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puheenjohtajan palsta

Marko Riihinen

Vid skrivande stund lever vi i den mörkaste 
årstiden. Det förefaller som om det år efter år tar 
längre tid för höstens ”ruska” att övergå i vinterns 
vithet, fastän vi fi ck första snön detta år ovanligt 
tidigt. Snart är det tid att stillna inför julfi randet och 
att stiga in i ett nytt årtionde. Hoppas att vi nästa år 
får se det gradvisa ekonomiska uppsving som ekono-
misterna har spått, och att de allför snävt åtdragna 
investeringsknutarna löses upp, ens delvis. Ett gam-
malt ordspråk kunde omskrivas till ”ett nytt årtionde, 
nya utsikter”.

Vårt årsmöte i Kotka arrangerades värdigt i bästa A-
klass med uppvisningar i ”gubbenergi”. Ett stort tack 
till festteamet hos Sulzer Pumps, samt till företagen 
som stödde de lyckade festligheterna. För nästa års 
årsmöte fi ck vi inbjudan till Salo som gäster till Lei-
novalu, så vi inväntar ivrigt årtiondets första årsmöte 
som hålls i Egentliga Finland. I början av februari 
bjuds medlemmarna på föreningens skolningsdagar 
med gjuterikunskaper från nära och fjärran. Den 
förnyade skolningskommitten har satt ihop ett intres-
sant program. Närmare information hittar ni i denna 
tidning. 

Jag önskar för min egen, och föreningens del, våra 
medlemmar, samarbetspartner och alla tidningens 
läsare en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År 2010! 

Tätä kirjoittaessa elämme vuoden pimeintä 
aikaa. Syksyn ruskan muuttuminen talven valkeudeksi 
tuntuu kestävän vuosi vuodelta pidemmän aikaa, vaik-
ka saimmekin tänä vuonna ensilumen poikkeukselli-
sen aikaisin. Pian on aika rauhoittua Joulun viettoon ja 
astua uudelle vuosikymmenelle. Toivottavasti näem-
me ensi vuonna sitä ekonomistien povaamaa asteit-
taista talouden piristymistä ja niiden liiankin tiukkaan 
kiristettyjen investointihanojen aukeamista, edes osit-
taista. Vanhaa sanontaa mukaillen voisi todeta, että 
”uusi vuosikymmen, uudet näkymät”.

Kotka isännöi arvokkaasti ja ”äijäenergiaa” esitellen 
yhdistyksemme vuosikokousjäseniä ja kokouksenjär-
jestelyiden taso oli tietysti parasta A-luokkaa. Kiitok-
sia paljon Sulzer Pumpsin juhlatiimille sekä vuosiko-
kousta tukeneille yrityksille erittäin onnistuneesta 
vuosikokoustapahtumasta. Ensi vuodeksi saimme 
kutsun Saloon, Leinovalun vieraaksi ja jäämme innol-
la odottamaan seuraavaa vuosikokoustamme Varsi-
nais-Suomeen. Helmikuun alussa yhdistyksemme 
tarjoaa jäsenistölle valuasiaa läheltä ja kaukaa, kiin-
nostavan opintopäivien ohjelman on kaavannut kasaan 
uudistunut koulutustoimikunta. Yhdistyksemme opin-
topäivistä löydätte tarkempaa tietoa tämän lehden 
sivuilta.

Toivotan omasta ja yhdistyksen puolesta jäsenille, 
yhteistyökumppaneille sekä kaikille lehden lukijoille 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2010!
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asiamiehen palsta

Asiamiehen 
asiaa
11.11.2009

Vuosikokous Kotkassa

Torstaina 8.10. kävimme tutustumassa Kotkan Mareta-
riumiin ja Itämeren kaloihin. Takaisin Seurahuoneelle 
kävelimme hienon Sapokan puiston kautta. 

Yhdistyksen juhlallinen 62. vuosikokous pidettiin Kotkan 
Höyrypanimolla 9.10.2009.  Kokoustapahtumiin osallistui  
80 henkilöä.  

Ingvar Hallgren toi tervehdyksen SGF:ltä Ruotsista. Tämä 
oli Ingvarin 8. kerta SVY:n vuosikokouksessa. Ruotsissa 
GJL:n tuotanto oli 257 800 t vuonna 2008.  Terästuotanto 
oli 22 000 t ja metallivalujen tuotanto oli 63 200 t.  Alku-
vuoden tuotanto 2009 on laskenut 48 % pienemmäksi 
kuin vuonna 2008.

Vuosikokouksessa käsiteltiin myös yhdistyksen tilinpää-
tös. Edellinen Uudenkaupungin vuosikokous oli tappiolli-
nen, mutta opintopäivät, Turkin opintomatka ja Valimo-
viestien mainostulot mahdollistivat toimintakauden posi-
tiivisen tuloksen. Nykyinen tilikausi tulee olemaan tiu-
kempi suhdanteiden ollessa edelleen huonot. 

Uusi hallitus

Vaalilautakunnan ehdotuksen mukaan yhdistyksen halli-
tukseen valittiin kaudeksi 2009–2010 seuraavat henkilöt:  

•Riihinen Marko puheenjohtaja
•Isokääntä Jani jäsen, varapuheenjohtaja, 
 Metso Minerals Oy
•Jylhä Hannu jäsen, Componenta Oyj
•Levander Juha jäsen, URV Oy
•Vehmaa Veli jäsen, Peiron Oy, uusi

sekä hallituksen jäsenille henkilökohtaiset varahenkilöt:

•Jääskeläinen Antti Jylhän varahenkilö
•Virtanen Pirjo Isokäännän varahenkilö
•Hakala Kari Levanderin varahenkilö
•Niittynen Sami Vehmaan varahenkilö, uusi

Vaalilautakuntaan nimettiin:

Valtonen Mika, pj,  Nybergh Carl-Johan, Paulasuo Jari ja 
Saario Jorma.

Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin  Mikael Paul ja 
Lars-Henrik Nybergh ja varalle Robert Kajander ja Keijo 
Rantala.

Lehtitoimikunnan, ulkomaantoimikunnan, koulutustoimi-
kunnan, mallijaoston ja perinnetoimikunnan puheenjohta-
jat ja jäsenet hallitus valitsee helmikuussa 2010.

Vuosikokouksen esitelmät pitivät kaupunginjohtaja Henry 
Lindelöf, Sulzer Pumps Finland Oy:n Matti Haarala laa-
dusta, ympäristöstä ja turvallisuudesta sekä Sulzerin Jo-
hannes Vierimaa aiheesta hiekkavalun aika on ohi.  Mie-
lenkiintoiset esityksen kiinnostivat kokousväkeä selvästi.

Rinnakkaisohjelma tutustui Kotkan Merikeskus Vella-
moon.

Seurahuoneella saunottiin esitelmien jälkeen. Sitten siir-
ryttiin juhlaillalliselle Kotkan Höyrypanimolle. Maukkaan 
illallisen aikana meitä viihdyttivät aluksi mieskuoro Ki-
sailijat, sitten mainiot voimistelijat Möljän Pöljät ja lo-
puksi pariin otteeseen taikuri Markku Purho, joka oli 
amerikkalaisittain sanottuna varsinainen ”moottoriturpa” 
hauskoine juttuineen. Loppuillan aikana soitti Castel-
yhtye. Hienoista ja sujuvista juhlista annamme parhaat 
kiitoksemme juhlien järjestelytoimikunnalle:  Kari Lehto, 
Elina Niemi, Jouko Huida, Satu Lamponen, Tiina Vuorela 
ja Seppo Kaikkonen! 

Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenrekisterissä on nyt 765 jäsentä. Vuosi-
kokous 2009 päätti, että jäsenmaksut ovat ennallaan: jäsen 
20 €, veteraani ja opiskelija 10 € ja yritysjäsen 200 €. 
Jäsenmaksulaskut laitan liikkeelle ensi vuoden alussa.
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SVY:n asiamies ja konttori

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

  

Jäsenistö ja jäsenrekisteritiedot

Hallitus hyväksyi 4.11.2009 seuraavat uudet jäsenet 

Kallio, Riku  Leinovalu Oy   
Ristimäki, Tero  Leinovalu Oy   
Janhunen, Jussi  Tampereen kaupunki  
Virtanen, Juhani  Leinovalu Oy   
Lehto, Ville  Leinovalu Oy   
Salo, Jukka  Metso Foundries Jyväskylä Oy      
Rimmi, Tapio  Componenta Pietarsaari Oy 
Äyräs, Kalle  Novacast Oy   
Maaranen, Petteri  Tevo Oy    
 
Hallitus ja asiamies toivottavat teidät tervetulleiksi mu-
kaan yhdistyksen toimintaan!

Opintopäivät
Opintopäivät ovat Tampereella hotelli Cumuluksessa Kos-
kikatu 4.–5.2.2010, hotellissa on 30 pysäköintipaikkaa. 
Lähin pysäköintitalo on Tammerkosken toisella puolen 
oleva Keskustorin P-Frenkell, jonne on saatavissa hotellin 
vastaanotosta sopimushintaisia pysäköintilipukkeita. Opin-
topäivätarjous on toisaalla tässä lehdessä.  Tule Sinäkin 
mukaan!

Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2010!

Rauno Sippel
asiamies

Riihinen Marko, puheenjohtaja Isokääntä Jani, varapuheenjohtaja

Levander Juha

Vehmaa Veli

Jääskeläinen Antti 

( Hannu Jylhän varahenkilö)

Seuraava Valimoviesti 
1 • 2010 -lehti on 
matrikkelinumero.

Ilmoita mahdollisesti muuttuneet
tietosi asiamiehelle 

viimeistään 31.1.2010.

SVY:n hallitus
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Paavo Tennilän 
rahasto 
jakaa stipendejä€€

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry julistaa 
Paavo Tennilä stipendirahaston stipendit haettavaksi. 

