VALIM
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry
Finlands Gjuteritekniska Förening rf

VIESTI
Jäsenlehti

Medlemsblad

3 • 2009

Vuosikokous Kotkassa
•
Stipendimatka
•
Maailmalta
•
Alan oppikirjoja

VALIMOVIESTI 3 • 2009

1

VALIMOVIESTI
Tässä numerossa

sivu

Tapahtumakalenteri

2

Puheenjohtajan palsta

3

Asiamiehen asiaa

4

Juhani Orkas 50 v

5

Jouko Jaakkonen in memoriam

8

ATEX-lainsäädäntö valimoissa 10
SVY:n toimintakertomus 2008–2009 12
SVY:n toimintasuunnitelma
kaudelle2009–2010

13

Valimoalan Golfopen tulokset 14
Stipendimatka neljään
ruotsalaisvalimoon

16

Poimintoja Giesserei-lehdestä 20

Tässä lehdessä ilmoittavat

sivu

G&L Beijer
Diaco
Erikoisvalu H Laakso
Foseco
EUROGUSS 2010
Haapakosken Tehdas
Harjavallan Valu
Heinrich Wagner Sinto
Improlity
Ins.tsto AX-LVI
Insinööripalvelu A. Pirhonen
Karkkilan Malliapu
Karlebo Gjuteriteknik
Lapuan Valu
Leinovalu
Lux
Mallikolmio
Mallivaruste Koski

9
31
35
29
15
35
35
33
35
35
35
31
39
35
44
11
47
35

Mallinveistämö Karttunen
Meca-Trade
Metso Minerals,
Lokomo Steel Foundry
Metso Foundries Jyväskylä
Novacast
Peiron
Ris-Pert
Sacotec Components
Sepikon
Simtech Systems
SP Minerals
Suutarilan Valimo
TEK-MUR Tekninen Muuraus
Tyrolit
Ulefos NV
URV
Webacem

35
28
28
28
35
35
34
31
35
35
45
35
14
44
35
47
34

Lisäys Annan ruukki artikkeliin 30
Kellastuneilta lehdiltä

32

Valimoalan oppikirjoja

36

Mallijaoston 20 vuotta

40

Yritysjäsenet

46

Valimoperinne

48

Jäsenhakemuslomake

50

Museosäätiö

51

Päivän päästöt

52

Tapahtumakalenteri
Syyskuu 2009
23.–25.9.2009

Hydrauliikka & Pneumatiikka 09 / Mecatec 09 / Automaatio 09/
Elkom 2009 / Eltek 09, Helsingin Messukeskus, www.ﬁnnexpo.ﬁ

Lokakuu 2009
9.10.2009

SVYn 62. vuosikokous, Kotka

Joulukuu 2009
2.–5.12.2009

EUROMOLD 2009, Frankfurt/Main (D), www.euromold.com

Tammikuu 2010
19.–21.1.2010
Kansikuva: Luonnon valamia. KA-K

www.svy.info

EUROGUSS 2010, Nürnberg (D), www.euroguss.de
Painevalumessut/päivät. (katso ilmoitus sivulla 15)

Helmikuu 2010

SVY:n opintopäivät, Tampere (tarkemmin seuraavassa lehdessä)

Kesäkuu 2010
8.6. 2010

Valimoalan Golfopen, Ruukkigolf (katso sivu 14)

---------------Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa
N:ro
Aineiston llmestyy
jättöpäivä viikolla
1
10.2.
11
2
10.5.
23
3
20.8.
38
4
10.11.
50

Kesä/heinäkuu 2011
28.6.–2.7.2011
GIFA/METEC/THERMPROCESS/NEWCAST, Düsseldorf (D)
www.gifa.de

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti
Vastaava päätoimittaja Marko Riihinen, puh. 040 5281470
• Lehtitoimikunta Carl-Johan Nybergh, puheenjohtaja, puh. (09) 6220 5522, Marko Riihinen, päätoimittaja,
Rauno Sippel, toimitussihteeri, puh. (03) 766 9736, Paavo Tennilä, tekninen toimittaja, puh. (03) 212 2855,
Ole Krogell, tekninen toimittaja, puh. (09) 6220 5544
• Ulkoasu ja taitto Kaisa Ahomaa-Krogell • Aineistot: krogell@kolumbus.fi
• Painopaikka Painojussit Oy, Kerava 2009
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puheenjohtajan palsta

Marko Riihinen

Oikein hyvää syksyn alkua jäsenistölle ja Valimoviestin lukijoille. Takana on ”pitkä kuuma kesä”, jonka
aikana saimme nauttia lukuisista aurinkoisista kesäpäivistä
sekä lämpimistä öistä.
Sen sijaan pilvipeite ja matalapaine varjostavat edelleen
maamme talousnäkymiä. Metalliteollisuus ja valimoiden
toimialamme elävät todella haastavia aikoja, tilauskannat
ovat heikentyneet erittäin alhaiselle tasolle ja piristymisen
ennustetaan olevan varsin hidasta. Hyvin pieniä ”valonsäteitä” ja jonkinlaisia positiivisia signaaleja on kantautunut
tiedoksemme maailmalta. Toisaalta on muistettava, että
teollisuutemme rakenne on jonkin verran erilainen verrattuna vaikkapa Saksaan ja olemme varsin riippuvaisia investointihanojen aukeamisesta. Näin ollen arviot elpymisen
hitaudesta lienee perusteltuja ja varastojen tyhjentymistä
seuraava tilauskantojen piristyminen saattaa olla tilapäistä.
Tuotantokapasiteettia on tähän mennessä sopeutettu pääosin
lomautuksin ja toivottavasti syksyn edetessä emme joudu
kohtamaan tilannetta, jossa lomautukset alkavat muuttua
irtisanomisiksi.
Syksy tuo tullessaan Kotkassa järjestettävän vuosikokouksen ja toivonkin, että jäsenistömme on aktiivista ja kokoonnumme sankoin joukoin vaihtamaan kuulumisia sekä valamaan toimialaamme tiivistä henkeä. Juhlatoimikunta on
tehnyt hienoa työtä ja rakentanut puitteet kuntoon kustannustehokkuutta unohtamatta.

Jag önskar medlemskåren och Valimoviestis läsare en riktigt god början på hösten. Bakom oss har vi ”en
lång het sommar”, under vilken vi ﬁck njuta av många soliga sommardagar samt av varma nätter.
Ett molntäcke jämte lågtryck skuggar däremot fortfarande
vårt lands ekonomiska utsikter. Metallindustrin och gjuteribranschen beﬁnner sig i verkligt utmanande tider, orderstockarna är på en verkligt låg nivå och uppgången tros ske
mycket långsamt. Alldeles små ljusglimtar och någon slags
positiva signaler har kommit till vår kännedom från världen.
Å andra sidan skall vi komma ihåg att vår industris struktur
skiljer sig från till exempel Tysklands, och vi är rätt beroende av en uppgång i investeringsaktiviteten. Därför torde
uppskattningarna om en långsam uppgång vara motiverade,
och denna uppgång kan bero på tömda lager och kan vara
endast temporär. Produktionskapaciteten har tills vidare
anpassats huvudsakligen genom permitteringar, och det är
att hoppas att vi inte under hösten får se permitteringarna
börja bytas ut mot uppsägningar.
Till höstens aktiviteter hör årsmötet som denna gång hålls i
Kotka och jag hoppas att medlemmarna är aktiva så att vi
talrikt möts för att utbyta hälsningar och gjuta en tät anda i
branschen. Festkommittén har gjort ett ﬁnt arbete och byggt
ett kostnadseffektivt koncept.
Välkommna till Kotka, i årsmötets tecken!

Tervetuloa Kotkaan, tavataan vuosikokouksen merkeissä!
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asiamiehen palsta

Asiamiehen
asiaa
20.8.2009

Lämpimät kesäkelit vielä jatkuvat elokuussa. Kokonaisuutena kesän ilmat ovat olleet varsin suotuisat. Valimoiden tilauskannat ovat edelleen alhaiset. Pääosin vain
puolet huippusuhdanteista. Ensimmäisiä tietoja paremmasta tilauskannasta alkaa jo kuulua joistakin valimoista. Toivottavasti suunta jatkuu näin.

Uudet jäsenet
Elokuun kokouksessaan hallitus hyväksyi kaksi uutta jäsentä SVY:n jäseniksi:
Salonen, Heikki, Alteams Oy
Saranki, Sampsa, Componenta Karkkila Oy
Hallitus ja asiamies toivottavat Teidät tervetulleiksi SVY:n
toimintaan.

Matkastipendi
Sveriges Gjuteritekniska Förening lahjoitti Tampereella
60-vuotiskokouksessamme 1600 € matkastipendin Ruotsin
valimoihin ja valimoinstituuttiin tutustumista varten. Elokuussa 2008 hallitus valitsi stipendiaatiksi tuotannon suunnittelun päällikön, Matti Virran Metso Minerals Oy, Lokomo
Steel Foundrystä. Matkakertomus julkaistaan tässä Valimoviestissä jäsenistölle ja SGF:lle tiedoksi.

Myöhemmin tulevat ilmoittautumiset ovat kiinni lähinnä
Kotkan hotellikapasiteetista, mutta se ei näinä aikoina muodostune ongelmaksi. Jos vielä olette tulossa, niin ilmoittautukaa pikaisesti!
Ukkonen aiheutti myös mielenkiintoisen vahingon digiboxille. Siihen ei syttynyt virran merkkivaloa. TV, digiboxi ja
video ovat saman ylijännitesuojan takana ja se oli katkaisimella poistettu sähköverkosta. Tullessa huomasin, että TV
ja video ovat kunnossa. Näin ollen digiboxi on ilmeisesti
vahingoittunut 5 m korkeudella olevan antennin kautta
tulleella salamaviestillä.

Jäsenistö
Viime toimintakauden aikana on 89 henkilöä jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta. Näistä 36 henkilöä ei ole maksanut
jäsenmaksuaan kahtena vuonna. Hallituksen päätöksen
mukaisesti nämä henkilöt poistetaan jäsenrekisteristä. Tämän
jälkeen SVY:n jäsenmäärä on 756 henkilöä.

Lopuksi
SVY:n hallitus päätti siirtää suunnitellun Saksan opintomatkan ensi keväältä vuoteen 2012. Tässä työtilanteessa on
oletettavissa, että matkalle ei lähtisi riittävästi osallistujia.
Tätä ennen tehdään Gifa-matka vuonna 2011.
Hyvää syksyä kaikille toivottaen.

Vuosikokous
SVY:n 62. vuosikokous järjestetään Kotkassa. Arvioimme,
että kokoukseen tulee noin 100 osallistujaa. Ilmoittautumisaika oli elokuun loppuun. Viimeisen ilmoittautumisviikon
lopussa ilmoittautuneita on 28 henkilöä. Olin matkoilla
26.–28.8. Salonsaaressa oli ukkonen 27.–28. välisenä yönä.
Se löi johonkin lähistölle, koska alakerran lankapuhelin
toimii, mutta yläkertaan tulevan linjan nettiyhteys toimii,
mutta puhelin ei. Tämän linjan päässä oli tietenkin SVY:n
faxiyhteys. Ilmoittautumisajan lopun faxit eivät tulleet perille. Sähköpostit kyllä. Faxi on toistaiseksi alakerrassa,
joten nyt yhteydet toimivat.
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Rauno Sippel
asiamies

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

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

Olavi Piha

Juhani ”Jussi” Orkas 50 vuotta
Teknillisen Korkeakoulun Valutuotetekniikan
nykyinen professori Juhani Orkas harjoitteli
talvella 1983 Tampereen Ilveksessä tulevaa
jalkapallokautta varten. Rankkoja treenejä ja
harjoituspelejä oli viikon jokaiselle päivälle.
Innostus jalkapalloon oli kuitenkin niin voimakas, että tunteja ei laskettu. Kevään 1983
aikana kuitenkin Outokummulta tarjottiin
harjoittelupaikkaa, joka sopi aivan oivallisesti
materiaalitekniikkaa opiskelevalle teekkarille.
Oli päätöksen paikka; jalkapallo vai diplomiinsinööri.
Jussi päätyi ratkaisussaan opiskeluiden viemiseen nopeaan päätökseen ja otti hyvän
harjoittelupaikan Porista vastaan. Ja ihan
hyvinhän siinä sitten kävi. Toki heti seuraavana kesänä Tampereen Ilves voitti Suomen
mestaruuden, nyt siis ilman Jussia. Näin jäi
Suomen mestaruus jalkapallossa Jussilta kokematta.
Päivänsankarilta kävin kyselemässä tuntoja
elokuun viimeisenä perjantaina, ennen kahvitilaisuuden alkua. Näin hän kertoi elämästään ja myös valimoalan ajankohtaisesta tilanteesta.

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen asiamies Rauno Sippel toi jäsenistön onnittelut päivänsankarille.

Pesunkestävä tamperelainen, nääs
Jussi kirjoitti ylioppilaaksi Tampereen Lyseosta vuonna
1978. Käytyään armeijan hän kirjoittautui Tampereen Teknilliseen Korkeakouluun materiaalitekniikkaa opiskelemaan.
Jyväskylässä Valmet Rautpohjaan tehdyn diplomityön jälkeen ensimmäinen työpaikka löytyikin Rautpohjasta osastoinsinöörinä. Tämän jälkeen seurasivat Lokomon teräsvalimon tuotannon johto- ja suunnittelutehtävät sekä myöhemmin TAV- valimossa valurautaan liittyvä työskentely.
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Teknillisen korkeakoulun valimolaboratorion laboratorioinsinöörin virkaan hän siirtyi vuonna 1992 työskennellen
pitkään silloisen professori Jouko J. Vuorisen kanssa. Määräaikainen professuuri alkoi vuonna 2000 ja vuoden 2008
alusta hänet nimitettiin valutuotetekniikan professoriksi.
Juhani asuu perheensä kanssa Tampereella ja perheeseen
kuuluu vaimo, kaksi poikaa ja kaksi pientä koiraa.

Kaikki resurssit tehokäyttöön
Juhani toteaa Suomen olevan maailmankartalla hyvin pieni
teollisuusmaa, samoin tutkijaresursseja on vain pieni hippunen verrattuna suuriin teollisuusmahteihin. Tästä syystä
kaikki liikenevät resurssit on käytettävä tavattoman tarkkaan.
Valtakunnallinen tutkimuksen ja koulutuksen koordinointi
on eräs valutuotetekniikan professorin nykyisistä päätehtävistä. Kaikki toiminta ja toimintojen rakenteet on saatava
toimimaan sujuvasti. Tämän päämäärän saavuttamisessa
uudistunut Valimoinstituutti näyttelee suurta roolia ja sen
mahdollistaa suurimmalta osaltaan Suomen valimoiden
voimakas taloudellinen tuki. Kaikki toimintahan vaatii varoja, eikä ilman panostuksia synny myöskään tuloksia,
linjaa Jussi nykytilannetta.

Oppi maailmalta,
soveltaminen Suomeen
Pienellä Suomella ei kerta kaikkiaan ole sellaisia resursseja,
että yliopistoissa voitaisiin tehdä kansainvälistä huipputason
perustutkimusta. Tämä vain on tosiasia ja se on hyväksyttävä, toteaa Juhani. On otettava käyttöön periaate ”Otetaan
oppi maailmalta ja sovelletaan se mahdollisimman hyvin
Suomen valimo- ja konepajateollisuuden tarpeisiin”. Joitakin keihäänkärkitutkimuksia kuitenkin on saatu tehtyä.
Tällä saralla TEKES:in ja Suomen Akatemian taloudellinen
tuki on ollut hyvin merkityksellinen. Ensimmäisen kerran
Suomen Akatemian historiassa varoja suunnattiin vuonna
2004 valutuoteteollisuuden alalle. Tämä valimoiden tulevaisuuden toimintatapoja visioinut hanke on nyt päättynyt.
Näköpiirissä on kuitenkin kaksikin tätä aihepiiriä koskevaa
jatkotutkimusta. Tällainen pitkäjänteinen tutkimus on myös
lisännyt TKK:n osastojen välistä yhteistyötä.
Kolmen vuosikymmenen aikana Suomen ainoan valimoalan
professuurin myötä on tutkimusyksikköön kerääntynyt
paljon osaamista ja tietoa. Henkilökunnalla on oma laaja
kirjasto ja kaikki alan kansainväliset ammattilehdet käytössä. Tutkijat ovat mielellään ja jatkuvasti yhteistyössä valimoja konepaja-alan henkilöiden kanssa. Esimerkkejä löytyy
niin tuotesuunnittelusta, valumateriaalin valinnasta kuin
pienimuotoisesta koevalujen valamisesta joko Valimoinstituutissa tai TKK Valutuotetekniikan omassa opetusvalimossa. Juhani painottaakin sitä, että sekä konepajojen että valimoiden kannattaa enenevässä määrin käyttää näitä resursseja. Moni meillä Suomessa askarruttava ongelma on jo
maailmalla ratkaistu. Kysymys voi yksinkertaisesti olla
oikean tiedon ja ratkaisun löytämisestä.
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Tässä Jussin tyylinäyte Jyväskylästä vuodelta 1987, kun hän pelasi
Jyväskylän Pallokerhon riveissä

Kansainvälisyys on nykypäivää
Jo 1980-luvulla TKK Valutuotetekniikalla oli kansainvälisiä
kontakteja, jotka liittyivät ADI-materiaaliin. Aktiivisempi
kansainvälistyminen alkoi 1990-luvun loppupuolella, kun
oltiin mukana EU-tasoisissa ympäristöhankkeissa. Silloin
tulivat CAEF:in komiteat ja henkilöt tutuiksi. Pohjoismaista yhteistyötä on tehty pitkään STÖPFORSK:in puitteissa,
Jussi toteaa kansainvälisyydestä.

Valimoteollisuuden tulevaisuus
Suomessa
Nykyinen tilanne on sellainen, että helpoimmat valutuotteet
ovat menossa peruuttamattomasti alempien työvoimakustannusten maihin. Ja tuskin nämä valutyöt tulevat takaisin,
sillä siellä ihmiset ovat aivan eri tavalla nälkäisiä työn ja
tilausten perään kuin täällä Euroopassa. Aivan realistinen
uhkakuva on, riittääkö kaikille 3500 valimoalan työntekijälle töitä tulevaisuudessa.
Valimoteollisuus ei ole yksin tämän haasteen ja uhkakuvan
kanssa. Samojen asioiden kanssa painii kansallinen ylpeydenaiheemme, puu- ja paperiteollisuus. Juhani painottaa
valimoille jatkuvan koulutuksen uusimman tekniikan käyttöönoton merkitystä. Valutuotteen erityisluonteen vuoksi
valujen ostaminen toiselta puolen maapalloa on erittäin
vaativa tehtävä ja on suuren työn ja riskin takana. Jussi
Orkas toteaa pääomavaltaisen valimoteollisuuden pysyvän
elinvoimaisena Suomessa, jos vain tehdään oikeita ja rohkeita päätöksiä ajoissa.
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Kansainväliset yhteydet alan muihin
toimijoihin ovat tärkeitä. Säännölliset
esiintymiset ja luennot konferensseissa
tuovat Suomea tunnetuksi ja samalla
saa oppia maailman suurilta toimijoilta.
Kuvassa Slovenian kansainvälinen
valimokonferenssi menossa ja tällä
kertaa Jussin luennon aiheena Finnish
Foundry Industry and Challenges of
Global Casting Markets.

