
se kunnostettiin vain väliaikaisesti.

Vuodet 1856 ja 1857 –
nopeita yrityskauppoja
tapahtuu, Putilovin aika
Vaikka malmi oli verrattain hyvää,
laitokset mallikelpoisia, takki- ja kankirauta laadultaan hyvää, oli masuuni
toimettomana monet vuodet. Kankirautapajaa ei kuuteen vuoteen käytetty.
Ja jos masuuni tai kankirautapaja oli
käynnissä, oli niiden tuotanto vaatimatonta. Yhtenä syynä heikkoon toimintaan olivat malmien niukkuus. Vuorimestari Tengströmin mielestä vallatuissa järvissä oli malmia niin niukalti,
että suurempi tuotanto ei ollut mahdollista. Syitä oli kyllä muuallakin. Olihan
Haapakosken ruukki perustettu keskelle erämaata, jonne kulkuyhteydet olivat
huonot. Sinne ei ollut edes kunnollista
tietä ja vasta ruukin perustamisen jälkeen aloitettiin tien rakentaminen.
Ruukin tuotteet piti ajaa aina Pietariin
saakka ja niinpä valmisteet kuljetettiin
Pieksämäen kirkon ohi 80 kilometrin
päässä olevalle Joroisten Tahkorannan
laiturille, mistä vesimatka saattoi alkaa.
Saimaan kanava ei silloin ollut käytettävissä.
Ratkaiseva isku kohtasi Haapakosken ruukkia, kun pääosakas Holmberg
vuonna 1856 teki vararikon. Boije,
joka tähän saakka oli toiminut ruukin
johtajana ja joka omisti 1/3 osakkeista,
oli silloin myös pakotettu myymään
oman osansa. Ja niin helmikuussa
vuonna 1857 tehtiin kauppakirja, jolla
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ruukki sekä kaikki siihen kuuluvat
maatilat siirtyivät pietarilaisen kauppiaan Josef D. Thompsonin omistukseen.
Mutta jo samana vuonna syyskuussa
tämä sama omaisuus myytiin pietarilaiselle Nikolai Putiloville. Kauppahinta oli 35000 hopearahaa. Ja samana
syyskuun päivänä Putilov osti myös
Huutokosken ruukin tiloineen - senkin
Thompsonilta.

Vuosi 1859 –
masuuni rikkoutuu, tuotanto
kasvaa ennätyssuureksi

Nikolai Putilovin aika Haapakoskella kesti vain 22 vuotta, mutta oli sitäkin komeampi kausi,
todellista kartanoelämää. Suurliikemiehen oli näytettävä, mitä rahalla sai. Erämaaruukilla vieraili
hienoa väkeä, jolle puolestaan takametsien tavat olivat eksoottista vaihtelua Pietarin pitoihin
verrattuna.

Vuoden 1859 elokuun 13 päivä on synkkä päivä Haapakosken ruukin historiassa. Tämä onneton
tapaus oli lopettaa koko ruukin toiminnan. Käynnissä oleva masuuni rikkoutui. Sula rauta tulvi
ulos yli metrin korkuisina laineina sytyttäen masuunirakennuksen, konepajan ja valimon. Vain
asuinrakennukset säästyivät. Masuuni rakennettiin kuitenkin heti saman vuoden syksyllä uudestaan, tällä kertaa harmaasta kivestä ja entistä korkeammaksi.  
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Elokuussa 1859 riehunut tulipalo aiheutti 10 000 hopearahan vahingon, siis
1/3 koko kauppasummasta paloi savuna ilmaan. Kirjoittaja ei löytänyt merkintöjä mistään vakuutuksista tai muista korvauksista, joten ilmeisesti siihen
aikaan ei teollisuusrakennuksia vakuutettu.
Haapakosken ruukin uuden masuunin valmistuttua syksyllä 1859 takkiraudan tuotanto kohosi heti. Vuonna
1869 tuotanto yhtäkkiä kohosi kolmin-
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kertaiseksi ja pysyi sitten varsin korkealla kymmenen vuoden ajan, aina
vuoteen 1876. Vuosi 1869 on merkittävä vuosi Haapakosken ruukin historiassa, sillä silloin alkoi teräksen valmistus putlausmenetelmää käyttäen.
Uuden menetelmän tuloksena saatiin
sulaimia, jotka vietiin Putilovin Pietarissa olleisiin tehtaisiin käytettäväksi
lähinnä ratakiskojen valssaukseen.
Myös rauta oli hyvää ja sitä vietiin
takkirautana Huutokosken ruukille
jatkojalostusta varten. Pietarin suuret
ratakiskotilaukset pakottivat kohottamaan tuotannon mahdollisimman
korkealle. Haapakoskella tuotettiin
takkirautaa 1870-luvulla jo yli tuhat
tonnia vuodessa. Kymmenistä, vuosisadan lopulla jo sadoista järvistä nostettiin uskomaton määrä järvimalmia.
Haapakoskella kerrotaan syntyneen yli
sadan hevosmiehen jonoja punnitushuoneen eteen. Ja nokkelimmat hevosmiehet totta kai punnituttivat järvimalmikuormansa kahdesti saman päivän
aikana.

Haapakosken vuoden 1904 kevätkuohuja ovat tulleet tarkkailemaan Haapakosken ruukin omistaja ja sen teknisenä johtajana vuosina 1889 – 1906 toiminut J.V. Degerman, kasööri Rotjanoff
sekä Caesar-koira. Degermanien suku omisti Haapakosken kahteen otteeseen, ensin vuosina
1889 – 1906 ja sitten 1930-luvulta aina 1960-luvulle.

Haapakosken masuuni kesti ylpeänä
pystyssä 125 vuotta. Sulatustoiminta
päättyi vuonna 1904, jolloin se muutettiin vesitorniksi. Eräänä toukokuun
aamuna vuonna 1984 se kuitenkin
sortui itsekseen hoidon ja ylläpidon
puutteessa. Museovirasto teki masuunin kunnostuksen vuonna 2001. Nyt on
muutenkin saatu Etelä-Savon Maakuntaliitolta mieluista tietoa. Haapakosken
ruukkikylää saneerataan maakunnan
EU-ohjelmarahalla, jonka suuruus on
reilut 570 000 euroa. Lisäksi ruukin
tehtaan rakennuksia saneerataan noin
180 000 eurolla.
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Pystyvalu tuli Haapakoskelle vuosisadan vaihteessa Saksasta ja viimeinen pystyvalu tehtiin vuonna
1986. Pystyvalussa oli monta työvaihetta ja suurelta osin ne olivat tarkkaa käsityötä. Tällä menetelmällä valettiin jopa 5 metrisiä ja metrin halkaisijaltaan olevia paineputkia, varmaan viimeisiä koko
Euroopassa. Valun erikoisuutena oli pystyasento. Pystypuolen keskellä oli välitasanne 2…3 metrisille
paineputkille. Koska valukappaleen ydin ja valmistunut putki oli nostettava metallikehien yli, oli valimon oltava yli 10 metriä korkea. Kehä oli saranoitu, joten se voitiin aukaista ja näin helpottaa kappaleen poisnostamista.

Vuosi 1879 –
Haapakosken ruukki
pakkohuutokaupataan
Mutta niin vain oli, että sekä vähäisen
vesivoiman että kalliiden kuljetuskustannusten vuoksi paikka oli huonosti
valittu. Kaikista kuljetuskustannuksista Pietariin oli pienen alkumatkan
kuljetus Huutokoskelle ja Tahkorantaan
enemmän kuin puolet. Vuonna 1877
toiminta Haapakosken ruukilla käytännössä pysähtyi ja masuuni oli käytössä
vain nimeksi ja seisoi sen jälkeen monet vuodet. Syy toiminnan pysähtymiseen oli se, että Putilovin liikeyritys oli
vuonna 1876 joutunut Venäjän valtionpankin haltuun. Haapakosken ja Oravin
ruukki, jonka Putilov myös omisti,
myytiin pakkohuutokaupalla syyskuun
11. päivänä vuonna 1879. Ruukit osti
ensin valtio (Suomi oli osa Venäjää).
Valtio kuitenkin myi ne jo samana
vuonna Suomen Pankin Pietarin konttorin johtajalle Aleksander Neiglichille. Ruukit kuitenkin luovutettiin osta24

jalle vasta vuonna 1881, kun Neiglichillä oli alussa vaikeuksia kauppahinnan maksamisessa. Neiglich ei kuitenkaan onnistunut saamaan Haapakosken
ruukkia enää toimimaan.

Vuosi 1886 –
Haapakosken ruukki
osaksi isompaa yhtiötä
Haapakosken ruukki yhdistettiin vuonna 1886 silloin muodostettuun Oravin
Tehdas Osakeyhtiöön, johon kuuluivat
myös Oravin ja Huutokosken ruukit.
Myöhemmin yrityksen nimi muutettiin
muotoon Oravi-Haapakosken Tehtaat
Osakeyhtiö. Vuosina 1889…1906, siis
17 vuoden ajan ruukki oli Degermanin
suvun hallussa ja sitten uudestaan
varsin pitkään, eli 1930-luvulta 1960luvulle, jolloin ruukin osti Kymi Kymmene Oy.

Vuosi 1896 –
masuunin aika loppuu,
valimo rakennetaan
Haapakosken ruukille rakennettiin
kupoliuunilla varustettu kivinen putkivalimo vuonna 1896, joka tavallaan oli
jo toinen valimo järjestyksessä, sillä
ensimmäinen vaatimaton valimohan
oli rakennettu jo 1880-luvun lopulla.
Myöhemmin tulivat mukaan konepaja,
levyosasto ja puusepäntehdas. Valimon
rakentaminen aloittikin tietyllä tavalla
uuden aikakauden yrityksen historiassa,
sillä yrityksen valmistamat tuotteet
osoittautuivat hyvin kilpailukykyisiksi.

1900- luvun alkupuoli;
toiminta rajataan valimo- ja
konepajatuotteisiin
Vuonna 1904 raudanvalmistus Haapakosken ruukin masuunissa päättyi lopullisesti ja toiminta keskittyi yksinomaan valimo- ja konepajatuotteisiin.
Valimoviesti 3 • 2008

Permantovalu oli ja on edelleen merkittävin tuotantomenetelmä Haapakosken tehtaalla. Valajia
mestareineen ja oppipoikineen on kerääntynyt yhteiseen valokuvaan permantovalun eli ns. latsin
puolelle joskus 1920-luvulla.

Työn ylpeyttä.
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Vuonna 1905 Oravi-Haapakosken
Tehtaat Osakeyhtiö joutui konkurssiin
ja samalla teollinen toiminta Oravin
ruukilla loppui. Haapakosken osuudesta konkurssiin ajautuneesta yrityksestä
muodostettiin kuitenkin 1.8.1905 uusi
yhtiö nimeltään Haapakosken Tehdas
Osakeyhtiö, joka toimii edelleen. Vuosisadan alussa tehdas valmisti täysin
valmiita tuotteita, joista maittakoon
pora- ja ketjutalttauskoneet puutyöteollisuutta sekä massanrepijät, suodatinpuristimet, hydrauliset puristimet ja
säiliöt selluloosateollisuutta varten.
Tekstiiliteollisuutta palveltiin hahtuvanpuristinkoneilla sekä loimien liimauskoneilla ja metalliteollisuudelle
valmistettiin tuotantosorveja, penkkiporakoneita, ja hiomakoneita. Päätuotteita olivat kuitenkin paine- ja viemäriputket. Muita tuotteita olivat pystyasennossa valetut muhvi- ja laippaputket. Sota-aikana, vuosina 1939...1944
Haapakosken Tehdas Oy toimitti runsaasti sotatarvikkeita puolustuslaitokselle. Työntekijöitä oli vuonna 1949

peräti 220 ja vuonna 1955 kunnioitettavat 150.

Vuosi 1942 –
Perustetaan Valu Oy,
joka yhtyy Keskusvalimoon
Toiminimi Valu Oy perustettiin Korsoon vuonna 1942 Haapakosken Tehdas
Oy:n ja Primon tehtaan tytäryhtiönä.
Valu Oy:n tärkein tuote oli raudasta
valettu viemäriputki ja tarkoitus nimenomaan olikin siirtää Haapakosken
Tehtaiden harjoittama viemäriputkien
valmistus Valu Oy:lle Korsoon. Valmistuksen siirron taustalla lienee ollut
se yksinkertainen tosiasia, että asiakkaat olivat nimenomaan kaupungeissa
eikä keskellä erämaata Haapakoskella.
Käynnissä ollut sota kuitenkin siirsi
tuotannon aloittamista niin, että Korsossa päästiin tuotannolliseen toimintaan vuonna 1945. Ensimmäisenä toimitusjohtajana toimi Sven Grahn ja
vuonna 1949 valimossa oli 60 työnte25

kijää. Vuoden 1955 vuosikirjassaan
Suomen Metalliteollisuusyhdistys ry
kertoo, että Oy Keskusvalimo on ollut
läheisessä yhteistyössä sisaryhtiönsä
Primo Oy:n kanssa, jonka tytäryhtiö
Valu Oy samalla on alistettu valimoiden
yhteiseen johtoon. Toimitusjohtajana
vuonna 1955 toimi Sven Grahn. Oy
Keskusvalimolla oli valimot Helsingissä, Porvoossa ja Korsossa ja työntekijöitä näissä yhteensä 225. Vakiotuotteina olivat: linkovaletut viemäriputket
ja -putkenosat, kaapelivarustimet ja
varokekaapit. Vuonna 1955 ei ollutkaan
mitenkään erikoista, että valmistavaa
teollisuutta oli Helsingissä. Tutkimuksissa onkin todettu, että 1950-luvulla
joka neljäs suomalainen tuotantolaitos
sijaitsi Helsingissä. Heti 50-luvun jälkeen
tilanne alkoikin nopeasti muuttua.

1900-luvun loppupuoli;
lopettaminen uhkaa,
Luhtisten aika vuodesta 1966
1960-luvulla valimo ja koko tehdasalue
ajautui Kymi-Kymmenen omistuksessa lopettamisuhan alle. Juhani Luhtinen
osti vaikeuksissa olevan yrityksen
Kymi Kymmene Oy:ltä vuonna 1966
ollen ensin itse toimitusjohtajana 32
vuotta. Vuonna 1998 hänen poikansa
Timo Luhtinen otti yrityksen toimitusjohtajuuden hoitaakseen. 1900-luvun
loppupuolen tuotantomenetelmä on
ollut permantokaavaus sekä pystykaavaus vuoteen 1986 saakka.