Kirjalliset hakemukset toimitetaan 15.01.2010 mennessä SVY:lle osoitteeseen 
Kiiskintie 11, 17200 Vääksy. 

Hakemukset osoitettaan Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitukselle. Hakemus voi 
olla vapaamuotoinen, mutta siitä tulee ilmetä selkeästi olennaisimmat tiedot hakijasta ja 
selvitys siitä, miksi tai mihin tarkoitukseen stipendiä anotaan. 

Otteita säännöistä:

3 §.  Rahaston tarkoituksena on stipendien, matka-avustusten ja tunnustuspalkintojen 
avulla tukea Suomen valimoteollisuuden teknistä, taloudellista, ympäristöllistä ja henkilös-
töpoliittista kehitystä sekä edistää SVY:n säännöissä mainittuja tarkoitusperiä.
5 §.  Rahastosta jaetaan varoja SVY:n hallituksen päätöksien perusteella siten, että sekä 
pääoman tuottoa että pääomaa käytetään, kuitenkin enintään 1/10 rahaston alkuperäi-
sestä peruspääomasta vuodessa
6 §. Rahastosta jaetaan varoja seuraaviin tarkoituksiin:
tunnustuspalkintoja ensisijaisesti valimoalan opiskelijoille sekä valimoteollisuutta ja/tai 
SVY:n toimintaa edistäneille nuorille, alle 30 -vuotiaille valimoalan henkilöille,
stipendejä opintomatkoihin, tutkimuksiin ja julkaisutoimintaan,
stipendejä ammatilliseen pätevöitymiseen,
muihin kohteisiin, joiden SVY:n hallitus katsoo täyttävän kohdan 3. vaatimukset,
ei hallinnointiin.
8 §.  Stipendien ja tunnustuspalkintojen jakotilaisuuksia voivat olla mm. SVY:n, lahjoittaji-
en tai oppilaitosten järjestämät tilaisuudet.
10 §.  Stipendit on nostettava ja käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä.  Mah-
dolliset lykkäyspyynnöt on esitettävä SVY:n hallitukselle.
11 §. Muiden kuin tunnustuspalkintojen saajilta edellytetään raportointia SVY:n jäsenleh-
dessä tai muulla tavoin.

Mikäli stipendinhakijalla on kysyttävää, asiamies vastaa kysymyksiin ja lähettää pyydettä-
essä stipendirahaston säännöt kokonaisuudessaan.
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opintopäivät 2010

Uusien haasteiden äärellä 
tarvitaan uusia ideoita ja 
avoimia ajatuksia. 
Tulevaisuuden tekijät 
kokoontuvat 
ensi helmikuussa 
Tampereelle 
vuosittaisille SVY:n talviopinto-
päiville. 

Luennoitsijoiksi on 
tällä kertaa saatu 
alan asiantuntijoita sekä 
Suomesta, Skandinaviasta ja 
Euroopan eri laidoilta että 
kauempaakin. 

Myös mallinvalmistuksen 
uudet tuulet ja ideat 
ovat myös vahvasti esillä. 

Koulutuspäiville 
kokoontuu 
siis tänäkin vuonna 
vahva edustus 
suomalaisen 
valimoalan kovia 
asiantuntijoita ja tekijöitä 
valimoista mallitekijöihin 
sekä materiaalitoimittajiin.

Torstai 4.2.2010

Aika
9.30 Ilmoittautuminen Cumulus Koskikatu
10.00 Flow of the liquid steel and its infl uence to 
 casting defects
 Colin Blackburn, CTI
  
12.00 Lounas

13.00 RP ja 3D-tulostus mallin valmistuksessa 
 Janne Salmela, Pro-Line
13.45 Magma-simuloinnin uudet piirteet  
 Magnus Wessen, Magma/ Swefors
14.45 Kahvi
15.00 Holotex-kanavistot   
 Jan Sällström, Foseco
15.30 Keraamihiekat   
 Tomi Peräsaari, TKK
16.15 Cerabeds-tuotteet   
 Nuket Sezer-Critchley, CTI  
17.00 Päätössanat    
 Ilkka Rytky, Metso Minerals Oy
 Lokomo Steel Foundry

17.30 Sauna Cumulus Koskikatu
19.30 Illallinen

Perjantai 5.2.2010

9.00 Latests foundry interests in US  
 Malcom Blair, SFSA
11.00 Kanavistotiilet – vaikutus valujen laatuun 
 Karl Ableidinger, Reframo
11.45 Uudet valumallien muovimateriaalit  
 NN ja Ari Arjala, SIKA
  
12.30 Lounas
 
13.30 Suuret CNC- ja polystyreenimallit  
 Magnus Lill, Scan-mould
14.45 Robotiikka mallinvalmistuksessa ja uudet mallitekniikat 
 Toni Häkkinen / Fastems 
15.30 Päätössanat    
 Ilkka Rytky, Metso Minerals Oy
 Lokomo Steel Foundry
     

Valeita läheltä ja kaukaa
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Valeita läheltä ja kaukaa 

Koulutuspäivät Cumulus KOSKIKATU, Tampere 4.–5.2.2010 

I L M O I T T A U T U M I S L O M A K E

Nimi: ____________________________________Jäsen n:o  (osoitetarrasta):_________________________

Yritys:__________________________________________________________________________________________________________

       
Opintopäiväpaketti, jäsen               280   eur (__)   ___________eur 

Opintopäiväpaketti, jäsen   280  eur           (__)  ___________eur 
ei hotelliyöpymistä 

Opintopäiväpaketti, ei jäsen  320  eur (__)  ___________eur 

Opintopäiväpaketti, ei jäsen  320  eur (__)  ___________eur 
ei hotelliyöpymistä 

1 -hengen huone       101   eur/hlö (__)  maksetaan Cumulukselle 

2 -hengen huone             72   eur/hlö  (__)  maksetaan Cumulukselle 

Illallinen, alko       70   eur (__)   ___________eur 

Illallinen, vesi          45   eur  (__)  ___________eur 

Opintopäiväpaketti sisältää luennot, 
luentomonisteet, iltapäiväkahvin,
2 kertaa lounaan sekä saunan   Yhteensä ___________eur
               
ERIKOISTOIVOMUKSET:

Huonetoveri:____________________________________________________________

Ruokarajoitukset jne______________________________________________________ 

Päiväys ____. _____. 20  ___  Allekirjoitus ____________________________________

Ilmoittautumislomakkeen on oltava viimeistään perjantaina 15.01.2010 perillä.  Asiamies toivoo, 
että lähetät lomakkeen sähköpostin liitteenä osoitteeseen rauno.sippel@svy.info.  Lomakkeen saa 
helposti imuroitua kotisivuiltamme. Mikäli sähköpostilla ilmoittautuminen ei käy, voit faksata 
lomakkeen SVY:n faksinumeroon 03 – 7669 736. Kirjeitsekin voit ilmoittautua osoitteeseen SVY, 
Kiiskintie 11, 17200 VÄÄKSY. 

Kaikki maksut on suoritettava viimeistään perjantaina 15.01.2010 tilille Nordea 101230 - 73211. 
Käytä maksuviitteenä viisinumeroista jäsennumeroasi ja 903000 (esim. 13579 903000). Jos yritys 
maksaa useamman jäsenen osallistumisen yhdellä suorituksella, käytä viitteenä 903000 ja lähetä 
erillinen osallistujalista.

Varauksesi on voimassa, kun maksusi on suoritettu ja ilmoittautumislomake on palautettu ohjeita 
noudattaen. Lisätietoa antavat asiamies Rauno Sippel, 040 760 1520 tai koulutustoimikunnan 
puheenjohtaja Ilkka Rytky, 040 8656928. 
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Arto Riihimäki (vasemmalla) istahti Baskimaassa käydessään vaiteliaan miehen viereen.
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in memoriam

SVY:n vuosikokouksessa Kotkassa 2009 saimme kuulla yllät-
tävän suru-uutisen. Insinööri Risto Sakari Niskanen Lapuan 
Valun tehokaksikon vanhempi veli on poistunut joukostamme.

Risto menehtyi vaikean sairauden seurauksena 9.6.2009 
Lapualla. Hän oli syntynyt 21.4.1941 kolmannen polven vali-
momiehenä Lapualla ja ehti johtaa nykyistä yritystä toimitus-
johtajana yli 40 vuoden ajan.

Jäsenrekisterin luoja

SVY:n ansiomerkki Ristolle myönnettiin 1994 Raahessa pide-
tyissä Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen vuosikokoukses-
sa. Ansiomerkkiä myönnettäessä mainittiin Riston erityisesti 
luoneen ja hoitaneen yhdistyksemme jäsenrekisteriä useita 
vuosia. 

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen kokouksessa Lah-
dessa 1982 oli silloinen asiamies Krister Collan harmitellut 
rekisterinpidon vaikeutta ja silloin Risto Niskanen tarjoutui 
hoitamaan yhdistyksen rekisteriä. 

Mainittakoon, että Risto Niskanen rakensi silloin tarkoi-
tukseen oman tietokoneen ja loi tietoteknisen järjestelmän, 
jonka avulla jäsenistömme tiedot olivat aina ajan tasalla. Tä-
män järjestelmän Risto rakensi vuosia ennen, kuin alkoi esiin-
tyä ensimmäisiä varsinaisia tietoteknisiä ko. sovellutuksia. 
Jäsenrekisteriä hän ylläpiti 11 vuotta, jonka jälkeen silloinen 
yhdistyksen asiamies Kari Seppälä jatkoi umpihankeen luotua 
polkua eteenpäin.  

Opintomatkat

SVY:n matka-aktiviteetteihin, opinto- ja tutustumismatkoihin 
kotimaassamme ja ulkomailla, Risto osallistui kiitettävän 
tarmokkaasti. 