Auringonlaskun ala?
On vallalla sellainen käsitys, että valimoteollisuus on auringonlaskun toimiala, pohtii professori. Onkohan oikeasti niin?
Suomestahan todella suuri ja kukoistava elektroniikkateollisuus viuhahti muutamassa vuodessa kokonaan pois. Tämän
elektroniikka-alanhan piti viedä meidät suomalaiset ”jälkiteolliseen aikaan”. Näin ei tainnut käydäkään. Valimot ovat
nykyisin erittäin teknisiä laitoksia ja niissä tehdään päivittäin
tuotantoprosessin jokaisessa työpisteessä tietokoneen kanssa töitä. Monien tuotanto- ja konstruktiopäätösten ohessa
tehdään energiaa säästäviä ratkaisuja, ja ylipäätään valaminen on lyhin tie sulasta metallista valmiiksi tuotteeksi. Valaminen kuluttaa valmistusmenetelmänä kaikkein vähiten
energiaa. Tämä on vain yksi niistä valamisen ylittämättömistä kilpailukeinoista, joita muilla valmistustekniikoilla ei
ole.

SVY:n hallitukseen ja
puheenjohtajaksi
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen toimintaan Juhani
lähti sen koulutustoimikunnan kautta. Oltuaan useiden
vuosien ajan tässä tehtävässä hän tuli mukaan hallitustyöskentelyyn ja valittiin ensimmäisenä teollisuuden ulkopuolisena henkilönä SVY:n hallituksen puheenjohtajaksi syksyn
1999 vuosikokouksessa Karhulassa. Nyt kymmenen vuotta
jälkeenpäin, Karhula on muuttunut Kotkaksi ja Ahlström
Pumput Oy on Sulzer Pumps Finland Oy, Karhulan valimo.
Kymmenen vuotta sitten alkanut puheenjohtajuus olikin
Jussilla yhden vuoden tavanomaista pidempi. SVY:n nimissä viettämäänsä aikaa hän muistelee oikein suurella mieliVALIMOVIESTI 3 • 2009

hyvällä. Yhdistystoiminnan aikana on luonnollista tutustua
uusiin alan ihmisiin. Näistä lukuisista kontakteista on ollut
apua ja hyötyä. Koulutustoiminnan uudistamista Jussi pitää
suurimpana hankkeena oman puheenjohtajakautensa aikana.
Koulutuspäivät organisoitiin kokonaan uudestaan antamalla jokaiselle vuodelle oma teemansa. Näin käydään koko
valimoprosessi lävitse; suunnittelu, valumateriaaliasiat,
keernaamo- ja kaavausasiat, sulatus, työturvallisuus, puhdistus, jälkikäsittely jne. Noin kymmenen koulutustilaisuuden jälkeen aloitetaan taas alusta. Tilaisuuteen on aina myös
saatu eurooppalaisia erikoisasiantuntijoita luennoimaan.
Erittäin kustannustehokas kaksipäiväinen tilaisuus, toteaa
Juhani. Uudistuksen myötä myös osallistujamäärä vähintään
kaksinkertaistui, parhaimmillaan jopa kolminkertaistui.

Jalkapallo on elämää suurempi asia
Jalkapallo on ja on aina ollut merkittävä osa päivänsankarin
elämää. Jalkapallon hän muistaa aloittaneensa jo paljon
ennen 10-vuotissyntymäpäiväänsä. Paikka pelikentällä on
aina ollut maalissa. Esikuvana oli silloisen Länsi-Saksan
maalivahti Sepp Mayer. Jussi on pelannut monissa joukkueissa mutta erityisesti hän mainitsee oman kasvattajaseuransa Pirkkalan Virin. Fyysinenkään jalkapalloharrastus ei
ole mihinkään kadonnut, nyt vain pelataan ikämiesten sarjaa.
Ja kun ei olla pelikentällä, silloin suuri intohimo on Englannin Liigan otteluiden seuraaminen. Jussin rakas seura
Valioliigassa on Liverpoolin ykkösseura (?) Everton.
Lämpimät onnittelumme päivänsankarille.
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in memoriam

Jouko Jaakkonen
Jouko (Jokke) Kalevi Jaakkonen syntyi 12. elokuuta 1935
Orivedellä. Jaakkosen perhe muutti aikoinaan Tampereelle,
josta sodan sytyttyä Jouko lähti sotalapseksi Ruotsiin. Vieraassa ympäristössä suomenkieli ehti hukkumaan ja niin
palatessaan takaisin Suomeen Joukokin joutui harjoittelemaan tuplavuoden koulussa.

Tampellan ja Lokomon aika
Mallipuusepän ura alkoi hahmottua vuodesta 1952 Tampereen Pellava- ja Rautatehtaassa eli Tampellassa, jonne hän
pääsi mallipuusepän oppisopimusoppilaaksi.
Tampellan nikkariverstaassa Jouko oli ehdottomasti
osaston nopeimmin kehittyviä ja tiedonhaluisimpia kavereita. Persoonakohtaisena erikoisuutenaan Jouko teki päivittäin kierroksen jokaisen mallipuusepän penkille ja seurasi hetken mallien ja keernalaatikoiden valmistumistapaa.
Kysyin kerran, miksi hän niin teki? Sain vastaukseksi:
”Katson vain millä tavalla kukin mallinsa rakentaa, koska
jokaisella on aina oma tapansa. Kun vastaava kohta tulee
minulle tehtäväksi, niin voin soveltaa useamman ammattilaisen taitoja työssäni.” Osa talon nikkareista meinasi hermostua, kun tämä silloinen pitkä ja laiha miehenhojo hiukan
etukenossa, kädet selän takana ilmestyi penkinpäähän ja
mitään puhumatta tuijotti hetken teelmäksiä, ennenkuin
jatkoi ”opintomatkaansa” seuraavalle penkille.
Ammattitaidon ja iän kartuttua 1960-luvulla Jouko nostettiin mallintarkastajaksi jo hyvinkin nuorella iällä ja jonkun
ajan kuluttua urakkahinnoittelijaksi ja mallien korjaus-,
sekä muutostarkastajaksi. Tampellassa oli kehitetty uusi
vallankumouksellinen tapa mallien ja keernalaatikoiden
hinnoitteluksi. Tässä innovaatiossa varsinaisen työn teki
entinen nikkarilainen Wirtasen Matti ja Jouko ikä- sekä
penkkitoverina toteutti hinnoittelua muutosurakoinneissaan
mallivarastossa.
Samoihin aikoihin 60-luvulla lähti Jaakkosen Jouko iltahommiin, tekemään valumalleja pieniin tilausmalliveistämöihin. Ensimmäisenä iltatyöpaikkana hänellä taisi olla
”Hirvosen Enskan” tilausmalliveistämö Tampereen pienteollisuustalossa. Siihen aikaan jokaisella valimolla oli oma
malliveistämönsä ja Tampellassakin oli”nikkarissa” viitisenkymmentä työntekijä, kuten Lokomollakin
1960–70 luvun vaiheilla myös muut valimot kuulivat
Tampellan valumallien arvioinnin ja osaurakoinnin edistyksellisyydestä ja niin Jaakkosen Jouko palkattiin Lokomolle
mallin suunnittelijaksi ja urakkahinnottelijaksi. Vastustus
Lokomon mallipajalla oli kuitenkin ankaraa uuteen mallitekniikkaan siirtymisessä ja niin Jouko joutui siirtymään
valimon urakkakonttoriin valunsuunnittelijaksi.

Kangasalan aika
70-luvun puolivälissä laman aikana Jouko irtisanottiin Lokomolta ja hänet palkattiin Kangasalan Malliveistämöön
8

mallipuusepäksi parin vuoden ajaksi.
Jouko siirtyi seuraavaksi muutaman vuoden kuluttua
Järvenpään Kalervon omistamaan Suoraman Malliveistämöön Pasintie 5:een. Siellä ollessaan hän yhdisti voimansa Kalervo kanssa ja he rakensivat yhdessä suuren ja nykyaikaisen malliveistämörakennuksen Teollisuustie 6:een
1980-luvun alussa.
80-luvun puolivälissä kumppanuksille tuli erkaantuminen
ja Jouko jäi pitämään yksinään Suoraman Malliveistämöä,
maksamalla Kalervon ulos yrityksestä.
Kriittisinä aikoina Suoraman Malliveistämön yksinään
omistanut Jouko ehti toimia uudessa hienossa mallirakennuksessa kuutisen vuotta, kunnes 90-luvun pankkikriisi
pakotti yrityksen konkurssiin. 90-luvun pankkikriisivuosina
lainojen korot olivat jopa 23–25 % ja maksa siinä tilanteessa lainoja pois.

Uuden ajan airue
Näinä toiminnan vuosina aloitettiin koko mallialueen ensimmäisiä tietokoneistamisia Joken omistamassa Suoraman
Malliveistämössä. Hänen vanhin poikansa Petri Jaakkonen
rakensi isänsä tarpeiden perusteella tietokonepohjaisen
mallitilausjärjestelmän, jossa tietokoneelta löytyi tiedot
edellisten tilauksien mallien päämitoista, toimitusajoista ja
hinnoista. Edistyksellistä toimintaa, jota nykyisin käyttää jo
useampi malliveistämö eri versioina. Valimoinstituutissa
myöhemmin kehitetty mallialan tietokoneohjelma (WinPaavo, myöhemmin Nikkari) sai ainakin ajatuksen ituina, lähtökohtansa Suoraman Malliveistämöstä. Tällä ohjelmallahan
poistettiin se iänikuinen ”sinikantinen vihko”, josta tilattavien mallien edellisiä hintoja epätoivon vimmalla yritettiin
etsiä.
Suoraman konkurssi seuraamuksineen vei kaiken Joukolta, ja jatkovuosien harrastukseksi hänelle tuli yhden
miehen matkatoimisto, jonka pääkohde oli Suomenlahden
toisella puolella oleva valtio.

Mallialan koulutustukena
Valumallialan kouluttajana olen onnellinen ja ylpeä, että
olen voinut saada osan opeistani tältä mallialan jättiläiseltä,
joka valumallien valmistajana oli ehdottomasti maamme
mallivalmistajien joukossa mitalistien joukossa.
SVY:n ja Mallijaoston tilaisuuksiin Jouko aktiiviaikoinaan
osallistui aina kuin se suinkin oli mahdollista ja legendaarisena juttuna edelleenkin kulkee Ranskan / Pariisin matkamme, jossa sankarimme kierteli Pariisia yksinään.
Joken kanssa lukemattomilla SVY:n matkoilla olleena
”kämppiksenä” aina ihmettelin hänen kykyään nukahtaa.
Jouko vain pisti kädet rinnalleen ristiin ja saattoi nukahtaa
kesken lausumansa lauseen.
Valumallialan koulutustukena Jouko toimi aina esimerkillisesti, vaikka jokainen oppilaamme, jonka hänelle sijoitimme työharjoitteluun, ei välttämättä ollut mikään mallialan
kultahippunen. Aina sieltä saimme kuitenkin harjoittelupaikan oppilaallemme, kun harjoittelun aika koitti.
Murheellisena, mutta mieluisin muistoin muistelemme
poisnukkunutta ystäväämme Jouko Kalevi Jaakkosta, joka
siirtyi mallihuippujen taivaaseen 19.6.2009 Kangasalla.
Kari Pohjalainen
VALIMOVIESTI 3 • 2009
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uutisia

ATEX-lainsäädäntö valimoissa
Vuonna 2003 voimaan tullut ja 2006 siirtymäaikansa päättänyt
ATEX-lainsäädäntö koskettaa myös kaikkia Suomen valimoja.
Lainsäädännön keskeisin vaatimus on räjähdyssuojausasiakirjan
kokoaminen – vaarallisten tilojen luokittelu, näiden dokumentoitu riskin arviointi ja kyseisiin tiloihin soveltuvien laitteiden
määrittäminen.

Räjähdysvaaralliset tilat
ATEX-lainsäädännön alle kuuluvat kaikki tilat ja prosessit,
joissa pidetään tai käytetään aineita, jotka voidaan katsoa
räjähdysvaarallisiksi. Käytännössä ATEX-lainsäädännön
alaisia kohteita ovat esimerkiksi polttoainekaasut kuten
nestekaasu ja maakaasu, useat nestemäiset polttoaineet,
teollisuusalkoholit, maalit ja liuottimet, useat muut syttyvät
ja palavat kemikaalit sekä puupöly.
Vaaran arvioinnin yhteydessä Ex-tilat jaetaan tilaluokkiin
0, 1 ja 2 räjähdysvaarallisen ilmaseoksen esiintymisen todennäköisyyden perusteella. Tilaluokitus voidaan tehdä
joko koko huonetilalle, kuten usein esimerkiksi maalaamoille, tai vain osalle siitä, kuten vaikkapa peitostusaltaan lähiympäristölle. Kaikissa tapauksissa arviointi ei johda tilaluokituksen tekoon, ja muilta ATEX-vaatimuksilta vältytään.
Tällöinkin räjähdyssuojausasiakirjassa tulee esittää perusteltu vaaran arviointi tapauksesta.
Useita valimoita koskettavia ATEX-kohteita ovat esimerkiksi alkoholiliuotteisten peitostusaineiden käyttö ja varastointi, polttoleikkaukseen ja hitsaukseen käytettävien kaasujen säilytys sekä maalaamot. Myös hienojakoinen puupöly, jota syntyy mallien huollossa, liittää malliverstaat
ATEX-lainsäädännön alle. Tällöin esimerkiksi purunpoistojärjestelmän tulee olla Ex-vaatimuksia vastaava.

Ex-laite ex-tilaan
Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennusten vaatimustenmukaisuutta on valvottu jo ennen ATEX-lainsäädäntöäkin.
Uusi lainsäädäntö liittää mukaan myös mekaaniset laitteet,
työvälineet ja työtavat – eli kaiken tilassa tapahtuvan.
Konkreettisimmat vaatimukset tilojen vaaran arvioinnin
ohella koskevat laitevalintaa. Tilaluokitelluilla alueilla sallitaan käytettävän vain sertiﬁoituja, Ex-merkittyjä laitteita,
joita voidaan käyttää niille määrätystä laiteluokasta riippuen eri tilaluokissa. Sekä sähköisille että ei-sähköisille lait-
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teille on laadittu yhdenmukaistetut EN-standardisarjat,
joissa määritellään Ex-laitteiden suojausmenetelmät ja
niiden soveltuvuus eri tiloihin.
Räjähdyssuojausasiakirjassa tulee esittää sanoin ja piirustuksin tilaluokitellut alueet. Tilojen laiteluettelot, laitteiden
riskin arvioinnit sekä selvitys niiden soveltuvuudesta kyseiseen tilaan ovat myös asiakirjan olennaista sisältöä. Asiakirjassa esitetään myös esimerkiksi kyseessä olevien aineiden ja prosessien ominaisuudet sekä tilojen turvallisuudesta vastuussa olevat henkilöt. Myös organisatoriset ja tekniset räjähdyssuojaustoimenpiteet tulee olla esitettynä räjähdyssuojausasiakirjassa.

Valvonta
Suomessa asiaa valvova viranomaistaho on Turvatekniikan
keskus. Pienempiä työnantajia valvoo alueen pelastusviranomainen. Toiminnanharjoittajan on viranomaisen pyynnöstä voitava esittää ajan tasalla oleva räjähdyssuojausasiakirja, jossa esitetään lainsäädännön vaatimat seikat. Toiminnanharjoittaja vastaa itse räjähdyssuojausasiakirjan laatimisesta. Usein myös esimerkiksi tuotannonkeskeytymis- ja
omaisuusvakuutusten antajat ovat kiinnostuneita räjähdyssuojausasiakirjojen asianmukaisuudesta. Asiakirja onkin
suositeltavaa liittää osaksi yrityksen pelastussuunnitelmaa.
Antti Pirhonen
Insinööripalvelu A. Pirhonen
antti@pirhonen.fi
050 358 9683
www.insinooripalvelu.pirhonen.fi

Lähde
Pirhonen, A. 2008. Diplomityö: Laite- ja olosuhdedirektiivien soveltaminen teräsvalimossa. Tampereen teknillinen yliopisto.
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vuosikokous 2009

SVY:n Toimintakertomus
vuodelta 2008–2009
1 YLEISTÄ

4 TOIMIKUNTIEN TOIMINTA

Toimintakaudella valimoteollisuuden pääasiakkaiden suhdanteet heikkenivät, tilauskannat putosivat puoleen ja osin
jopa alemmaksi.. Yhdistyksen merkittävimmät tapahtumat
olivat 61. vuosikokous Uudessakaupungissa, opintomatka
Turkkiin sekä opintopäivät Tampereella. Toimintakausi
päätyi positiiviseen, noin 5 teur taloudelliseen tulokseen ja
antaa osaltaan hyvän pohjan seuraavalle toimintakaudelle.

4.1 Koulutustoimikunta
Opintopäivät 2009 pidettiin 5.-6.02.2009 Hotelli Cumulus
Koskikadussa Tampereella perinteiseen tapaan. Opintopäivien teemaksi oli koulutustoimikunta valinnut ”Sulattaminen
ja senkkakäsittelyt”. Tilaisuus käsitti sekä koti- että ulkomaan
asiantuntijoiden pitämiä luentoja ja yritysvierailun. Osanottajina oli 59 henkilöä, mikä takasi myös päivien osalta
positiivisen taloudellisen tuloksen yhdistyksellemme.

2 VUOSIKOKOUS JA HALLITUKSEN TOIMINTA

4.2 Ulkomaan toimikunta
Ulkomaan opintomatka Turkkiin toteutettiin 15.–19.10.2008.
Matkaan osallistui 41 jäsentä ja matkan taloudellinen tuotto toteutui suunnitellusti. Matkajärjestelyt hoiti jälleen
kerran ammattimaisesti ulkomaantoimikunnan puheenjohtaja Carl-Johan Nybergh.

Vuosikokous pidettiin yksipäiväisenä Uudessakaupungissa
10.10.2008. Puheenjohtajana kokouksessa toimi isäntäyrityksen edustaja, Erkki Karvonen Uuden Kaupungin Rautavalimo Oy:stä. Kokouksen sihteerinä toimi asiamies Rauno
Sippel. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Milla Kallioinen
ja Kari Hakala sekä ääntenlaskijoiksi. Milla Kallioinen ja
Kari Hakala
Hallituksen 2008–2009 jäseniksi valittiin vaalilautakunnan
ehdottama kokoonpano: Puheenjohtaja: Marko Riihinen
(Wärtsilä Finland Oy) ja jäseniksi Tuula Höök (Valimoinstituutti), Hannu Jylhä (Componenta Oyj), Jani Isokääntä
(Metso Minerals Oy Lokomo Steel Foundry) ja Juha Levander (Uudenkaupungin Rautavalimo Oy). Varajäseniksi
hallituksen jäsenille valittiin vastaavasti (sama järjestys kuin
yllä) Paula Palmgren, Antti Jääskeläinen, Pirjo Virtanen ja
Kari Hakala. Hallituksen jäsenet valitsivat keskuudestaan
varapuheenjohtajaksi Jani Isokäännän. 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.
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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 ilmoitusten vähenemisestä huolimatta.
4.5 Perinnetoiminta
Yhdistyksen edustajina Suomen Valimomuseosäätiön hallituksessa olivat Matti Johansson ja Raimo Koski.
4.6. Paavo Tennilä rahasto, SVY:n apurahat
Paavo Tennilä -rahaston Stipendejä myönnettiin 5 kappaletta yhteisarvoltaan 3400 €.
4.7. Muu toiminta
Valimoalan Golf Open 2009 järjestettiin perinteiseen tapaan
kesäkuussa, paikkana Ruukkigolf.
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitus ehdottaa
vuosikokoukselle tilikauden voiton kirjaamista voitto/tappiotilille.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli katsauskauden päättyessä 795 henkilöjäsentä ja 54 yritysjäsentä.
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4.3 Mallijaosto
Mallijaoston viidestoista toimintavuosi oli edellisvuosien
tapaan aktiivinen. Mallitoimikunta kokoontui kolme kertaa
toimintakauden aikana ja Mallijaoston puheenjohtajana
toimi Mikko Ojanen.