2000-luku; kasvava ja tiettyyn
tuoteperheeseen kohdistuva
tuotanto
Valimo jatkaa entisellä permantokaavausmenetelmällä ja käytössä on furaanihartsimenetelmä. Sulatus tapahtuu
kahdella 1000 kilon induktiouunilla
sekä lisäksi tarvittaessa kahdella kupoliuunilla. Valimo valmistaa harmaa- ja
pallografiittivalurautaa sekä jonkin
verran valuterästä. Valimon vuosituotanto on riippuvainen tilattujen venttiilien koosta ja muistakin vuosittain
paljon vaihtuvista asioista, mutta liikkuu välillä 600…800 tonnia. Vakituisia
työntekijöitä on 12. Tuotannon kiireisinä aikoina valimo käyttää kokeneita
määräaikaisia työntekijöitä vakituisen
henkilöstön vahvistuksena.
26

Osmo Levänen tarkastaa valumuotin kuivuuden. Jos muotti oli ylhäältä kuiva, se on kuiva alhaaltakin. Muotin alaosassa oli hiilipata, jonka lämpö johdettiin muottiin. Hiilen poltto synnytti
häkää ja häkämittarina toimi häkissä kököttävä kani; kun se kupsahti, oli miestenkin aika käydä
haukkaamassa raitista ilmaa.

Valimon ja konepajan omista tuotteista mainittakoon isokokoiset venttiilit, paineputket ja putken osat, sulkuluukut, arinaraudat sekä palopostit.
Alihankintavaluja valmistetaan mm.
kattilateollisuuteen, joka on erikoistunut biopolttoaineen käyttöön sekä jätevesien käsittelyteollisuuteen. Yhtiön
tuotteita on viety kymmeniin kaukaisiin
maihin, mm. Kiinaan, Vietnamiin ja
Irakiin.

Valuhistoriallista käsitteistöä
• Keittorautaa eli keittoterästä syntyi
sulan raudan kupliessa, kun hiili paloi
putlauksessa ja muodosti hiilidioksidikaasua.
• Harkkorautaa eli raakarautaa
saatiin sulattamalla harkkohytissä
malmeja. Malmien rauta suli vain tahdasmaiseksi, ei täysin juoksevaksi.
• Järvimalmi on veteen liuennutta
rautahydroksidia, jota syntyy rapautumien tuloksena.

• Kankiraudan hiilipitoisuus oli alle
0,45 % ja se soveltui tasalaatuisuutensa ansiosta sellaisenaan mm. rakennusraudaksi.
• Manufaktuuripajalla tarkoitettiin
pajaa, joka käytti raaka-aineenaan
valmista kankirautaa.
• Masuuni panostettiin malmilla, puuhiilellä ja kalkilla. Masuunin alaosasta
puhallettiin sisään ilmaa, jonka sisältämä happi yhtyi puuhiileen ja kuumensi malmia. Kun kuumuus lopulta saavutti 1200 astetta, yhtyi puuhiilen hiili
rautaoksidin happeen, jolloin rauta
vapautui täysin juoksevaksi. Osa hiilestä liukeni kuitenkin myös rautaan,
josta siten tuli haurasta. Raakaraudassa eli takkiraudassa oli myös piitä,
mangaania, fosforia ja rikkiä. Hiilipitoisuus oli noin 4,5 %. Kalkki puolestaan sitoi sivukiven ja siitä muodostui
erillinen kuona. Masuunityyppejä oli
mm. ruotsalainen, saksalainen, ranskalainen ja skotlantilainen masuuni.
• Putlaaminen otettiin käyttöön Suomessa 1800-luvun puolivälissä. ToiValimoviesti 3 • 2008

mintaperiaatteen oli keksinyt englantilainen Henry Cort vuonna 1784.
Ruotsissa ensimmäisenä menetelmän
otti käyttöön Motalan ruukki vuonna
1845. Suomen ensimmäinen putlausuuni sekä valssilaitos otettiin käyttöön
vuonna 1853 Högforsin ruukilla, siis
vain 7 vuotta Motalan ruukin jälkeen.
Putlaus oli takkiraudan mellotusta
lieskauunimenetelmällä, jossa takkirauta ja kuonaa muodostavat aineet,
esimerkiksi rautamalmi, pantiin suljettuun putlausuuniin, missä ne sulatettiin.
Sula kuona suojasi sulan raudan suoralta kosketukselta ilman kanssa. Uunissa sulaa rautaa sekoitettiin erityisillä koukuilla. Sana putlausuuni tuleekin
englannin kielen sekoittamista tarkoittavasta sanasta ’to puddle’. Kun raudasta mellotuksessa näin poistui hiiltä,
raudan sulamispiste nousi ja sula rauta
jähmettyi uunin pohjalle. Jähmettynyt
rauta muotoiltiin uunissa koukuilla
sulaimeksi. Sulain taottiin joko suoraan
uunista tulleena tai uudelleen kuumennettuna sulainvasaralla valssausaihioksi. Putlausmellotuksella saatiin myös
järvi- ja suomalmeista tehdystä takkiraudasta ja harkkoraudasta poistettua
epäpuhtauksia niin, että raudasta tuli
riittävän sitkeää myös taottavaksi ja
valssattavaksi. Putlausmenetelmä lisäsi merkittävästi järvi- ja suomalmien
käyttöä.
• Sysi eli puuhiili oli ruukkitoiminnan
strateginen raaka-aine ja sitä tarvittiin
masuuneissa ja vasarapajoissa. Valmista puuhiiltä ei juurikaan kannattanut
kuljettaa hevoskyydillä yli 20 kilometrin päähän sen vaatiman suuren tilavuuden ja ennen kaikkea hiilen murenevuuden vuoksi. Hiilimiilut erosivat
tervamiiluista lähinnä sen vuoksi, ettei
hiilimiilujen annettu palaa loppuun.
Normaalin hiilimiilun ympärysmitta
oli 27…28 metriä, mutta myös pienempiä ja suurempia käytettiin. Hiilipuut
olivat 2,5…3 metriä pitkiä. Oksia ja
kantoja lukuun ottamatta kaikkia puulaatuja voitiin käyttää. Useimmiten puut
hakattiin keväällä ja poltettiin syksyllä.
Puiden päälle pantiin eristävä kerros
havuja, maata ja turvetta. Alaosastaan
sytytetty ja sen jälkeen tarkoin vahdittu miilu paloi 2…4 viikkoa.
On arvioitu, että yhden takkirautatonnin tuottaminen puuhiilen avulla
vaati 20 kuutiometriä puuhiiltä ja vähintään 15 miestyöpäivää hiilenpolttaValimoviesti 3 • 2008

jilta ja tämä määrä työtä ei edes sisällä
puiden kaatoa, kuljetuksia yms. Jokainen kankirautatonni vaati kaikkia
edellä mainittuja tuotannon tekijöitä
kaksinkertaisen määrän. Kokonaisuutena yhden valmiin kankirautatonnin
tuottaminen vaati 70…100 miestyöpäivää metsätöissä, miilunpolttoa ja hiilenkuljetusta.
• Suomalmi on järvimalmin kaltaista,
ja sitä syntyy soihin sellaisiin kohtiin,
joissa pohjavesi pursuaa maasta.
• Rauta on vuonna 1864 eloisalla
suomen kielellä kuvattu aikakausijulkaisussa ”Maiden ja merien takaa”
seuraavalla tavalla: ”Sillä waikka kulta kaikista metalleista onkin jaloin,
kalleimmanhintainen, niin rauta puolestansa on tarpeellisin ja wälttämättömin. Ilman kullatta woisi tässä maailmassa wielä tulla toimeen, waan jos
rauta kaikki tyynni katoaisi, kuinkas
sitten tässä käwisi? Merimieheltä puuttuisi kompassi, uskollinen oppaansa
meren wiitattomilla teillä, ja nauloitta
ei pysyisi ko’ossakaan ne puulastut,
jotka häntä kannattawat pohjattoman
sywyyden yli. Manterella emme enää
saisi tuulen nopeudella kiitää rautaanturoita myöten; poissa olisiwat ne
rautakädet ja hampahat, jotka nyt tehtaissa (tehdas = wapriikki) höyryn
voimalla liikkuen, walmistelewat meille lukemattomia jokapäiwä tarpeellisia
kaluja. Teräsneula ei enää solutteleisi
waatteen saumoja myöten ja sakset
eivät leikkaisi kankaaseen niemekkeitä ja lahdelmiaan. Pyssy ei tawoittaisi
metsän otuksia eikä olisi edes wahwaa
teräsmiekkaa tai keihästä suojelemassa
meitä wihollista vastaan.
Kaikki aineet, joita luotunsa wälttämättömästi tarvitsevat, on Luojan
wiisaus anteliaalla kädellä lewitellyt
koko maapallon ympäri. Niin löytyy
rautaakin jokapaikassa maan päällä.
Harva on se kiwi, harwa lähde tuskin
mikään kaswi taikka eläwä, jossa sitä
ei olis runsaimmin taikka wähemmin
määrin. Soran punerwa wäri, kallioiden
punaiset pilkut ja wiirut, lähteiden
rusottavainen muta, werenkin punaisuus, se kaikki ilmoittaa raudan oloa.
Wälin lewiävät rautamalmin kerrokset
wirstoittain maan pintaa myöden, wälin ulottuwat niiden suonet mittaamattomaan sywyyteen maan powessa.
Tawallisesti löytyy rauta yhdisty-

neenä muiden aineitten kanssa. Tällaiset liitto-aineet, joista rauta taidolla on
eritettävä, sanotaan Ruotsista perityllä
nimellä malmeiksi, waan alkuperäinen
suomalainen sana oli hölmä.”
• Rautamalmi on rautamalmimineraalin ja sivukiven seos. Se sisältää raudan
ja hapen yhdisteitä eli rautaoksidia ja
sivukivenä muita kemiallisia yhdisteitä.
• Takoraudan hiilipitoisuus oli alle
0,30 % ja sisälsi jonkin verran kuonaa
(määritelmä voimassa vuoteen 1860).
Myös smidjärn, välljärn, hitsirauta.
• Teräs käsitteenä tarkoitti 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa aivan muuta
kuin nykyisin. Silloin kutsuttiin teräkseksi rautaa, jossa on 0,45…2,3 %
hiiltä ja jota voidaan takoa, karkaista
ja valaa. Nykyisin tavallisten rakenneterästen hiilipitoisuus on yleensä alle
0,2 %. Monien hyvälaatuisten erikoisteräslaatujen hiilipitoisuus on vielä
paljon tätäkin alhaisempi. Mutta tuskinpa 1800-luvulla tällaisia erikoisteräksiä valmistettiinkaan eikä varmaan
osattu uneksiakaan näin alhaisista
hiilipitoisuuksista. Suomen teräsvalimohistorian aluksi voidaan paikantaa
vuosi 1879, jolloin maamme ensimmäinen Siemens-Martin -uuni rakennettiin Taalintehtaalle ja suoritettiin
ensimmäinen teräsvalu.

Lähteet
Artikkelin liittyvän täydellisen lähdeluettelon ja
kuvaluettelon voi lukija pyytää sähköpostilla:
olavi.piha@tkk.fi.

Artikkelin laatija toimii tutkijana Teknillisen Korkeakoulun valutuotetekniikan tutkimusyksikössä Suomen Akatemian FC-ICT tutkimushankkeessa.
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Keernahiekan
ampumisen simulointi
Alexander Barth Ashland GmbH:sta ja
Torsten Stein Bosch Termotechnik
GmbH:sta kertoivat otsikkoaiheesta
Giesserei-lehden numerossa 5/2008
mm. seuraavaa:
Sulan virtauksen ja metallin jähmettymisen simulointi ovat osoittautuneet
luotettaviksi työkaluiksi valunsuunnittelussa. Simuloinnin käyttö keernojen
valmistuksen yhteydessä on ollut toistaiseksi vähäistä. Keernalaatikot suunnitellaan yleisimmin kokemusperäisesti ja niitä parannellaan saatujen tulosten
mukaan vaiheittain. Aikaa ja rahaa
kuluu paljon. Toimitusaikojen lyhentäminen vaatii nykyisin toimintatapojen
muutosta myös keernalaatikoiden
suunnittelussa.
Amerikkalaiset yritykset Arena Flow
ja Ashland ovat kehittäneet yhdessä
tietokoneohjelman keernojen ampumisen simulointiin. Ohjelman nimi on
Arena Flow. Se ei korvaa valunsuunnittelijan kokemusta, mutta se antaa
tärkeitä ohjeita keernalaatikoiden täyttöjärjestelmien muotoiluun ja mitoitukseen.
Uudessa ohjelmassa virtauskenttä
jaetaan Euler-menetelmällä soluihin ja
virtaus lasketaan jokaisessa solussa
erikseen. Menetelmän periaate on, että
kaiken, mikä virtaa yhdestä solusta ulos
on virrattava sisään toiseen soluun tai
useampaan soluun. Yksittäisten partikkeleiden, esim. hiekkarakeiden dynamiikka lasketaan Lagrange-menetelmällä. Siinä määritetään jokaisen partikkelin lentorata ulkoisten tekijöiden,
kuten vaikuttavien voimien ja törmäysten suhteen. Partikkeleille määritetään siis kulloisetkin koordinaatit ja
momenttitekijät (liikesuunnan, massan
28

ja nopeuden tulo) prosessin aikana.
Arena Flow-ohjelma käyttää Eulermenetelmää ilman virtauksen ja Lagrange-menetelmää hiekkapartikkeleiden dynamiikan laskemisessa.
Vaatimusten mukaan voidaan Eulerverkotusta eli solujen lukumäärää
mukauttaa paikallisesti. Samantapaisia
partikkeleita voidaan koota määrätyn
kokoisiksi pilviksi. Tämä on mahdollista, koska partikkelit ovat useimmiten
paljon pienempiä kuin solut ja yhdessä
solussa voi sijaita useampia partikkeleita. Yksi partikkeli edustaa silloin
kaikkien pilvessä olevien partikkeleiden käyttäytymistä, kuva 1.
Muottimateriaalien ominaisuudet
eroavat selvästi nesteiden ominaisuuksista.
- Hiekka ei voi täyttää tilavuutta
täydellisesti. Suurin saavutettavissa
oleva muottimateriaalin pakkaustiheys on 60-70 %.
- Tiiveimmilläänkin muotti- tai keernamassa on huokoista materiaalia,
jonka läpi nestemäinen tai kaasumainen faasi voi virrata muodostamatta
kuplia.
- Muottimateriaali muodostaa kasautuessaan vierintäkulman, joka määräytyy massan juoksevuuden mukaan. Tämä ei ole mahdollista nesteillä eikä kaasuilla.
Hiekan valuminen tiimalasissa kuvaa
rakeisen materiaalin käyttäytymistä
virtauksessa, kuva 2. Hiekan virtausmäärä tiimalasin kaulan läpi on aina
vakio, kun taas nesteen ollessa kysymyksessä läpivirtausmäärä pienenee
parabolisesti. Nousevat ilmakuplat
eivät häiritse hiekan putoamista, koska
syrjäytynyt ilma voi nousta ylöspäin
hiekan huokoisen rakenteen läpi.
Tiimalasin yläosaan syntyy syvennys, jonka muodon määrää hiekan
vierintäkulma. Tiimalasin alaosaan

Paavo Tennilä

Kuva 1. Lagrange-partikkeleita ja -pilviä Eulersolussa.

pyrkii muodostumaan hiekkakartio ja
tilan reunat täyttyvät epätäydellisesti.
Arena-Flow-ohjelmaa kehitettäessä
verrattiin saatuja simulointituloksia
koekeernoista mitattuihin tiheysarvoihin, kuva 3. Simuloitaessa eri värit
ilmoittavat kuvaruudulla tiheyden arvoja. Valitettavasti nämä värit eivät näy
mustavalkoisessa kuvassa. Simuloinnilla saatuja hiekan virtauskuvia, kuva
4, verrattiin läpinäkyvistä keernalaatikoista otettuihin suurnopeusvideokuviin.
Valimoviesti 3 • 2008

Kuva 2. Hiekan virtaus tiimalasissa.