Risto Niskanen ehti osallistumaan kaikille ulkomaisille 
opintomatkoille vuodesta 1968 lähtien ja näitä matkoja on eh-
tinyt olla melkoinen määrä. Matkan perustelu ei suinkaan ol-
lut pelkästään matka, vaan jokaisesta matkasta piti aina löytää 
jotain, jota voi soveltaa omassa yrityksessä Lapuan Valussa. 

Jäämme kaipaamaan tuota jörön ystävällistä, teknisiin 
vempaimiin alati innostuvaa, Risto Sakari Niskasta ja jokai-
sella SVY:n matkalla mukana olleella valimoalan tinkimätön-
tä taitajaa. Matkoista puuttuu tulevaisuudessa jotain oleellista, 
kun Ristoa ei enää ole.  

 

Kari Pohjalainen
Lepaa

 

Risto Sakari Niskanen



11VALIMOVIESTI 4 • 2009



12 VALIMOVIESTI 4 • 2009

Tuntuu ihmeelliseltä, että Antti Valonen täytti 
vasta 80 vuotta marraskuun 27. päivä. 
Mies on ollut niin monessa mukana, että 
meriittejä riittäisi kirjattavaksi ainakin kolmen 
eri henkilön ansioluetteloon.

Ennen kaikkea Valonen on yhdistysmies. Vaikka viime 
vuosina aktiviteetteja on täytynyt hiukan rajoittaa, niin 
edelleen hän toimii aktiivisesti useissa yhdistyksissä. Yh-
teenlaskettu aika eri yhdistyksissä lähentelee miehen ikä-
vuosia. Yhdistysten kirjo heijastaa vahvasti Valosen omia 
kiinnostusten kohteita, kuinkas muuten. Mukana on ollut 
vuosien saatossa metsästysalan, pelastuspuolen, Teknisten 
liiton ja museoalan yhdistyksiä. Lisäksi reserviläistoiminta 
on ollut sydäntä lähellä. Ihan oma lukunsa on keräilyhar-
rastus. Valosen kotoa löytyy mm. harvinaisia kolikoita, 
postimerkkejä ja valokuvia, jotka on siististi järjestetty. 
Valonen kuuluukin itseoikeutetusti Karkkilan kotiseutuyh-
distyksen keräilyjaokseen. Suurin intohimo harrastusten 
puolella lienee keräilyn ohella metsästys: kodin takkahuo-
neen seinustalla on erilaisia eläinten sarvia ja täytettyjä 
eläimiä.

Suurimmalla intohimolla Valonen on kuitenkin suhtautunut 
valimotoimintaan ja etenkin Högforsin tehtaaseen, jonka 
palvelukseen hän astui isänsä ja veljiensä vanavedessä. 
Ennen työuraa Valonen suoritti tehtaan ammattikoulun ja 
sen jälkeen teknillisen koulun Helsingissä. Högforsia hän 
palveli 40 vuotta, ensin piirtäjä-suunnittelijana, lopuksi 
suojelupäällikkönä ja siirtyi eläkkeelle 1986. Työssään 
Valonen tunnettiin voimakastahtoisena, tinkimättömänä ja 
karismaattisena persoonana, joka ajoi omaa asiaansa hellit-
tämättömästi läpi. Hän ei pelännyt istua samaan neuvotte-
lupöytään isompiarvoisten ja -palkkaisten herrojen kanssa. 
Peräänantamattomuudesta huolimatta huumori ja pilke 
silmäkulmassa säilyivät tiukoissakin tilanteissa. Nämä 
piirteet ovat Valoselle tunnusomaisia vieläkin.

Kun eläkeelle jääminen Högforsilta koitti, ei edessä ollut 
suinkaan toimettomuus. Jo muutaman vuoden ajan, lähinnä 
Olavi Lieden aloitteesta SVY:n piirissä oli herätelty hanket-
ta Suomen Valimomuseon perustamisesta. Yrjö Lehtonen 
pyysi Valosta hankkeen puuhamieheksi, kun yhdistys ko-
kousti Karkkilassa vuonna 1986. Perustettiin SVY:n mu-
seotoimikunta, johon kuului Valosen lisäksi Olavi Liesi ja 

Antti Valonen 
80 vuotta

merkkipäivä

Högforsin ammattikoulun oppilaita maakaavaamossa. Toinen vasem-
malta on nuori Antti Valonen.

Högforsin teknisen kerhon miestarjoilijat vappujuhlassa vuonna 1960. 
Valonen ensimmäinen vasemmalta.
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Kaino Suuronen. Museotyö oli Valoselle jo entuudestaan 
tuttua, sillä tehtaan suojelupäällikön toimenkuvaan oli kuu-
lunut tehtaan oman museon hoitaminen. Hyvin pian eikä 
suinkaan ansiotta Valonen tunnettiin nimellä Mr Valimomu-
seo.

Pian perustettiin museon ylläpitäjäksi Suomen Valimomu-
seosäätiö, joka koostuu SVY:n lisäksi Karkkilan kaupungin 
ja Componentan edustajista. Säätiön voimahahmona Valonen 
toimi reilusti yli vuosikymmenen. Työ alkoi esineiden ke-
räämisellä ja siinä hommassa Valonen oli yhtä peräänanta-
maton kuin aina ennenkin. Ehkä-tilanteita seuranneista 
uuvuttavista neuvotteluista Valonen poistui poikkeuksetta 
voittajana. Esineitä haalittiin ympäri Suomea ja kaikki 
saatiin lahjoituksina. Hyvä esimerkki oli, kun Högforsin 
laboratorion pöydät kannettiin suoraan tehtaalta museon 
perusnäyttelyyn. Vaikka aktiivinen työ museon hyväksi on 
jo päättynyt, edelleenkin Valosen apuun on turvauduttu 
tiedollisten tai esineellisten puutteiden täyttämisessä. Antti 
Valonen on yksi merkittävimmistä museon kokoelmiin 
esineitä ja kuvia lahjoittaneista henkilöistä.

Esineiden lisäksi museo on tarvinnut rahaa pystyäkseen 
ylläpitämään toimintojaan. Lukuisat ovat kerrat, kun Antti 
Valonen on ollut kehittämässä, joskus hellästi muiden var-
paille astuen, museon talouden pelastaneita myyntiartikke-
leita. Kaksi esinettä ansaitsee erityisesti tulla mainituksi. 
Ensimmäinen on kuudesta teräspikarista, sorsalampusta ja 

pronssisesta alustasta koostunut ns. valurin tähkä, joita 
Valonen kävi omatoimisesti myymässä usealle valimonjoh-
tajalle. Toinen esine on sillipannu, museon talouden nykyi-
nenkin selkäranka, jota Karkkilan valimo valmisti 1990-
luvun alussa ensi alkuun erään karkkilalaisen kulttuuriyh-
distyksen toimeksiannosta, mutta varsin pian lähes yksin-
oikeudella Suomen Valimomuseolle.

Suomen Valimoteknisen yhdistyksen suuntaan Valonen on 
ollut aktiivinen muullakin tavoin kuin museon yhteydessä. 
Hän osallistui vahvalla panoksella mm. SVY 50-vuotishis-
toriikin kokoamiseen vuonna 1997. Lisäksi Valonen on 
kirjoittanut SVY:n julkaisemaan Valimoviestiin juttuja 
säännöllisesti aina tähän vuoteen saakka. Ei ihme, että hänet 
nimettiin yhdistyksen 50-vuotisjuhlan yhteydessä SVY:n 
kunniajäseneksi.

Kaikille Valimoviestin lukijoille tuttu Paavo Tennilä kiteyt-
ti Antti Valosen persoonan parhaalla mahdollisella tavalla 
kymmen vuotta sitten: ”On kahdenlaisia henkilöitä, julista-
jia ja toteuttajia. Antissa ovat yhdistyneet loistavalla tavalla 
nämä molemmat ominaisuudet”. Tämän toteamuksen alle-
kirjoittaa mielihyvin tänäkin päivänä.

Janne Viitala

Mr Valimomuseo (oikealla) ja Valimo-
museon avajaiset keväällä 1989.
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Beijers G&L Oy
Calderys Finland Oy

Foseco AB
Karkkilan Malliapu Oy

Line-Ma Oy
Mallikolmio Oy

Malliveistämö Veijo Karttunen ky
Meca-Trade Oy
Nor-Maali Oy
Oy Diaco Ab
Oy Lux Ab
Peiron Oy

Sacotec Components Oy
Sepikon Oy

SP Minerals Oy Ab
Suutarilan Valimo Oy

TEK-MUR Tekninen Muuraus Oy
Uudenkaupungin Rautavalimo Oy

Webacem Oy

Suomen Valimomuseo
Teknillinen korkekoulu, valimotekniikka

Teknologiateollisuus ry, valimoiden toimialaryhmä
Valimoinstituutti

sekä
SVY:n hallitus, 

asiamies,
toimikunnat ja 

Valimoviestin toimitus

Hyvää joulua Valimoviestin
lukijoille toivottavat
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Vuosikokous 2009
Kotkan merimaisemissa

Vuosikokouksen puheenjohtajana Kotkan Hörypa-
nimon tiloissa toimi Jyrki Järnstedt.

Ingvar Hallgren Ruotsista välitti kokoukselle SGF:n 
terveiset.
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►

Kari Pohjalainen ojensi SVY:n viirin Mallijaoston 
monivuotiselle puheenjohtajalle Mikko Ojaselle

Kotkan kaupungin tervehdyksen kokoukselle toi 
kaupunginjohtaja Henry Lindelöf.

Matti Haaralan esitelmä Laatu, ympäristö, tur-
vallisuus: Sulzerin tapa...
 

... ja Johannes Vierimaan esitelmä Hiekkavalun 
aika on ohi, kiinnostivat vuosikokousväkeä.
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Mallijaosto piti oman vuosikokouksensa. 
Kuvaan mahtuivat Kari Lehto, Toni Häkkinen,  
Jouni Mattsson, Jyri Bäckman, 
Veijo Karttunen (vain hiha näkyvissä)  ja
Mikko Ojanen. 