Lempäälässä 11.8.2009
SVY:n hallitus
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SVY:n toimintasuunnitelma
kaudelle 2009–2010
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 2010 toteutettavat
opintopäivät antanevat oman positiivisen vaikutuksensa
tulokseen. Jäsenhankintaa tullaan edelleen tehostamaan
sekä henkilö- että yrityspuolella aktiivisesti. Yhdistyksen
toiminnan tulosta uhkaavat tiukentuneet taloudelliset suhdanteet. Tämä voi johtaa myös jäsenistön määrän supistumiseen.
2 Opintomatkat
Ulkomaan opintomatkaa suunniteltiin keväälle 2010. Nykyisen tiukan taloudellisen tilanteen takia hallitus päätti
siirtää suunnitellun Saksan opintomatkan vuoteen 2012.
Gifa-messumatka tehdään sitä ennen, vuonna 2011.
3 Koulutustoiminta
Koulutustoimikunta kokoontuu syksyn aikana tekemään
suunnitelmia talviopintopäivistä 2010. Päivät tullaan järjestämään edelleen Tampereella.

Laadukkaat artikkelit sekä ilmoitushankinta ovat edelleenkin lehden tärkeimmät painopistealueet. Toimituksessa
jatkaa entinen kokoonpano. Valimoviestin nettiversiota
julkaistaan edelleenkin SVY:n kotisivuilla. Ilmoituksien
määrä riippuu suhdanteiden kehityksestä.
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 Kotkan 62.
vuosikokouksessa.

SVY:n hallitus

4 Julkaisutoiminta
Valimoviesti ilmestyy totuttuun tapaan 4 kertaa vuodessa:
maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.

VALIMOVIESTI 3 • 2009
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Materiaalit

Valimoalan Golfopen 2009

• Tulen- ja haponkestävät materiaalit
• Korkeaan lämpötilaan soveltuvat
materiaalit
• Kaikkien lämpötilojen erityismateriaalit
• Kulutusta kestävät materiaalit

Urakoinnit
Valimoalan Golfopen 2009 pelattiin yhdennentoista
kerran Ruukkigolﬁn kentällä 9.6.
Osallistujia oli tällä kertaa 11 henkilöä.

• Suomeen ja ulkomaille
• Tulenkestävä muuraus
• Haponkestävä muuraus
• Laatoitus ja pinnoitus

A. Schratch tuloksen palkinnon sai Aila Levander.
Aila Levander voitti myös perinteisen palkinnon eli
HCP luokan.

Kaikille teollisuuden aloille

Krematoriot

B. Perinteinen HCP luokan tulokset ( netto ) :
1. Aila Levander
2. Ari Kauppinen
3. Heikki Zitting
4. Ossi Levander
5. Esa Keskikuru
6. Krister Lundqvist
7. Sampo Vauhkonen
8. Antti Zitting
9. Lasse Nyberg
10. Pasi Mäkinen
11. Tapani Vainio-Mattila

79
87
88
90
94
95
95
96
99
99
110

Tarjoamme, neuvomme,
toimitamme.
Yhdessä löydämme sopivimman
ratkaisun!

C. Lähimmäksi lippua palkinnon voitti myös
Aila Levander.
Eli Aila Levander putsasi koko pöydän.
Eli jos haluaa saada sukunimensä kiertopalkintoihin
on parasta ottaa vaimo mukaan kisoihin.
Ensi vuonna pelataan taas Ruukkigoﬁn kentällä
tiistaina 8.6.2010 klo 14.00 alkaen.
Pankaa jo ylös kalentereihin ja ilmoittakaa myös
kavereille.

TEK-MUR
Tekninen Muuraus Oy
Halmekuja 2 B
01360 VANTAA
puh. 09 8386 4300
faksi 09 871 3448
www.tek-mur.ﬁ

Terveisin
Ossi Levander
Keskiyöntie 15 B 10 Fin-02210 Espoo
puh: 0400-625348
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matkakertomus
Matti Virta
Tuotannonsuunnittelun päällikkö
Metso Minerals Oy, Lokomo Steel Foundry

Stipendimatka
neljään ruotsalaisvalimoon
Tämä tutustumismatka Ruotsin valimoteollisuuteen ei olisi ollut mahdollista ilman Ruotsin valimoteknisen yhdistyksen tukea. Ruotsin valimotekninen yhdistys lahjoitti Suomen valimotekniselle yhdistykselle 60-vuotisjuhlan yhteydessä matkastipendin SVY:n nuoren jäsenen käytettäväksi. Sittemmin SVY:n
hallitus päätti myöntää stipendin allekirjoittaneelle. Erinäisten
vaiheiden jälkeen matkan ajankohdaksi sovittiin kuluvan vuoden viikko 19. Viikon aikana ehti sopivasti käymään neljässä
valimossa sekä valimoyhdistyksessä.

Liikevaihto 2008
Henkilöstö
Vuosituotanto 2008
Valumetallit

Kaavausmenetelmät
Sulatus
Koneistus

Toimituspaino

Asiakkaita

Taantuman vaikutus

Tulevaisuuden näkymät
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Österby Gjuteri AB

Volvo Powertrain

Norrhults Stålgjuteri AB

Keycast Ljungby

17M e
110 (2008), nyt hieman
pudonnut
900 tn
Ruostumattomat ja
haponkestävät 90%
Hiiliteräksiä 5%
Superseoksia 5%
Käsikaavaus

?
+300

?
50

?
50–80

84 000 tn
Harmaa valurauta

1000 tn
Haponkestäviä
Ruostumattomia
Duplex
Nuorrutusteräksiä
Käsikaavaus

~1000 tn
Kulutuksen kestäviä
Rakenneteräksiä

Automaattikaavaus usealla
linjalla
Muutama pieni induktiouuni Kupoliuunisulatus
Kuumanapitouuneja
Paljon omia työstökoneita. Ei omaa koneistusta
Lisäksi toimittaa kokoonpantuja kokonaisuuksia.
Maks 5-6 tn riippuen tuot- Joitakin satoja kiloja
Suurten sarjojen valmistateesta
miseen viritetty tehdas
Toimittaa yksittäiskappaleita ja pieniä sarjoja
Puunjalostuskoneteollisuus Volvon, Renault, Mack
kuorma-autovalmistus
Potkurit
Volvon raskaiden koneiden
Waterjet (MJP Waterjets)
valmistus
Vesivoima
Volvo Bussit
Terästeollisuus
Volvo Penta venemoottorit
Offshore
Fuusioreaktori
Ajetaan noin puolella teAjetaan vajaalla kapasiteetilla. Vaikutus näkyy mm. holla. Vaikutus näkyy mm.
henkilöstön määrässä.
henkilöstön määrässä.
Kysynnän odotetaan
Valimo on investoinut
voimakkaasti viime aikoina. elpyvän kesän jälkeen.
Lisäksi lisäinvestointeja on
suunnitteilla, joten uskoa
on.

2 induktiouunia

Kuorimuottilinja ja käsikaavaus
Valokaariuunisulatus

Yksi pieni karusellisorvi

Ei omaa koneistusta

Maks 1,5 tn

2–400 kg

Waterjet (RR)
Offshore
Potkurit
Vesivoima
Puunjalostuskoneteollisuus

Kaivinkoneiden ja kaivosteollisuuden kulutusosat
Koneenrakennuskomponentit

Ajetaan noin puolella teholla. Vaikutus näkyy mm.
henkilöstön määrässä.
Kysynnän odotetaan
elpyvän kesän jälkeen.

Ajetaan noin puolella teholla. Vaikutus näkyy mm.
henkilöstön määrässä.
Kysynnässä nähtävissä
positiivisia signaaleja kesän
jälkeisessä ajassa.
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Österby Gjuteri Ab
Matka käynnistyi jo edellisen viikon
sunnuntai-iltana. Tuolloin ajoin autoni
laivaan Turussa suuntana Tukholma.
Laiva saapui Tukholmaan aamun koitteessa ja matka Ruotsin puolella saattoi
alkaa. Tavoitteena oli olla Österbybruksissa kello 9:00. Österbybruk on pieni
2200 asukkaan kylä Tukholmasta 130
km pohjoiseen. Vierailukohteena siellä oli Österby Gjuteri Ab ja isäntänä
valimon johtaja Marcel Gustafsson.
Österby Gjuteri Ab on pieni teräsvalimo, jonka tuotanto vuonna 2008
oli 900 tonnia. Henkilöstöä valimossa
oli vuonna 2008 110, mutta määrä on
sittemmin hieman vähentynyt. Valimo
valaa enimmäkseen erilaisia ruostumattomia teräksiä. Tämän lisäksi ohjelmassa on hieman hiiliteräksiä sekä
superseoksia. Valimo valaa näitä materiaaleja puunjalostuskone-, potkuri-,
waterjet-, vesivoima-, offshore- ja terästeollisuuden tarpeisiin. Vielä hetki
sitten suurin asiakas oli Metso puunjalostuskoneteollisuuden puolella, mutta
tämän hetkisessä tilanteessa merkittävimmät toimitukset tehdään MJP-waterjetille. Kyseinen yritys kuuluu valimon kanssa samaan yritysryppääseen
ja se toimittaa itsenäisesti waterjetlaitteistoja telakoille. Valut pyritään
toimittamaan ensisijaisesti koneistettuna. Valimolla onkin hallinnassaan
useita erilaisia työstökoneita valujen
viimeistelemiseksi. Lisäksi valimo
toimittaa asennusvalmiita osakokoonpanoja.
Valimossa on käytössä perinteinen
kehiin tehtävä käsikaavaus. Hiekoista
käytössä on oliviini- ja kromiittihiekat.
Sulatukset valimo hoitaa muutamalla
induktiouunilla. Yhden kappaleen
toimituspaino on enintään suuruusluokkaa 5–6 tonnia kappaleen muodosta ja
materiaalista riippuen. Toimitettavan
sarjan pituus on pienimillään 1. Tyypillinen toimitus on muutaman kappaleen suuruinen.
Toiminnanohjausmielessä valimo
on tyypillinen muotinvalmistusta kuormittava valimo. Muotinvalmistuksessa
on käytössä aikaperusteinen järjestelmä
kapasiteetin varaamiseksi. Kun työn
aloitushetki on määritetty, lopullisen
toimitusajan asiakkaalle määrittelee
valettava materiaali, kappaleen koko
ja kunkin kappaleen vaatimat erityiset
työvaiheet kuten koneistus ja sen saaVALIMOVIESTI 3 • 2009

tavuus.
Nykyinen markkinatilanne on vaikuttanut tämän valimon toimintaan.
Valimosta on vähennetty jonkin verran
henkilöstöä ja kapasiteettia ei hyödynnetä täysillä. Usko tulevaisuuteen on
kuitenkin hyvä. Heidän käsityksen
mukaan markkinat alkaisivat pikkuhiljaa vetää kesän jälkeen.
Valimo antaa itsestään varsin joustavan kuvan. Valimo toimittaa hyvin
monenlaisia kappaleita ja palveluita
asiakkaille eikä pelkää uusia haasteita.
Näistä hyvinä esimerkkeinä toimivat
Saksaan rakennettavan fuusiokoereaktorin tietyt valukappaleet (hankalahko
muoto ja materiaali) sekä haluttaessa
toimitettavat osakokoonpanot.
Samana iltana oli vuorossa pitkähkö
noin 350 km ajomatka Österbybrukista Skövdeen. Pitkän ajon päätteeksi
pääsin lopulta perille. Skövde on noin
50 000 asukkaan kaupunki Vätternjärven länsipuolella.

Volvo Powertrain
Tiistain vierailun isäntänä toimi aiemmin Volvon valimon palveluksessa
toiminut Ingvar Hallgren. Hän viettää
tätä nykyä hyvin ansaittuja eläkepäiviä.
Hänellä on takana kuitenkin pitkä
päivätyö Volvon palveluksessa, joten
kavereita valimossa tuntui riittävän.
Volvo Powertrain valaa moottorivaluja isoihin kuorma-autojen, bussien
ja työkoneiden dieselmoottoreihin.
Valikoimaan kuuluvat moottoreiden
lohkot, sylinterin kannet, vauhtipyörät,
kiertokanget ja työntötangot. Lisäksi
valimo valaa kaikki Volvon henkilöautojen jarrulevyt. Valumateriaalina on
etupäässä harmaa valurauta.
Tämä valimo valikoitui vierailuohjelmaan mukaan sen tuotannon luonteen takia. Ensinnäkin valimon materiaalivalikoima on hyvin kapea. Toisaalta kaikki valimon tuotteet ovat
keskenään paljolti samankaltaisia.
Kaikki moottorin lohkot tyypistä riippumatta käyvät samat vaiheet ja koneet
läpi. Kaikki lohkon kannet käyvät niin
ikään samat vaiheet ja koneet läpi.
Volvo onkin voinut siten virittää kaikille tuotteilla on omat tuotantolinjansa. Kyseessä on siis todellinen sarjatuotantovalimo. Lisäksi odotettavissa
oleva tuotantoautomaation määrä herätti allekirjoittaneessa suurta mielen-

kiintoa. Tähän mennessä allekirjoittaneen kokemukset ovat rajoittuneet
pieniä sarjoja tai yksittäisiä kappaleita
toimittaviin käsikaavausvalimoihin.
Odotettavissa oli siis täysin erilainen
ympäristö niin itse tuotannon osalta,
kuin ohjauksellisestikin.
Tuotantolinjoista johtuen kaikki
kappaleet kulkevat saman reitityksen
läpi. Tästä johtuen tuotannonsuunnittelulle riittää valmistettavien määrien
suunnitteleminen. Teoreettisesti tarkasteltuna automaattilinjalle on suhteellisen helppo määrittää kapasiteetin
yläraja tahtiajan ja käytettävien vuorojen kautta. Samoin teoreettisesti tarkasteltuna kannattavan toiminnan alarajakapasiteetti on laskettavissa kustannusten kautta. Suunnittelun on siten sinänsä kohtalaisen helppoa tasapainoilla
asiakastarpeen kanssa, siten että linja
käy vain silloin, kun toiminta on kannattavaa. Toiminta on varasto-ohjautuvaa, joten lopputuotevaraston ylä- ja
alarajojen puitteissa tuotanto voidaan
joko pitää käynnissä tai seisokissa. Jos
valuja tehtäisiin suoraan asiakastarpeeseen, niin vaihteleva kysyntä johtaisi
väistämättä tilanteeseen, että valimoa
ei voida ajaa kustannustehokkaasti.
Lisäksi valimo on jatkuvassa yhteydessä asiakkaaseen päin tulevan tarpeen
osalta. Lopputuotevaraston varastotasojen puitteissa voidaan toki kuormittaa tuotantoa, mutta tämän lisäksi
moottoreiden tuleva menekki huomioidaan kuormittamisessa.
Vierailun jälkeen matka suuntautui
kohti Jönköpingiä. Jönköpingissä
asukkaita on noin 60 000 ja se sijaitsee
Vättern-järven eteläkärjessä. Illalla
olikin luvassa laatuviihdettä paikallisessa pubissa isolta valkokankaalta,
kun Arsenal ja Mancherter United
kohtasivat UEFA:n Mestareiden liigan
välieräottelussa Lontoossa. Ja tälläkään
kertaa ManU ja Cristiano Ronaldo eivät
pettäneet.

Swerea ja Ruotsin
tekninen yhdistys
Alkuun on syytä selvittää hieman ruotsalaisten organisoitumista yhdistys- ja
tutkimustoiminnassa. Gjuteri Föreningen on ruotsin valimoyhdistys, jolla on
jäsenenä alalla toimivia yrityksiä.
Etupäässä jäsenistö koostuu valimois17
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ta. Lisäksi on olemassa Gjuteritekniska föreningen, jolla
on pelkästään henkilöjäseniä. Lisäksi on olemassa Swereanimellä tunnettu tutkimus- ja koulutusorganisaatio.
Swerean alaisuudessa tehdäänkin paljon tutkimusta.
Tutkimushenkilöstöä on hieman alle 50. Yhteistyötä tehdään alan teollisuuden ja korkeakoulujen kanssa. Tutkimustoimintaa on eri valumetallien kanssa hyvin laajalla
rintamalla. Samoin tutkitaan kaikille valimoille yhteisiä
asioita. Esimerkkinä voidaan mainita tuotannon simulointi ja energiatehokkuus. Lisäksi tarjolla on selvityspalveluita. Esimerkiksi vaurioanalyysit onnistuvat erittäin hyvin
laitteiston puolesta. Lisäksi Swerea on merkittävä koulutuspalveluiden tuottaja ruotsalaisessa valimoteollisuudessa. Tarjolla on ammattikoulusta, kuten räätälöityjä kurssejakin.
Lisäksi tällä vierailulla käytiin Husqvarnan puolella
teollisuushistoriaa käsittelevässä museossa. Tässä museossa erikoisuutena on Ingemarin kokoama valimoihin
keskittyvä näyttely, joka täyttikin yhden museohallin
kokonaisuudessaan. Esillä oli vanhaa mallitekniikkaa
(kuva 1.), vanhoja valutuotteita ja –aihioita (kuva 2.),
malleja (kuva 3.) sekä työstökoneita. Muutoin esillä oli
teollisuushistoriaa moottoripyöristä (kuva 4.) ruohonleikkureiden (kuva 5.) kautta polkupyöriin ja paistinpannuihin.

Norrhults Stålgjuteri
Torstaina vierailukohteena oli pienehkö teräsvalimo Norrhult-Klavrestömin kylässä eteläisessä Ruotsissa. Norrhultiin oli puolen tunnin ajomatka edellisestä majoituskaupungista Vetlandasta. Kaikkiaan kylässä on noin 1250
asukasta, joten suuresta paikasta ei ole kyse. Itse asiassa
osa valimon henkilöstöstä asuu pienen ajomatkan päässä
suuremmissa asutuskeskuksissa, kuten Växjö:ssä.
Vierailun isäntänä minulla oli Percy Ekblad. Tämä
valimo valikoitui vierailuohjelmaan Ingemarin suosituksesta. Valimon vuosikapasiteetti on suuruusluokkaa 1000
tonnia valuja vuodessa. Nämä tonnit saavutetaan sulattamalla ruostumattomia, haponkestäviä, duplex- ja nuorrutusteräksiä. Näitä teräslaatuja toimitetaan etupäässä
offshore-, koneenrakennus-, laivapropulsio- ja vesivoimateollisuuteen sekä puunjalostuslaitteisiin. Sulatukset tässä
valimossa tehdään kahden induktiouunin avulla. Toimituspaino yhdelle kappaleelle on maksimissaan 1,5 tonnia.
Maailman talouden tämän hetkinen tilanne näkyy myös
täällä. Tällä hetkellä valimo ajaa suuruusluokkaa 50 %
olevalla vajaalla teholla.
Tuotannonsuunnittelussa valimolla tulossa käyttöön
uusi erp-järjestelmä. Toimitusaikaa tarkasteltaessa valimo
edustaa tyypillistä käsikaavausvalimoa. Uuden erp:n
myötä käyttöön otetaan aikaperusteinen kuormitusjärjestelmä, jossa myynnin kannalta oleellisimman pullonkaulan
tuottaa muotinvalmistuskapasiteetin rajoittaminen aikaperusteisesti.
Kokonaisuutena Norrhultin valimosta saa varsin monipuolisen kuvan. Valimo valaa monentyyppisiä materiaaleja monille eri teollisuuden aloille. Valimokierroksella
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Kuva 1. Vanhaa mallitekniikkaa.