Kuva 3. Koekeernoista mitattujen tiheysarvojen ja simuloinnin vertaus.
Valimoviesti 3 • 2008
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Kuva 5 esittää Arena-Flow-simuloinnin jälkeen muutettua kattilaelementin keernan ampumisjärjestelmää
sekä alkuperäistä järjestelmää. Simuloinnin perusteella hiekan sisäänmenokohtien lukumääräksi saatiin 28. Alkuperäisessä järjestelmässä niitä oli 53.
Sisäänmenokohtien uusi yhteispintaala oli 7 997 mm2 alkuperäisen pintaalan oltua 3 908 mm2. Parannetussa
järjestelmässä sisäänmenokanavat
olivat tasapaksuja sylinterimäisiä niiden oltua alkuperäisessä järjestelmässä
kartiomaisia.
Kattilaelementtien keernojen valmistuksen simuloinnilla Arena-Flowohjelmalla saavutettiin mm. seuraavia
etuja:
- Alueet, joihin keernamassa virtasi
huonosti, vähenivät 95 %.
- Keernojen tiheysvaihtelut vähenivät
kaikkiaan 40 % ja paikalliset tiheysgradientit 75 %.
- Keernanvalmistuksen tahtiaika
lyheni 5 sekuntia.

Työkalujen
keston parantaminen
laserkäsittelyllä ja
nitrauksella
Robert Füllmann Aachenin FraunhoferInstituutista kertoi otsikkoaiheesta
Giesserei-lehden numerossa 5/2008
mm. seuraavaa:
Kuumatyöstöteräksiin kohdistuu käytettäessä termisiä ja mekaanis-tribologisia rasituksia. Rasitukset johtavat
rakenteiden vaurioitumiseen ja työkalujen vaihtoihin kuumamuokkauksessa
ja painevalussa. Työkalujen vaihdot
vievät aikaa ja huonontavat valmistusprosessin taloudellisuutta.
Fraunhofer-Instituutissa tutkittiin
työkalujen keston parantamista lasersintrauksella sekä nitrauksella. Kuumatyökalujen kuluminen on usein vain
paikallista, pyöristyksissä ja poikkipinnan muutoskohdissa, kuva 6. Tällaisissa kohdissa on paikallinen pintakäsittely laserilla tarpeellista ja mielekästä.
Laserkäsittelyyn yhdistetty nitraus
vähentää adhesiivista kulumista, jota
käsiteltävän materiaalin tarttuminen
työkaluun aiheuttaa.
Kuva 7 esittää laserkäsittelyn periaatetta. Työkappaleeseen johdetaan
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Kuva 4. Moottorin vesivaippakeernan täyttymisen simulointi.

Kuva 5. Kattilaelementin keernan ampumisjärjestelmä simuloituna ja alkuperäisenä
Valimoviesti 3 • 2008

Kuva 6. Kulumisjälkiä kuumatyöstötyökalun pyöristyskohdassa.

Kuva 8. Työkalun pintakerros laserseostuksen ja laserdispergoinnin jälkeen.

Kuva 9. Työkalun pintaosan kovuuksia laserdispergoinnin ja nitrauksen jälkeen sekä pelkän
nitrauksen jälkeen.
Valimoviesti 3 • 2008

Kuva 7. Laserkäsittelyn periaate.

lisäainetta, jota ympäröi suojakaasu.
Lisäainevirta kohdistetaan lasersäteellä sulatettuun perusaineeseen. Laserkäsittelyissä käytetään kahta menetelmää,
laserseostusta ja laserdispergointia.
Laserseostuksessa syntyy työkappaleeseen pintakerros, jossa on sulaan
perusaineeseen täydellisesti liuennutta
lisäainetta, kuva 8. Tyypillisiä lisäaineita työkaluterästen laserseostuksessa
ovat Mo, W, WC-Co ja WC-Co-Cr.
Laserdispergoinnissa syntyy työkappaleeseen pintakerros, johon lisäaineet
ovat liukenemattomina jakautuneet
noin 1 mm kerrokseksi, kuva 8. Tyypillisiä lisäaineita työkaluterästen laserdispergoinnissa ovat karbidit, jotka
sulavat vain korkeassa lämpötilassa,
kuten TaC, VC ja TiC.
Laserkäsiteltyjen työkaluterästen
kovuutta voidaan lisätä huomattavasti
kaasu- tai plasmanitrauksella. Nitrauksen jälkeen uloin pintakerros muodostuu nitrideistä, joita typpi on muodostanut perusaineen seosaineiden kanssa.
Sisempänä on vyöhyke, jossa on perusaineeseen diffuntoituneita nitridejä.
Nitraus vähentää alumiinin tarttumista
painevalun työkaluihin huomattavasti.
Kuva 9 esittää työkaluteräksen pintakerroksen kovuuden jakaumia TiClaserdispergoinnin ja siihen liitetyn
nitrauksen jälkeen sekä pelkän nitrauksen jälkeen.
Giesserei-lehdessä 5/2008 esitetty
artikkeli oli lyhennelmä Duisburgin
Yliopiston järjestämillä Barbara-päivillä 30.11.2007 pidetystä esitelmästä.
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Joustavia
suojavaatteita
valimotyöntekijöille

Jutec-niminen yritys kertoi Giessereilehden numerossa 5/2008 valimotyöntekijöiden uusista suojavaatteista, kuva
10, mm. seuraavaa:
Valajien työskennellessä sulan metallin
ääressä täytyy suojavaatteiden sallia
riittävästi liikkumisvapautta. Jäykät
suojavaatteet haittaavat työskentelyä.
Jutec on kehittänyt yhteistyössä valimoiden kanssa aivan uuden joustavien
suojavaatteiden sukupolven. Pehmeät
aluminoidut vaatteet täyttävät standardin EN 531 vaatimukset. Näiden vaatteiden tarkoituksena on lisätä työntekijöiden viihtyvyyttä, halua käyttää
suojavaatetusta ja parantaa siten työturvallisuutta. Jutec-suojavaatteita
valmistetaan kolmea painoluokkaa:
kevyitä, noin 300 g/m2, keskiraskaita,
noin 500 g/m2 sekä raskaita, noin 700
g/m2. Lisätietoja saa osoitteesta: www.
jutec.com.

Tietopaketti
Ni-Resist
-valuraudoista
Austeniittisia valurautoja, jotka tunnetaan Ni-Resist-nimellä, valmistetaan
sekä GJL- että GJS-lajeina. Ni-Resistvaluraudoilla on erikoisia teknologisia
ja fysikaalisia ominaisuuksia minkä
vuoksi ne soveltuvat hyvin vaativiin
olosuhteisiin. Ni-Resist-valuraudoilla
on hyvä kuumalujuus ja kuumahilseilyn
kestävyys. Niillä on myös hyvät liukuominaisuudet, hyvä syöpymiskestävyys, venymä, ja kylmäsitkeys. Austeniittiset valuraudat eivät ole magnetoituvia eivätkä ne ole kuoppakorroosioon
taipuvia minkä vuoksi ne soveltuvat
erinomaisesti merivedessä toimiviin
kohteisiin, kuten suolanerotuslaitosten
pumppuihin ja kaikenlaisiin meriteknisiin laitteisiin. Muita tyypillisiä
käyttöalueita ovat männänrenkaiden
tuet ja voimakkaasti rasitetut pakosarjat autoissa, tulen- ja kuumahilseilyn
kestävät teollisuusuunien osat, kuumalujat lasin puristemuotit ja magnetoitumattomat rakenteet.
Austeniittiset valuraudat ovat parempia työstää ja valaa kuin ruostumattomat ja tulenkestävät teräkset ja mo32

Kuva 10. Jutec-suojavaatteita käyttävä uuninhoitaja.

nissa tapauksissa ne ovat siksi taloudellisempia valmistaa.
Aikakauslehti konstruieren und
giessen on julkaissut Ni-Hard-valuraudoista yksityiskohtaisen selvityksen.
Tämä selvitys on tilattavissa maksutta
osoitteesta:
ZGV-Zentrale für Gussverwendung
Sohnstrasse 70
40237 Düsseldorf
Fax: (0211) 68 71-2 64
E-Mail: zgv@dgv.de
www.dgv.de

Saksan insinöörivaje
odotettua suurempi
Saksan Insinöörien Yhdistys, VDI
kertoi Giesserei-lehden numerossa
6/2008, että Saksassa jäi vuonna 2007
täyttämättä noin 70 000 insinöörin
työpaikkaa. Luku oli 45 % suurempi
kuin vuotta aikaisemmin. Ammattimiespulan arvioidaan maksavan Saksan
kansantaloudelle yli 7 miljardia euroa
vuosittain.
Saksan Talousinstituutin järjestämään kyselyyn osallistuneista yrityksistä 70 % vaati poliitikoilta teknistieteellisen opetuksen vahvistamista.
Noin 75 % koneenrakennuksen, palvelujen sekä sähkö- ja ajoneuvoteollisuuden johtajista piti insinöörien saatavuutta huonona tai erittäin huonona.
VDI:n johto kehottaa yrityksiä in-

vestoimaan stipendeihin teknisen alan
opiskelijoille. Toimenpiteitä kaivataan
kipeästi, koska valmistuvia insinöörejä on vuosittain vähemmän kuin työelämästä poistuvia. Kaksi kolmasosaa
yrityksistä panostaa henkilöstönsä
jatkokoulutukseen. Joustavia työaikoja työvoimapulan lievittämiseksi käyttää 60 % työnantajista. Lisäksi yli
puolet yrityksistä on ryhtynyt toimenpiteisiin työn ja perheen vaatimusten
sovittamiseksi yhteen. Noin 40 % yrityksistä ottaa palvelukseen vanhempia
henkilöitä. Alhaisesta työttömyysprosentista huolimatta on noin 10 000 yli
50 vuoden ikäistä insinööriä vailla
työtä.

Energian
säästömahdollisuudet
raudan
induktiosulatuksessa
Willfried Schmitz ja Dietmar Trauzeddel Otto Junker GmbH:sta kertoivat
Giesserei-lehden numerossa 6/2008
otsikkoaiheesta mm. seuraavaa:
Energian kulutus keskijaksoinduktiouuneissa määräytyy kahdesta tekijästä, laitetekniikasta ja käyttötavasta.
Uusien induktiouunien kokonaishyötysuhde on kohonnut huomattavasti viime
vuosina laitetekniikan optimoinnin
Valimoviesti 3 • 2008

Kuva 11. Energian jakauma sulatettaessa valurautaa keskijaksoinduktiouunissa.

ansiosta. Esim. rautavalimoissa voidaan nykyaikaisilla uuneilla käyttää
sulatukseen ja ylikuumennukseen 75
% syötetystä energiasta. Valuraudan
sulattamiseen ja kuumentamiseen
1500°C saakka kuluu sähköenergiaa
vain 520 kWh/t enthalpia-arvon ollessa 390 kWh/t.
Keskimääräiset energian kulutukset
raudan sulatuksessa ja valussa ovat
kuitenkin huomattavasti korkeampia.

Niinpä Englannin rautavalimoissa
keskiarvon ilmoitetaan olevan 718
kWh/t ja Ranskan rautavalimoissa jopa
855 kWh/t.
Energian säästöön valuraudan sulatuksessa ja valussa on kaksi mahdollisuutta. Ensimmäinen on sähköisten ja
termisten häviöiden vähentäminen
laitteiden suunnittelussa ja valinnassa.
Toinen mahdollisuus liian energian
kulutuksen vähentämiseen on epäedul-

listen käyttötapojen välttäminen.
Laiteperäiset käämihäviöt vaikuttavat ratkaisevasti induktiouunien energian kulutukseen. Käämien hyötysuhdetta on viime aikoina parannettu rakennemuutoksilla. Keskijaksouunit,
jotka toimivat taajuuksilla 3 000 Hz
saakka ovat monien etujensa ansiosta
syrjäyttäneet lisääntyvässä määrin
verkkojaksouuneja. Aikaisemmin jaksoluvun muuttamiseen käytettiin pyöriviä tai magneettisia laitteita. Niiden
häviöt olivat suuria. Myöhemmin on
siirrytty puolijohdetekniikkaan jolloin
häviöt jaksoluvun muuttamisen yhteydessä ovat pienentyneet oleellisesti.
Nyt päästään jopa 97 % hyötysuhteeseen. Nykyisin IGBT-tyyppiset jaksoluvun muuttajat yltävät 4 000 kW
saakka. Niissä käytetään transistoreja
tyristorien sijasta. Näitä käytettäessä
luotettavuus ja säädön joustavuus ovat
vielä suurempia etuja kuin parantunut
hyötysuhde.
Suurimmat häviöt induktiouuneissa
tapahtuvat käämissä, kuva 11. Verkkojaksouunien korvaamisella keskijaksouuneilla saavutetaan 40-60 kWh/t
säästöt, kuva 12. Jos jaksoluku 50 Hz
korvataan jaksoluvulla 250 Hz saadaan
suurempi liitäntäteho samalla uunin
vetoisuudella. Suurempi energiatiheys
lyhentää sulatusaikaa ja termiset häviöt pienenevät. Tämä säästää edelleen
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Kuva 12. Energian säästö siirryttäessä verkkojaksouunista keskijaksoinduktiouuniin.
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Kuva 13. Uunin liitäntätehon vaikutus energian kulutukseen sulatuksessa.

ajaksi tulee 45-50 minuuttia. Ei ole
mielekästä käyttää hyvin nopeaa uunia
ellei sivuaikoja pystytä rajoittamaan.
On myös kiinnitettävä huomiota tarkasti punnittujen panosten valmistamiseen halutun koostumuksen mukaan ja
sujuvaan uunin panostamiseen.
On edullista käyttää kahta uunia
rinnakkain. Tandem-käytössä yksi tasasuunnin syöttää kahta uunia. Toisen
uunin sulattaessa voidaan toisessa
uunissa suorittaa aputoimintoja. Tällöin
tasasuuntimen teho tulee koko ajan
käytetyksi sulattamiseen ja saavutetaan
suurin mahdollinen sulatusmäärä pienellä virrankulutuksella.

Kuva 14. Panoksen pakkaustiheyden vaikutus energian kulutukseen sulatuksessa.