Kari Pohjalainen, Veijo Karttunen, Jouni Mattson ja 
Mikko Ojanen. 

Juhani Orkas, Mika Rouhiainen, Hannu Mäkeläinen 
ja Petri Rakkolainen.

Seppo Kaikkonen, Satu Lamponen, Tiina Vuorela 
ja Elina Niemi.

Illallinen nautittiin 
Kotkan Höyrypanimolla

Lasse Nybergh ja Ingvar Hallgren puolisoineen. 
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Möljän Pöljät tekivät tandem-pyörän... ja käkikellon.

Kari Pohjalaiselle annettiin Paratiisi-valu (ks.
lehden kansi) kiitokseksi monivuotisesta toi-
minnasta mallijaostossa. Mikko Ojanen ja Mar-
ko Riihinen luovuttivat teoksen. 

Taikuri Markku Purhon temput lumosivat.

Castel orkesteri tahditti illan.

Pöydissä paloivat SVY-kynttilät.
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suomalainen valimotoiminta 
maapalloistuu, 3. osa

Keycast ja suomalaiset valimot maailmalla

Seitsemän suomalaista valimoyritystä harjoittaa tällä het-
kellä valujen valmistusta ulkopuolella Suomen rajojen. 
Tämän artikkelisarjan tarkoitus on kertoa niiden toiminnas-
ta ja historiasta sekä selvittää syitä, miksi ja miten maail-
malle on menty.

Tämä artikkeli perustuu pääosin toimitusjohtaja Simo 
Jutilan ja kaupunkineuvos Yrjö Reinilän kanssa käymiini 
keskusteluihin. Lisäksi lukuisat muut ihmiset ovat antaneet 
tietoja, kirjallisia dokumentteja ja valokuvia kirjoittajan 
käyttöön. Heille kaikille osoitan kiitokseni. Kuva 1. 

Keycastin strategia ja päämäärä

Keycastin strategia pohjaa eräiden henkilöiden ajatuksiin 
1990-luvulla. He näkivät potentiaalisen mahdollisuuden 
uudelleenjärjestelyjen kautta saavuttaa sellaista kilpailuetua, 
jota muilla sillä hetkellä Pohjoismaissa ei ollut. Tämä uu-
delleenjärjestely tarkoitti sitä, että tuomalla riittävän monta 
saman alan toimijaa yhteisen sateenvarjon alle, luodaan 
riittävän pitkälle menevälle erikoistumiselle mahdollisuudet. 
Keskeinen osa tämän erikoistumisen strategiaperusteista 
tulee materiaalipohjasta. Startissa siis ei ollut kyse siitä, 
että oli ensisijaista päästä ulkosuomalaiseen valmistukseen, 
vaan siitä, että näistä yrityksistä nyt sattui kaksi olemaan 
Ruotsissa. Ja oikeastaan tämä maantieteellinen läheisyys 
teräsvalualalla onkin hyvä asia. 

Jo muutaman vuosikymmen on alalla puhuttu, erityises-
ti juhlapuheissa ja lehtikirjoituksissa, jatkojalostamisen 
tärkeydestä ja mahdollisuudesta valimoille. Keycast on 
huomannut juhlapuheiden lisäksi tällä saralla myös konk-
reettisia aikaansaannoksia ja halua aidon verkottumisen 
suuntaan, on koneistamisen suhteen tehty myös investoin-
teja. Keycast hankki omistukseensa modernin koneistusteh-
taan Ruotsista. Nyt Keycast pääsee toimittamaan asiakkail-
leen heidän haluamiaan ”isompia kokonaisuuksia” eli tässä 
tapauksessa teräsvalospohjaisia valmiita komponentteja. 
Myös karkeakoneistus on jo kauan ollut integroituna Keycast 
Kohlswa AB:n tuotantoprosessiin. Siellä mielletään karke-
akoneistus enemmänkin tuotteen puhdistukseksi.

Tällä hetkellä vallitseva markkinatilanne on tehnyt Key-
castissa sen, että voimakkaan kasvun ja levittäytymisen 
aika on vähäksi aikaa eletty. Nyt on pieni hengen vedon 
aika, ei juurikaan suunnitella laajentumisia. Keycastin hal-

Keycast konserni  

Ruona Oy, joka nykyisin tunnetaan nimellä 
Keycast, aloitti toimintansa vuonna 1919. 
Yhtiön rauta- ja metallivalimossa suoritettiin 
ensimmäinen valu marraskuun 2. päivänä 
vuonna 1920. Tästä hetkestä on siis melkein 
päivälleen 89 vuotta. 

Keycast konsernin teräsvalimot sijaitsevat 
Raahessa, Kolsvassa ja Ljungbyssä sekä 
konepaja Halmstadissa. Lisäksi konserniin 
kuuluu maailmanlaajuisilla markkinoilla 
operoiva Combi Wear Parts AB. Ja komeat 
ovat perinteet näillä yrityksillä. 
Kolsvan yksikön juuret ovat yli 450 vuoden 
takana, Ljungbyn yksikkö viettää 
100-vuotisjuhlaansa vuonna 2013. 
Combi Wear Partsin juuret yltävät aina 
Boforsiin saakka. Nykymuotoinen Keycast 
toimitti teräsvalutuotteita viime vuonna 
yhteispainoltaan 11 000 tonnia, siinä työs-
kenteli 340 ihmistä ja konsernin laskutus oli 
reilut 60 miljoonaa euroa. 

Olavi Piha

monipuolinen teräksenvalaja



21VALIMOVIESTI 4 • 2009

Kuva 1. Raahen valimossa toimitusjohtaja Simo Jutila ja 
valimon johtaja Timo Kronqvist.

litus koostuu seuraavista henkilöistä: Tomasz Glowacki (pj.), 
Fabio Pesiri, Antti Lehtinen sekä varajäsen Adam Pietrusz-
kiewicz. 

Keycast Raahe Oy

Valimon käytössä olevat valmistusmenetelmät ovat käsi-
kaavaus ja kuorikaavaus. Käsikaavauksessa päästään toimi-
tuspainoon 4 tonnia. Kaavaushiekkana käsikaavauksessa 
ovat kvartsi- ja zirkonihiekat ja sideaineena AlpHaset-me-
netelmä. Kuorikaavauksen tyypillinen painoalue on 10…50 
kiloa. Keernat kuoreen valmistetaan vesilasi/CO2 sekä 
kuorikeernamenetelmällä. Sulatusuunien koot ovat 1 tonni, 
2 tonnia ja 3 tonnia, joita kaikkia on 2 kappaletta. 

Raahe palvelee massa- ja paperiteollisuuden kone- ja 
laitetoimittajia, venttiili- ja pumpputeollisuutta, kemian 
teollisuutta ja koneenrakennusteollisuutta. Kuva 2.

Vuosi 1999, 
Ljungby Stålgjuteri AB liittyy perheeseen

Raahen Teräsvalimo Oy ja AB Ljungby Stålgjuteri yhdisti-
vät voimansa vuodenvaihteessa 1998/1999 tehdyllä yritys-
kaupalla. Ljungbyn teräsvalimo kuului tuolloin JOT Com-
ponents-konserniin. Valimossa on tuorehiekkakaavaus, joka 
on tehokkaimmillaan lyhyissä ja keskipitkissä sarjoissa. 
Kappaleiden painot voivat nousta aina 350 kiloon saakka. 
Ostohetkellä yritykseen kuului myös Ljungbyn kaupungin 
teollisuusalueella sijaitseva kuorikaavausvalimo, mutta se 
irrotettiin vuonna 2004 hallinnollisesti Keycastista ja liitet-
tiin osaksi Combi Wear Partsia, (kts. alla). Ljungbyssä si-
jaitsevat molemmat valimot ovat keskittyneet kulutusta 
kestävien ja matalasti seostettujen valuterästen valmistami-
seen. Myös muokkauslujittuvia teräksiä ja mangaaniteräksiä 
valmistetaan. Kuva 3.

Kuva 3. Ljungbyn kaupunki sijaitsee keskisessä 
Etelä-Ruotsissa Ljungbyn kunnassa ja Keycast 
Ljungby AB:n valimo taas sijaitsee aivan kaupungin 
keskustassa. Valimon kapasiteetti on 3500 t/v. 

Kuva 2. Raahen valimo on erikoistunut korkeasti seos-
tettuihin teräslaatuihin, joita ovat ruostumattomat, ha-
ponkestävät ja kuumalujat teräkset. Myös hiiliteräkset ja 
nuorrutusteräkset kuuluvat tuotanto-ohjelmaan. Valimon 
kapasiteetti on 1500 t/v.

►
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Vuosi 2000, 
Kohlswa Seriestål AB ostetaan 

Keycast Kohlswan käytössä on kuorikaavausmenetelmä, 
jossa kuoren koko on 1020*720*300/300mm. Tämä mene-
telmä on tehokkaimmillaan, kun valmistetaan pitkiä ja 
keskipitkiä sarjoja. Kappaleet voivat painaa jopa 350 kiloa. 
Valimon erikoistumisen alueita ovat kuuman kestävät laadut 
energia- ja kierrätysteollisuuden tarpeisiin sekä lujat teräs-
laadut on- ja off-road ajoneuvoihin. Kuva 4. 

Vuosi 2000, 
Combi Wear Parts AB:n liiketoiminta ostetaan

Combi Wear Partsin asiakkaat ovat maansiirto-, ruoppaus 
ja kaivannaisteollisuuden suuryrityksiä. Yritys toimii maa-
ilmanlaajuisesti ja sen juuret ovat Bofors-yhtiössä. Tuottei-
ta myydään maailmanlaajuisesti. Bisneslogiikka on aivan 
toisenlaista kuin alihankintavalimoissa. Noin 5 vuotta sitten 
Ljungbyn kuorikaavausvalimo täydennettiin ehjäksi ja 
toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämän jälkeen se liitettiin 
osaksi Combi Wear Partsia. Kuvat 5 ja 6. 