Kuva 2. Valuaihioita ja -tuotteita.

Kuva 3. Koristeellinen vanha valumalli.
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saattoi nähdä laivapropulsio-, vesivoima- ja offshore valuja
sulassa sovussa keskenään.
Illalla edessä oli vielä noin 100 kilometrin siirtyminen
seuraavaan vierailukohteeseen Ljungbyhyn.

Keycast Ljungby

Kuva 4. Vanhoja Ruotsin armeijan käyttämiä moottoripyöriä.

Kuva 5. Vastaavia lienee jokaisen autotallissa.

Ljungby on pienehkö noin 15000 asukkaan kunta eteläisessä Ruotsissa. Keycast Ljungby valimo sijaitsee kunnan
keskustassa. Vierailun isäntänä minulle oli Bernt Lindeborg,
joka toimii Ljungbyssä valimon johtajana.
Myös tämä valimo valikoitui vierailuohjelmaan Ingemarin suosituksesta. Tämä valimo eroaa vierailuni kahdesta
muusta teräsvalimosta sikäli, että täällä on käytössä kaavausautomaatiota. Keycast kertoo omassa esitteessään, että
käytössä on kuorimuottilinja ja konekaavausmetodit. Sulatukseen valimolla on käytössä valokaariuuni. Yksittäisen
valukappaleen toimituspainot sijoittuvat välille 2-400 kg.
Näitä valukappaleita Keycast toimittaa kaivinkoneiden ja
kaivoslaitteiden kulutusosiksi. Lisäksi valimosta toimitetaan
tavaraa muun muassa koneenrakennukseen.
Tämän hetkinen taloudellinen tilanne näkyy myös Ljungbyssä. Tilauskirjat eivät enää pullistele ja myös täällä on
jouduttu sopeuttamaan kapasiteettia vallitsevaan tilanteeseen. Syksyn suhteen täällä oltiin kuitenkin optimistisia.
Merkit viittaavat, että markkinat piristyisivät hieman syksyllä.
Lisäksi vierailin Keycastin kanssa yhteistyötä tekevässä
malliveistämössä IP-Modeller:ssa. Kyseessä on valimon
mallinvalmistuksen kannalta erinomaisen konekannan
omistavasta verstaasta. Käytössä on useampia moniakseliseen työstöön kykeneviä koneita. Mallimateriaalina näin
käytettävän metalleja, puuta tai muoveja.
Toiminnanohjauksessa valimolla on käytössä täysimittainen erp-järjestelmä, jossa käsitellään kaikki myynnin ja
toimituksen välillä. Kuormitusmielessä erp-järjestelmä
näyttää varsin selväkielisesti eri osastojen työkuormat,
jolloin uusien toimitusten sovittaminen on helpohkoa.
Kaikkiaan vastaanotto Ruotsissa oli hyvä. Valimot ja
Swerea sekä Valimoyhdistys ottivat kaikki minut hyvin
vastaan ja pääsinkin näkemään monenlaisia asioita. Kiitos
matkan onnistumisesta kuuluu kaikille ruotsalaisille isännille, SVY:lle sekä erityisesti Ruotsin valimotekniselle
yhdistykselle ja siellä erityisesti Ingenmar Svenssonille.

Matti Virta
Tuotannonsuunnittelun päällikkö
Metso Minerals Oy,
Lokomo Steel Foundry

VALIMOVIESTI 3 • 2009

19

maailmalta

Poimintoja
Giesserei-lehdestä
45. jakso

Sähkösulatusuunit
valimokäytössä
Giesserei-lehden numerossa 6/2009
julkaistiin artikkelisarja, jonka nimi oli
”100 Jahre VDG” – Saksan Valimoammattilaisten Yhdistys 100 vuotta.
Sarjan artikkelit kuvasivat valimokoneiden, laitteiden ja menetelmien kehitystä viimeisten 25 vuoden aikana.
Eräs mielenkiintoisimmista aiheista oli
sähkösulatusuuneista kertova 10-sivuinen artikkeli, jonka oli kirjoittanut
Erwin Dötsch. Hänen tehtävästään tai
työpaikastaan ei ollut mainintaa.

Johdanto
Valimojen on parannettava jatkuvasti
tuotannon taloudellisuutta ja tuotteiden
laatua. Samalla on kiinnitettävä huomiota ympäristönäkökohtiin ja työsuojeluun. Näiden pyrkimysten myötä
sähkövirta voittaa alaa fossiilisilta
polttoaineilta uunien käyttövoimana.
Viimeisten 25 vuoden aikana on esim.
sähköteräksen osuus koko EU:n terästuotannosta noussut noin 30 prosentista yli 40 prosenttiin. Sähkösulatuksen
osuus on nykyisin samaa luokkaa myös
rautavalun tuotannossa. Seuraavassa
tarkastellaan valimoissa käytettävien
eri sähköuunityyppien kehitystä viimeisten 25 vuoden aikana.

Valokaariuunit
Valokaariuunien merkitys valimoteollisuudessa on melko vaatimaton teräsvalimoja lukuun ottamatta. Syitä tähän
ovat mm. suuret ympäristökustannukset, vaikea analyysitarkkuuden saavuttaminen sekä suuret palohäviöt. EU:n
alueella käyttää vain yksi suurehko
rautavalimo valokaariuuneja sulatuk20

seen. Se on PSA-konsernin valimo
Charlevillessä, Ranskassa. Teräsvalimoissa valukaariuunit ovat säilyttäneet
asemansa paremmin, koska niissä on
mahdollista säätää teräksen laatua
asettamatta suuria vaatimuksia lähtöaineille.

Induktioupokasuunit
Tärkein uudistus induktioupokasuunien tekniikassa oli 1980-luvulla staattisten jaksoluvun muuntimien käyttö,
jota esiteltiin ensi kerran GIFA:ssa
vuonna 1984. Uudella tekniikalla saavutettiin entistä suurempi tehotiheys.
Vuonna 1985 otettiin Heidelberger
Druckmaschinen AG:n uudessa valimossa käyttöön uunilaitos, joka käsitti neljä 6 tonnin upokasuunia. joista
kunkin teho oli 3 300 kW. Valinnaiset
jaksoluvut olivat 250 ja 125 Hz.
Vuoden 1994 GIFA-näyttelyssä
esiteltiin ensimmäiset keskijaksoinduktiouunit, joiden tehotiheys ulottui 1 000
kilowattiin saakka uunin vetoisuustonnia kohti. Savunpoisto upokasuuneista
kehittyi yhdessä muiden parannusten
kanssa. Kuva 1 esittää 6 tonnin upokasuunia, jossa uunin kansi on kiinnitetty savunpoistohuuvaan. Huuva on
kuvassa juuri avattu panostusta varten
vaunusta, joka on kuvan vasemmassa
reunassa valmiina ”telakoitumaan”
kiinni huuvaan. Kuva 2 esittää Flender
Guss GmbH:n induktiouunilaitoksen
sijoitusta. Kuvasta näkyvät romun
kuljetus- ja varastointilaitteet sekä
liikkuva panostusvaunu.
Sulan jatkuvan saannin ja sähkön
taloudellisen käytön turvaamiseksi
jaetaan teho induktioupokasuuneissa
nykyisin kahdelle uunille kuvan 3.
mukaisesti. Toisen uunin sulattaessa
toinen pitää kuumana ja annostelee
sulaa tarpeen mukaan.

Paavo Tennilä

Tandem-järjestelmän lisäksi ovat
viime aikoina kehittämisen kohteina
upokasuuneissa olleet melun syntymisen vähentäminen, uunin kallistaminen
taaksepäin kuonan poistoa varten,
kuonan poisto mm. roboteilla, automaattiset ohjausjärjestelmät panostuksesta valuun saakka sekä monet induktiokelan kunnon valvontalaitteet.
Keskijaksoinduktiouunit kuuluvat
nykyisin rautavalimoiden vakiokalustoon. Ne ovat kupoliuuneihin verrattuna hyvin joustavia. Ne soveltuvat hyvin
perusraudan sulattamiseen pallograﬁittirautaa varten. Panosaineiden palohäviöt ovat pienet samoin kuin päästöt.
Suuret vaatimukset romun laadulle
ovat estäneet induktiouuneja syrjäyttämästä valokaariuuneja teräsvalimokäytössä. Toimenpiteitä sulan laadun
parantamiseksi ja romun laatuvaatimusten pienentämiseksi terästä valettaessa on kokeiltu mm. IfG:ssä, Düsseldorﬁssa. On käytetty rikinpoistokuonaa ja rafﬁnointikuonaa ja puhallettu
uuniin samalla argonia. Näin on päästy pieniin rikki- ja kaasupitoisuuksiin.
Menettelyn haittana on suuri ajan tarve
ja siten huono taloudellisuus. Induktiouunit puoltavat paikkansa teräsvalimoissa ja ns. miniterästehtaissa silloin,
kun niitä käytetään vain sulaksiajokoneina. Uunien tehot ovat nousseet jopa
18 megawattiin. Valokaariuuneihin
verrattuna induktiouuneilla on paljon
etuja. Ne eivät aseta suuria vaatimuksia
sähköverkolle. Ympäristö- ja työsuojeluolosuhteet voidaan hallita helpommin. Palohäviöt ovat induktiouuneissa
pienet, jolloin kalliita seosaineitakin
säästyy.

Induktiokouru-uunit
Kouru-uunien kunnossapitokustannukset ovat kohtuulliset ja virransyötön
VALIMOVIESTI 3 • 2009

Kuva 1. Kääntyvällä savunpoistohuuvalla varustettu
6 tonnin keskijaksoinduktiouuni.

Kuva 2. Leikkaus
Flender Guss GmbH:n
sulatosta.

Kuva 3. Kahden induktiouunin tandem-käyttöjärjestelmä, TWIN POWER ®.
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säätö on automatisoitavissa. Suuritehoisissa induktoreissa on jo kauan
käytetty jaksoluvun muuntimia ei-rautametalleja sulatettaessa. Rautavalimoissa sen sijaan käytetään vieläkin
pääasiassa verkkojaksolla toimivia
kouru-uuneja, koska tyristoriohjaus on
niissä vaikeammin toteutettavissa.
Automaattisilla kaavauslinjoilla
käytetään valuun yleisesti kouru-uuneja, kuva 4, joihin kuuluu paineistettu
uunikammio ja sulkutulpalla varustettu valunokka. Paine pitää täyttöasteen
uunin nokkaosassa vakiona. Tällaisten
valu-uunien vetoisuudet vaihtelevat 3
- 25 tonniin. Muottien täyttymistä
voidaan ohjata laserilla tai kameralla,
kuva 5. Valu-uuneissa voidaan käyttää
myös upokasinduktoria kouruinduktorin sijasta. Silloin uuni voidaan tyhjentää helposti kokonaan. Uuni voi myös
seistä tarvittaessa tyhjänä ja sitä voidaan
pitää kuumana kaasupolttimilla. Upokasinduktorin sähkönkulutus on kuitenkin noin 15 % suurempi kuin kouruinduktorin.

Kuva 4. Paineistettu 3 – 25 tonnin valu-uuni tulppatiilimekanismilla.

Vastusuunit
Kevytmetallivalimoissa ovat vastusuunit syrjäyttäneet polttoaineilla lämmitettäviä uuneja. Vastusuunien etuja ovat
hyvä sulan laatu, vähäiset palohäviöt,
hyvät ympäristö- ja työsuojeluominaisuudet sekä hyvät automatisointimahdollisuudet. Vastuksissa käytetään
FeCAl-seoksia 1 300 °C lämpötilaan
saakka. Upotetuilla vastuksilla varustettuja keraamisia vuorauslevyjä käytetään 1 159 °C lämpötilaan saakka.
Nitridillä sidotut SiC-levyt kestävät
vieläkin korkeampia lämpötiloja. Uusinta kehitysvaihetta edustavat uppokuumentimet, joissa vastuslangat on
sijoitettu mineraalijauheella täytettyyn
piinitridiputkeen. Tällaisten uppokuumentimien teho voi nousta 17 kilowattiin saakka.
Kuva 6 esittää alumiinin annosteluuunia, jossa kuumennukseen käytetään
sekä sähköä että kaasua. Uunin vetoisuus on 135 – 1130 kg sulaa alumiinia.
Upokkaalla varustettujen vastusuunien etuna on kevytmetallivalimoissa
upokkaan vaihtomahdollisuus siirryttäessä valumetallin lajista toiseen.
Sulan annosteluun painevalukoneisiin
käytetään yleisesti vastuksilla kuumennettavia allasuuneja, kuva 7.
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Kuva 5. Raudan tason mittaus laserilla tai kameralla automaattisessa valujärjestelmässä.

Kuva 6. Kaasu-sähköisillä kuumennuselementeillä varustettu alumiinin annostelu-uuni.
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Kuva 7. Vastuselementeillä varustettu paineistettu painevalukoneen annostelu-uuni.

Vesisuihkuleikkaus
valtaa alaa
tarkkana
työstömenetelmä
Monia materiaaleja, kuten eri metalleja voidaan leikata lastuavien työstömenetelmien lisäksi myös lasereilla, lankaeroosiolla ja vesisuihkuleikkauksella. Kaikilla menetelmillä on omat
etunsa ja rajoituksensa, jotka riippuvat
käsiteltävän metallin tyypistä ja työkappaleen paksuudesta. Vesisuihkuleikkauksessa työvälineenä on suurpaineinen vesisuihku. Veteen voidaan
sekoittaa kovia partikkeleita. Vesisuihkuleikkauksen mahdollisuudet ovat
viime aikoina lisääntyneet siirryttäessä
entistä suurempiin paineisiin, leikkausnopeuksiin ja tarkkuuksiin. Saksalainen
yritys Flow Europe GmbH esitteli
tuotteitaan Giesserei-lehden numeron
6/2009 uutispalstoilla. Yritys on jo
kahden vuoden ajan toimittanut vesileikkauslaitteita, kuva 8, joissa jatkuva
työpaine on 6 000 baaria. Tällaisia
laitteita on toimitettu jo yli 200.
Vesisuihkuleikkaus on kylmäleikkausmenetelmä, joka ei aiheuta työkappaleeseen mitään termistä kuormitusta eikä siten muuta leikattavan
materiaalin rakennetta. Leikkauksen
yhteydessä ei muodostu haitallisia tai
myrkyllisiä höyryjä, pölyä eikä myöskään lastuja. Vesisuihkulla voidaan
leikata monia metalleja, kuten alumiinia, kuparia, messinkiä, teräksiä ja myös
titaania. Sillä voidaan leikata paksumpia työkappaleita kuin lasereilla ja se
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Kuva 8. Vesikeikkauslaite, jonka työpaine on 6 000 baaria.

on nopeampi menetelmä kuin lankaeroosio. Vesisuihkuleikkaus on hyvin
tarkka menetelmä. Myös suurilla ainepaksuuksilla voidaan saavuttaa +/- 0,04
mm toleransseja.

Työkalujen valmistuksessa voidaan
käyttää vesisuihkuleikkausta ja sitä
voidaan täydentää lankaeroosiolla
kaikkein suurinta tarkkuutta vaativissa
kohdissa.
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Kuva 9. GF Automotiven Kiinaan rakentaman GJS-valimon henkilöstöä sulaton induktiouunien edessä.

Murtumismekaniikan
tietoa materiaalivalintojen
tarkentamiseksi
Giesserei-lehden numeron 6/2009
palstalla ”Fachinformationen”, suomeksi ammattitietoa, esiteltiin informaatiota, joka julkaistiin lehdessä
”konstruieren und giessen” numerossa
4/2009 ja joka käsitteli murtumismekaanisten kriteerien käyttöä rakennemateriaaleja valittaessa.
Tavanomaisten kriteerien lisäksi on
nykyisin mahdollista käyttää murtumismekaanisia kriteerejä rakennemateriaaleja sekä niistä valmistetuille
työkappaleille asetettavia vaatimuksia
valittaessa. Tällaisia murtumismekaanisia kriteerejä ovat murtumissitkeysominaisuudet, kuten särön syntymistä
ja särön etenemistä kuvaavat arvot.
Nämä täydentävät tavanomaisilla iskukokeilla tai väsytyskokeilla saatavia
tuloksia. Näitä kriteerejä käytetään
ajoneuvon osia, voimaloiden osia,
kemian teollisuuden osia sekä kaasun
ja veden putkirakenteita suunniteltaessa. Lehdessä ”konstruieren und giessen” julkaistu murtumismekaanisten
kriteerien yhteenveto perustuu Freibergin Teknisen Yliopiston suorittamiin
kokeisiin. Yhteenveto on saatavissa
maksutta osoitteesta
BDG-Informationszentrum
Sohnstrasse 70
49237 Düsseldorf
Puh. (0211) 68 71-2 23, Fax –3 61
E-Mail: ursula.sieber@bdguss.de

24

Henkilöautojen
kauppa elpyy
Saksassa
Saksan Autoteollisuuden liitto - Verband Deutscher Automobilindustrie,
VDA - kertoi Giesserei-lehden numerossa 7/2009 kotimaan autokaupan
elpyvän henkilöautojen osalta. Toukokuussa 2009 rekisteröitiin Saksassa 384
600 uutta henkilöautoa, mikä oli 40 %
enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Uusien rekisteröintien määrä toukokuussa oli suurempi kuin kertaakaan
vuoden 1991 jälkeen. Tammi- toukokuussa 2009 uusien henkilöautojen
rekisteröinnit nousivat 1,6 miljoonaan
ajoneuvoon. Lisäystä edellisestä vuodesta oli 23 %. Henkilöautojen kotimaan tilauskanta oli tammi-toukokuussa 568 000 ajoneuvoa, mikä oli 29 %
suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
VDG pitää henkilöautojen kaupan elpymisen suurimpana syynä Saksassa
liittohallituksen myöntämää autojen
romutuspalkkiota.
Saksan autoteollisuuden tärkein
vientimaa on nykyisin Kiina. Siellä
henkilöautojen menekki on kasvussa
toisin kuin USA:ssa, jossa myynti väheni tammi-toukokuussa 36 % viime
vuoteen verrattuna.
Henkilöautojen vienti Saksasta väheni kuluvan vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana 38 %. Lasku
näyttää nyt loivenevan. Toukokuussa
viennin vähennys oli 24 %.
Hyvä kotimaan menekki ei ole
kyennyt korvaamaan viennin vähenemistä.

Hyötyajoneuvojen osalta lama näyttää jatkuvan pahana. Yli 6 tonnin
hyötyajoneuvojen uusien vientitilausten määrä oli toukokuussa 77 % pienempi kuin vuoden 2008 vastaavana
aikana. Enintään 6 tonnin hyötyajoneuvojen uusien vientitilausten määrä oli
vuoden 2009 viiden ensimmäisen kuukauden aikana 45 % pienempi ja yli 6
tonnin hyötyajoneuvojen jopa 81 %
pienempi kuin viime vuonna.
Hyötyajoneuvojen kotimaan menekki on myös ollut parempi kuin vienti.
Raskaiden hyötyajoneuvojen rekisteröinnit vähenivät 30 % tammi-toukokuussa 2009. Toukokuussa myynnin
lasku oli hieman pienempi kuin koko
alkuvuonna, 29 %.