30-40 kWh/t. Kuva 13 osoittaa, miten
virrankulutus pienenee uunin liitäntätehon kasvaessa vetoisuuden pysyessä
samana.
Termiset häviöt uunin upokkaasta
vesijäähdytteiseen käämiin riippuvat
sulatusuunin koosta eivätkä liitäntätehosta. Tehokas uuni tuottaa samassa
ajassa enemmän sulaa rautaa kuin
pienitehoinen. Tehokkaalla uunilla
sähkövirran kokonaiskulutus tonnia
kohti pienenee.
Tilanne muuttuu, jos upokasuunilla
on oltava suuri kuumanapitomäärä
hyvin suurten kappaleiden valamista
varten tai jos sulan raudan tarve vaihtelee kovasti. Suurikokoisen, teholtaan
heikon uunin valinnassa tulevat käytännön rajoitukset vastaan. Nimelliste34

hon ei tulisi olla pienempi kuin neljä
kertaa kuumanapitoteho, jotta virrankulutus pysyisi siedettävänä ja sulatuskyky kohtuullisena. Esim. 12 tonnin
vetoisen sulatusuunin nimellistehon
tulisi olla vähintään 1 000 – 1 200 kW.
Tässä yhteydessä on huomattava, että
8 tonnin vetoinen uuni, jonka teho on
8 000 kW, kuluttaa vähemmän sähköä
kuin kaksi 4 tonnin uunia, joiden kummankin teho on 4 000 kW.
Tehokas keskijaksouuni, jonka suurin tehotiheys on 1 000 kW/t, pystyy
sulattamaan ja kuumentamaan tilavuutensa verran valurautaa noin 30 minuutissa. Sivuajat kuonan poistoon, näytteen ottoon, analyysin korjaukseen ja
kaatoon on pidettävä 15-20 minuutin
rajoissa, taulukko 1, niin että kokonais-

TAULUKKO 1.
Tyypillisiä sivuaikoja
valuraudan sulatuksessa  
Uunin koko 6-8 tonnia
Kuonaus            
Lämpötilan mittaus
Näytteen otto      
Hiiletys          
Kaato             
Yhteensä          

4 min
2 min
3 min
5 min
3 min
17 min

Taulukossa 2 on laskelma eri tekijöiden
vaikutuksesta sähköenergian kulutukseen sulatettaessa valurautaa keskijaksoinduktiouunissa. Epäedulliset käyttöolosuhteet saattavat lisätä sähkövirran
kulutusta 20-30 %.
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TAULUKKO 2.
Energian kulutuksen osatekijät
valuraudan sulatuksessa
Uuni 8 t/8000 kW/250 Hz                             
Kuumennus 1500 ºC asti
Laitetekniikasta aiheutuva kulutus
Sulatusenthalpia (teoreettinen)     
Termiset ja sähköiset häviöt        
Sulatusenergia yhteensä             

kWh/t
390
126
516

Käyttötavasta aiheutuva lisäkulutus
Hiekkaa panoksessa 25 kg/t           
Ruosteinen romu                      
Pakkaustiheys 2,0 t/kuutio eikä 2,5  
Hiiletys sulaan 20 kg/t              
Sulatus 50 % tehotiheydellä          
Sulatus sumppia käyttäen             
Kuristamaton poistoimu               
Kuumanapito yli 20 min, avoin uuni   
Tarpeeton ylikuumennus 50 K          
Lisäkulutus yhteensä                

kWh/t
12,5
30,0
25,0
40,0
20,0
40,0
15,0
10,0
20,0
212,5

Energian kulutus yhteensä kWh/t     

728,5

Puhtaan ja kuivan materiaalin panostaminen säästää sulatusenergiaa. Kiertoromuun tarttuneen hiekan kuonautuminen
sulatuksessa vaatii tonnia kohti yhtä paljon energiaa kuin
raudan sulattaminen eli noin 500 kWh/t. Jos tonni kiertoromua sisältää 25 kg hiekkaa, mikä ei ole mitenkään harvinaista, lisääntyy energian kulutus 12,5 kg tonnia kohti sulaa
rautaa.
Ruosteisen romun vaikutus on vielä vakavampi. Ruosteinen romu voi pahimmillaan vaatia kaksin-, kolminkertaisen sulatusajan ja 40-60 % suuremman energiamäärän
ruosteettomaan romuun verrattuna. Lisäksi palohäviöt lisääntyvät ja kuonamäärä kasvaa.
Panoksen pakkaustiheys vaikuttaa myös huomattavasti
energian kulutukseen. Tätä havainnollistaa kuva 14. Romun
pienentäminen suuremman pakkaustiheyden saavuttamiseksi on usein kannattavaa.
Hiiletys sulaan rautaan lisää energian kulutusta. Synteettisen valuraudan teko teräsromusta, hiiletysaineista ja piitä
sisältävistä aineista kuluttaa 8-10 % enemmän energiaa kuin
kiertoromun sulattaminen.
Energian kulutus kasvaa, jos sulatus aloitetaan kylmällä
uunilla. Uunin vuorauksen kuumentamiseen kuluu yleensä
energiaa 3-5-kertainen määrä verrattuna täyden uunin kuumana pitämiseen sulattamisen jälkeen. Kahdeksan tonnin
vetoisella uunilla vuorauksen kuumentamiseen kuluu noin
800 kWh. Näin ollen kylmällä uunilla sulattamiseen kuluu
100 kWh/t enemmän energiaa kuin kuumalla uunilla. Jos
sulan kuumanapitoon kuluu 25 kWh/t on mielekästä jättää
uuniin sulaa jos odotusaika seuraavaan sulatukseen on alle
4 tuntia. On lisäksi huomattava, että uunin jäähtyminen ja
kuumennus uudelleen rasittavat vuorausta enemmän kuin
jatkuva pito kuumana.
Energian kulutuksen kannalta on edullista ajaa uunia
jatkuvasti täydellä teholla. Jos 8 000 kW uunia ajetaan 4
000 kW teholla kuluu energiaa 20 kWh/t enemmän, kuten
taulukko 2 osoittaa.
Valimoviesti 3 • 2008

Uunin tulisi olla mahdollisimman vähän aikaa ilman
kantta. Jos termisen häviöt 8 tonnin uunissa ovat 140 kW
kannen ollessa suljettuna, nousevat häviöt 400 kW saakka
kun kansi avataan.
Nykyaikaisilla uuneilla päästään raudan sulatuksessa
teoreettiselle tasolle 520 kWh/t. Arvioitaessa investointeja
uusiin uuneihin on syytä verrata nyt käytössä olevien uunien energian nimelliskulutusta tähän arvoon.
Taulukko 2 antaa viitteitä siitä, millaisilla toimenpiteillä
voidaan energian kulutusta pienentää uunin käyttötapoja
parantamalla.

Puristekoksi –
edullinen valimokoksin korvaaja
Giesserei-lehden numerossa 6/2008 kerrottiin uutisena otsikkoaiheesta mm. seuraavaa:
Koksaamojen lukumäärä Euroopassa on pienentynyt viime
aikoina ja koksin saatavuus on tullut hyvin maailmanmarkkinoista riippuvaksi. Yritys nimeltään Kehrbaum Carbon
Process (KCP) on nyt kehittänyt koksimurskasta valmistetusta puristekoksista hyvin edullisen vaihtoehdon valimokoksille.
Puristekoksin valmistus perustuu kalkki-hiekkakivi-menetelmään. Koksimurska puristetaan yhdessä sideaineiden,
kalkin ja hiekan kanssa ja puriste kovetetaan höyryllä.
Puristeita, kuva 15, on helppo käsitellä, kuljettaa ja annostella. Puristekoksilla voidaan korvata jopa 30 % panoskoksista ilman että raudan lämpötila oleellisesti muuttuu.
Hiiletysteho on sama kuin valimokoksilla eikä kuonamäärä kasva.
TAULUKKO 3.  
KCP puristekoksin ominaisuudet
Vesipitoisuus noin 2 %
Haihtuvat aineosat noin 1 %
Rikkipitoisuus noin 0,37 %
Typpipitoisuus noin 0,3 %
Hiiltä koksin osuudessa 91 %
Koksia noin 80 %
Kalkkia, CaO noin 10 %
Kvartsia, SiO2 noin 10 %
Tilavuuspaino 900 kg/m3
Toimitusmuodot:
Amstel: 210x100x70 mm,
massa 2 kg
2 DF: 240x115x113 mm,
massa 3,7 kg
3 DF: 240x115x113 mm,
massa 5,5 kg
Kuva 15. Puristekoksi
toimitetaan tiilenmuotoisina
paloina.  
Poiminnot ovat GIESSEREI-lehdestä.
© GIESSEREI-VERLAG GmbH,
Düsseldorf, Saksa
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Tikkurilan vesiohenteiset Fontecryl-tuotteet ja
liuotinohenteiset Temaprime DIP-tuotteet
valimoteollisuuden kastomaalaussovelluksiin

Tikkurila Oy
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metallurgin palsta 10.
Metallurgin palsta
Markku Eljaala

Hiekan
kiinnipureutuminen
Artikkelissa on tarkoitus käsitellä hiekan kiinnipureutumista, jota myös kutsutaan kiinnipalaneeksi hiekaksi tai tunkeumavirheeksi. Kyseessä on etenkin raskaassa teräsvalussa varsin yleisesti esiintyvä virhe, joka pilaa valukappaleen
pinnan ja vaikeuttaa valun puhdistusta huomattavasti.
Taustaa
Hiekan kiinnipureutumisella tarkoitetaan virheitä, jotka syntyvät, kun sula
metalli tunkeutuu muottihiekan rakeiden väliin. Vaikka tunkeumavirheen
syntymekanismia on yritetty selvittää,
niin tällä hetkellä sitä ei tunneta niin
hyvin, että virheen muodostumista
voitaisiin ennustaa ja sitä kautta ehkäistä. [1] [2]
Vaikka muottihiekka tiivistettäisiin
erittäin hyvin, on silti mahdollista,
että metalli pääsee tunkeutumaan
hiekkajyvien väliin. Metallin tunkeutumiseen vaikuttaa useampi prosessiparametri, kuten sulan lämpötila, metallostaattinen paine, valunopeus ja
hiekan pakkautuminen yhdessä hiekan
ominaisuuksien kanssa. Lisäksi hiekan
sideaineella sekä muotin ja sulan koostumuksel-la on vaikutusta virheen
syntymiseen. [1] [2]
Kiinnipalanut hiekka ja tunkeumavirhe käsitetään erillisiksi virheiksi.
Kiinnipalanutta hiekkaa pidetään tämän tyyppisen virheen lievempänä
esiintymismuotona. Kiinnipalaneen
hiekan poistamiseksi riittää tavallista
tehokkaampi sinko- tai hiekkapuhallus,
Tunkeumavirhe on huomattavasti vakavampi virhe, jonka poistaminen
vaatii joko lastuavaa työstöä tai voimakasta hiontaa.[2]

metalli on tunkeutunut hyvin ohuelti
hiekan sekaan. Kerros voi olla vain
muutaman hiekkaraekerroksen vahvuinen. Virhe syntyy, kun muotti-metalli
rajapinta pysyy riittävän kuumana (T
kriittinen, kuva1) niin kauan, että hiekan sideaine ehtii hajaantua riittävästi,
jotta osittain sula metalli pääsee tunkeutumaan hiekkarakeiden sekaan.
Aika, joka virheen muodostumiseen
tarvitaan, ei ole tiedossa, mutta virhettä esiintyy tavallisesti siellä, missä
muotti-metalli rajapinta pysyy sulana
kaikkein pisimpään kuten syöttökupujen kaulojen läheisyydessä ja ohuiden

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.
Aihe-ehdotukset ja kysymykset voi lähettää
asiamiehelle rauno.sippel@svy.info, joka
sitten delegoi asian eteenpäin parhaaksi
katsomalleen taholle.

keernojen pinnalla. Periaate otollisesta
aikaikkunasta virheen syntymiselle on
esitetty kuvassa 1. [2]

Tunkeumavirhe
Tunkeumavirhe (Penetration defect) on
hyvin samankaltainen virhe kuin kiinnipalanut hiekka, mutta siinä metalli
on tunkeutunut huomattavasti syvemmälle hiekkaan. Tunkeuman syvyyttä
tavallisesti rajoittaa muotin lämpötila.
Etäännyttäessä sulamuotti rajapinnasta
hiekan lämpötila laskee ja saa tunkeutuvan metallin jähmettymään. [2] [3]

Kuva 1. Kuvassa on esitetty kiinnipureutuman muodostumiselle
suotuisa aikaikkuna eri etäisyyksillä sula-muotti raja-pinnasta.[2]

Kiinnipalanut hiekka
Kiinnipalaneella hiekalla (Burn-on)
tarkoitetaan tavallisesti virhettä, jossa
38

Kuva 2. Periaate kuva metalli-muotti rajapinnalla vaikuttavasta
paine tasapainosta . [1]
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Fysikaalinen tunkeutuminen
Tunkeuma-alueella vallitsee tasapaino
hiekan sekaan tunkeutuvan metallin
paineen ja muotista muodostuvan vastapaineen välillä kuten kuvasta 2 voidaan nähdä. Tunkeumaa lisää sulan
metallostaattinen ja virtauksesta aiheutuva paine. Samoin tekee raudoilla
grafiitin muodostumisesta aiheutuva
paine (laajeneminen). Vastaavasti
muotin kapillaarinen vastus, kitka ja
kaasun paine estävät metallin tunkeutumista.[1] [2]
On osoitettu, että valulämpötilan
muutoksella on vain vähän vaikutusta
tapauksissa, joissa tunkeumavirhettä
esiintyy. Pääasiassa tämä johtuu siitä,
että ylikuumennuksen osuus kokonaislämpötilasta on varsin pieni [3]. Valulämpötilaa tärkeämpiä tekijöitä ovat
peitoste, kaasunpoisto ja oikeissa kohdissa käytetty kromiitti- tai zirkonhiekka. Kromiitti- tai zirkonhiekan hyöty
ei johdu kyseisten hiekkojen suuremmasta tulenkestävyydestä vaan niiden
paremmasta lämmönjohtavuudesta ja
suuremmasta ominaislämpökapasiteetista ja tiheydestä. [2] [3]

Kemiallinen tunkeutumien
Teräsvalussa grafiitin turpoamisesta
aiheutuvat tunkeumavirheet eivät ole
ongelma. Tämä ei kuitenkaan yhtään
vähennä tunkeumavirheiden esiintymistä teräsvalussa. Tämä johtuu teräksen heikommasta kyvystä vastustaa
kemiallista tunkeutumista. Kemiallinen tunkeumavirhe muodostuu, kun

kaavio 1.Hiiliekvivalentin vaikutus sulan metallin kostutuskulmaan eri muottihiekoilla.[1].

muottia lähinnä oleva teräs oksidoituu.
Muodostunut rautaoksidi reagoi muottihiekan kvartsin kanssa muodostaen
fajaliittia (Fe2SiO4). Fajaliitin sulamispiste on noin 1200 °C ja se pysyy
juoksevana vaikka valuteräs olisi jo
jähmettynyttä.
Kostutuskulma sulan metallin ja
hiekan välillä riippuu materiaalien
pintaenergiasta, joka taas riippuu niiden
kemiallisesta koostumuksesta. Kostutuskulman periaate on esitetty kuvassa
3. Tästä seuraa se, että hiekan ja metallin koostumus ovat tärkeitä parametreja tunkeumavirheiden ehkäisemisessä. Mitä pienempi kostutuskulma
muotin ja metallin välillä on, sitä pienempi paine tarvitaan tunkeuman
muodostamiseksi. Kaaviossa 1 on
esitetty hiiliekvivalentin vaikutus kostutuskulmaan eri muottimateriaaleille.
Kaaviosta huomataan, että suurilla
hiiliekvivalenteilla muottihiekalla ei
enää ole suurta merkitystä kostutuskulmaan, mutta luonnollisesti teräksillä
muottihiekan valinnalla on suuri merkitys. Silti valurautojenkin yhteydessä
valitulla muottihiekalla on vaikutusta
hiekan kiinnipureutumiseen johtuen eri
hiekkojen erilaisista lämmönjohtavuuksista.