Vuosi 2008, 
Mekoteknik AB ostetaan 

Keycast Meko AB on monipuolinen ja kyvykäs CNC-ko-
neistaja, jonka painoalue yltää keskiraskaaseen kokoluok-
kaan. Koska yrityksellä oli ennestään hyvin suurelta osin 
valuteräspohjaisia komponentteja tuotannossaan, on sopeu-
tuminen ja sulautuminen Keycast-perheeseen ollut varsin 
mutkatonta. Komponenttien ostajat ovat olleet kaupasta 
mielissään, sillä tuottaahan uusi yritys aidosti helpomman 
ja riskittömämmän vaihtoehdon kuin entinen kahden yri-
tyksen kanssa toimiminen. Kuva 7.

Uhka Kiinasta?

Joillakin aloilla on uhka kiinasta todellinen ja ehkä toteu-
tunutkin täydessä laajuudessaan. Teräsvalujen osalta on vain 
niin, että lähimenneessä opittiin tietyt reunaehdot, jotka on 
hyväksyttävä ja opittava, jotta toiminta kaukaisten toimijoi-
den kanssa oikeasti onnistuisi. On paljon sellaisia bisnes-
alueita, joissa paikallisille toimijoille on hyvinkin sijaa 
toimia nyt ja myös tulevaisuudessa. Tällaisia teräsvalualal-
la ovat yksittäis- ja piensarjatuotanto tilausohjautuvasti, 
nopeasti, luotettavasti sekä räätälöidysti. Kun edelliseen 
lisätään vielä erikoiset valuteräkset ja asiakkaan kanssa 
tehtävä tuotekehitystyö, tällaisten tuotteiden hankkiminen 
maapallon toiselta puolelta kasvattaa haastetason erittäinkin 
korkeaksi. Ehkäpä asian voisi tiivistää näin: ”Halvin ei aina 
ole edullisin vaihtoehto”.

Teräsvalimoteollisuus keskittynyt?

Voisi siis ajatella, että onko teräsvalimokenttä keskittynyt 
viimeisen 10 vuoden aikana. Ehkäpä on vähän näinkin. 
Mutta katsotaanpa mitä on sen asiakaskunnassa tapahtunut: 

Kuva 4. Keycast osti vuonna 2000 Kohlswa Serieståhlin 
koko osakekannan, jolloin yrityksen nimi muuttui ja syntyi 
Keycast Kohlswa AB. Kolsva sijaitsee keskisessä Ruotsis-
sa, Tukholman korkeudella. Valimon kapasiteetti on 6000 
t/v.

Kuva 5. Keycast toteutti kesällä 2000 Combi Wear Part-
sin kanssa liiketoimintakaupan. Combi Wear Parts on 
kulutusta kestävien tuotteiden ja järjestelmien kehittäjä, 
suunnittelija, valmistaja ja toimittaja. Yritys vastaa myös 
tuotteiden varastoinnista ja tarvittaessa nopeasta toimi-
tuksesta. Kuvassa on Kristinehamnissa sijaitseva CWP:n 
tehdasrakennus.

Kuva 6. Combi Wear Partsilla on omia suojattuja tuotteita, 
jotka ovat kaivinkoneiden hampaat ja kiinnittimet, jotka 
ovat kuvassa. Combi Wear Partsin oma valimo sijaitsee 
Ljungbyssä, jossa kuorikaavauslinjalla valmistuvat tuotteet 
aina 30 kiloon saakka ja toiminta on tehokkaimmillaan 
pitkissä sarjoissa. Valimon kapasiteetti on 5000 t/v. Valimo 
on ns. in-house valimo, ehkä suomenkielinen vastine voisi 
olla tuotetehdas. 
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otetaan esimerkiksi nykyinen Metso. Se oli vielä vähän 
aikaa sitten Valmet, Lokomo, Tampella, Jylhävaara, Sunds 
Defi brator, Svedala ja vaikka mitä muuta. Tämä uusi Metso 
toimiikin nyt aivan eri tavalla kuin nämä kymmenet eri 
yritykset yksinään. Keycastilla uskotaankin, että tämä vali-
moiden yhdistyminen yhdeksi yritykseksi on mahdollistanut 
aidon erikoistumisen, joka vahvistaa kaikkien osa-alueiden 
kilpailukyvyn perusteita. 

Tuotekehittely on pitkäkestoinen prosessi

Kaikissa Keycastin yksiköissä tehdään jatkuvaa tuotannon 
ja tuotteiden kehittämistä. Asiakkaiden kanssa tehdään 
tuotannossa olevien tuotteiden parantamista valaminen, 
koneistaminen ja muut asiakkaan tarpeet huomioiden. Yhtiö 
palvelee uusien tuotteiden kohdalla kokonaisvaltaisesti, 
jolloin toimittajana se osallistuu tuotteen suunnitteluun 
sekä vastaa valumallien hankinnasta ja varastoimisesta sekä 
valuprosessista. 

Raaheen on keskitetty materiaaliset kehitystoimet. Ke-
hityksen alla on mm. erittäin kova teräs, jossa kovuusalue 
liikkuu tasolla HB 450…500. Vaikka teräs on näin kova, se 
kuitenkin on sitkeä ja hitsattava, sillä hiilessä päästään 
reilusti alle 0,30 %. Lisäksi kovuus menee tavallista syvem-
mälle, sillä karkeneminen tapahtuu jopa tuuman syvyyteen 
saakka. Tämä on erinomainen asia, kun valmistetaan kulu-
tusta kestäviä tuotteita. Valimon päällikkö Kronqvist mai-
nitsee, että kulutusteräsmarkkinoilla tällaiselle materiaalil-
le on selkeä tilaus, sillä nykyisissä hitsatuissa levyrakenteis-
sa ilmenee hitsatulle rakenteelle tyypilliset väsytyskesto-
ongelmat. 

Toinen kehityksen alla oleva teräs on LEAN LDX TM. 
Kyseessä on Outokumpu Avestan kanssa tehty lisensiointi-
sopimus, jossa jo markkinoilla olevaa levylaatua valmiste-
taan valamalla. Keskeinen idea on korvata haponkestävän 
teräksen nikkeli muilla austeniittia suosivilla aineilla, joita 

ovat mm. typpi ja mangaani. Teräksen haponkestävyys 
pysyy ennallaan mutta lujuustaso nousee. Tämä mahdollis-
taa kevyemmät rakenteet, joka taas on asiakkaalle mieluinen 
asia.

Raahen valimon historiaa

Vuosi 1918, ajatus konepajasta syntyy 

Elokuun alkupuolella vuonna 1918 vieraili Raahessa ap-
teekkari Wäinö Mäkisen luona yritteliäs helsinkiläinen 
teknikko ja liikemies Juhan Wilhelm Järvinen. Edellisenä 
vuonna Järvinen oli myynyt omistamansa jalkineliikkeen. 
Hän oli pitkän ajan toiminut laivatelakoilla ja siltä pohjalta 
harkinnut oman kone- ja korjauspajan ja ehkäpä telakankin 
perustamista. 

Eräällä iltapäiväkävelyllä Raahen eteläosassa apteekka-
ri Mäkisen kanssa Järvisen huomio kiinnittyi Ruonanojan 
suulla sijaitseviin Lundbergin höyrymyllyn rakennuksiin. 
Mäkinen kertoi Järviselle, että myllyn piipusta ei ollut savua 
noussut viiteentoista vuoteen. 

Siinä Pitkänkarin sillalla virisi noiden parhaassa miehuu-
tensa voimissa olevien miesten mieliin ajatus: siinähän 
olisi valmiit rakennukset konepajaa ja vaikkapa telakkaa 
varten. Pohjanlahti alkoi välittömästi tehtaan tontin rannas-
ta, joten esteetön pääsy merelle oli taattu. Hyvä ajoitus, 
satojen henkilöiden sitkeys ja usko tuotannolliseen toimin-
taan, ja ehkä hieman onnikin, olivat suosiollisia ja niin 
tästä Lundbergin höyrymyllystä oli sittemmin kasvava ny-
kyisin tuntemamme Keycast-konserni. Kuva 8.

Teknikko Juhan Järvinen oli toimen mies. Idea omasta 
konepajasta seurasi häntä seuraavana päivänä Ouluun, jos-
sa hän selvitti Pohjois-Suomen konepajatilannetta. Hän 
totesi, että onhan Oulussa konepaja, mutta sen toimituskyky 

Kuva 7. Mekoteknik AB, nykyiseltä nimeltään Keycast 
Meko AB sijaitsee Halmstadissa Ruotsin rannikolla, 70 
kilometriä Ljungbystä länteen. Sijainti on toimintojen ja 
logistiikan kannalta oivallinen. Miehistö yrityksessä vaih-
telee kuormituksen mukaan, sillä yrityksellä ei ole omia 
tuotteita. Konepajan tuote on koneistuskapasiteetti. Viime 
vuonna töissä oli noin 30 henkeä ja laskutusta yritys teki 
noin 8 milj. euroa.

Kuva 8. Myöhäissyksyllä 1918 saatiin neuvottelut päätök-
seen vuorineuvos Lagerlöfi n kanssa.  Mylly vaihtoi omis-
tajaa ja kauppahinta oli 60 000 markkaa (20 000 euroa). 
Kuvan edessä virtaa Ruonanoja, jonka mukaan yritys sai 
nimensä. Alkuun Ruonanojan annettiin mennä tehdashal-
lien lävitsekin, mutta myöhemmin uomaa on siirretty sen 
alkuperäiseltä paikalta etelämmäksi. 

►
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oli vähäinen. Raahesta etelään mennessä vasta Vaasassa oli 
toiminnassa suurehko konepaja. Järvisen innostus ryhtyä 
konepaja-alalle kasvoi koko ajan. 