Georg Fischer
rakensi GJS-valimon
Kiinaan
Giesserei-lehden numerossa 7/2009
kerrottiin, että sveitsiläisen Georg Fischer-konsernin autonosia valmistava
ryhmä, GF Automotive on käynnistänyt
uuden GJS-valimon Kiinassa. GF Automotive on valmistanut alumiiniseosvaluja painevaluna Kiinassa jo vuodesta 2005 lähtien. Uusi GJS-valimo rakennettiin vain 30 km päähän alumiinivalimosta. Siitä saatiin synergiaetuja.
Uuden GJS-valimon pinta-ala on 22
000 m2. Uudessa valimossa on neljä
induktiouunia, joiden jokaisen vetoisuus on 10 t ja teho 8 MW, kuva 9.
Valimon kapasiteetti on 35 000 t GJSvaluja vuodessa. Valimossa oli 110
henkilöä yksivuorotyössä toukokuussa
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Kuva 10. Puristimen runko-osan valu viidestä senkasta Siempelkamp-valimossa.

2009. Henkilöstön määrä nousee suunnitelmien mukaan 170 henkilöön
syyskuussa, jolloin siirrytään kaksivuorotyöhön. Ensi vuonna henkilöstön
määrän suunnitellaan nousevan 250
henkilöön ja silloin aloitetaan kolmivuorityö.

Siempelkamp valoi
suurvalun
Giesserei-lehden numerossa 7/2009
kerrottiin, että saksalainen Siempelkamp Giesserei GmbH valoi hiljattain
ylärungon puristimeen, jolla tullaan
oikaisemaan teräslevyjä 65 MN:n voimalla. Pallografiittiraudasta valetun
runkokappaleen raakapaino oli 252
tonnia, pituus 10 m, korkeus 3 m ja
leveys 3 m. Muotti ja keernat valmistettiin furaanihartsihiekasta. Valuaika
oli vain kaksi minuuttia ja valu tapahtui viidestä senkasta 1350 °C lämpötilassa, kuva 10. Sulan raudan valmistus
kesti lähes kaksi päivää. Valun jähmettyminen ja jäähtyminen kesti noin
neljä viikkoa.

Uusi ympäristöystävällinen Alphasetsideainejärjestelmä
Angelos C. Promenos, Marta M. Sipos
ja Günther Eder Furtenbach GmbH:sta
kertoivat Giesserei-lehden numerossa
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7/2009 tutkimustyöstä, jonka tuloksena on kehitetty uusi resoli-fenolihartsi
sekä sarja esteri-aktivaattoreita (kovetteita).
Alphaset-menetelmässä hiekan
sideaineena toimivat alkaaliset resolifenolihartsit, jotka kovetetaan estereillä. Menetelmällä on monia etuja, mutta myös tiettyjä varjopuolia.

Esterillä kovetettavien
resoli-fenolihartsien etuja
- Muotteihin ja keernoihin saadaan
sileät pinnat, minkä ansiosta peitostuksesta voidaan usein luopua,
- Kuumuuden aiheuttama hiekan laajentuminen vaimentuu kovettuneen
hiekan termoplastisuuden ansioista
niin, ettei halkeamapurseita synny,
– Valukappaleiden pinnanlaatu on
hyvä,
– Lähes kaikenlaisia hiekkalajeja voidaan käyttää – myös sellaisia, joiden
CaO- ja MgO-pitoisuus on suuri. Kuitenkin käytettävän aktivaattorin ominaisuudet ja määrä on tällöin säädettävä sopivaksi,
– Monomeerien pitoisuus on vähäinen,
– Järjestelmä on typetön, joten typen
aiheuttamia pinhole-huokosia ei esiinny,
– Järjestelmä on rikitön, joten ei synny
rikkikaasuja eikä rikin aiheuttamia
pintavikoja,
– Ympäristörasitus on vähäinen, koska
järjestelmä ei sisällä liuottimia,

– Hajuhaitat työpaikoilla hiekkaa sekoitettaessa sekä valettaessa ovat vähäisiä verrattuna muihin orgaanisiin
hartsijärjestelmiin,
– BTX-päästöt (bentseeni, tolueeni ja
ksyleeni) ovat vähäiset,
– Esterikovetteet ovat fysiologisesti
harmittomia ja ne kestävät hyvin varastointia,
– Vähäiset kondensaatiotuotteiden
määrät valettaessa,
– Helppo varusteiden vaihto ja mallin
irrotus,
– Hyvä vesiliukoisuus ja siten helppo
varusteiden puhdistus, - vesiliukoisuus
voi olla myös haitta, jos keernat tai
muotit on ehdottomasti peitostettava.

Esterillä kovetettavien
resoli-fenolihartsien varjopuolia
– Työstettävyysaika, joka riippuu käytettävästä aktivaattorista, on rajoitettu,
– Vain jatkuvatoimisia hiekansekoittimia voidaan käyttää, jos aktivaattori
on nopeasti reagoiva,
– Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa
kovettumisajat pitenevät ja saatavat
lujuudet pienenevät. Kovettumisaikoja
voidaan säädellä vain aktivaattorien
avulla,
– Muoteista ja keernoista ei voida
valmistaa kovin lujia, koska ne olisivat
silloin hauraita,
– Keernojen ja muottien kosteudensieto on huono, siksi vesipeitostus on
mahdotonta ja muukin peitostus voi
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olla vaikeaa,
– Hiekat tarttuvat sekoittimiin, malleihin ja keernalaatikkoihin. Ne voidaan
kuitenkin puhdistaa helposti vedellä,
– Kiertohiekan elvytettävyys on huono.
Vain noin 50 % voidaan nykyisin käyttää uudelleen.

Tutkimusprojektin tavoitteet
Furtenbach GmbH:n projektin tarkoituksena oli kehittää esterillä kovetettavia resoli-fenolihartseja käyttävä järjestelmä, jolla olisi seuraavia ominaisuuksia:
– Typetön, rikitön ja fosforiton sideainejärjestelmä ilman liuottimia,
– Vähäinen monomeeripitoisuus ja
lievät hajuhaitat,
– Fysiologisesti harmittomat ja hyvin
varastointia kestävät aktivaattorit (kovetteet),
– Tarpeen mukaan säädettävät työskentelyajat,
– Tavanomaisia lyhyemmät kovettumisajat,
– Aktivaattorin mukaan 20-60 minuuttiin säädettävät kovettumisajat,
– Taivutuslujuuksien kehittyminen: 20
min, noin 50 N/cm2 ; 1 h, noin 150
N/cm2 ; 24 h, noin 350 N/cm2.
– Hiekan laadusta riippumaton sideainejärjestelmä: Myös hiekkoja, joiden
alkali- tai maa-alkalipitoisuus on suuri,
pitää voida käyttää,
– Ulkoisten olosuhteiden vaikutuksen
kovettumiseen pitää olla mahdollisimman pieni,
– Hiekkaseoksia pitää voida valmistaa
erilaisilla sekoittimilla,
– Hiekkojen ei pidä tarttua malleihin
eikä keernalaatikkoihin ja irrotettavuuden pitää olla helppoa,
– Valmiiden keernojen ja muottien ei
pidä olla hauraita vaan plastisia ja
joustavia.

Tutkimusprojektin tulokset
Tutkimusprojektin tuloksena syntyivät
seuraavat tuotteet:
– Alkaalinen resoli-fenolihartsi Furtoset N, jonka viskositeetti on 200-300
mPa ja tiheys noin 1,3 g/cm3,
– Aktivaattorit (esterikovetteet) ja
niillä saatavat kovuudet: Furtoset NH
1: Kovuus 80/10 min, Furtoset NH 2:
Kovuus 80/13 min, Furtoset NH 3:
Kovuus 80/15 min, Furtoset NH 4:
26

Kovuus 80/22 min, Furtoset NH 5:
Kovuus 80/60 min,
– Nopeat aktivaattorit (esterikovetteet)
ja niillä saatavat kovettumisajat: Furtoset NH R: Kovuus 80/10-12 min/5
oC, Furtoset NH R1: Kovuus 80/noin
8 min/5 oC,
Taulukko 1. Kovettumisaikoja ja taivutuslujuuksia Furtoset N-hartsilla eri kovetteilla
(Hartsia 2 % hiekan määrästä, kovetetta 20 % hartsin määrästä)
Furtoset-kovetetyyppi
Kovettumisaika kovuuteen 80, min
Taivutuslujuus N/cm2/20 min
Taivutuslujuus N/cm2/1 h
Taivutuslujuus N/cm2/2 h
Taivutuslujuus N/cm2/24 h

NH 1
10
70
140
200
400

NH 2
13
60
150
200
420

NH 3
15
50
100
170
390

NH 4
22

NH 5
60

50
120
350

100
340

Taulukko 2. Kovettumisaikoja ja taivutuslujuuksia tavanomaisella hartsilla
(Hartsia 2 % hiekan määrästä, kovetetta 20 % hartsin määrästä)
Furtoset-kovetetyyppi
Kovettumisaika kovuuteen 80, min
Taivutuslujuus N/cm2/20 min
Taivutuslujuus N/cm2/1 h
Taivutuslujuus N/cm2/2 h
Taivutuslujuus N/cm2/24 h

NH 1
25
50
120
250

Kokemuksia kehitetyistä
hartseista ja kovetteista
Furtoset N-hartsilla ja Furtoset NHkovetteilla valmistettujen muottien ja
keernojen pinnat ovat sileitä ja tiiviitä.
Muotit ja keernat ovat joustavia. Vapaiden monomeerien, fenolin ja formaldehydin pitoisuudet Furtoset Nhartsissa ovat äärimmäisen pieniä: fenoli 1,28 %, formaldehydi 0,08 %.
Monomeerien pienien pitoisuuksien ja
liuoteaineiden puuttumisen ansiosta
emissiot keernanvalmistuksessa ovat
vähäisiä eikä hajuja esiinny juuri lainkaan.
Valettaessa hartsin ja esterikovetteen
hajoamistuotteet ovat vähäisiä. Kaikki
resoli-fenolihartsit ovat kuitenkin vesipitoisia tuotteita, mikä aiheuttaa
höyryn muodostumista. Hartsin vesipitoisuutta pienennettäessä täytyy hyväksyä jonkin verran suurempi hartsin
viskositeetti. Furtoset N-hartsi sisältää
20-25 % vähemmän vettä kuin tavanomaiset resoli-fenolihartsit. BTX-emissioita syntyy kuitenkin aina hartsin
palamisesta pelkistävissä olosuhteissa.

NH 2
30
90
120
300

NH 3
35
80
110
280

NH 4
40
20
60
270

NH 5
n. 80
20
250

Uuden Furtoset N-hartsin termostabiilisuus on hyvä. Hartsi ei sissällä
typpeä, rikkiä eikä fosforia. Vaikka
Furtoset N on vesiliukoinen hartsi,
sietävät sillä valmistetut muotit ja
keernat kosteutta paremmin kuin tavanomaisilla resoli-fenolihartseilla
valmistetut. Kaikki Furtoset-aktivaattorit ovat fysiologisesti harmittomia.

Loppupäätelmät
Uusi alkaalinen resoli-fenolihartsi
Furtoset N yhdessä Furtoset NH-kovetteiden kanssa takaavat ympäristöystävällisyytensä ansiosta lisää käyttöä
Alphaset-mentelmälle. Uusi järjestelmä soveltuu etenkin ruostumattomia
teräksiä valaville valimoille. Järjestelmän emissiot ovat pienet, työympäristö on hyvä, valujen metallurgiset ominaisuudet ovat hyvät muotit ja keernat
kovettuvat nopeasti ja saavutettavat
lujuudet ovat hyviä. Uusi sideainejärjestelmä ei ole oleellisesti kalliimpi
kuin tavanomainen ja taloudellinen
hyöty saadaan jälkikäsittelyn helpottumisesta, tuotannon nopeutumisesta ja
valimon tuottavuuden paranemisesta.
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Tietopaketti
valujen
silmämääräisestä
tarkastuksesta
Giesserei-lehden numerossa 7/2009
kerrottiin otsikkoaiheesta mm. seuraavaa:
Valettujen pintojen karheuden määrittäminen ja pinnanlaadun arvostelu
on vaikeampaa kuin työstettyjen pintojen. Työstettyjen pintojen karheuden
määrittämiseen tarkoitetut lukuisat
järjestelmät eivät siten ole täydellisesti sovellettavissa käsittelemättömien
valupintojen arvosteluun.
Pinnanlaatu vaikuttaa ainetta rikkomattomilla tarkastusmenetelmillä
saataviin tuloksiin. Siksi tarvitaan
pinnan karheuden arvostelu ennen
näitä tarkastuksia. Pinnan karheuden
määrittämiseen suositetaan standardin
DIN EN 1370 mukaisia vertailunäytteitä. Nämä vertailunäytteet eivät
kuitenkaan sovellu pinnanlaadun ja
pintavikojen arvosteluun silmämääräisessä tarkastuksessa. Tähän tarkoitukseen on käytettävissä DIN EN 12 454
teräsvaluja varten. BDG-Informaatiokeskus tarjoaa kummastakin standardista esitettelyn ja kommentit eripainoksessa ”konstruieren und giessen”-lehdestä. Eripainoksen voi tilata
ilmaiseksi osoitteesta:
BDG-Informationszentrum
Sohnstrasse 70
40237 Düsseldorf
Puh (0211) 68 71-2 23, Fax –3 61
E-Mail: info@bdguss.de

Epäorgaanisia
sideaineita tutkitaan
intensiivisesti
Düsseldorfissa sijaitsevassa IFG:ssä
(Institut für Giessereitechnik, Valimotekniikan tutkimusinstituutti) tutkitaan
intensiivisesti epäorgaanisten sideaineiden käyttömahdollisuuksia. Giesserei-lehden numerossa 7/2009 oli instituutin valmistus- ja ympäristötekniikan
johtajan tohtori-insinööri Horst
Wolff’in, kuva 11, haastattelu.
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Mitä instituutissa juuri nyt tutkitaan?

Useat valimot ja sideaineiden toimittajat ovat antaneet IfG:lle tehtäväksi
epäorgaanisten sideaineiden elvytyksen
tutkimisen. Tämä on tehtävä, joka yhä
odottaa ratkaisuaan.
Mikä arveluttaa eniten valimoita siirtymisessä orgaanisista sideaineista epäorgaanisiin?

Siirtyminen hyvin koetusta ja varmasta järjestelmästä uuteen, josta puuttuu
kokemusta, edellyttää sekä rohkeutta
että suurta työpanosta. Ratkaistavia
kysymyksiä on paljon: Keernojen ampuminen, kovettaminen lämmön avulla, keernojen varastointi, valuolosuhteet, käytetyn hiekan elvytys jne. Suurten jo toimivien pilottilaitosten kokemuksista riippuu miten paljon orgaanisiin sideaineisiin siirtyminen tulevaisuudessa arveluttaa valimoalaa.
Kumpi Teidän kokemuksenne mukaan
painaa enemmän ympäristöﬁlosoﬁa vai
valimoiden lähistöllä asuvien painostus?

Ympäristönsuojelu on sekä yhteiskunnan että yritysten yhteinen pyrkimys.
Emissioitta toimiviin sideainejärjestelmiin siirtymiseen antaa paineita se,
että naapurit ovat tyytymättömiä valimoista peräisin oleviin hajuihin.
Tuleeko lainsäädäntö tulevina vuosina
pakottamaan valimot järjestelmien vaihtamiseen?

Lainsäädännössä tullaan edelleen määräämään raja-arvoja vaarallisten aineiden emissioille tai hajuemissioille.
Valimoiden ratkaistavaksi jää pääsevätkö ne näihin arvoihin siirtymällä
toisiin sideaineisiin - orgaanisiin tai
epäorgaanisiin – vai ilmastointiratkaisuilla ja poistoilman suodatuksella.
Emissioiden suhteen epäorgaaniset
sideaineet ovat kyllä parempia kuin
orgaaniset.

Kuva 11. IfG:n valmistus- ja ympäristötekniikan johtaja tohtori-insinööri Horst Wolff.

kuuluu monta puolta: valun laatu, taloudellisuus, työsuojelu työpaikoilla ja
ympäristönsuojelu, jne. Paras sideainejärjestelmä on se, joka täyttää mahdollisimman monta arvostelukriteeriä.
Järjestelmä voi olla orgaaninen tai
epäorgaaninen.
Millä aloilla epäorgaanisilla sideaineilla
on tulevaisuutta?

Nykyisin valukappaleita tuotetaan
epäorgaanisilla sideaineilla etenkin
alumiiniseoksista. Kehitystyötä epäorgaanisten sideaineiden käyttöön ottamiseksi myös muilla valumetalleilla
jatketaan koko ajan.
Millä alueilla orgaaniset sideaineet pysyvät suosituimpina ja miksi?

Nykyisin epäorgaanisten sideaineiden
tutkimus keskittyy sarjavaluun. Silloin
on mahdollista käyttää lämpöä keernojen kovettamiseen. Nykyisin ei näytä
kehitettävän epäorgaanisia sideaineita
suurten valukappaleiden tuotantoon.
Mutta kuka tietää tulevaisuudesta?

Kannatatteko Te itse epäorgaanisia sideaineita ja jos kannatatte niin miksi?

Valimoteollisuuden tulevaisuuden
strategiaan kuuluu kestävän kehityksen
valutuotanto. Kestävään kehitykseen

Poiminnot ovat GIESSEREI-lehdestä.
© GIESSEREI-VERLAG GmbH,
Düsseldorf, Saksa
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Calle Nybergh, DI
Oy Lux Ab

Wickstrandin perheen kommentit
Pyhän Annan ruukki -juttuun,
joka ilmestyi
Valimoviesti 1 • 2009 -lehdessä

Suomen ollessa vielä Venäjän suuriruhtinaskunta,
Suojärvestä piirretystä kartasta käy ilmi, että noin 7
km Suojärven keskustasta pohjoiseen sijaitsee Varpakylä. Siellä sijaitsi Wickstrand niminen tila.
Talo rakennettiin lakimies Axel Rudolf Wickstrandille, joka toimi Suojärven kunnassa kruununvoutina. Axel Rudolf Wickstrandin poika, kauppatieteiden maisteri Olavi Wickstrand, joka nyt on 97
vuotta vanha muistelee, että hän 1920 -luvun puolivälissä kävi isänsä kanssa hevosella Annan ruukin raunioista ottamassa rakennettavaan saunaan jalustakivet.
Annan ruukki sijaitsi Suojärvellä.
Suojärvi oli soista aluetta ja kiviä rakennuksiin
oli vaikeata muualta löytää. Olavi Wickstrandin poika dipl. ins. Olli Wickstrand on ollut SVY:n jäsen ja
toimi mm. Metson Rautpohjan valimon johtajana.