Ehkäisy

Kuva 3. Kostutuskulman periaate
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Tunkeumavirheen muodostumista
voidaan ehkäistä huolellisella suunnittelulla, prosessin ohjauksella ja simuloinnilla. Simuloinnin avulla voidaan
määrittää valusta ne kohdat, joissa
metalli pysyy sulana pitkään. Näillä
alueilla on korkeampi riski kiinnipureutumiselle. Simuloinnin avulla voidaan myös määrittää, milloin syöttö-

kupujen kaulat jähmettyvät, minkä
jälkeen grafiitin muodostumisesta
syntyvä paine voi pahentaa tunkeumaa.
Tuorehiekan koostumuksella voidaan ehkäistä tunkeumavirheen muodostumista. Hiekan sekaan voidaan
mm. lisätä kvartsi- ja kivihiilipölyä,
jotka vähentävät kiinnipureutumista.
Yksinkertaisin selitys ilmiölle on se,
että onkalot muottihiekassa pienenevät. Lisäksi kivihiilipöly laajenee
lämmetessään, mikä entisestään tiivistään koloja hiekkarakeiden välissä.
Myös hiilen palamisessa muodostuvalla pelkistävällä atmosfäärillä on hiekan
kiinnipureutumista ehkäisevä vaikutus.
Tuorehiekan bentoniittipitoisuudella ei
ole osoitettu olevan kovin suurta vaikutusta tunkeuman esiintymiselle.
Sulan kostutuskulma kyllä hieman
kasvaa bentoniittipitoisuuden lisääntyessä, mikä ehkäisee virheen muodostumista.
Kuten jo aiemmin mainittiin, sulan
koostumuksella on merkittävä vaikutus
virheen esiintymiselle. Kaaviosta 2
voidaan nähdä hiiliekvivalentin yhteys
tunkeumavirheen syvyyteen. Osaltaan
ilmiö selittyy grafiitin muodostumisesta aiheutuvasta paineesta. Luonnollisesti sulan viskositeetilla ja jähmettymispisteellä on myös oma merkityksensä. Merkittävin seosaine raudoilla,
jolla tunkeumavirhettä voidaan ehkäistä, on fosfori. Fosfori muodostaa raudan
kanssa matalalla sulavan eutektikumin,
minkä johdosta kanavat syöttökupuihin
pysyvät sulina pidempään ja grafiitin
muodostumisesta syntyvä paine johtuu
tällöin kupuihin. Fosfori tosin pienentää hieman sulan raudan kostutuskulmaa muotin pinnalla (kaavio 3), minkä
tiedetään pahentavan tunkeumavirhet39

tä. Fosforin painetta alentava vaikutus on kuitenkin merkittävämpi. 0.2% fosforipitoisuuksilla tunkeumavirheiden
pitäisi estyä kokonaan. Jos fosforipitoisuutta nostetaan
tästä, niin valuun saadaan imuvirheitä. Kaaviosta 3 nähdään
myös muiden seosaineiden vaikutus raudan pintaenergiaan.
[1]
Edellä mainitusta huolimatta tai juuri sen takia yksinkertaisin tapa tunkeumavirheen ehkäisyssä on sopivan peitosteen
käyttö, silloin kun se vain on mahdollista. Tosin kaikissa
tapauksissa paksukaan peitoste ei pysty estämään tunkeumavirheen muodostumista. Tällöin joudutaan usein turvautumaan zirkon- tai kromiittihiekan käyttöön.

Kaavio 2. Hiiliekvivalentin vaikutus tunkeumasyvyyteen. [1]

Markku Eljaala
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Opintomatka Ruotsiin
12.–15.5. 2008
Menomatka

Työnjohtajani Markku Laaksonen saapui alaovelle ja matka
Ruotsiin alkoi. Ajelimme Kokemäeltä Turun satamaan,
jonne auto jäi talteen neljäksi päiväksi. Muu ryhmä oli
saapunut samoihin aikoihin linja-autolla, joka lähti reissulle mukaan. Pieni joukkomme oli monimuotoinen, koostuen
valimoalan opettajista, oppilaista, meistä aikuisopiskelijoista ja työnjohtajistamme, joita pääsi mukaan yksi kutakin
opiskelijaa kohden.
Viking Linen terminaalista saimme liput ja jäimme odottamaan laivan lähtöä. Iltalähtömme tapahtui 21.00 ja samaan
aikaan oli ruokailummekin laivan buffetissa. Siinä särpimisen lomassa jutusteluun kuului luonnollisesti keskustelut
illan huipentumisesta jääkiekon MM-turnauksen peleihin!
Suomen peli tulisi kestämään myöhään yöhön, mutta se ei
minua ainakaan estänyt. Meno laivalla oli luonnollisesti
hiljaisempaa kuin yleensä johtuen maanantaisesta lähdöstämme. Noin neljän tunnin unien jälkeen oli aamiaisen aika.

Ruotsissa
Aamulla Ruotsin puolella ilma oli suotuisa ja satamassa
keräännyimme linja-autoon. Ajo ensimmäiseen etappiimme,
Volvon raskaankaluston valimoon Skövdeen oli pitkä ja uni
maitti öisen urheiluviihteen vuoksi monille.
Skövdessä meitä vastassa oli valimon toimitusjohtaja
Christer Davidson, joka yllätykseksemme hoiti koko valimokierroksen hyvällä englannilla. Kierros oli todella mielenkiintoinen käyden läpi koko kompleksin ja informaatio
tilaisuuden kera. Onneksi Volvolla oli kauan Ruotsissa
asunut, suoraan johtajan alaisuudessa työskentelevä nainen
Pirkko Karjalainen, joka puhui sujuvaa suomea ja hoiti
tulkkaamisen. Volvo tarjosi ruokailun tiloissaan ennen tutustumiskierrosta. Käynnistä jäi hyvä kuva koko toiminnasta ja moni asia tuli uuteen valoon. Esimerkiksi minulla ei
ollut tietoakaan siitä, että tien toisella puolella sijaitseva
Volvon henkilöautotehdas on Fordin omistuksessa, joten
vierailu sinne ei tullut onnistumaan.

Jönköpingissä
Hyppäsimme takaisin linja-autoon ja matka jatkui kohti
Jönköpingiä. Illan suussa saavuimme kohteeseemme, jossa
pienen harhailun jälkeen hotellimme löytyi Vätternin rannalta. Elite Stora Hotellet sijaitsi ilmeisesti kaupungin
vanhemmassa osassa rakennuksista päätellen. Huoneiden
jakamisen jälkeen ruokailu kuulosti parhaalta idealta kuuluen muutenkin matkasuunnitelmaan.
Aivan hotellin lähettyvillä oli suuri laituri joka päättyi
aallonmurtajaan. Laiturilla oli neljä ravintolaa ja baari.
Vanha paatti koristi rantamaisemaa laiturin kupeessa. KauValimoviesti 3 • 2008

Mikko Linden
Peiron Oy Peipohja
nis ilma kruunasi ruokailumme Vätternin kiiltäessä auringossa. Loppuilta oli varattu oma ehtoista ”vaellusta” varten.
Lähistön katuja pitkin kävellessä tuntui välillä olevansa
ajassa parisataa vuotta sitten. Vanhantyyliset katuvalot ja
kapeat kivikadut, aukiolta lähti eri suuntiin katuja. Sitten
olikin jo aika maistaa huurteinen lähimmässä baarissä.
Viihtyisä irlantilaistyyppinen löytyikin pian ja sinne eksyi
muitakin seurueestamme. Illan hämärtyessä osa lähti untenmaille ja päätimme opiskelijakaverin kanssa lähteä käymään
myös uudemmalla puolella kaupunkia. Ruotsissa taitaa olla
Irlantilaiset baarit kovassa huudossa, koska sellaiseen urheilupainotteeseen päädyimmekin öisellä ekskursiollamme.

Bäckadals Gymnasiet
Aikainen aamu koitti taas, tällä kertaa hotelliaamiaisen
merkeissä. Vierailut jatkuivat seuraavaksi Bäckadahls Gymnasietissa samaisessa kaupungissa. Mallinvalmistusosastolle löydettyämme, opettaja Jan-Erik Tollén toivotti meidät
tervetulleiksi ja esitteli malliosastoa. Oikeita valimomalleja
ei mielestäni oikeastaan näkynyt. Kyllä siellä alaa opiskeltiin, mutta taisi liittyä enemmän muotoiluun kuin valumalleihin. Välineissä ja koneissa ei ollut kylläkään puutteita ja
varsinkin muovinkäsittelyosasto oli hienosti hoidettu ilmastoituine pöytineen.

Skandinaviska Gjuteriskolan
Skandinaviska Gjuteriskolan oli seuraava etappimme. Koululla oli oma pieni täydellinen valimo. Siellä oli opiskelijoita ympäri Skandinaviaa nimestäänkin jo päätellen. Kierrosta vetänyt opettaja / rehtori Bengt Nygren kertoi painevalulaitteistosta, joka heillä on koekäytössä, aivan uutena valumenetelmänä alakautta. Alta valava painevalulaitteisto ei
kuitenkaan toimi kuin teoriassa valun muotissa pysymisongelmien vuoksi. Kierroksella esiteltiin erilaisia pieniä
valukappaleita, jotka olivat mm. oppilaiden päättötöitä.
Koulun esittely kalvosulkeisina kuului myös kierrokseen,
jonka päätteeksi saimme kaikki koulun nimellä varustetut
punaiset lippalakit. Itse sainkin siitä uuden loistavan työlakin vanhan lätsän tilalle.

Kotimatka
Sitten olikin aika palata Tukholmaan ja paluumatka alkoi
hieman jo uupuneelle seurueellemme. Pitkät ajomatkat
olivat valitettava tosiasia, mutta mielestäni ne kyllä kesti
juuri, koska tuskin lähitulevaisuudessa pääsee toistamiseen
moiselle kierrokselle naapurimaahan.
Ilmat olivat olleet yllättävän suotuisat tähän asti. Tukholmaa lähestyessämme vettä tuli enemmän ja enemmän. Perillä vielä hieman tihutti ja kun tarkoitus oli kuljeskella
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kaupungilla, ei se kovin mielekkäältä tuntunut. Mutta ei
sitä pienestä lannistuta. Tunti oli aikaa ja tehokkaasti se
tulikin käytettyä. Otimme työnjohtajani ja opiskelukaverin
kanssa suunnan ja sinne. Sillan yli sinnepäin ja vartin kävelyn jälkeen löysimme itsemme mistäs muualtakaan kuin
yllätys yllätys baarista nauttimassa tummaa huurteista Irlantilais-painotteisessa olutravintolassa. Sitten saikin jo
kävellä takaisin linja autolle.
Harmillisen sään takia ja lyhyt käyntiaika Tukholmassa
jätti valitettavasti mitäänsanomattoman tunteen. Mutta
kyllä Tukholma jätti mieleen tietynlaisen kuvan kuitenkin.
En ollut siellä ennen käynytkään ja takaisin aion matkustella,
jotta näkisi enemmän kaupunkia vanhoine rakennuksineen.
Ryhmä taas laivaan. Illallinen oli heti lähdön jälkeen
buffetista ja kiekkoilta jälleen tiedossa. Neljä päivää menivät kuin siivillä tiukan ohjelman vuoksi, mutta käteen jäi
hyvä kokemus, joka ei todennäköisesti tosiaan toistu. Laivaaamiainen seurasi lyhyttä yötä ja pian olimmekin jo kotimaan
satamassa hyvästelemässä matkatovereita. Kyllä oli mukava ja antoisa retki!

Volvon valimoa esittelivät valimopäällikkö Christer Davidson (edessä
vas.) ja tulkkina Pirkko Karjalainen (edessä oik.).

Mikko Linden

Taustaa
Tampereen Ammattiopistossa Hervannassa opintomatkan
ajankohdassa opiskeli neljä oppisopimusopiskelijaa, joille
kaikille oli annettu tehtäväksi kirjoittaa matkakertomus
opintomatkastamme, koska kirjoittamaan joutuessaan aivan
toisella tavalla suhtautuu matkojen antiin ja ottaa selvää
asioista, joita havaitsee vierailun aikana.
Tämä tehtävä annettiin menomatkalla bussissa jokaiselle neljälle opiskelijallemme. Metso Rautpohjan valimon
opiskelijoille Kaido Kullam ja Visa Mäkinen, Componenta
Porin valimon Mika Lehtiselle ja Peiron Peipohjan Mikko
Lindénille. Vain Mikko palautti matkakirjoituksen, koska
muut olivat ”unohtaneet” kirjoituksen. Muistutukseni jälkeenkin ”unohdus” jatkuu edelleenkin??? Oppisopimusopiskeluun kuuluvat elimellisinä vierailut eri yrityksissä, koska
vierailujen aikana on mahdollisuus huomata ”ai, sen voi
tehdä noinkin tai onpa täällä siistiä/likaista tms”. Yleisesti
ottaen jo yksikin oivallus muiden käyttämästä tekniikasta
korvaa monin verroin yksittäisen matkan kustannukset.
Matkallemme osallistuivat myöskin molempien valumalliluokkien opiskelijat nykyisen malliopettajansa Toni Häkkisen johdolla sekä niiden yritysten toimihenkilöitä (Ilkka
Rytkyn koulutusvaatimus), joista opiskelijat olivat. Erityiskiitokset ansaitsevat ne yritykset, joissa valumalliopiskelijat
olivat olleet työssäoppimisessa, koska he tuellaan mahdollistivat myös oman harjoittelijansa /toimihenkilönsä matkan.
Matkamme sponsoreina kunniaa niittivät seuraavat yritykset: Metso Rautpohjan valimo, Peiron Peipohja Oy,
Componenta Oy Porin valimo, TP-Tools, Karkkilan Malliapu Oy, Asoma Oy. Pilkington Automotive Oy, Metso Paper
Valkeakoski Oy, Ris-Pert Oy, Mallikolmio Gustafsson ja
kumpp.Oy, Metso Minerals Oy, Tampereen Teknillinen
Yliopisto ja Tampereen Ammattiopisto.