Vain vähän aikaa tämän elokuisen iltapäiväkävelyn jälkeen 
sai Järvinen apteekkari Mäkiseltä Helsinkiin sähkösanoman, 
jossa häntä kehotettiin ottamaan johtoonsa paikkakunnalla 
sijaitsevan Mustosen Peltisepänliike omistajan sairauden 
ajaksi. Nykyisin sanottaisiin varmaan, että Järviselle tarjot-
tiin työpaikkaa. Järvinen suostui ehdotukseen. Ja näin her-
rojen Järvinen ja Mäkinen kesken päästiin taas kehittelemään 
ajatusta konepajasta. Näiden miesten toimesta aloitti loka-
marraskuussa vuonna 1918 väliaikainen yhtiö, jonka tarkoi-
tuksena oli ryhtyä harjoittamaan metalli- ja levyteollisuus-
liikettä. Kahden perustajajäsenen lisäksi yhtiön asioita 
hoitivat herrat F. E. Lassila ja J. Teppo. 

Samoihin aikoihin Mustosen Peltisepänliike siirtyi pe-
rusteilla olevan yhtiön hallintaan. Sen tuotannollinen toi-
minta jatkui entisellään. Peltisepänliikkeen rakennukset 
toimivat osoitteessa Pitkäkatu 65, nykyisin kadun nimi tosin 
on Kauppakatu. Toimintaa oli kahdella tontilla, suuremmal-
la tontilla oli tiilinen paja sekä pari vähäistä rakennusta. 
Pienemmällä tontilla sijaitsi pari asuinhuonetta sekä ulko-
huonerakennuksia. Konekanta oli erittäin vaatimaton: 1 
sorvi, 1 pystykarakone, 1 rautahöylä ja vuoden lopulla 
työntekijävahvuus oli parisenkymmentä. Työtä oli raahelai-
sille työntekijöille riittämiin. Vuonna 1918 henkilökuntaa 
oli noin kaksikymmentä, joka jo seuraavana vuonna kasvoi 
lukuun 34.

Vuosi 1919, 
Ruona Oy aloittaa toimintansa

Valtioneuvosto vahvisti 11.1.1919 Ruona Oy:n yhtiöjärjes-
tyksen. Yrityksen osakepääoma oli oleva 300 000 markkaa 
(111 000 euroa). Tämän lisäksi yhtiöjärjestyksessä erikseen 
mainitaan, että yrityksellä on niin halutessaan oikeus korot-
taa osakepääoma kolminkertaiseksi. 

Ruona Oy:n perustava yhtiökokous pidettiin 19.2.1919. 
Ensimmäinen toimitusjohtaja oli apteekkari Wäinö Mäkinen 
ja tekninen johtaja Juhan Järvinen. Mäkinen tosin oli toimi-
tusjohtajana vain vuoden verran, sillä olihan hänellä paik-
kakunnan ainoa apteekki johdettavanaan. Ruona Oy:n toi-
sena toimitusjohtajana jatkoi teknikko Järvinen, mutta hän 
oli toimessaan vieläkin lyhyemmän ajan. Järvisen kaikki 
aika ja tarmo meni teknisten asioiden suunnitteluun, järjes-
telyyn ja johtoon. Niinpä sitten 1.5.1920 kutsuttiin Ruona 
Oy:n ensimmäiseksi varsinaiseksi toimitusjohtajaksi koke-
nut konttorimies Emil Salo. Hänen toimitusjohtajakautensa 
kestikin vuoteen 1928.  

Vuosi 1920, 
uusia avauksia ja valimo aloittaa 

Vuoden 1920 aikana Ruona Oy:n koko toiminta keskitettiin 
uusiin tiloihin. Vanhan myllyrakennuksen alakertaan sijoi-
tettiin kattilapaja, viilaamo ja koneistamo sekä konehuone. 
Yläkertaan sijoitettiin hienopeltipaja, puusepän työhuone, 
rautarakenneosasto ja varastoja. 

Rauta- ja metallivalimo sekä takomapaja tulivat entisen 
myllyrakennuksen voimalaitokseen, joka oli vaatimaton 

siipirakennus myllyn merenpuoleisella seinustalla. Alkeel-
lisissa olosuhteissa valettiin kuitenkin jopa laivakoneiden 
runkoja ja höyrykattiloiden putkia. Valimon maalattia oli 
kuitenkin niin lähellä merenpinnan tasoa, että maasta tihku-
va kosteus tunkeutui toisinaan valuihin ja seurauksena oli 
räjähdys. Näin muotit sitten piti valmistaa uudestaan ja 
suorittaa uusi valu. Valumuotit tehtiin seoksesta, joka sisäl-
si ruisjauhoa, hiekkaa, savea, grafi ittia ja sideaineena maa-
liöljyä tai traania. Putket valettiin käyttäen apuna olkiköyden 
ympärille muotoiltua ”seospötköä”. Toisinaan sattui, että 
valu epäonnistui ja valureiden selityksenä saattoi olla totea-
mus: ”Rotat söivät muotit, siksi ei päästy valamaan”.

Kuva 9.  Ensimmäisen kerran tehtaan tuotteita mainos-
tettiin omassa myyntiesitteessä vuonna 1920. Myös 
valimotoiminta mainitaan esitteen kannessa. Tämä lienee 
ensimmäisiä suomalaisia ”valimoesitteitä”. Nämä na-
vettakärryt Ruona Oy esitteli ensimmäisillä Suomessa 
järjestelyillä Messuilla vuonna 1920. Huomatkaa esittelijän 
pukeutuminen ja uljas ryhti. Muita yrityksen tuotteita olivat: 
maidonkuljetusastiat, maitokannut, puutarha- ja öljykan-
nut, maitovadit ja -siivilät, lypsinkiulut, sangot, suppilot, 
litranmitat, jauhokauhat, rikkalapiot ja lehmänkellot sekä 
varasto-, navetta- ja työntökärryt. Messuilta yhtiön johto 
toi Raaheen näkemyksen, että peltituotteiden valmista-
mista voitiin jatkaa vain siinä tapauksessa, että valmistus 
koneellistetaan.  Ja niin kävi, että peltituotteiden valmistus 
väheni 20-luvun alussa voimakkaasti ja loppui muutamas-
sa vuodessa kokonaan. 
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Kuva 10.  Kuvassa Ruona Oy:n rakennuksia vuodelta 
1920. Kuvassa etualalla vasemmalla on konttorirakennus 
ja sen takana varastorakennus. Oikealla olevassa pitkässä 
rakennuksessa sijaitsivat työpajat.

Jo vuoden valimon perustamisen jälkeen huomattiin valimon 
olevan ahdas. Vuonna 1922 pantiin alulle valimon laajennus, 
jonka yhteydessä valimo sai lisätilaa entisestä pajasta. 

Pieni telakka valmistui vuonna 1920. Ensimmäinen alus 
nostettiin telakalle marraskuussa 1920. Telakalle johtava 
väylä ruopattiin ja tähän tarkoitukseen yhtiö valmisti ruop-
paajan. Ensimmäisenä telakoitumiskautena kymmenelle 
alukselle tarkoitetun telakan koko kapasiteetti oli käytössä. 
Näin Juhan Järvinen oli toteuttanut unelmansa omasta tela-
kasta.

Vuoden 1920 suuriin haasteisiin kuului ammattitaitoisen 
henkilöstön saaminen yritykseen. Juhan Järvisellä oli run-
saasti tuttuja telakoilla ja konepajoissa ympäri Suomen. Hän 
onnistuikin tehtävässään ja päteviä työnjohtajia ja taitavia 
ammattityötekijöitä muutti Raaheen. Työväkeä hankittiin 
muualta Suomesta, koska Raahessa ei tuolloin ollut metal-
lialan ammattimiehiä. 

Alkuajan toimintaa haittasivat johtokunnan erilaiset kä-
sitykset yhtiön kehittämisestä sekä rahoitusvaikeudet. Esi-
merkiksi vuonna 1920 ei erään kerran pystytty maksamaan 
työntekijöiden palkkoja. Rahaa saatiin kuitenkin osakepää-
omaa korottamalla.  Kuvat 9 ja 10.

Vuodet 1921–1925, 
komeaa kasvua ja kehitystä 

Koko 1920 luvun yhtiö suuntasi toimintaansa yhä enemmän 
raskaaseen metalliteollisuuteen. Pääasiallisina töinä olivat 
laivojen korjaus- ja muutostyöt. Myös uusia aluksia ryhdyt-
tiin valmistamaan. Jo vuonna 1921 valmistettiin silloiselle 
puutavarayhtiölle, nimeltään Raahe Oy, hinaaja-jäänsärkijä. 
Muita tuotteita olivat mm: käsi-, höyry- ja moottorikäyttöi-
set vintturit, moottorikäyttöiset varppausalukset, siirto- ja 
katkaisulaitteet, höyrykattilat, höyryhinaajat, uittokalustot. 

Vuodet 1926–1929, 
yrityksen kohtalokkaat vuodet 

Vuosikymmenen puolivälissä monet asiat yhdessä ajoivat 

yrityksen suuriin ongelmiin. Näistä selvittiin juuri ja juuri 
erilaisin rahoitusjärjestelyin ja osakepääomaa korottamalla. 

Toimitusjohtaja Emil Salo ja tekninen johtaja Juhan 
Järvinen ajautuivat pahasti törmäyskurssille. Seurauksena 
oli molempien johtajien sanoutuminen irti toimistaan tou-
kokuussa vuonna 1928. Uudeksi toimitusjohtajaksi kutsut-
tiin tamperelainen insinööri G. M. Fogelholm, joka aloitti-
kin jo saman vuoden heinäkuussa. 

Järvinen oli ylivertainen tilausten hankkija ja taitava 
neuvottelija. Häntä pyydettiin jatkamaan yhtiössä. Muodol-
lisesti Järvinen oli toimitusjohtajan apulainen. Mutta Fogel-
holmin ja Järvisen erilaiset näkemykset johtivat Fogelholmin 
eroamiseen jo 6.5.1929. Johtokunta valitsi tämän jälkeen 
toimitusjohtajaksi Järvisen. 