Lähde:
Suomenmaan kartta
Toimittanut I. Uschakoff, Weilin & Göös 1898.
Kartan piirtänyt Johan Fredrik Sevón
maanmittausylihallituksesta.
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OY DIACO AB
Valimoteollisuuden laitetoimittaja jo 50 vuotta
Tärkeimmät yhteistyökumppanimme:
AGTOS GmbH
Pintakäsittelylaitteet, sinkokoneet ja varaosat
Patruunasuodattimet
B.G.T. GmbH (ARASIN)
Aminikaasujen pesurit
CYRUS GmbH
Tärytekniikka, panostuslaitteet, tyhjennystäryt,
punnitus- ja annostelutekniikka, vaa’at (Herweg)
Deichmann Umwelttechnik GmbH
Suodatinlaitteistot
HIMMELMANN & Co. o.H.G.
Nostomagneetit – sähkömoottorit
Hottinger Maschinenbau GmbH
(ARQUES Industries AG)
Suuren kokoluokan keernakoneet
I.A.S. GmbH
Induktiouunien induktorit ja kelat
– huolto ja korjaus
Künkel-Wagner GmbH
Kaavauskoneet ja sekoittimet
PUMA valukoneet (SLS)
Neuhof Giesserei- und Fördertechnik GmbH
Valimon tarvesuunnittelua laitteineen
Valimohiekkojen elvytyslaitteet, hiekkasiilot,
murskaimet, pneum. kuljettimet
RUSSIG Fördertechnik GmbH & Co.KG
Putki- ja ruuvikuljettimet, ketju- ja hihnaelevaattorit,
sulkusyöttimet
RW-Giessereimaschinen GmbH (Röperwerk)
Keernatykit ja varaosat
Webac GmbH
Kaasutuslaitteet, keerna- ja kaavaushiekan sekoittimet
AXMANN Anlagenbau GmbH
– hiekanseikoittimet
– peitosteiden valutuslaitteet
– peitosteiden ja sideaineiden
letku-, kalvo- ja ruuvipumput
OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09-6821544 fax 09-6821778
e-mail: diaco@diaco.ﬁ
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Kellastuneilta lehdiltä...

Suomen Valimomies
1–2 / 1951

Suomen Valimomies
1 / 1952
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Email: info@beijers.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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Erikoisvalu H. Laakso Oy
Kartanonlenkki 51
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311
Faksi (019) 689 3333
www.erikoisvalu.fi

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

Suutarilan Valimo Oy

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

Peiron Oy

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

Mallivaruste Koski Oy

Improlity

Ins.tsto. AX-LVI Oy

Ulefos NV Oy

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

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

HAAPAKOSKEN TEHDAS OY

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

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

Simtech Systems Inc. Oy

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

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

Lapuan Valu

Novacast Oy

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

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

Malliveistämö Veijo Karttunen Ky

Sepikon Oy

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

www.svy.info

Pietiläntie 5 E 18
03100 NUMMELA
(09) 586 4358
sepikon@kolumbus.fi
ATEX-lainsäädäntö
Räjähdyssuojausasiakirjat

Insinööripalvelu A. Pirhonen
e-mail: antti@pirhonen.fi
puh.: 050 358 9683
www.insinooripalvelu.pirhonen.fi
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valimoinstituutti

Valimoalan-oppikirjoja
Taustaa
Kuten kaikki valimoalalla työskentelevät tietävät, Tampereen
Hervannassa opetetaan valimoalan perusteita. Tampereen
ammattioppilaitoksessa. Opetusmateriaalina Valajan perustutkinnossa valimoaineisiin, on meillä ollut Raimo Keskisen
1990-luvun molemmin puolin aikaansaamat oppikirjat VALUMETALLIEN SULATUS, KAAVAUSAINEET JA
MUOTINVALMISTUSTEKNIIKKA.
Oppikirjojen perusasiat tähän tarkoitukseen eivät ole
muuttuneet oleellisesti, mutta tarpeita uuden materiaalin
saamiseksi on esiintynyt. Tällaisia kohdealueita ovat esim.
se, että kuvat ovat nykyopiskelijan ajatusmaailmaan vanhahtavan oloisia, osa asioista on jo historiaa ja uutta asiaakin
on tullut, sekä joitakin aihealueita on syytä käsitellä uudella tavalla ym. Lisäksi opetusmenetelmänä ja -tilanteissa
olen kokenut helpompana kun esitettävä materiaali on muokattavassa asussa, siis sähköisessä, jolloin on helpompi lisätä tai vaihtaa jotakin ja poistaa tarvittaessa. Perinteisessä
”ottaa ja esittää kalvoja – esitysmuoto” on aika sitova ja
joskus ”sottainen” niihin tehtävine korjauksienne ja lisäyksineen. (Yliolanheitin eli piirtoheitin on monessa talossa jo
heitetty …ties minne).
Lisäksi Tampereen ammattioppilaitoksella on myös aikuiskoulutusta, jossa on myös olennaisena osana Näyttötutkinnot, joiden avulla nuorisoasteen ohittaneet voivat osoittaa osaamistaan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Näitä varten Opetushallitus teetti uudistetut vaatimukset (huh huh…!) Tässä hommassa tuli oltua mukana ja
vieläkin on mielessä se toisaalta vaikea, mutta mielenkiintoinen työ. Se vaati monipuolista asioiden käsittelyä,
kompromisseja ym. jotta saatiin erityyppiset valimon toiminta- ja valmistusympäristön vaatimukset saman tutkinnon
alle toimivasti toteutettavaksi. Tässä yhteydessä yhteistyössä asian tiimoilta toiminut, Lehdon Jouni aikuiskoulutuksen
järjestäjävaikuttajana, huomioi ja ymmärsi huolemme sekä
vaikeutemme näihin koulutuksiin vaadittavan koulutusmateriaalin puutteissa.
Siis oli saatettava alan koulutusmateriaali tutkintojen
vaatimuksia vastaavaksi.
Käytettävissä siis oli aiempi oppikirja materiaali, mutta
joka pääsääntöisesti oli jo osin vanhentunutta tai joiltakin
osin liian syvällistä ja tarkoitettu korkeamman koulutustason
opiskeluun. Sähköisessä internet- maailmassa käytössä
oleva erittäin hyvä ValuAtlas, on myös hyvä opetusväline,
ja nuoremmat sukupolvet käyttävät sitä hyvin, mutta siinä
mielestäni on myös samoja em. koulutustasoon liittyviä
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ongelmia. ValuAtlas mielestäni tarvitsi rinnalleen myös
täydentävää opetusmateriaalia, jotakin jossa esitetään ja
kerrotaan ns. ”haalaritasolla” tavoista ja menetelmistä,
laitteista ym. joilla valimoprosessin töitä tehdään käytännössä.
Tästä johtuen heräsi ajatus nykyisten oppikirjojen uudistaminen ja siirtäminen sähköiseen muotoon ja em. hankaluuden korjaamiseksi.
Tavatessani silloin käytettävien oppikirjojen tekijän
Raimo Keskisen, kysyin häneltä lupaa saada muokata kirjoja uuteen muotoon ja käsitellä niitä tarvittavilla muutoksilla, hän suhtautui asiaan ilokseni positiivisesti ja antoi
luvan. Lupasin hänelle esitellä aikaansaannokseni hyväksyntää varten.
Seuraava vuosi meni asian tiimoilla ja ensimmäisen
tuotoksen eli MUOTINVALMISTUSTEKNIIKKA-KIRJAN osalta palasimme asiaan seuraavan kerran tavatessamme. Jälleen ilokseni Raimo totesi asian edetyn sovitulla
tavalla, ja hyväksyi aikaansaannokseni ja jatkosuunnitelmat
muiden käsiteltävien kirjojen osalta.
Niin kuin varmaan kaikki esitysmateriaaleja tehneet
tietävät, että kun asiaa alkaa tulla, sitä saattaa syntyä liikaakin tarpeeseen nähden, ja jossakin vaiheessa pitää rajata
syntynyttä materiaalia. Millään tavoin eikä kukaan pysty
tuomaan kohtuullisen kokoista opetusmateriaalia kirjana,
jossa kaikki mahdollisuudet on esille tuotuna. Jotakin siis
piti jättää pois ja jotakin käsitellä hieman yleisemmin kuin
jotakin toista aihetta. Näin oli pakko tehdä ja osissa kirjoja
saattaa tämä sopiva koko hieman ylittyä.
Oppikirjoja valmistellessani olen käyttänyt lähdetietoina
tekstiä ja kuvia enemmän ja vähemmän aiemmista oppikirjoista ja SVY:n koulutusmateriaalista, Valimoviestistä, aina
ValuAtlaksesta ja ym. Internet- maailmasta löytyvään tietoon.
Yksi tärkeä tiedonlähde on ollut henkilösuhteiden avulla
saatu materiaali, josta suuret kiitokset heille jotka ovat
auttaneet.
Nämä tietolähteeni olen maininnut lähdetiedostoissa.
Näitä kirjojen aikaansaamiseksi auttaneita tahoja kiitän
syvään kumartaen, sillä uutta opetusmateriaalia ei saada
aikaan jos päivittäisessä alan työssä olevat eivät siirrä sitä
eteenpäin.
Joissakin kirjoissa lähdeaineistoa ei ole juurikaan, sillä
esim. Muotti- ja valutekniikka -kirja pohjautuu pääosin oman
ammatilliseen näkemykseeni.
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Oppikirjat
Näitä perusteita pohjana käyttäen on nyt noin kolmen vuoden aikana syntynyt seuraavat uudet tai muokatut (voidaan
kai käyttää sanaa toimitettu) oppikirjat
•
Valunsuunnittelutekniikka
•
Jälkikäsittelytekniikka
•
Muotinvalmistustekniikka
•
Muotti- ja valutekniikka
•
Sulatustekniikka

Kirjat ovat näkemykseni oman ammattikokemukseni
pohjalta vajaan 40v. ajalta, jossa toki osa on jo historiaa ja
toivon mukaan sitä ei ole ainakaan paljon sinne jäänyt.
Tämä kirjan sisältö siis tarkoittaa sitä, että kirjoissa
esiintyvä tieto ei suinkaan ole joka yrityksessä alallamme
käytettävä tapa, vaan esitellään erilaisia näkemyksiä asioista. Tästä johtuen, mikäli esitetyssä materiaalissa esiintyy
korjattavaa, lisättävää, ym. niin toivon minuun otettavan
yhteyttä. Nythän näiden muutosten tekeminen on helppoa,
sillä aineisto on sähköisessä muodossa ja siten helposti
muokattavissa uudestaan.

Kirjaesittely
Valunsuunnittelutekniikka
Kirjoissa siis käsitellään aiheita aiemmin mainittujen tutkintovaatimusten mukaisesti, joka tarkoittaa että niissä ei
mennä kovin syvälle asiaan esim. metallurgian, laite ym.
teknologian osuudessa tai esim. valunsuunnittelijan päivittäistyövälineisiin. Kirjassa esitellään asioita tavalla, joka
sopii mielestäni toisen asteen koulutuksen näyttötutkintovaatimustasoiseen koulutukseen, korkeampien koulutusasteiden peruskoulutukseen valimoalalla, sekä yritysten
henkilöstön (esim. uusien vähäistä valimoalan koulutusta
tai kokemusta olevien henkilöiden) perehdyttämiseen tai
lisäkoulutukseen.
VALIMOVIESTI 3 • 2009

Kirjaa ei tässä muodossa ole ollut. Se on tarkoitettu opetusmateriaaliksi perustutkintoon, mutta myös ammatti- ja erikoisammattitutkintotasolle.
Kirjassa käsitellään valukappaleen muotoon ja proﬁiliin
vaikuttavia suunnittelunäkökohtia prosessin erivaiheissa
syntyvien valmistusprosessin kustannusnäkökohtien ja
valukappaleen eheyden kannalta, sekä valuteknisten näkemysten huomioimisen ja vaikuttamisen keinoja. Lisäksi
käsitellään kappaleen sisäisen ja ulkoisen eheyden vaikuttamisen keinoja ja tapoja suunnitteluvaiheessa.
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Valukanavistojen laskenta ja suunnittelunäkökohtia tuodaan esille periaatteellisella tasolla ja joitakin yksinkertaisia
esimerkkejä käyttäen, joilla selviää suunnittelun periaatekysymyksiä.
Kirja tuo esille toivottavasti valunsuunnittelun monimuotoisen problematiikan erilaisine huomioitavine seikkoineen
ja niiden käsittelyyn käytettävät periaatteet ja tavat.

toimenpiteen ym. näkökohdan taustoja esille.
Keernan- ja muotinvalmistuksen välineistöä, laitteistoa,
sekä niiden käsittelyä tuodaan esille aina esimerkein ja
kuvin, esim. kehien kääntö- ja nostotapoja. Muotin viimeistely-, mahdollisia korjaamistapoja, valu- ja tyhjennystapahtumaprosessi käsitellään em. tavoilla.

Sulatustekniikka
Jälkikäsittelytekniikka
Kirjaa ei ole aiemmin ollut. Se on tarkoitettu opetusmateriaaliksi perustutkintoon, mutta myös ammatti- ja erikoisammattitutkintotasolle. Kirjassa käsitellään valukappaleen
jälkikäsittelyä, joka tarkoittaa valukkeiden irrottamisen ja
valukappaleen pinnanpuhdistamisen, eheyden tarkastamisen
ja mahdollisten korjaamisen tapoja, suoritusta ja välineitä.
Kirjassa tuodaan esille valunpuhdistusprosessin erilaiset
laitteet käsihiomakoneista kiinteisiin vastaaviin laitteisiin,
sekä iskevistä termisiin valukkeiden katkaisumenetelmiin.
Rummutus- ja sinkopuhalluslaitteet käsitellään periaatteineen
ja käsittelytapoineen. Tyypillisimmät käsikäyttöiset puhdistuslaitteet yleisesittelyineen, sekä joissakin käsittelyohjeineen esitetään.
Prosessissa käytettävät valukappaleen yleisimmät tarkastusmenetelmät periaatteineen, sekä esimerkin omaisesti
käyttöohjeineen tuodaan kuvin ja tekstin avulla esille.
Samoin käsitellään eri metalleille käytettyjä lämpökäsittelytapoja periaatteineen ja yleisellä tasolla metallurgisia
taustoja.

Muotinvalmistustekniikka
Kirja on uudistettu aiemmasta käytössä olevasta kirjasta. Se
sopii perusopetusmateriaaliksi muotinvalmistuksen periaatteen ja valmistustapojen opetukseen. Kirjassa käsitellään
muotinvalmistusprosessissa huomioitavia osatekijöitä esim.
käytettävät hiekat ja muotin lujuus sekä nostovoima jne. ,
välineistöä ja laitteistoa. Sisältö sopii myös alaan tutustuville yleisopetusmateriaaliksi, sillä esim. Muotti- ja valutekniikka- kirja käsittelee hyvinkin yksityiskohtaisesti erilaisia valmistuksen yksityiskohtia.

Muotti- ja valutekniikka
Kirjaa ei ole aiemmin ollut. Se on tarkoitettu Muotinvalmistustekniikka-kirjan asioiden omaksumisen jälkeiseksi opetusmateriaaliksi, varsinkin ammatti- ja erikoisammattitutkintotasolle. Kirjassa käsitellään muotin- ja keernanvalmistuksen periaatetta ja valmistusta hyvinkin yksityiskohtaisesti kuvin ja tekstin avulla esittäen. Käsiteltäessä näitä
prosessin vaiheita on esimerkkeinä käytetty työskentelyympäristönä hyvin paljon hartsihiekkakovete – prosessia.
Käsittelyssä tavoitteena on selvittää muotin- ja keernanvalmistuksen, sekä valuprosessin eri työtapoja ja vaiheita.
Tällöin pyritään huomioimaan miten ja miksi jotakin tehdään,
sekä mitä voi seurata, jos tästä tavasta poiketaan eli tuodaan
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Kirja pohjautuu VALUMETALLIEN SULATUS- kirjaan.
Kirjaa on tarkoitettu opetusmateriaaliksi perustutkintoon,
mutta myös ammatti- ja erikoisammattitutkintotasolle. Se
on uudistettu ja käsittelee sulatuksen prosessin alkuvaiheita
raaka-aineita ja niiden käsittelyä, sekä niiden ominaisuuksia
ja vaatimuksia. Sulatusprosessi- ja yleisimmät laitteistoesittelyt sekä prosessikuvaukset käsitellään yleisellä tasolla.
Sulankäsittelylaitteisto kuvataan kuvin, sekä tekstein, sekä
joitakin yleisimpiä laitteistoon tai toimintaan liittyviä yleisohjeita (jotka tietenkin saattavat poiketa valimokohtaisista
ohjeista). Lisäksi kirja sisältää esityksiä erilaisista sulankäsittely tavoista ja laitteistoista eri materiaaleille. Uuni- ja
sulankäsittelylaitteistojen vuoraustavat, -käsittelyt ja -materiaalit on esitelty yleisellä tasolla, sekä joistakin esim.
massoista hieman enemmän teoreettista tietoa.
Tämä kirja on painettu ja on olemassa, mutta vielä ns.
”vaiheessa eli viimeistelyä vailla” sillä valmistumisen kanssa tuli vähän kiire. Kevään tullessa oppilaitoksemme kirjapaino tarvitsi materiaalin käyttöönsä painatusta varten,
jotta pystyisi valmistamaan kirjaa syksyksi tarvittavan
määrän. Tällöin oikoluenta ja kirjoitusvirheiden, puutteiden
ym. korjaaminen jäi vähäiseksi. Oma harminsa myös oli,
että kun on ollut paneutunut kirjan rakentamiseen riittävän
kauan, on tullut omalle tekstilleen ”sokeaksi”. Tästä syystä
nykyisessä tuotoksessa näitä virheitä esiintyy, mutta asia
korjaantuu kyllä. Joten jos näitä opuksia sattuu jonkun käteen
joutumaan, niin toivon tämän muistuvan mieleen mahdollisen kummastelun tai hilpeyden ohessa, sekä pohtimaan
mahdollista järkeenkäypää ymmärrystä ko. kohdassa.

Lopuksi
Tässä on siis esittely olemassa olevista kirjoista. Yrityksillä lienee olevan tarvetta koulutusmateriaalista, ja tämän
esittelyn tarkoitus on tuoda sellaista olevan saatavilla. Esittelyn toivon tuovan esille materiaalin sisällön, jotta sen
sopivuudesta koulutukseen tai tarpeeseen voi tehdä.
Annamme mielellämme Tampereen ammattiopistosta
materiaaliin liittyvää tietoa tarvittaessa.
Pekka Niemi
Valulehtori Hervannasta

VALIMOVIESTI 3 • 2009

VALIMOVIESTI 3 • 2009

39

mallijaosto

Mallijaoston
20
vuotta
Suomen Valimotekninen Yhdistys r.y.
Kari Pohjalainen

Suomen Valimoteknisen yhdistyksen hallituksen kokouksessa Karhulassa 24.9.1989 päätettiin perustaa yhdistykseen
alajaostoksi mallipuuseppäyhdistys, johon kuuluisivat yhdistyksen mallinvalmistusalueella työskentelevät henkilöt.
Mallijaoston toimintaideaksi määriteltiin silloin: Valumallialueen kaikinpuolinen kehittäminen.
Mallijaoston perustava kokous pidettiinkin perjantaina
16.3.1990 Tampereen Ammattioppilaitoksessa Hervannassa ensimmäisillä ”Mallialan Neuvottelupäivillä”, jossa
yksimielisesti ja innostuneesti päätettiin perustaa Mallijaosto Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen yhdeksi toimikunnaksi. Osallistujia oli koulun auditoriossa kaiken kaikkiaan 51 valimoalan ammattilaista. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kokoonkutsujana toiminut Kari Pohjalainen.
Toiminnan tehostamiseksi päätettiin, että Mallijaoston
kokoontuu kerran vuodessa SVY:n vuosikokouksen yhteydessä ja varsinaisena työrukkasena = hallituksena, toimii
5-jäseninen Mallitoimikunta. Toimikuntaan kuului alussa
puheenjohtaja, sihteeri ja kolme jäsentä. Myöhemmin jäsenten määräksi lisättiin 4 jäsentä aluekattavuuden lisäämiseksi.
Mallitoimikunnan perusideana oli, että sen henkilöjakautuman tulisi edustaa mahdollisimman laaja-alaisesti maamme eri kolkissa sijaitsevia mallinvalmistusyrityksiä ja valimoita, joilla on omat malliveistämönsä. Kokouspaikoiksi
pyrittiin hakemaan aina eri malliveistämöitä, jolloin kokouksissa saataisiin paikalliset ongelmat esille ja tiedoksi.