Huomioita
Ollisen Mikko, pitkäaikainen ystävämme Ruotsissa, joka
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Volvo Skövden valimopäällikkö ChristerDavidson (oik) ja Jukka-Pekka
Saukkokoski. Takana Jouni Lehto.

Keskellä opettaja Jan-Erik Tollen Backadals Gymnasietissa.

Rehtori Bengt Nyrenille (vas.) lahjaa ojentamassa Iivo Perkka ja Toni
Häkkinen.
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tämänkin matkamme jälleen järjesti Ruotsin puolella pilkuntarkan täydellisesti, ei päässyt valitettavasti tulkkaamaan
vierailuamme hiljattain suoritetun vaikean selkäleikkauksen
vuoksi. On aina menetys, kun Mikkoa ei saada tulkkaamaan,
koska hänellä on niin valtava kokemus valimoalalta. Kiitokset Mikko järjestelyistä vielä jälkikäteen näin lehtemme
välityksellä.
Volvon Skövden valimon johtaja Christer Davidson
vastasi kaikesta opastuksesta mainiosti koko vierailumme
ajan. Kun näin merkittävä henkilö hoitaa koko esittelyn, se
on erinomainen huomaavaisuuden osoitus suomalaisille,
josta on syytä olla ylpeä. Hänen englanninkielentaitonsa on
erinomainen ja tietonsa valimonsa tekniikasta laajat.
Onneksi Mikko oli kuitenkin organiseerannut pitkään
Ruotsissa oleskelleen Pirkko Karjalaisen Volvolta suomen
kielen tulkiksi. Ilman viehättävää ja kielitaitoista Pirkkoa
tietomme Volvolta olisivat jääneet totaalisen torsoksi. (Mielenkiintoinen tosiasia muuten on, että monetkin toimihenkilöt valimoissa pystyvät pienessä pölyssä tilaamaan kaljat
englanniksi ja sen perusteella uskovat hallitsevansa englannin kielen. Totuus isolla kirjoitettuna on, että suurin insinööreistämme on totaalisen ulkona, kun esitellään tekniikkaa
englanniksi. He eivät vain uskalla myöntää sitä!!)
Alun perin tutustumiskohteenamme piti olla myös Skövdessä sijaitseva moottoreiden kokoonpanotehdas, mutta
oppaamme perinpohjaisen kierroksen jälkeen se olisi ollut
liikaa matkalaisillemme, sillä niin paljon oli valimossa
nähtävää ja matkalaistemme vireystila alkoi olla pohjalukemissa nähtyjen ihmeiden jälkeen.
Bäckadals Gymnasietissa on pitkäaikainen malliopettaja

Börje Gustafson jäänyt eläkkeelle ja hänen poikansa on nyt
opettajana Jan-Erik Tollénin kanssa malliosastolla.
Skandinaviska Gjuteriskolannissa on aina paljon nähtävää
tekniikan tason ja oppilaitoksen siisteyden puolesta. Rehtori Bengt Nygren esitteli kouluaan englanniksi ja Valimoinstituutin tutkija Iivo Perkka hoiteli ansiokkaasti kääntämisen
englanniksi.
Koulussa oli parhaillaan kursseilla suomea puhuva opiskelija, mutta hän ei luottanut kielitaitoonsa riittävästi, että
olisi uskaltanut ryhtyä tulkiksi. Kursseille ei Ruotsissakaan
enää tulla samoissa määrin teollisuudesta kuin aikaisemmin
ja siinä tullee olemaan yksi kehitystä jarruttava tekijä. Valimotekniikan sähköiseen koulutukseen koulussa on erinomaiset tilat ja välineet ja niitä käytetään nykyisinkin paljon.
Rehtori tarjosi perinteiseen tapaan ryhmällemme lounaan
koulun ruokalassa, jota täyttivät toinen toistaan nätimmät
naispuoliset oppilaitoksen (Erik Dahlberg Gymnasiumin)
opiskelijat. Nuoremmat matkalaisemme eivät tahtoneet saada silmiään irti näistä ruotsalaisista katseenvangitsijoista.
Kari Pohjalainen
Aikuiskouluttaja

VIB STAR
– ei rasita ranteita,
kyynärpäitä tai
muita niveliä

Kerromme mielellämme lisää
uutuustuotteestamme!
Tyrolit Oy
Tel: +358 3 3581700
Fax: +358 3 3581750
Mail:tyrolit-fi@tyrolit.com
Web:www.tyrolit.com
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Erikoisvalu H. Laakso Oy

Lapuan Valu

Harjavallan Valu Oy

Bet-Ker Oy

Mallivaruste Koski Oy

Suutarilan Valimo Oy

Novacast Oy

Peiron Oy

Ulefos NV Oy

Karttunen Malliveistämö Ky

Ins.tsto. AX-LVI Oy

Procatec Oy

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

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

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

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

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

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

HAAPAKOSKEN TEHDAS OY

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

www.svy.info

44

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

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

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

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

Muurarintie 6
36200 KANGASALA
040 0733 521
karttunen@malliveistämö.com

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

www.valuatlas.net

Suomen Valimomuseo

Tehtaanpuisto, 03601 Karkkila
Puhelin (09) 2250 5261 (arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi
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Mallitoimikunta
kokoontuilee
Yleistä
Karttusen Veijon senaattorikauden aikana rakentui aikaisemmin kokematon käytäntö kulloisellekin mallitoimikunnalle, silloin nimittäin loppukesällä pidettiin aina vuoden
kolmas (3) kokouksemme hänen luonaan Kangasalan Turkansaaressa. Virallisen kokouksen jälkeen oli ns. vapaa
kokoustaminen, jolloin puhuttiin enemmän asioiden taustasta kuin normaalisti. Tietysti asiaan liittyi myös makkara,
sauna, uinti ja …
Veijon ajan päättyessä toimikunnassa vaikutti vakavasti
siltä, että tämä mainio perinne oli hukkautumassa, kunnes
Pölösen Leksa pelasti perinteemme ja kutsui mallisenaattorit kokoustamaan Haukivuoressa Mikkelin alueella olevaan
vapaa-ajan huvilaan, jota fossiilikirjoittajamme ja senaattorit pitivät loistavana paikkana ns. vapaalle kokoukselle.
Ennen kokousta Mallitoimikuntamme ajautui nelipyöräisillään Haukivuoren keskustassa sijaitsevaan ravintola
Alikiin lounaalle, jota isännöi kokouksemme isäntä. Lounaan
jälkeen autokaravaanimme ajoi saareen, jossa kokouspaikkamme sijaitsi luonnonkauniilla alueella Leksan ja Tarjan
kesäparatiisissa.
Kokouksemme ajankohta oli perjantaina 15.8.2008 klo
13.40–16.00 (ns. virallinen aika ennen vapaata kokoustamista). Mallitoimikunta melkein kokonaisuudessaan oli
paikalla, vain Pukaron isäntä Mattssonin Jouni ei saapunut
paikalle. Hän puhui joistakin työkiireistä, joten ei Jouni ns.
uutena jäsenenä tajua vielä kesäkokoustamisen merkitystä!!
Toimikuntaammehan kuuluvat nykyisellään: Ojasen
Mikko Karkkilan Malliapu Oy Karkkila. Mikko on se henkilö, joka heiluttelee nuijaa kokouksessa eli toimii ansiokkaasti puheenjohtajamme.
Jäseninä toimikunnassa ovat: Leo Pölönen Helsingin
Mallimestarit Oy Helsinki, Tero Kuusisto Mallivaruste
Koski Oy Panelia, Jouni Mattsson Mallikoneistus J. Mattsson Pukaro ja Alexander Strakh Ris-Pert Oy Tampere.
Sihteerikkönä tallailee ja asioita talteen kirjailee Kari Pohjalainen Tampereen Ammattiopistosta.

Kokouspuheet
Suurvisiirimme Ojasen Mikko kiitteli isäntäämme vierailuisännöinnistä ja maukkaasta lounaasta sekä ennen kaikkea
Safety Carina toimisesta, joka johdatteli meidät ansiokkaasti kokoushuvilalle. Mikkomme julisti kokouksen avatuksi
klo 13.40.
Edellisen kokouksen pöytäkirja (2/2008) on toimitettu
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Kari Pohjalainen

sähköisenä jokaiselle mallitoimikunnan jäsenelle, joten se
hyväksyttiin sellaisenaan. ( Raaka totuus oli kylläkin se,
että fossiili-sihteeri oli unohtanut ottaa sen mukaansa kokoukseen, joten olisikohan syytä vaihtaa parempimuistinen
sihteeri seuraavassa vuosikokouksessa remmiin?)
Mitään ilmoitusasioita ei ollut kenelläkään omalle kokoukselle ja pääsimme joustavasti kuuntelemaan SVYn hallituksen kokousasioita 12.8.2008 pidetyssä kokouksessa
Uudessakaupungissa.
Sihteeri oli edustanut Mallitoimikunnan puheenjohtajaa
SVYn hallituksen kokouksessa Uudessakaupungissa ja hän
selosti mallitoimikunnalle kokouksessa käsitellyt asiat.
SVYn opintomatkasta Turkkiin 15. – 19.10.2008 todettiin,
että matka Turkkiin on myyty täyteen ja lisävarauksiin ei
ole enää mahdollisuuksia. Malliväkeä edustavat matkalla
neljä kiinnostunutta. Turkin lentoyhtiö ei pystynyt tarjoamaan
kaikille osallistujille suoraa lentoa, jonka vuoksi kymmenisen osallistujaa joutuu vaihtamaan konetta Budapestissä.
Malliväki on ainakin osittain kiertomatkan uhrina, joka aiheuttaa sydämentykytystä osallistujille. Sihteeri lohdutti
heitä, että Calle kyllä huolehtii perinteiseen tapaan, että
kaikki pääsevät varmasti perille.
SVYn seuraava vuosikokous pidetään 10.10.2008 Uudessakaupungissa Uudenkaupungin Rautavalimon isännöimänä. Koska kaikille kokouksiin osallistuville ei löydy
majoitusta vuosikokouksen pitopaikalla, joudutaan osa
majoittamaan Turkuun, josta järjestetään kuljetus kokouskaupunkiin.
Mallijaoston vuosikokous pidetään jälleen SVYn vuosikokouksen yhteydessä, joten toivottavasti malliväelle löytyy
jälleen tilaa omaa kokoustamme varten.
Murheellinen (?) tosiasia kylläkin on, että käytännön
syistä johtuen, joudumme pitämään oman kokouksemme
SVYn kokouksen jälkeen ja siihen aikaan jotkut ajattelemattomat kokousjärjestäjät ovat ajoittaneet hotellien saunat
ja oluttarjoilut samalle ajalle kun malliväki vielä kokoustelee. Kuten jokainen tietää ei malliväenkään suut tuohesta
ole ja tästä tulee tiettyjä paineita omalle kokouksellemme,
kun muutamat ”hotkot” ehtivät juoda korit tyhjiksi, ennen
kuin malliväki saapuu paikalle ”tyhjennystalkoisiin” omasta tilaisuudestaan.
Kaino toivomuksemme onkin, että olutkorit punnerretaan
saunoihin vasta sen jälkeen, kun malliväkikin ehtii paikalle.
Valimoalojen Mestari- ja Ammattitutkinnoista järjestetään
tiedotus- ja informaatiotilaisuus Hervannassa perjantaina
28.11.2008. Tilaisuudessa valotetaan tutkintotoimintaa ja
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Mallitoimikunta Mattssonin tehtaalla. Vasemmalta Leo Pölönen,
Alexander Strakh, Jouni Mattsson, puheenjohtaja Mikko Ojanen ja
Tero Kuusisto.

tutkintojen suoritusmahdollisuuksia alamme teollisuudessa
ja se on tarkoitettu pääasiassa yritysten johdolle, jotka toivon
mukaan ilmoittautuvat runsaslukuisesti paikalle. Informaatiotilaisuutta suunniteltiin aikaisemmin Alihankintamessujen
yhteyteen, mutta yhteensattumien vuoksi tilaisuus siirrettiin
pidettäväksi marraskuussa.
Kosken Raimo, todennäköisesti eniten Mallijaostossa
vaikuttanut ”Äsveeyyläinen” uurastaja lanseerasi aikoinaan
ajatuksen vierailusta loppuasiakkailla. Homman tarkoituksena on yhteisesti keskustelemalla (malliväki ja talon suunnittelijat) pyrkiä välttämään karikot valutuotteen valmistuksessa. Kuten hyvin tiedetään valumalleilla on edelleenkin
ratkaisevan tärkeä osuus kunnollisen valukappaleen valmistuksessa. Näitä tapaamisia on vietetty useampiakin vuosien
saatossa ja tällä kertaa vierailukohteeksi on suunniteltu
Sisu Axles – nimistä, runsaasti valukappaleita hyödyntävää
yritystä Hämeenlinnassa.
Ko. loppuasiakasvierailua suunniteltiin edellisessä kokouksessa pidettäväksi jo alkusyksyksi, mutta yhteydensaantivaikeuksien vuoksi ko. tilaisuus pyritään järjestämään
perjantaina 7.11.2008. Sihteeri valmistelee asiaa eteenpäin
ko. yrityksen edustajien kanssa. Jos kokous saadaan aikaiseksi ko. päiväksi, niin muistanettehan osallistua tilaisuuteen.
Omalla osallistumisellamme me kerromme yritykselle,
että valukappaleita kannattaa käyttää hyvässä tuotteessa,
eikä heidän tule pilata lopputuotetta hitsatuilla osilla, koska
jokainen tietää kuinka vaarallinen hitsauksessa on muutosvyöhyke heikkoine lujuusominaisuuksineen.
Opiskelijatilanteesta mallialalla syksyllä 2008 kohdassa
sihteerikkö kertoi, että Tampereen Ammattiopistoon Hervantaan on tulossa 5 opiskelijaa uusina opiskelijoina, joten
mallialaa opiskelee kuluvana lukuvuotena 5 opiskelijaa IIluokalla + 6 opiskelijaa III-luokalla lukuvuonna 2008 – 2009.
Kokonaismäärä on siten 11 opiskelijaa Häkkisen Tonin
hellässä huomassa. Harmittava ja ehkä ”mallitaimien” intoa
lamaannuttava seikka on kylläkin, ettei lastua saada lentämään pitkään aikaan, koska imuri- ja korvausilmastointihommat on ns. p….. ja ne saadaan kuntoon vasta myöhemmin syksyllä 2008.
Mallialueen kuulumiset on aina pykäläkohta, jossa malValimoviesti 3 • 2008