Vuodet 1936 ja 1938, 
omistaja vaihtuu, tulipalo tuhoaa tehtaan

1930-luvun alkuvuodet olivat kireää aikaa metalliteollisuu-
dessa. Puutavarayhtiöiden vaikeudet näkyivät myös Ruona 
Oy:n toiminnassa, erityisesti valimon toiminta oli kilpailun 
vuoksi vaikeuksissa.

Vuosikymmenen puoliväliin mennessä alkoi puunjalos-
tusteollisuuden lama helpottua. Suuret paperi- ja selluloo-
satehtaat Pohjois-Suomessa aloittivat toimintansa. Näin 
Ruona Oy pääsi toimittamaan mm. varppausvinttureitaan ja 
kuorma-autoihin tarkoitettuja tukkien kuormauslaitteita.

Ruona Oy:n johdossa tapahtui 26.11.1936 merkittävä 
muutos toimitusjohtaja Järvisen erottua toimestaan. Järvisen 
eron aiheutti Pohjoismaiden Yhdyspankin epäluottamus 
toimitusjohtajan kykyyn kehittää yhtiöstä vakaa teollisuus-
laitos. Järvinen myi heti kaikki osakkeensa, jotka osti dip-
lomi-insinööri Emil G. Oesch. Yhtiökokous pidettiin 
21.11.1936 ja toimitusjohtajaksi valittiin Emil Oesch. Koko 
johtokunta myös uusittiin. Uuden toimitusjohtajan aloittees-
ta suoritettiin heti uudistuksia, mm. raiteet vedettiin tehtaan 
pihoille ja työpajoihin, kaikki sähköjohdot uusittiin ja suo-
ritettiin melkoisia konehankintoja. Kuvat 11. 

Kuva 11. Ankara tulipalo tuhosi vuonna 1938, huhtikuun 
16. päivänä, alkaen kello 15.47, koneistamon uusine 
arvokkaine koneineen, mallivaraston, asiakkaiden korjatta-
vaksi jättämiä koneita, konttorirakennuksen kaikkine piirus-
tuksineen ja asiakirjoineen ja paljon muuta omaisuutta. On 
traagista, että Emil Oesch välittömästi astuessaan virkaan-
sa oli teettänyt paloturvallisuuden parantamisohjelman, ja 
kuitenkin hän joutui toteamaan tehtaan katoavan savuna 
ilmaan. 
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Vuodet 1939 –1944, 
teräsvalimo rakennetaan jatkosodan aikana

Sotavuodet merkitsivät Ruona Oy:lle huomattavaa työmää-
rän lisääntymistä. Vuonna 1940 Puolustusministeriön tila-
ukset muodostivat ennätykselliset 90 % yhtiön laskutukses-
ta. Mutta jo vuonna 1942 osuus oli laskenut 10 %:iin, jol-
laisena se jatkui vuoteen 1944, jolloin Puolustuslaitoksen 
tilaukset yhä vähenivät. Sota näkyi yhtiön työvoimassa. 
Ammattimiehistä oli koko ajan huutava pula. Kolmannes 
yhtiön vakinaisesta työvoimasta oli asepalveluksessa. Tal-
visodan aikana työntekijöiden määrä oli pienimmillään noin 
160 ja kohosi välirauhan aikana lähes sadalla. Tämän ajan 
valumestareita olivat Jacobsson (myöhemmin Järventölä), 
joka oli tullut valimoon jo Järvisen aikaan sekä valumesta-
rit Helminen ja Avelan. 

Jatkosodan aikana työvoimaa saatiin sotavangeista, joita 
enimmillään oli tehtaan töissä 80. Vankien vartiointi ei 
tuottanut ongelmia. Kaikki ymmärsivät – ehkä kaikkein 
parhaiten sotavangit itse – minkälainen olisi ollut vastaan-
otto rajan toisella puolen, jos sinne olisi saapunut vihollisen 
sotatarviketeollisuudessa työskennellyt henkilö. Kaikkien 
työntekijöiden työaikaa oli silti tarpeen nostaa vähintään 
kymmeneen tuntiin päivässä. Lauantait olivat siihen aikaan 
myös työpäiviä. Näin työntekijän viikkotyöaika oli aina 
vähintään 60 tuntia. Sodan pitkittyessä tätä määrää kuitenkin 
hieman lyhennettiin, kun sotaväsymys ja työhaluttomuus 
saivat valtaa. 

Yhtiön johtokunta päätti kokouksessaan 22.10.1941 
laajentaa tehdasta teräsvalimolla. Kun osakepääoman koro-
tus 6 miljoonaan markkaan (1,34 milj. euroa) oli 7 päivää 
myöhemmin muodollisesti hyväksytty, aloitettiin heti vali-
morakennuksen suunnittelu ja rakentaminen sekä hankittiin 
tarvittavat uunit ja laitteet. Kuvat 12, 13 ja 14.

On epätavallista, että yritys otti tällaisen riskin keskellä 

Kuva 12. Vuonna 1942 valimorakennus saatiin vesikattoon 
ja vuonna 1943 valmiiksi. Syyskesällä 1943 suoritettiin 
valimossa ensimmäinen takkirautavalu ja elokuun lopussa 
ensimmäinen teräsvalu. Teräsvalu tehtiin lähinnä kokei-
lumielessä, sillä valimoon ei onnistuttu saamaan ammat-
titaitoista työvoimaa. Vuonna 1944 saatiin teräsvalimo 
tuotteittensa laatuun nähdenkin kilpailukykyiseksi. Kannat-
tavaksi teräsvalimon toiminta ei tällöin muodostunut, sillä 
valumäärät olivat pieniä. 

Kuva 13. Teräs valmistettiin niin, että etusulatusta varten 
oli 5 ja 3 tonnin kupoliuunit. Kupoliuunit panostettiin romu-
raudalla ja koksilla kottikärryjä hyväksi käyttäen. Haluttu 
teräslaatu täsmättiin happipuhalluksella pienbessemer-
konverttereissa, joiksi valikoitui voimavirran puutteen 
vuoksi 2 kappaletta 3 tonnin Bessemer-konvertteriuunia. 
Näistä toinen on ollut yhtiön pihalla vuosikymmenet ja on 
myös nyttemmin kunnostettu konttorin eteen, jossa se 
seisoo jalustallansa. 

Kuva 14. Näkymä teräsvalimon sisältä sen ensimmäisiltä 
vuosilta. Alkuperäinen teräsvalimorakennus oli 50 metriä 
pitkä ja 20 metriä leveä, pohjapinta-alaa oli siis 1000 neliö-
metriä.  Valimohallilla oli 8 metriä korkeutta. 
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sotaa, tai oikeastaan ihan jatkosodan alussa. Kirjoittajalla ei 
ole seuraavasta dokumenttia, mutta voisiko ajatella seuraa-
valla tavalla: Talvisodassa kenraaliluutnanttina kunnostau-
tunut Karl Lennart Oesch oli Emilin 6 vuotta nuorempi 
veli. Jatkosodassa hänen vastuullaan olivat IV Armeijakun-
ta, sitten Karjalan Armeija ja lopuksi Aunuksen Ryhmä. 
Mannerheim palkitsi luotettavan komentajansa 26.6.1944 
Mannerheim-ristillä numero 131 ja ritariesityksessä maini-
taan mm: ”Nyt käytävässä ankarassa puolustustaistelussa 
on kenraaliluutnantti Oesch erittäin vaikeissa olosuhteissa 
johtanut Karjalan kannaksen puolustusta pysäyttäen jou-
koillaan ylivoimaisen vihollisen suurisuuntaisen hyökkäys-
operaation sekä torjunut yhäti jatkuvat keskitykset ja 
useinkin uhkaavalta näyttävät läpimurtoyritykset”. Varmaan-
kin veljekset ovat yhdessä pohtineet jo välirauhan aikana 
erilaisia armeijan materiaalisia tarpeita. Ja ellei sitten ken-
raali Oesch niihin olisi voinut vaikuttaa, niin kuka sitten. 

Vuodet 1945–1952, 
sotakorvausten vuodet

Suurien sotakorvausten asettamat jättiläismäiset suoritukset, 
raaka-aineiden puute, Raahen vaikea asuntopula, talouselä-
män infl aatiomaiset piirteet ja toiminnan yhtäkkinen laaje-
neminen aiheuttivat Ruona Oy:lle hirmuiset haasteet. 
Ruona Oy:n yhtiökokous joutuikin vuoden 1946 aikana 
kahteen kertaan korottamaan osakepääomansa, molemmil-
la kerroilla 6 miljoonalla markalla (424 000 euroa). Sota-
korvausteollisuuden valtuuskunta (Soteva) hallitsi tilauksil-
laan sotakorvausvuosia. Sotevan osuus vuoden 1945 lasku-
tuksesta oli 85 %, vuoden 1946 laskutuksesta 70 % ja 
vuoden 1947 laskutuksesta 60 %. 

Ruona Oy valmisti sotakorvauksina mm. 9 hinaajaa, 
kuljettimia, erilaisia kattiloita ja höyrykoneita ja muita 
metallialan koneita ja laitteita. Valimo ja konepaja kehittyi-
vät ja kasvoivat, oman ammattikoulun kehittäminen sai 
uutta vauhtia, tuotantoon tuli paljon lisää tehoa ja suunni-
telmallisuutta. Sotakorvaukset tehtiin hyvin kontrolloidusti 
ja näin mm. standardit tulivat mm. valimon käyttöön. Kaik-
kineen Neuvostoliittoon toimitetuista sotakorvauksista oli 
aluksia sekä metalliteollisuuden koneita ja laitteita kolme 
neljäsosaa, kun ennen sotaa Suomen metalliteollisuuden 
osuus kansantuotteesta oli vaatimattomat 7 %. 