Puheenjohtajat
Kari Pohjalainen 1990–1991 (Yht. 1 vuotta)
Erkki Lehti Kangasalan Malliveistämö Oy. 1991–1995 (Yht.
5 vuotta)
Markku Gustafsson Mallikolmio Oy 1997–1998 (Yht. 2
vuotta)
Raimo Koski Mallivaruste Koski Oy Panelia 1998–2001
(Yht. 4 vuotta)
Mikko Ojanen Karkkilan Malliapu Oy Karkkila 2001–2009
(Yht. 9 vuotta)

Sihteeri
Kari Pohjalainen Tampereen Ammattikoulu Hervanta
1991–2008, 2009 (Yht. 19 vuotta)
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Mallitoimikunnan jäsenet
Markku Gustafsson Mallikolmio Oy Tampere, 1991–1995,
2000–2002 (Yht. 8 vuotta)
Leo Pölönen Helsingin Mallimestarit Oy Helsinki 1991–
1998, 2006–2009 (Yht. 12 vuotta)
Raimo Koski Mallivaruste Oy Panelia. 1991–1998 (Yht. 8
vuotta)
Pertti Eskolin Trämet Oy Taalintehdas 1997–1999 (Yht. 3
vuotta)
Hannu Ojanen Karkkilan Malliapu Oy Karkkila 1997–1999
(Yht. 3 vuotta)
Juha Toivonen Mallipojat Oy Helsinki 1998–2000 (Yht. 3
vuotta)
Pentti Kivinen Malli-Kiviset Oy Tampere 2000– 2002 (Yht.
3 vuotta)
Mikko Ojanen Karkkilan Malliapu Oy Karkkila 2000 (Yht.
1 vuotta)
Lauri Hurme Artekno-Metalli Oy Kangasala 2001–2005
(Yht. 5 vuotta)
Veijo Karttunen Malliveistämö Karttunen Kangasala
2001–2006 (Yht. 6 vuotta)
Kari Lehto Suzer Pumps Oy Karhula 2004–2006 (Yht. 3
vuotta)
Janne Vartama Mallivaruste Koski Oy Panelia 2004–2006
(Yht. 3 vuotta)
Tero Kuusisto Mallivaruste Koski Oy Panelia 2007–2009
(Yht. 3 vuotta)
Jouni Mattson Mallikoneistus J. Mattson Lapinjärvi 2007–
2009 (Yht. 3 vuotta)
Alexander Strakh Ris-Pert Oy Tampere 2007–2009 (Yht.
3 vuotta)

Vuosikokoukset ja toimihenkilöt
Kokouspaikkana oli Lokomon kabinetti Tampere 6.2.1992.
Puheenjohtaja Erkki Lehti Kangasalan Malliveistämö, sihteeri Kari Pohjalainen Tampereen Ammattikoulu, Hervanta.
Pöytäkirjan tarkastajat: Jouko Jaakkonen Suoraman Malliveistämö Kangasala ja Veijo Karttunen Artekno Oy Kangasala.
Vuoden 1992 vuosikokous pidettiin Lahdessa 4.10.1992
ravintola Felmann:in kabinetissa. Puheenjohtajana Erkki
Lehti, sihteerinä Kari Pohjalainen. Pöytäkirjan tarkastajina:
Erkki Hämäläinen Artekno Oy Kangasala ja Markku GusVALIMOVIESTI 3 • 2009

tafsson Mallikolmio Oy Tampere. Paikalla oli 15 jäsentä.
Seppo Tikka Upo:n valimon mallipuolen vetäjä oli pääluennoijana Upon mallipolitiikasta.
Vuosikokous 4.10.1993 Hotelli Vantaa Vantaalla. Puheenjohtaja Markku Gustafsson Mallikolmio Oy Tampere, sihteerinä Kari Pohjalainen Hervanta. Pöytäkirjan tarkastajat
ja ääntenlaskijat: Pentti Kiviranta Mallikolmio Oy Tampere ja Veijo Karttunen Malliveistämö Karttunen Kangasala.
Paikalla oli 12 jäsentä.
Vuosikokous 2.10.1994 Hotelli Tiiranlinna Raahe. Puheenjohtaja Leo Pölönen Helsingin Mallimestarit Helsinki.
Sihteeri Kari Pohjalainen Hervanta. Pöytäkirjan tarkastajat
ja ääntenlaskijat Jouko Jaakkonen Suoraman Malliveistämö
Kangasala ja Markku Gustafsson Mallikolmio Oy Tampere. Paikalla oli 15 yhdistyksen jäsentä
Vuosikokous 1.10.1995 Hotelli Hotelli Vaakuna Pori.
Puheenjohtaja Juha-Pekka Pettersson Artekno Oy Kangasala, sihteeri Kari Pohjalainen Hervanta. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat: Raimo Koski Mallivaruste Oy Panelia ja Jarmo Kaski Valimomalli Kaski Oy Pori. Paikalla oli
15 yhdistyksen jäsentä.
Vuosikokous 6.10.1996. Hotelli Rantasipi Jyväskylä.
Puheenjohtaja Risto Jokinen Helsingin Mallimestarit. Sihteeri Kari Pohjalainen Hervanta. Pöytäkirjan tarkastajat ja
ääntenlaskijat: Markku Kajanus JOT Suomivalimo Iisalmi
ja Marko Telenius JOT Högforssin tehtaat Karkkila. Paikalla oli 11 yhdistyksen jäsentä
Vuosikokous 21.2.1997. Hotelli Pinja Tampere (Vuosikokous siirrettiin helmikuulle, koska ko. vuonna syksyllä
pidetään SVY:n 50:s juhlavuosikokous Tampere-talossa)
Puheenjohtaja Erkki Lehti. Sihteeri Kari Pohjalainen Hervanta. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat: Pertti Mäkinen ja Tapani Puukka Ris-Pert Oy Tampere. Paikalla oli 10
yhdistyksen jäsentä.
Vuosikokous 3.10.1998. Iisalmen kulttuurikeskus. Puheenjohtaja Markku Gustafsson Mallikolmio Oy Tampere.
Sihteeri Kari Pohjalainen Hervanta. Pöytäkirjan tarkastajat
ja ääntenlaskijat: Jouni Myllymäki Valimoinstituutti Tampere ja Pentti Kivinen Malli- Kiviset Oy Tampere. Paikalla
oli 8 yhdistyksen jäsentä.
Vuosikokous 3.10.1999. Kotkan Seurahuone. Puheenjohtaja Raimo Koski Mallivaruste Oy. Panelia. Sihteeri
Kari Pohjalainen Hervanta. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat: Markku Gustafsson Mallikolmio Oy Tampere
ja Pentti Kivinen Malli-Kiviset Oy Tampere. Paikalla 14
yhdistyksen jäsentä.
Vuosikokous 1.10.2000. Kylpylä ja Kongressikeskus
Caribia Turku. Puheenjohtaja Raimo Koski Mallivaruste
Oy. Panelia. Sihteeri Kari Pohjalainen Hervanta. Pöytäkirjan
tarkastajat ja ääntenlaskijat: Jouko Huida ja Kari Lehto,
molemmat Sulzer Pumps Oy Karhulan valimo. Paikalla oli
7 yhdistyksen jäsentä.
Vuosikokous 6.10.2001 Pohjois-Pohjanmaan Ruotsalainen Kulttuurikeskus Pietarsaaressa. Puheenjohtaja Raimo
Koski Mallivaruste Oy Panelia. Sihteeri Kari Pohjalainen
Hervanta. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat: Veijo
Karttunen Malliveistämö Karttunen Oy Kangasala ja Markku Gustafsson Mallikolmio Oy Tampere. Paikalla oli 4
yhdistyksen jäsentä.
Vuosikokous 10.10.2002 Hotelli Serena Korpilampi.
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Mallitoimikunnan jäsenet 2009
Tero Kuusisto Mallivaruste Koski Oy, Alexander Strakh Ris-Pert Oy,
Jouni Mattsson Mallikoneistus J.Mattsson, puheenjohtaja Mikko
Ojanen Karkkilan Malliapu, Leo “Leksa” Pölönen Helsingin Mallimestarit, isäntämme Componenta Karkkilasta Jorma Nurminen ja Jyri
Bäckman Karkkilan Malliapu.

Puheenjohtaja Mikko Ojanen Karkkilan Malliapu Oy. Karkkila. Sihteeri Kari Pohjalainen Hervanta. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat: Raimo Koski Mallivaruste Koski
Oy Panelia ja Markku Gustafsson Mallikolmio Oy Tampere. Paikalla oli 13 yhdistyksen jäsentä.
Vuosikokous 10.10.2003 Hotelli Tiiranlinna Raahe.
Puheenjohtaja Mikko Ojanen Karkkilan Malliapu Oy. Karkkila. Sihteeri Kari Pohjalainen Hervanta. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat: Ei valittu ketään, koska paikalla
oli vain kolme jäsentä. Pöytäkirja lähetetään kaikille kokouksen osallistujille tarkastettavaksi.. Paikalla oli vain 3
yhdistyksen jäsentä. (Pohjanoteeraus jäsenistöltä).
Vuosikokous 15.10.2004 Hotelli Sokos Vaakuna Pori.
Puheenjohtaja Raimo Koski Mallivaruste Koski Oy Panelia. Sihteeri Kari Pohjalainen Hervanta. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat: Janne Vartama ja Tero Kuusisto
Mallivaruste Koski Oy Panelia. Paikalla oli 10 yhdistyksen
jäsentä.
Vuosikokous 14.10.2005 Hotelli Sokos Alexandra Jyväskylä. Puheenjohtaja Mikko Ojanen Karkkilan Malliapu Oy
Karkkila. Sihteeri Lauri Hurme Artekno-Metalli Oy Kangasala. Pöytäkirjan tarkastajat: Janne Vartama Mallivaruste
Koski Oy Panelia ja Alexander Strakh Ris-Pert Oy Tampere. Ääntenlaskijat: Kari Lehto Sulzer Oy Karhulan pumpputehdas ja Raimo Koski Mallivaruste Koski Oy Panelia.
Paikalla oli 10 yhdistyksen jäsentä
Vuosikokous 6.10.2006. Iisalmen kulttuurikeskus, Allin
kamari. Puheenjohtaja Mikko Ojanen Karkkilan Malliapu
Oy Karkkila Oy. Sihteeri Kari Pohjalainen Hervanta. Pöytäkirjan tarkastajat: Veijo Karttunen Malliveistämö Karttunen Oy Kangasala ja Markku Gustafsson Mallikolmio Oy
Tampere. Ääntenlaskijat: Kari Lehto Sulzer Pumps Oy
Karhula ja Asko Haavisto Kärkimalli Oy Pietarsaari. Paikalla oli 12 yhdistyksen jäsentä.
Vuosikokous 12.10.2007 Tampere-talossa Tampereella,
jossa pidettiin SVY:n 60-vuotisjuhlakokous. Puheenjohtaja
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Mikko Ojanen Karkkilan Malliapu Oy Karkkila. Sihteeri
Lauri Hurme Artekno - Metalli Oy Kangasala. Pöytäkirjan
tarkastajat: Pekka Varttila ja Alexander Strakh Ris-Pert Oy
Tampere. Ääntenlaskijat: Leo Pölönen Helsingin Mallimestarit Oy Helsinki ja Raimo Koski Mallivaruste Koski Oy
Panelia. Paikalla oli 10 yhdistyksen jäsentä.
Vuosikokous 10.10.2008 Hotelli Aquarius Uusikaupunki. Puheenjohtaja Mikko Ojanen Karkkilan Malliapu Oy
Karkkila. Sihteeri Kari Pohjalainen Hervanta. Pöytäkirjan
tarkastajat ja ääntenlaskijat: Pekka Varttila ja Alexander
Strakh Ris-Pert Oy Tampere. Paikalla oli 8 yhdistyksen
jäsentä.

Opintomatkat ja koulutukset
Mallipuuseppien Mallijaoston toimintahistorian ensimmäiset Talvipäivät pidettiin 7.2.1991 Jyväskylässä Valmet Oy
Rautpohjan valimossa.
Mallijaoston kokous ja SVY:n opintomatka Ruotsin
mallivalmistusyrityksiin suoritettiin 4.–5.10.1992. Osallistujia oli kaikkiaan 22 henkilöä malliveistämöistä ja valimoista. Laivalla pidettiin Mallijaoston kokous ja osanottajille kierrätettiin konehuonetta ja komentosiltaa.
Yhtenä majoituskohteena opintomatkallamme oli entinen
alkoholistiparantola keskellä ”ei mitään” Järnassa, iltaa
ennen Scanian valimovierailua. Tästä yöpymispaikan valinnasta on mallijaoston sihteerille tullut ”kuittauksia”
eniten, kuin mistään muista Mallijaoston toiminnan aikana
tapahtuneista tapahtumista.
Mallialueen ensimmäinen CNC-kurssi mallivalmistusyritysten jäsenille pidettiin Hervannan Ammattioppilaitoksessa 1.–5.6.1994. Osallistujia oli 12 henkilöä.
Mallialueen ensimmäinen diplomityö suoritettiin Hervannassa 1994. Tekijänä oli Juha-Pekka Pettersson ja ohjaajana prof. Tuomo Tiainen.
Mestari- ja Kisällityö -järjestelmän muutostyöt aloitettiin
vuoden 1994 aikana, joka johti myöhemmin Valumallinvalmistajan ammattitutkinnon perusteiden ja Valumallinvalmistajan erikoisammattitutkinnon (Mestaritutkinnon) perusteiden luomiseen.
Tietotekniikan rynnistys mallialueelle alkoi Adapt-hankeella = Tietotekniikkaa malliveistämöihin, joka oli EUhanke. Moottorina oli Jouni Myllymäki Valimoinstituutti
Tampere.
Ryhmä I muodostivat: Mallikolmio Oy Tampere (Pentti Kiviranta), Malli-Kiviset Oy Tampere (Pentti Kivinen),
Ris-Pert Oy Tampere (Tapani Puukka), Mallityö Virtanen
Oy Tampere (Pekka Virtanen), Malliveistämö Karttunen Oy
Kangasala (Veijo Karttunen).
Ryhmä II muodostivat: Mallivaruste Koski Oy Panelia
(Raimo Koski), Mallix Oy Lahti (Jorma Hjelt), Pirkan Valumalli Oy Kangasala (Unto Sulkanen), Trämet Oy Taalintehdas (Jari Eskolin), Erikoisvalu H. Laakso Oy Hirvihaara
(Arvo Huisko) ja Malliveistämö Mallipuu Jouko Kirjanen
Ruovesi (Jouko Kirjanen).
Adapt-koulutukseen liittyen saatiin vihdoin kehitettyä
tietokoneperustainen sähköinen tarjouslaskenta työnimeltään: WIN-Paavo, joka nimettiin myöhemmin Nikkari-ohjelmaksi, jolla voidaan toteuttaa sähköinen tarjouslaskenta
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malliveistämö-yrityksille. Valmistui käytettäväksi vuoden
1999 aikana.
Mallitilauskaavake saatiin valmiiksi vuoden 1992 aikana.
Ensimmäinen havainto käytöstä todettiin 12.3.1993 Leinovalulla Salossa. Mallitilauskaavaketta rakennettiin usean
vuoden ajan, jotta saataisiin yhteneväisyyttä tarjouskyselyihin ja niihin vastaamiseen.
SFS 3307 mallistandardin uudistaminen 1993 aikana,
koska entisen suomalaisen mallistandardin tilalle tulivat
uudet Eu-standardit.
Valumallikilpailijan tukeminen World Skills Competitioniin = Ammattitaidon Maailmanmestaruuskisoihin: Sveitsin
St Gallenissa 1997 (Veli-Pekka Vehmaa), Kanadan Monteralissa 1999 (Jussi Nikkilä), Korean Soulissa 2001 (Alexsander Strakh), Sveitsin St Gallenissa 2003 (Markus Kallio)
ja Japanin Shizuokassa 2005 (Arto Häkkinen). Useat kehitysmyönteiset valimoalan yritykset malliveistämöiden
ohella mahdollistivat tähän vaativaan kilpailutapahtumaan
osallistumisen taloudellisella tuellaan.
Muovimallien valmistukseen erikoistuvat ensimmäiset
Sika-päivät (Meca-Traden maahantuoma tuotemerkki) pidettiin 12.–13.9.1997 Hervannan koulussa. Osallistujia 36
henkilöä.
Toiset muovimalliseminaarit pidettiin (Sika-päivät) pidettiin 7.4.2006 Hervannan koulussa. Osallistujia 37 henkilöä.
Uudet mallistandardit EN-standardit läpikäytiin mallitoimikunnassa.2001. EN-standardit korvaavat kansalliset
standardit kattavasti julkistamispäivästä alkaen.
Mallitoimikunta, jossa olivat: Mikko Ojanen, Leo Pölönen, Veijo Karttunen, Alexander Strakh (ammatillinen
tulkki) ja Kari Pohjalainen vieraili Pietarilaisissa malliveistämöissä Venäjällä 14.–15.6 2007 neuvottelemassa mahdollisesta yhteistoiminnasta mallinvalmistuksessa.
Mallijaoston laivaseminaari 14.–16.8.2009 Helsinki –
Tukholma – Helsinki risteilyllä. Osallistujia on 11 henkilöä
ja matkalla pureuduttiin mallimuoveihin Ari Arjalan ( MecaTrade) opastuksella (kolmannet Sika-päivät) ja mallialan
tulevaisuuden näkymiin.
Seminaarin yhteydessä tutustuttiin Silja Serenaden konehuoneeseen: konemestari Reino Mäen ansiokkaalla
opastuksella ja komentosiltaan Ojar Kolken (II perämies)
opastuksella. Kaikki tapahtui laivan kapteeni Veikko Nygrenin suosiollisella luvalla.

Loppuasiakastapaamiset
Loppuasiakas-idea perustui loppuasiakkaiden kanssa tapaamiseen, jossa voisimme yhdessä välttää tietämättömyyden
karikot mallitilauksia tehtäessä. Idean ”isänä” oli Raimo
Koski Mallivaruste Koski Oy Panelia, joka oli todennut
runsaasti tietämättömyyttä mallin valettavuuden vaikutuksista valukappaleen muotoihin ja sen valmistettavuuteen.
Ensimmäinen Loppukäyttäjätapaaminen käynnistettiin
Wärtsilä NSD tiloissa Vaasassa 15.10 2000. Tilaisuuteen
osallistui kaikkiaan 18 henkilöä isäntäyrityksestä, valimoiden sekä mallinvalmistajien piiristä.
Toinen loppukäyttäjätapaaminen oli ABB Motors Oy
Vaasassa 28.10.2005. Paikalla 16 henkilöä isänniltä ja malVALIMOVIESTI 3 • 2009

liveistämöistä.
Kolmas Loppukäyttäjätapaaminen oli Kone Oy:llä Hyvinkäällä 7.3.2003 Osallistujia 22 henkilöä.
Neljäs loppukäyttäjätapaaminen oli Sisu Akselit Oy:llä
Hämeenlinnassa 17.11.2008. Paikalla oli 22 henkilöä.

Huomionosoituksia
Erkki Lehti, SVY:n ansiomerkki 1994 Raahen vuosikokouksessa.
Kari Pohjalainen, SVY:n ansiomerkki 2002, SVY:n kunniajäsen 2007.
Markku Gustafsson, SVY:n ansiomerkki 2007.
Hannu Ojanen, SVY:n ansiomerkki 1997.