liammattilaisemme käyvät puheliaiksi. Valitettavasti kaikkea
puhuttua ei kuitenkaan voi kertoa Valimoviestissämme.
Valumallialueen työtilanne on hyvä syksyllä 2008 ja
tarjouspyyntöjä liikkuu runsaasti. Osittain on tilauksia ja
varauksia jopa lokakuulle asti, joka todettiin hyväksi asiaksi. Toisaalta todettiin, että osaa valumalliyrityksien töistä
kattavat muutkin työt kuin valimomallit. Jatkuva kitinä
(onkohan se vain opittu paha tapa ostajilta?) tuotteiden
kalleudesta puuttuu näiltä uusilta asiakkailta, jotka kattavat
yhä enemmän yrityksien tuotantokapasiteetista.
Joistakin kone- ja laitetoimittajien tuotteista on ollut
ongelmia, kun myyjän lupaukset eivät vastaa yritysten
käyttötarpeita. Entistä tarkemmin pitää nykyisin huolehtia,
ettei maksa koko ostohintaa myyjälle, ennen kuin koneet ja
laitteet todella toimivat luvatuilla tavoilla.
Valumallien ostajissa on tapahtunut sukupolvenvaihdoksia ja osittain on nähtävissä ”uusjakoa” valumalleja tilaavissa yrityksissä. Samalla myös valimoiden toimihenkilötasoilla on tapahtunut merkittäviäkin henkilövaihdoksia ja
eläköitymisiä, jotka ilmiöt muuttavat osittain toimialaamme.
Muutama malliveistämö on hankkinut / investoinut uusiin
tiloihin ja jokunen on vähentänytkin toimitilojaan.
Muissa asioissa kyseltiin luennoitsijoita tuleville SVYn
opintopäivistä Tampereella. Päätettiin palata asiaan, kun
tiedetään mahdolliset luentoaiheet. Seuraava kokous päätettiin pitää ensivuoden puolella 16.1.2009 ja kokouspaikkana on silloin Karkkilan Malliapu Oy Karkkilassa.
Varsinainen kokous päätettiin klo 16.00 ja puheenjohtajamme / suurviisarimme Ojasen Mikko kiitti isäntäämme
Leo Pölöstä loistavista kokoustiloista, sekä mallitoimikuntaa totutusta aktiivisuudesta.
Epävirallinen kokous jatkui tai alkoi varsinaisen kokouksemme jälkeen ja se aloitettiin juhlallisesti viirin nostamisella huvilan lipputankoon. Sen verran on mallilehtori
fossiiliutunut, ettei ymmärtänyt, onko viirin nostolla jotakin
muutakin merkitystä, kuin että isäntä on paikalla. Kokouksessamme oli taitanut ”mallisenaattoreiden” kurkut kuivua,
koska tölkkiä alkoi ilmestyä käden kupuraan enemmän tai
vähemmän.
Epäviralliset kokoukset saavat aina enemmän vauhtia ja
puhtia, kun ylöskirjoittaja on tajuttomassa tilassa tai poistunut paikalta. Ko huomaavaisuudesta johtuen sihteerikkö
polkaisi Rellunsa käyntiin ja poistui suhteellisen pikaisesti
paikalta takavasemmalle kohden Lepaata.
Ilta olikin jatkunut rattoisasti vapaammissa merkeissä
ainakin ”valomerkkiin” asti. Tarkempia tietoja loppuvaiheista voikin kysellä paikalle jääneiltä. Pöytäkirjaan niitä ei
välttämättä kirjata.
					

Reliikkifossiili
Lepaalta

Mallitoimikunnan vuosikokous
Uudessakaupungissa 10.10.2008 klo 15.30
Hotelli Aquarius, auditorio, heti SVYn vuosikokouksen esitelmätilaisuuden jälkeen.
Tervetuluoa!
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Yhteistyö
valun loppukäyttäjien kanssa
Mallijaoston vuosikokouksessa Tampereella 2007 ideoitiin jatkettavaksi jo ennenkin kokeiltua alan kehittämispyrkimystä, yhteistyötä valun loppukäyttäjien kanssa.
Tarkoituksena on jatkaa kuluvan vuoden aikana yhteistyötä, jossa mallijaoston jäsenet ja valun käyttäjät tapaavat toinen toisensa. Tapaamisten aikana ko. yritysten henkilöiden avulla voimme parantaa ja
syventää yhteistä toimituskykyämme paremmaksi.
Näillä tapaamisilla mallijaoston jäsenet pääsevät näkemään tekemiensä mallien avulla tuotettuja koneita ja laitteita ja samalla voimme yhdessä tilaajien kanssa keskustellen välttää turhia karikoita, joita
tietämättömyys puolin tai toisin voi aiheuttaa.
Tilaisuuden luonne tulisi olemaan enemmän vapaamuotoinen tutustumistilaisuus kuin otsarypyssä istuttavat luennot.
Tilaisuus on tarkoitettu ennen kaikkea malliveistämöille sekä valimoissa mallien ja mallisuunnittelun
kanssa työskenteleville.

Toteuttamispäivä on perjantai 7. marraskuuta 2008
Aikataulu (alustava):
Klo 11.00
Klo 12.00
Klo 13.00
Klo 14.00

Ilmoittautuminen SisuAxles + lounas
Suunnittelijan toiveet malliveistämöille
Malliveistämöiden toiveet suunnittelijoille
Tehdaskierros

Yrityksestämme osallistuu __________ henkilöä
Yrityksen nimi:_____________________________________
Puhelin:________________________
Email:____________________________

Sitovat ilmoittautumiset perjantai 26.9.2008 mennessä
Mikko Ojanen
Karkkilan Malliapu Oy
Puh. (09)
225 9281
Fax. (09)
225 9283
Email mikko.ojanen@malliapu.fi
tai
Kari Pohjalainen
Tammulantie 12 A
14610 Lepaa
Puh. 050 301 5433
Email kari.pohjalainen@armas.fi
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Componenta Karkkilalle toimitettiin juuri uusinta tekniikkaa edustava läpimentävä riippuratasinkolaitos, jossa on 8 taajuusmuuttajalla säädettävää sinkopäätä ja
”power&free järjestelmä”.

Läpimentävä riippuratasinkolaitos
Sinkotekniikkaa mittatilaustyönä
Sinkopää-sinkolaitoksissa on vielä paljon innovaatiopotentiaalia, sen todistaa AGTOS GmbH,
joka on jo monia vuosia erikoistunut erikoisratkaisuihin. Tehokkaat suurnopeussinkopäät ja
kehittynyt suodatintekniikka, joka on huoltoystävällinen ja kilpailukykyinen kustannuksiltaan,
ovat tehneet yrityksestä nimen.

Kokonaisratkaisut ovat toivottuja

Yrityksen kasvun myötä ovat myös asiakkaiden vaatimukset kasvaneet. Läheskään aina ei
kysytä pelkkää sinkoustekniikkaa. Toivotaan kokonaisratkaisuja, jotka optimoivat tuotannon
kulun. Kuljetus ja käsittelyjärjestelmät otetaan mukaan suunnitteluun. Pian markkinoille tulee
uusi sinkopääsukupolvi. Sinkopäiden halkaisijat ovat 330 mm,360 mm tai 460 mm. Huoltoystävällisyyttä parannetaan edelleen, jotta asennusajat lyhen-tyvät. Agtoksen suunnittelijat ovat
kiinnittäneet erityishuomiota teräshiekan jakamiseen. Uusi jakaja johtaa teräshiekan vielä tasaisemmin singon siiville. Samalla kuluminen pienenee. Tämä säästää materiaali- ja huoltokustannuksia.

Terve kasvu

Yritys on voinut kasvaa jatkuvasti useiden auto- ja terästeollisuusasiakkaiden sekä valimoiden,
koneenrakentajien ja monien muiden alojen yrityksien ansiosta. Näin Agtos-tiimi on kasvanut
yli sadan hyvin koulutetun työntekijän joukoksi. Muiden valmistajien sinkolaitosten varaosa- ja
kulutusosat sekä myös paineilmalaitteiden huollot täydentävät tuoteohjelmaa. Agtoksen asentajat tuntevat monenlaiset sinkolaitokset, tietävät niiden vahvuudet ja heikkoudet. Näin voidaan vakio-osien lisäksi tarjota edullisia kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. Useimmat osat ovat
varastotavaraa, mittaosat ja polttoleikkeet valmistetaan nopeasti. Näin voivat jo monet asiakkaat saavuttaa olemassa olevalla sinkotekniikallaan parempia tai taloudellisempia tuloksia.

Oy DIACO Ab
PL 167, 00210 Helsinki		
p. 09-6821544 – fax –6821778
diaco@diaco.fi
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Tarjoamme asiakkaillemme
• Huippuluokan valumallit
• Puusta ja muovista
• Pienistä isoihin
• Myös CAD-CAM valmistusta

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

mallikolmio@yritys.soon.fi
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Valimot muodostavat tärkeän osan perusteollisuudesta ja jo vuosikymmenien ajan Sibelcoon
kuuluva Sibelco Scandinavia (Askania Ab, Askania AS, PV Sand AS, Silversand AS, Dansand AS,
North Cape Mineralss AS, SP Minerals Oy) on ollut johtava raaka-ainetoimittaja pohjoismaiselle
valimoteollisuudelle.
SP Minerals tarjoaa laajan tuotevalikoman raaka-aineita suomalaisten valimoiden kaavamojen,
keernaosastojen, sulattojen ja putsaamoiden tarpeisiin
Sibelco Scandinavian omissa tehtaissa valmistettavia ja jalostettavia tuotteita ovat mm.
kuorihiekka, kromiittihiekka, belgialainen hiekka,oliviinihiekka, alkoholi – ja vesipeitosteet,
bentoniitti ja kivihiilijauhe, vermikuliitti, sekä tulenkestävät kvartsiittimassat.
Näitä täydentää edustamiemme päämiesten tuotteet, kuten furani – ja esterillä kovettuvat alkaliset
hartsit, valusuodattimet sekä teräkselle että raudalle, tulenkestävät valu- ja tamppi massat,
teräshiekat, syöttöholkit, FeSiMg, ymppäysaineet jne.
Omat tai jatkojalostetut tuotteet

Edustamiamme tuotteita

Sibelco kvartsihiekka
Askania kuorihiekka
Askania kivihiilijauhe
S&B bentoniitti
Askania vesilasi
PV Sand peitosteet
PMS kromiittihiekka
NCM oliviinihiekka
Askania vermikuliitti
Finmix induktiouunin vuorausmassa

PA Resins furaanihartsit
PA Resins alkaalinen fenolihartsi
A&S valusuodattimet raudalle
Drache valusuodattimet teräkselle
teräshiekka ja teräsrae
A&S seos- ja ymppäysaineet
Jodovit syöttöholkit
EKW tulenkestävät valu-, tamppiruisku-ja kuivamassat

Ota yhteyttä!
Micke Forsblom,

puh. 0400 674 200,

m.forsblom@spminerals.fi

SP Minerals Oy Ab
Vihdintie 4-6
03100 NUMMELA
www.spminerals.fi
Valimoviesti 3 • 2008

51

52

Valimoviesti 3 • 2008

Valimoviesti 3 • 2008

53

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

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

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

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

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

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

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

Karttunen
Malliveistämö Ky
Muurarintie 6
36200  KANGASALA
(03) 379 1330
http://soonyritys.net/malliv-karttunen
Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800, www.selcast.fi
Metallikonepaja Oy
49200  HEINLAHTI
(05) 220 1100
Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2, 27430  PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.fi
Insinööritoimisto
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101  TAMPERE
(03) 2680 111, www.axcons.fi
Alphaform RPI Oy
Aholantie 17, 21290  RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.fi
KM-Valu Ky
Teollisuustalo,
40900  SÄYNÄTSALO
(014) 337 3200, www.km-valu.fi
Specialvalimo J. Pap Oy
Niittyrinne 3, 02270  ESPOO
(09) 888 1188
www.specialvalimo.fi
Ponsse Oyj
Ponssentie 22, 74200  VIEREMÄ,  
020 768 800, www.ponsse.fi
Lapuan Valu
Kiviristintie 20, 62100  LAPUA
06 4331731, info@valimo.pp.fi
Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101  VAASA
010 709 0000,
www.wartsila.com
Sandvik
Mining and Construction Oy
PL 100, 33311  TAMPERE,  
0205 441 20,
www.tamrock.sandvik.com
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Northcast ky
Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
mika.isokyto@northcast.fi

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

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

Erikoisvalu
H. Laakso Oy
Kartanonlenkki 51,
04680  HIRVIHAARA,
019 - 689 3311,  
www.erikoisvalu.fi

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

Suutarilan Valimo Oy
Oppipojantie 6,
04500 KELLOKOSKI ,
09 - 271 2890,  
aarno.lahtinen@suutarilanvalimo.com
Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
SE-191 02 SOLLENTUNA
SVERIGE
www.karlebo.se

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

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

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

Valimo työpaikkana
”Valimo työpaikkana” esityksen aihejaottelu
1. valutaito
2. valimo entisaikaan
3. valimotyö
4. valimotyön terveydelliset riskit
5. valimoiden työhygieeniset tutkimukset ja toimenpiteet
6. valimoalan palkkaus
7. valimotyön luonne
8. kehitysmahdollisuudet valimoalalla
9. valimoalan tulevaisuus.
Esityksen asiatieto oli myös itselleni ajankohtainen ja kiinnostava, koska toimin silloin Kymin Osakeyhtiön metalliryhmässä Karkkilassa, Högforsin tehtaan työsuojelupäällikkönä (vuosina 1973-1986). Sain esityksestä kopion silloin
melko tuoreeltaan ja olen tallettanut sen arkistossani asiarikkaana tietodokumenttina.
Esityksen I-osa (1–4) tässä Valimoviesti-lehden numerossa, II-osa (5–7) ja III-osa (8–9) seuraavissa lehden numeroissa.

Osa I (1–4)
1. Valutaito
Valutaito on ikivanha. Ei tarkalleen tiedetä milloin ja missä
ensimmäiset metalliset esineet on valettu. Tiettävästi vanhin
nykypäiviin asti säilynyt valu on löydetty entisen Mesopotamian alueelta ja se on kuparista valettu sammakkoaiheinen
valaistusvälineen jalka. Se on valmistettu luultavasti noin
3200 e.Kr. ja on säilytettävänä Chicagossa (Museum of
Natural History).
Kiinalaiset valurit saavuttivat jo varhain erinomaisen
ammattitaidon pronssivalussa ja metallurgiassa. Noin 1500
e.Kr. valmistettuja esineitä on säilynyt. Niitä on valettu mm.
vahamenetelmällä, joka vieläkin on käytössä. Raudan valaminen opittiin vasta paljon myöhemmin, todennäköisesti
noin 600 e.Kr. Kiinassa.
Vanhin nimeltä tunnettu valuri on Hiiram Abbit, joka eli
noin 1000 e.Kr. Hän oli kotoisin Foinikian Tyyroksesta ja
oli kuningas Salomon palveluksessa silloin kun tämä rakensi temppelinsä Jerusalemin itäiselle kummulle siihen paikkaan, missä nykyisin on Kalliomoskeija. Temppelin esikartanoon Hiiram valoi valtavan pronssisen vesialtaan, josta
Raamatussa käytetään nimitystä ”vaskimeri”. Se olisin
vieläkin suurta valurintaitoa vaativa teos. Allas oli halkai56

Antti Valonen

Artikkeli perustuu kauppatieteen maisteri Erkki Värren
pitämään esitykseen Työvoima-työsuojelu -viranomaisille
8.5.1975.
Erkki Värre oli syntynyt 2.2.1916, kuoli 20.9.1976. Värre toimi
Rautpohjan valimon päällikkönä vuodesta 1949 kuolemaansa
saakka1976. Erkki Värre toimi yhdistyksemme varapuheenjohtajana vuosina1970−1972 ja puheenjohtajana 1973−1976.
”Erkki Värre oli ilmoittanut ekonomimatrikkeliin harrastuksekseen kansantieteen, se onkin varmasti totta. Yhtä hyvin hän
olisi kuitenkin voinut ilmoittaa valimotekniikan. Hän syventyi
siihen tarmolla, jota vain harvat valimomiehet ovat osoittaneet.”
Näin kirjoittaa Paavo Tennilä 1997 yhdistyksemme 50-vuotishistoriikissä.

sijaltaan noin 5 metriä ja syvyydeltään noin 2 metriä ja sitä
kannatti selässään kaksitoista pronssista valettua luonnollisen kokoista härkää. Koko komeus painoi noin 45 tonnia.
”Vesialtaasta ei valitettavasti ole säilynyt piirrosta, vaan
ainoastaan sanallisia kuvauksia. Salomon temppelin ja
luultavasti samalla ”vaskimeren” hävitti Nebukadressar
vuonna 587 e.Kr.
Jo varhain kehittyi myös Pohjoismaissa valutaito sangen
korkealle. Tästä ovat todisteena noin 3000 vuotta vanhat,
Tanskasta löydetyt pronssiset puhallussoittimet, luurit,
jotka ovat erittäin hienoa valutyötä. Sellaisia on nähtävänä
Kansallismuseossa Kööpenhaminassa. Kööpenhaminan
raatihuoneen torilla oleva patsas esittää luurinpuhaltajia.
Aluksi valukappaleet olivat koriste- tai käyttöesineitä.
Keskiajalla kaksi mahtavaa yhteiskunnallista instituutiota
otti valureita palvelukseensa, nimittäin kirkko ja sotalaitos.
Syntyivät kellon- ja tykinvalajan ammatit. Myös jokapäiväisessä elämässä alettiin käyttää yhä enemmän valurin
tuotteita mm. erilaisia astioita ja liesilevyjä. Viimemainitut
olivat tulisijan takaosia, joita valettiin Euroopassa satojatuhansia, jotkut olivat hyvinkin taidokkaita. Vähitellen alettiin
valuraudasta valmistaa kokonaisia kamiinoita. Näin elintason kohoaminen näkyy valutuotteissa.
Tältä ajalta ovat peräisin myös ensimmäiset piirrokset ja
kuvaukset valimoista.
Teollistumisen ja kaupungistumisen myötä tuli valureille uusia tehtäviä. He alkoivat valaa erilaisia osia käytettäväksi koneiden valmistuksessa sekä talojen ja siltojen rakentamisessa. Valujen kestävyysvaatimukset lisääntyivät.
Metallurgia alkoi kehittyä.
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2. Valimo entisaikaan
Valimosta työpaikkana noin viisikymmentä vuotta sitten saa
hyvän käsityksen vanhan valimomiehen Paavo J. Saariston
kuvauksesta: ”Kyll se valaistus oli ja ennen vaikia juttu.
Katos oli sukkalamput ja käsilamppuina oli semmoset rasselisyrämmiset sauhusorsat. Aamul viäl huomai ku ne viritettii, mut ehtopualla ku oli paljo sauhuu ei kukaan tienny,
jos ne paloi tai ei. On se kummalline toi ihmise silmä, ku se
näkee pimjässäki, mut jos se saa enempi valoo, nii se vaatii
sitä ai lisää vaa. – Siäl oli valuaika nii paljo niit sauhui ja
höyryi, ett jos miäs oli pois plassiltas enne sauhun tuloa, nii
ei hä sinne sauhun aika osannu tulla takaisi. Kun nyt kattelee nykyjään noit sauhui ja höyryi, ni kaikellaiset imurit viä
ne nii kiireest pois, ettei tupakkimiäs kerki vetämää kurkkuus
sitäkä sauhuu minkä se piipustaa kiskoo”.

3. Valimotyö
Aikaisemmin valuri suoritti valutyön alusta loppuun. Hän
valmisti ensin valumallin ja keernalaatikot, teki kaavaus- ja
keernahiekan, valmisti keernat ja kaavasi muotin. Hän sulatti metallin ja valoi sen muottiin. Sitten kun valu oli jäähtynyt, hän tyhjensi muotin ja puhdisti valukappaleen irrottaen siitä valukkeet ja purseet. Lopuksi hän saattoi vielä
työstääkin valmistamansa kappaletta, esim. sorvata valamansa kellon. Nykyisin valimotyökin on eriytynyttä, josta
syystä valimossa on useita ammatteja: mallinveistäjä, malliviilari, muovimallintekijä, mallinmaalaaja, sinkokaavaaja,
käsinkaavaaja, sulattaja, valaja, tyhjentäjä, puhdistaja, lämpökäsittelijä, laadunvalvoja, tarkastaja sekä tietenkin yleisammatteja: nosturinkuljettaja, trukinkuljettaja, koneenhuoltaja, sähköhuoltaja, yleishuoltaja jne.
Nykyaikaisessa valimossa naiset ja miehet työskentelevät
samoissa tehtävissä ja samalla palkalla. Naisia on ainakin
seuraavissa valimoammateissa: muovimallintekijä, mallinmaalaaja, sulattaja, hiekanvalmistaja, keernantekijä, konekaavaaja, sinkokaavaaja, valunpuhdistaja, tarkastaja, aineenvalvoja ja laadunvalvoja sekä tietenkin yleisammateissa.

4. Valimotyön terveydelliset riskit
Se mikä maallikosta valimotyössä näyttää epämiellyttävältä eli työn niin sanottu likaisuus, on itse asiassa vaaratonta.
Valimomiehen mustat kädet ja kasvot aiheutuvat kaavaushiekan joukkoon lisätystä noesta, joka on tarpeellinen aine
valuprosessin kannalta. Se nimittäin estää hiekan kiinnipalamisen valettavan kappaleen pintaan. Noki on vaaraton
aine eikä siis aiheuta terveydellisiä riskejä. Pesemällä ja
saunomalla se lähtee helposti pois. ”Valimomies tulee kotiin
puhtaampana kuin muut. Se on tosi”, sanoi Rautpohjan
tehtaan työsuojeluvaltuutettu.
Valimotyö näyttää erittäin vaaralliselta, koska käsitellään
sulaa metallia. Sen vuoksi on yllättävää, että itse asiassa
tästä aiheutuu suhteellisen vähän tapaturmia. Varotoimenpiteet ja ammattitottumus vähentävät tämän ilmeisen riskin
vaaraa.
Valimotyöhön liittyy kuitenkin luonnostaan useita sellaisia työntekijään kohdistuvia terveydellisiä rasitteita, joita ei
ole monissa muissa ammateissa ja joita on vaikea poistaa.
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Muotin ja keernojen valmistusmateriaalina sekä sulatusuunien ja valusankojen vuorausmateriaalina on tavallisesti
hiekka, joka kuivana pölyää. Pölypitoisuus voi valimossa
olla paikoitellen niin korkea, että siitä on terveydellistä
haittaa. Jos hiekkana on kvartsihiekka, pahenee asia sikäli,
että hyvin hieno kvartsipöly saattaa ihmisen keuhkoissa
aiheuttaa – tosin vasta hyvin monen vuoden altistuksen
jälkeen – erityistä pölykeuhkosairautta, pneumokonioosia,
tarkemmin sanottuna kivipölykeuhkoa eli silikoosia. Tämä
sairaus on sikäli vakava, että se ei parane, vaikka sairastunut
työntekijä siirretään pölyttömään työympäristöön. Pidemmälle kehittyessään silikoosi aiheuttaa keuhkotoiminnan
tuntuvaa vajausta ja voi johtaa kuolemaan.
Sulatuksessa ja valamisessa muodostuu valimoilmastoon
häkää, joka voi aiheuttaa päänsärkyä tai pahoinvointia.
Sulattajan, valajan tai nosturinkuljettajan saama häkäannostus on kuitenkin enintään samaa luokkaa kuin ketjupolttajan.
Sulatuksessa ja valunpuhdistuksessa sekä polttoleikkauksessa leviää valimoilmastoon myös metallihuuruja, jotka
saattavat aiheuttaa metallikuumeita tai pahempia myrkytyksiä. Jotkut metalliyhdisteet ovat karsinogeenisia, siis syöpää
aiheuttavia aineita, mm. eräät nikkeliyhdisteet.
Valimoteollisuuden käyttämät kemikaaliot voivat aiheuttaa hengityselinten tai ihon ärsytystä. Eräät metallinvalmistuksessa, keernanteossa ja kaavauksessa käytetyt hartsit
ovat tällaisia. Jotkut henkilöt saattavat olla herkistyneitä
myös kaavaus- ja keernahiekoissa käytetyille muille side- tai
lisäaineille, kuten sementille tai savelle. Yleensä näitä kemiallisia vaikutuksia voidaan helposti torjua ilmastoinnin,
henkilökohtaisten suojavälineiden ja henkilökohtaisen hygienian avulla.
Sulattajan ja valajan ammateissa voi työntekijää rasittaa
hetkittäin melkoinen kuumuus, joka ruumiinlämmön nousun
ohella voi aiheuttaa neste- ja suolatasapainon häiriintymistä pahoinvointiseurauksineen. Pysyviä vaurioita ei yleensä
synny.
Valunpuhdistaja käyttää työssään täriseviä paineilmatyökaluja: käsihiomakoneita ja käsimeisseleitä. Nämä molemmat työvälineet rasittavat käsien verenkiertoelimiä ja hermostoa saattaen aiheuttaa tärinäsairautta ns. valkosormisuutta. Se paranee yleensä toiseen työhön siirryttäessä.
Tärinäsairaus on varsinaisesti metsureiden ammattitauti
aiheutuen moottorisahan käytöstä.
Aikaisempina aikoina oli valimo hiljainen työpaikka. Nyt
on koneellistuminen tullut entisten käsityövaiheiden sijaan
synnyttäen joskus varsin paljon melua. Tavalliset ja etenkin
monet automaattiset kaavauskoneet aiheuttavat muottien
loukutus- ja tärinävaiheissa melutason, joka suuresti ylittää
85 dBA:n normikynnyksen. Myös valun puhdistuksessa
käytetyt paineilmatyökalut aiheuttavat melua, jonka seurauksena voi olla kuulon heikkeneminen. Näissä töissä on
kuulosuojainten käyttö niin kauan välttämätöntä, kunnes
onnistutaan valmistamaan koneita, joiden melutaso on
alempi.
Eräät työvaiheet, varsinkin suurten muottien kaavauksessa on tehtävä epämukavissa työasennoissa, jotka voivat
rasittaa selkärankaa.
Jatkuu seuraavassa Valimoviestin numerossa.
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Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf
JÄSENHAKEMUSLOMAKE / JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE
Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä
Korjaan/täydennän tietojani

Jäsennumero

Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika

Koulutus

Kotiosoite
Kotipuhelin

Kotifaksi

Matkapuhelin

Sähköposti (koti)

Työnantaja

Tehtävä yrityksessä

Osoite
Puhelin

Faksi

Matkapuhelin

Sähköposti (työ)

www-sivut
Lisätietoja

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

_____/_____ 200__ _____________________________________

SVY

Postita, faksaa tai mailaa lomake
viereiseen osoitteeseen!
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Rauno Sippel
vastaa mielellään.
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Rauno Sippel

Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
puh. (03) 766 9736
Faksi (03) 766 9736
e-mail: rauno.sippel@svy.info
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Jälleen emalista
Tätä lukiessanne on tuskanhiki juuri kuivunut amanuenssin
kainaloista. Taas on yksi näyttely valmis. Pari vuotta sitten
resursseja vapautui enemmän juuri museotyöhön ja se on
poikinut nyt jo kaksi omaa, ainakin omasta mielestä komeaa näyttelyä. Ensimmäinen oli Högforsin emalilaitoksesta
kertova näyttely ja uusin on paikkakunnan Osuuskaupasta
kertova näyttely. Tulossa on ainakin paikkakunnan urheilutoiminnasta kertova näyttely.
Arvoisa lukija ehkä ihmettelee, että mihin se valaminen on
unohdettu. Mutta ei hätää, ei sitä unohdettu ole. Suunnitelmissa on tehdä perusnäyttelyymme uusimmasta valimoteknologiasta kertova näyttely. Vauhtiin pääsemme, kunhan
valimomuseosäätiö on saanut houkuteltua mukaan riittävää
tietotaitoa ja rahoitusta.
Lisäksi aikeissamme on palata vielä kerran emalin pariin.
Kuten jo mainitsin, meillä on jo ollut Högforsin emali-näyttely ja sen kylkiäisenä pienempi näyttely Antti Nurmesniemen suunnittelemista emaloiduista valurautaesineistä. Visiona on kattava näyttely Suomessa valmistetuista emaloiduista valurautapadoista – ja pannuista. Mukaan otetaan
ainakin Högforsin, Wärtsilän ja Rosenlewin tuotanto. Näppituntuma on, että aihepiiri kiinnostaa suurta yleisöä. Moni
on astioista jotain tietävinään, mutta lopulta kukaan ei tiedäkään kuin hyvin suppealta alueelta, koska asioita ei ole
tutkittu eikä niistä ole juuri kirjoitettu. Nyt on siis mahdollista päästä samalla tekemään varsinaista perustutkimusta,
jos aika ja resurssit riittävät.
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Mitä näistä valukipoista ei siis tiedetä? Lista on pitkä: suunnittelijat, valmistusajat, valmistuspaikat ja valmistusajat.
Jotain toki jo tiedetäänkin, mutta kokonaiskuva aiheesta on
enemmän kuin horjuva. 1950-luvulla alkoivat huippumuotoilijat vallata valimoalaa samanaikaisesti kun lasiteollisuuden pariin palkattiin taiteilijoita isolla rahalla. Monesti
raudan ja lasin ääressä häärivät samat taiteilijat. Tunnetuimmat valimoteollisuuden muotoilijat lienevät Timo Sarpaneva ja Antti Nurmesniemi. Muista muotoilijoista tiedossa
ovat Raimo Simula ja Erkki Linnala. Muuten alaa ovat
hallinneet ns. anonyymit taiteilijat. Nyt on yhtenä tavoitteena vetää naamari näiden salaisten taiteilijoiden kasvoilta.
Tätäkin lehteä ehkä lukee moni sellainen, joka on ollut
emaliesineiden valmistuksessa, suunnittelussa, valamisessa
tai pinnoituksessa mukana joko Högforsin, Wärtsilän tai
Rosenlewin tehtaalla. Tai ainakin joku tietää jonkun, joka
on ollut. Ilmiantoja ja yhteydenottoja sekä ennen kaikkea
tietoa kaivataan.
Erinomaisen kuulasta syksyä toivottaen

Janne Viitala

P.S. Tämän kirjoituksen tulon jälkeen on Upo-valimon talousvaluista Jannelle kertonut Rauno Sippel.
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