Ongelmat ja reklamaatiot
Jo vuonna 1992 harmiteltiin, kun jotkut mallialan yritykset
tarjoavat halvalla hinnalla, mutta pitkällä toimitusajalla
mallivarusteita. Jokainen tietää, että kauppoja ei missään
tapauksessa solmita. Näin lyhytnäköisesti toimien ”rämetetään” mallinostajien mielikuvaa mallivarusteiden todellisista kustannuksista. Mallijaosto piti toimintaa oman pesän
likaamisena jo silloin ja toivoi, ettei vastaavaa tapahtuisi
tulevaisuudessa.
Mallitoimikunta joutui uransa aikana muutaman kerran
puuttumaan tapauksiin, jolloin malliveistämöiltä vaadittiin
korvauksia virheellisistä mallivarusteista. Näissä asioissa
päätettiin pitää ”matalaa proﬁilia”, jottei turhia vaikeuksia
aiheuteta asiaan liittyville yrityksille.
Ensimmäinen tapaus sattui jo 1992. Malliveistämöltä oli
vaadittu korvausta virheellisestä mallista ja korvauksen
suuruus olisi riittänyt kaatamaan koko yrityksen. Seuraavat
yritykset tapahtuivat aina muutaman vuoden väliajoin.
Mallitoimikunnan puututtua asiaan ongelmat ovat pääosin
poistuneet. Yleensä on riittänyt, kun on lähetetty asiakkaalle: ”Valutuotteiden yleiset toimitusehdot NLG 95” ja vihjattu, että ne kannattaa pitää käsillä, ennen kuin on alettu
reklamoida yrityksiä virheistä.

Opiskelijatukeminen
Mallialan opiskelijoiden kouluttajana on koko Mallijaoston
toiminta-ajan ollut Tampereen Ammattiopiston, Hervannan
oppilaitos ja sieltä ovat oppinsa saaneet lukemattomat mallipuusepän taimet, joista moni toimii nykyisin johtavissa
tehtävissä valimoissa ja jopa malliveistämöiden vetäjinä ja
omistajina.
Yli 15 vuoden ajan malliveistämöt ja valimot ovat tukeneet yrityksissä työharjoittelussa olleita opiskelijoita, maksamalla opiskelijoiden perinteiset opintomatkat pohjoismaisiin sisar(veli)koulutus oppilaitoksiin. Alamme koulutustahan annetaan Pohjoismaissa Hervannan lisäksi vain Ruotsin
Jönköpingissä, jossa sijaitsevat valajia kouluttava Skandinaviska Gjuteriskolan ja mallipuuseppiä kouluttava Backadals
Gymnasium.
Opintomatkojen yhteydessä on ruotsalaisten oppilaitosten
lisäksi tutustuttu useamman kerran Volvon Skövden ja
VALIMOVIESTI 3 • 2009

Scanian Södertäljen valimoihin, sekä useampaan malliveistämöyritykseen Ruotsissa. Näiden matkojen onnistumisen
paikanpäällä on vaikuttanut ”kulmakivenä” Volvon entinen
henkilöstöpäällikkö Mikko Ollinen, jonka oheisvaikutus
tulkkina ja yrityksien ovien avaajana on ollut korvaamattoman arvokasta matkojemme onnistumiselle.
Mallijaoston ja matkoja tukevien valimoiden edustajat
ovat osallistuneet ”sponsoreina” matkoihimme ja erityisesti silloin, kun yrityskohteina ovat olleet Volvon ja Scanian
valimot, ovat matkapaikat täyttyneet vanhemmilla ”opiskelijoilla”.

Loppukoonta
Mallijaoston toiminta on saavuttamassa kunnioitettavan 20
vuoden iän Kotkassa lokakuussa 2009 nautittavassa SVY:
n vuosikokouksessa ja entisen mallilehtorin on syytä vihdoin
astua sivuun, jotta mallialan kehitys voisi jatkua edelleen.
Tuleva kokous tullee olemaan viimeinen sihteeröintini ja
uudet, toivon mukaan terhakkaammat henkilöt jatkavat
mallialan kehittämistä edelleen.
Vuonna 1989 Hervantaan hankittiin CNC-tietokonepohjainen mallinvalmistusjyrsinkone, joka saapuessaan sai
jotkut lausahtamaan, jotta: ” Pohjalaisen pitäisi hankkiutua
hoitoon”, jos hän kuvittelee, että tällaisilla koneilla tuotetaan
valumalleja tulevaisuudessa.
Tätä kirjoitettaessa Suomessa on 15 valumallialan yritystä, joiden toiminnan perustana CNC-tekniikka ja monessa yrityksessä on useampiakin CNC-koneita tuotantoa jyskyttämässä.
Tarjoukset ja tilausliikenne yrityksissä toimii tietokoneiden avulla ja kuluneet 20 toimintavuotta ovat olleet rajun
kehittymisen kautta mallinvalmistus- ja valimoalalla.
Merkittävintä mielestäni kuitenkin on ollut, että Mallijaosto on yhtenä Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jaostona voinut osallistua pääyhdistyksen toimintaan sen hallituksessa, entisessä Kotimaan toimikunnassa, joka nykyisin
tunnetaan Koulutustoimikuntana ja Valimoviestin kirjoittajakunnassa ja siten on voinut ajaa eteenpäin ja kertoa muillekin mallinvalmistuksen merkittävää osuutta valukappaleiden tuottamisessa.
Henkilökohtaisella tasolla kirjoittaja on saanut tutustua
moniin mahtaviin persooniin mallinvalmistusyrityksissä,
valimoissa, maahantuojissa ja SVY:n toiminnassa, josta
kiitos Teille Ystävät.
Moikataan, kun nähdään.
Kari Pohjalainen
Mallijaoston sihteeri,
reliikki/fossili
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www.leinovalu.ﬁ

www.svy.info

www.valuatlas.net

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

Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3, 02650 ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.ﬁ
Sulzer Pumps Finland Oy
PL 18, William Ruthin katu
48601 KARHULA
010 234 3333, www.sulzer.com
Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11, 28100 PORI
(02) 641 8540, www.mecatrade.ﬁ
SP Minerals Oy Ab
PL 174, Vihdintie 4 – 6
03101 NUMMELA
010 217 9800
www.sibelco-scandinavia.com
Sepikon Oy
Pietiläntie 5 E 18
03100 NUMMELA
(09) 586 4358
sepikon@kolumbus.ﬁ
Componenta Pietarsaari
Oy
PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI
010 403 00
www.componenta.com
Keycast Oy
PL 100, Merikatu 7
92101 RAAHE
(08) 211 3111, www.keycast.ﬁ
Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.ﬁ
Beijer G & L Oy
Elannontie 5, 01510 VANTAA
(09) 6152 0550
www.beijers.ﬁ
Stena Metalli Oy
Pajakatu 7 - 9 ,11130 RIIHIMÄKI
010 802 323, www.stenametalli.ﬁ
TEK-MUR
Tekninen Muuraus Oy
PL 3, Halmekuja 2 B
01361 VANTAA
(09) 8386 4300, www.tek-mur.ﬁ
Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600 KARKKILA
(09) 225 9281, www.malliapu.ﬁ
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Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 10 C
00211 HELSINKI
(09) 682 1544, www.diaco.ﬁ
Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
(08) 410 5600, www.betker.ﬁ
Aga Oy Ab
Karapellontie 2, 02610 ESPOO
010 2421, www.aga.ﬁ
Spectro Nordic Ab
Box 10004, S-18110 LIDINGÖ
+46 8 767 0360, www.spectro.se
Metso Foundries
Jyväskylä Oy
PL 342, 40101 JYVÄSKYLÄ
020 484 152, www.metso.com
Tyrolit Oy
Sirkuja 3 K
00940 HELSINKI
(03) 358 1700, www.tyrolit.ﬁ
Termorak Oy
Aittomäentie 1
33880 Lempäälä
0207 680 600, www.termorak.ﬁ
Keskipakovalu Oy
Lastikankatu 21
33730 TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.ﬁ
Campaja Oy
Toivakantie 27 B
41660 TOIVAKKA
(014) 871 902
www.toivakanmallinnus.ﬁ
Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
(09) 675 166, ravatek@ravatek.ﬁ
Leinovalu Oy
Leinonkatu 5, 24100 SALO
(02) 77500, www.leinovalu.ﬁ
Metso Paper
Valkeakoski Oy
PL 125, Niementie
37601 VALKEAKOSKI
020 482 170, www.metso.com
Alteams Oy
PL 9, Hyttipojankuja 2
02781 ESPOO
0201 339 500, www.alteams.com

Metso Minerals Oy
Lokomo Steel foundry
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE
020 484 146, www.metso.com
Simtech Systems Inc. Oy
Kukkaromäki 6 C5,
02770 ESPOO
0500 514 531
matti.sirvio@easysimulation.com
Ferral Alucast Oy
Ferralintie 1, 68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.ﬁ
Peiron Oy
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
020 750 9400, www.peiron.ﬁ
Enmac Oy
Insinööritoimisto
Yrittäjänkatu 17, 65380 VAASA
(06) 282 8330
www.enmacgroup.com
Teknos Oy
PL 107, Takkatie 3
00371 HELSINKI
(09) 506 091, www.teknos.ﬁ
Viasveden Hiekka- ja
Kuljetusliike Oy
Vanha Raumantie 811, 28660 PORI
(02) 6471 230
www.viasvesihiekka.ﬁ
Harjavallan Valu Oy
PL 18, Sepänkatu 5
29201 HARJAVALTA
(02) 531 8500
www.harjavallanvalu.ﬁ
Jokelan Valu Oy
Huikontie 2, 05400 JOKELA
020 750 9470, www.jokelanvalu.ﬁ
PME - Trading Oy Ltd
Jäspilänkatu 19 A
04250 KERAVA
(09) 242 9081
www.pme-trading.com
Karhuvalu Oy
Hitsaajantie 40, 26820 RAUMA
(02) 634 1400, info@karhuvalu.ﬁ
Malliveistämö Karttunen
Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
(03) 379 1330
karttunen@malliveistamo.ﬁ

Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800, www.selcast.ﬁ
Metallikonepaja Oy
49200 HEINLAHTI
(05) 220 1100
Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2, 27430 PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.ﬁ
Insinööritoimisto
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101 TAMPERE
(03) 2680 111, www.axcons.ﬁ
Alphaform RPI Oy
Aholantie 17, 21290 RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.ﬁ
KM-Valu Ky
Teollisuustalo,
40900 SÄYNÄTSALO
(014) 337 3200, www.km-valu.ﬁ
Specialvalimo J. Pap Oy
Niittyrinne 3, 02270 ESPOO
(09) 888 1188
www.specialvalimo.ﬁ
Ponsse Oyj
Ponssentie 22, 74200 VIEREMÄ,
020 768 800, www.ponsse.ﬁ
Lapuan Valu
Kiviristintie 20, 62100 LAPUA
06 4331731, info@valimo.pp.ﬁ
Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101 VAASA
010 709 0000,
www.wartsila.com
Sandvik
Mining and Construction Oy
PL 100, 33311 TAMPERE,
0205 441 20,
www.tamrock.sandvik.com
Mallipojat Oy
Henry Fordin katu 5 B,
00150 HELSINKI,
09 - 176 226,
www.mallipojat.ﬁ
Erikoisvalu
H. Laakso Oy
Kartanonlenkki 51,
04680 HIRVIHAARA,
019 - 689 3311,
www.erikoisvalu.ﬁ
VALIMOVIESTI 3 • 2009

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

Suutarilan Valimo Oy
Oppipojantie 6,
04500 KELLOKOSKI ,
09 - 271 2890,
aarno.lahtinen@suutarilanvalimo.com
Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
SE-191 02 SOLLENTUNA
SVERIGE
www.karlebo.se
Northcast ky
Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
mika.isokyto@northcast.ﬁ
Bruker AXS Nordic AB/
Spectral Solutions AB
Vallgatan 5
SE-170 67 Solna
0400-610799
kari.nieminen@bruker-axs.se

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

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

mallikolmio@yritys.soon.
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valimoperinne

Antti Valonen

Tarinaa sanoin ja kuvin
Juhlarunon Ihmisen työ on kirjoittanut
Veikko Lehtosalo silloisen Karkkilan
kauppalan 25-vuotisjuhlatilaisuuteen 1932.

Ihmisen työ
Silmäsi sulje – anna ajatuksen
ajassa liitää vuosisatain taa.
On seutu saman – maisema niin outo,
kun korpi jylhänkaunis kattaa sen,
ja komeasti kosken laulu soi.
Ei paina ihmisjalka jälkeänsä santaan,
ei järven pintaan vene vanaa tee,
ja kuusikosta karhun vihellykset
herruutta luonnon vielä julistaa.
Vaan pohjoisessa taivaanrantaan piirtyy
siniset sauhut. Sieltä Hämeen mies
jo kohta ehtii tänne kirveinensä.
Se metsään iskee, kaataa kaskimaan,
ja suven tullen kohti korkeutta
tuhannet kipunansa tuli sinkoaa.
Niin syntyy seutuun jäljet ihmistyön.
Tuli ja rauta – ihmistyö ja tarmo
ajasta aikaan muuttaa maisemaa.
Ne kosket kahlitsee ja pellot raivaa,
tiet tunkee halki suurten erämaiden
ja tehtaat, taaja asutukset luo.
Pimeys väistyy. Taittuu korven valta.
On luonnon luovuttava aarteistansa,
kun karttuu tiedot, taidot ihmisen.

48

Työn laulu soi ja tienoot purppuroittaa
metallin hehku. Jyskää moukarit.
Tuhannet käsivarret, aivot ahkeroitsee,
ja koskaan tyytymättä nykyisyyteen
aineesta henki yhä uutta luo,
ja mitä kukin toivoo tulevasta,
- ken saattaisi sen kaiken kartoittaa.
Nyt seutuun katso. Kaikkeen minkä näet
jälkensä jättänyt on käsi känsäinen
ja monen sukupolven kova uurastus.
Vaan siinä, missä kaikkein kauneimpana
aine tai henki täällä muodon saa,
myös näkyvissä jälki yhteistyön.
Se kruunaa saavutukset ihmisen.
Siis huomispäivään astu rohkeana.
Et ole yksin. Myös toiset käy,
ja kaukaiseenkin määränpäähän päästä
voi joukko, joka lujin, puhtain mielin
päin sitä voimallansa ponnistaa.
Ei tulevaisuus ole tuntematon.
Sen itse muovaat työlläs ihminen.
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”Karkkila - neljännesvuosisatainen kauppala” kopio juhlajulkaisusta 1932. Etualalla Kymin Oy Högforsin tehdas ja takana tehtaan
työntekijöiden asuma-alue Fagerkulla.

Högforsin tehtaan entisen
pääkonttorin sisäänkäynti.
Nykyään sisäänkäynti johtaa
kaupungin kirjastoon. Kuvattu
2009, Valonen.

Kiinteistössä sijaitsee myös
Karkkilan kaupungintalo,
jonka sisäänkäynti. Kuvattu
2009, Valonen.

Valimokiinteistössä
sijaitsee Componenta
Karkkila Oy, jonka
sisäänkäynti. Kuvattu
2009, Valonen.
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Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf
JÄSENHAKEMUSLOMAKE / JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE
Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä
Korjaan/täydennän tietojani

Jäsennumero

Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika

Koulutus

Kotiosoite
Kotipuhelin

Kotifaksi

Matkapuhelin

Sähköposti (koti)

Työnantaja

Tehtävä yrityksessä

Osoite
Puhelin

Faksi

Matkapuhelin

Sähköposti (työ)

www-sivut
Lisätietoja

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

_____/_____ 200__ _____________________________________

SVY

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

Suomen Valimomuseo
PL 50,Tehtaanpuisto
03601 Karkkila
janne.viitala@karkkila.ﬁ
Puhelin (09) 4258 3674

Padasta asiaa
Virkistävä tauko työelämästä on takana, ja paluu
sorvin ääreen on ollut mieluisa. Julkinen kiitos sijaiselleni
Eevalle lienee paikallaan. Kesän urheilunäyttely oli suuri
menestys. Tästä on hyvä jatkaa. Tosin ensi kesän patanäyttelylyn osalle tulee nyt lähes kestämättömät paineet. Parasta siis tarttua oitis härkää sarvista ja vaivata teitä, arvoisat
lukijat, painavalla pata-asialla.
Alkuvuodesta Eeva jo peräänkuulutti tietoja etenkin Högforsin ja Rosenlewin talousvalutuotannon loppumisesta.
Turvana olivat museon upouudet yhteystiedot. Valimoviestin ilmestymisen jälkeen kävi kuitenkin niin, että sekä uudet
että vanhat puhelinnumerot tekivät lakon viikkokausiksi.
Jäikö jollakulla jotain sanomatta?
Tietoa alkukesän jälkeen on kuitenkin taas tullut. Rosenlew
patojen lopetusajankohta on jo selvillä. Högforsin ei – vaihtoehtoiset vuodet ovat 1970, 1974 ja 1975. Siitä on varaa
valita, mutta olisi kivaa tarjota tarkkaa ja varmaa tietoa.
Osaako kukaan tarkentaa? Rosenlewin osalta olisi kiintoisaa
saada herkullista muistitietoa patojen ja pannujen suunnittelijoista Raimo Simulasta, Timo Sarpanevasta sekä Erkki
Linnalasta.
Vaikka edelleen anon tietoa lähes epätoivon vimmalla, niin
haluan tässä vaiheessa muistuttaa, että on sitä tietoa jo saatukin. Suurin kiitos tästä menee Valimoviestille, mikä on
osoittautunut erinomaiseksi keinoksi jäljittää vanhaa valimotietoutta. Tätä kautta ovat pitkälti avautuneet mm. Wärtsilän ja UPO:n tiedolliset umpisolmut. Suuri kiitos asianosaisille!
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Tiedon lisäksi tarvitaan näyttelyyn toki tiedon lisäksi konkretiaa. Esineitä ja kuvia peräänkuulutan! Etenkin UPO:n ja
Hackmanin talousvaluja kokoelmissamme on tällä hetkellä
surullisen vähän. (Hackmanin valmistuttamista padoista ja
pannuista puuttuu muuten lähes kaikki tietokin…). Erityisetsintäkuulutus kohdistuu nyt UPO:n isoon, soikeaan riistapataan, jota tehdas valmisti lähinnä liikelahjaksi 1980luvun puolivälistä lähtien. Kuvia patojen ja pannujen valmistuksesta, valmistajista ja suunnittelijoista kaivattaisiin
kaikista valimoista. Tarkistakaahan kaappinne ja komeronne, hyvä valimoväki!
Museossa muuten tehdään muutakin kuin paukutellaan
patoja. Syksyksi valmistuu kuriositeettikabinetti museon
omista kokoelmista. Siihen on tarkoitus koota kaikenlaisia
pieniä erikoisuuksia, outouksia, merkillisyyksiä ja ilkeyksiä,
joita perusnäyttelyyn ei ole voitu tai juljettu asettaa. Luvassa on siis melko vapaamielistä irrottelua sekä esinein että
kuvin. Hyvän maun rajoissa silti ainakin pyritään liikkumaan.
Tähänkin näyttelyyn ehtii luovuttaa vielä esineitä ja kuvia,
jos mielenkiintoa on, vaikka avajaiset lehden tullessa painosta ovatkin jo olleet ja menneet. Näyttely on nimittäin
avoinna kevätpuolelle saakka.
Tervetuloa tutkimaan näyttelyämme!
Janne Viitala
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SVY / Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY

Palautusosoite:

Joukkokirje
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