Valimoa laajennettiin ja jo vuonna 1945 valunpuhdistamo 
saatiin vesikaton alle. Laajennus oli kooltaan 100 neliömet-
riä ja muodoltaan 5 * 20 metriä. Samalla laajennuksen yh-
teyteen sijoitettiin metallivalimo, joka teki messinkivaluja 
lähinnä Ruonan omaan tarpeeseen. Ruotsista saatiin vuonna 
1947 suuri rautavalutilaus käsittäen mittavan määrän laiva-
dieselkoneiden osia, mm. luistinkoteloita ja savusolia. Ne 
valettiin harmaasta valuraudasta teräsvalimon tiloissa. 

Tätä aikaa valimossa voisi kutsua ylivalumestari Paul 
Ekholmin (s. 1903) ajaksi. Ekholm tuli Ahlströmiltä Kar-
hulasta ja hänen keskeinen tehtävänsä oli saada uusi teräs-
valimo toimimaan niin, että sotakorvausvalut saadaan tehtyä, 
Tämä kaikkia valimon töitä monissa valimoissa tehneenä ja 
valimotyöt hallitsevana mestarina oli valimon ehdoton 
auktoriteetti. Hänellä oli mm. tapana mennä työntekijän 
taakse seisomaan ja laittaa tupakaksi. Jos ja kun tämä työn-
tekijä sitten teki jonkin asian ”väärällä tavalla” Ekholm 

meni työntekijän luokse, kiihotti huutamalla itsensä täyteen 
raivoon ja haukkui niin, että valimohalli kaikui. Huutamis-
operaation jälkeen tämä 168-senttinen ylivalumestari pysyi 
huoneessaan muutaman päivän tulematta kertaakaan ulos. 
Parin päivän jälkeen hän toi hyväksi kokemalleen työmie-
helle keltaisen lapun, jossa ilmoitettiin palkan nousseen 18 
penniä tunnilta. Ne työntekijät, jotka keltaista lappua eivät 
saaneet, ymmärsivät sitten pikku hiljaa jäädä pois valimos-
ta. Kun joskus valikoidussa seurassa oli tiedusteltu, mistä 
tällainen huutaminen johtui, oli hän todennut, että valimos-
sa pitää kolmen viikon välein huutaa niin, että noki katosta 
alas tippuu. Mutta osasi Ekholm muutakin kuin huutaa. Hän 
oli taitava metallurgi, jonka henkilökohtaisiin tuttaviin ja 
keskustelutovereihin kuului mm. VTT:n professori Tikkanen, 
jonka kanssa valuprobleemat tulivat ratkaistuksi. Henkilö-
kuvan Ekholmista täydentää tieto, että ylivalumestari reser-
vin ylikersanttina Raahen ilmapuolustuksesta vastuussa ja 
vastasi Raaheen sijoitetuista konekivääreistä. 

Huolimatta Ruonan monenlaisista vaikeuksista oli vuo-
sien 1945, 1946 ja 1947 taloudellinen tulos aina positiivinen. 
Jos otetaan esimerkkinä vuosi 1947, laskutus oli 141 mil-
joonaa markkaa (7,7 milj. euroa) ja tulos siitä 4,2 miljoonaa 
markkaa (229 000 euroa) edustaen siis 3 % liikevaihdosta. 
Työntekijöitä oli 491, joista miehiä 465 ja naisia 26. Tek-
nillistä ja kaupallista henkilöstöä oli peräti 93 henkeä. Ko-
konaisvahvuus yhtiössä oli liki 600 jo vuonna 1947.

”Merialusten huoltoa”

Ruonassa oli venäläinen valvoja paikalla yötä päivää ja 
tuotteiden vaatimukset olivat oloihin ja menetelmiin nähden 
käsittämättömän korkeat. Näin kertoo Ruonaan Emil Oeschin 
kanssa samalla viikolla vuonna 1936 töihin mennyt Matti 
Orava. Kun laivat oli saatu vesille, merellä suoritettiin koe-
ajot ja koko ajan tehtaan työmiehet viimeistelivät ja maala-
sivat laivaa. Suomen parhaat puusepät oli hankittu tekemään 
puuosat juuri niin kuin tilaaja vaati. Venäläiset ajoivat en-
simmäistä laivaa lukuun ottamatta kaikki laivat itse Lenin-
gradiin. Mutta vuoden päästä tuli tehtaalle puhelinsoitto, 
jossa kysyttiin, voisiko Ruona Oy suorittaa aluksen huoltoa 
ja korjausta. Kun pyyntöön oli pakko suostua ja laivat lo-
pulta tulivat satamaan ja kiinnittyivät laituriin, oli vastaan-
ottajien tyrmistys täydellinen: laivan kaikki hytit oli hajo-
tettu, ne vilisivät rottia, luteita ja täitä. Laivan koneella oli 
ajettu ilman voiteluainetta, joten se oli täysin pilalla. Kaik-
ki mahdollinen ja mahdoton tavara oli varastettu sekä 
kaikki kauniit puiset kansirakenteet tuhottu. Ja tämä kaikki 
oli saatu aikaan yhdessä vuodessa. Siinä sitä sitten tehtaan 
työntekijät pohtivat ja keskenään keskustelivat erilaisten 
yhteiskuntajärjestelmien eduista ja haitoista, muistelee 
Matti Orava. 

”Pojat piiloon keernauuniin, 
ammattientarkastaja tulee!”

Ennen Ruonan omaa ammattikoulun perustamista ei Raa-
hessa ollut minkäänlaista metallialan koulutusta. Ainoa 
mahdollisuus oppia tälle alalle, oli mennä oppiin tehtaaseen. 
Niinpä raahelaiset nuorukaiset hakeutuivat muutamia vuo-
sia kansakoulua käytyään oppipojiksi Ruonaan ja yhtiön 

►
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alkuvuosikymmeninä oli työntekijöiden joukossa hieman 
toisella kymmenellä ikävuodellaan olevia poikasia. Usein 
nämäkin pojat tekivät pitkiä työpäiviä ja ylitöitä vanhempi-
en työmiesten tavoin. Laki toki kielsi ylitöiden teettämisen 
alaikäisillä, mutta kaikki työvoima oli arvokasta eikä yli-
työkielloista välitetty. Ammattientarkastajien kysymyksiin 
nuoria kehotettiin vastaamaan niin, että he ”eivät ainakaan 
ylitöitä ole tehneet”. Vanhemmat työmiehet kiusasivat poi-
kia komentamalla: ” Pojat piiloon keernauuniin, ammattien-
tarkastaja tulee”.

Mikä ihmeen ruona?

Sanan ruona alkuperää on paljon kyselty, ja tutkittukin. 
Elias Lönnroth mainitsee sanakirjassaan: Ruona, kottiruona, 
potkeruona, erilaisia rysiä. Myös erilaisia lanoja – puut 
vastavirtaan aseteltavia kalanpyydyksiä, yhtenä tällaisena 
pyydyksenä ruona. Lönnrothin mukaan merkitsee ruona 
lisäksi mutaa ja mutaista puroa. Koska kuitenkaan Ruonano-
ja ei ole mutainen, voisi hyvällä syyllä olettaa Ruonanojan 
saaneen nimensä siitä, että sen suupuolessa on käytetty 
kalanpyydyksinä ruonia. 

Samuli Paulaharju kirjassaan Wanha Raahe pohdiskelee 
sanan ruona alkuperää. Tässä vuonna 1925 kirjassa hän 
olettaa sanan olevan lapinkieltä, mutta sanan merkityksestä 
hän ei mainitse. 

Vuosi 1952 joulukuu, 
Ruona Oy ajautuu konkurssiin 

Kauppalaivojen korjaustoiminta oli yrityksessä hyvin laajaa 
ja niiden töiden alihinnoittelun myötä alkoivat ylipääsemät-
tömät vaikeudet. Oesch kävi rahoittajien kanssa syksyn 1952 
aikana Helsingissä neuvotteluita pyrkiessään pelastamaan 
yhtiön. Kansallispankki, joka toimi silloin yrityksen rahoit-
tajana, epäsi lisälainan myöntämisen. Liekö asiaan vaikut-
tanut se, että Pohjois-Suomessa erinomaisesti menestyvä 
konepaja oli saamassa telakkansa ja väylänsä sinne huippu-
kuntoon. Tilauksia oli ja ammattimiehillä oli erinomainen 
osaaminen. Etelässä himoittiin osaavaa henkilökuntaa. 
Ehkä myöskään merenkulun laajenemista Raaheen ei hy-
vällä katsottu eteläisessä Suomessa. Rahoittajapankin joh-
tokunnassa vaikutti asioihin merenkulkua lähellä oleva 
merenkulkuneuvos Antti Wihuri. 

Yrityksen pääosakas Emil Oesch kuoli lauantaina 11. 
lokakuuta vuonna 1952 sydänkohtauksen saaneena rauta-
tievaunussa, etelän pikajunan lähestyessä Ylivieskan asemaa. 
Hän oli kuollessaan 68 -vuotias. Hän sai kolmen vaimonsa 
kanssa 11 lasta. Emil Oesch haudattiin Raahen hautausmaal-
le 18. lokakuuta vuonna 1952 vaimojensa viereen, jota ti-
laisuutta oli seuraamassa ja kunnioittamassa kaikki Raahen 
silloiset asukkaat. 

Jo joulukuussa Raahessa oli ilmassa katastrofi n ainekset. 
Ruona joutui lakkauttamaan 12. joulukuuta kaikki maksut 
ja palkanmaksun. Työntekijöille ilmoitettiin, että töihin saa 
tulla, mutta palkkaa ei makseta. Ruonan konkurssianomus 
tuotiin Raahen raastuvanoikeudelle 23. joulukuuta vuonna 
1952. Raahelaisille koitti iloton joulu. 

Kaupunkineuvos Reinilä (synt. 1916) toimi vuonna 1952 
Raahen kaupungin pormestarina ja kertoo tämän kirjoitta-

jalle: ”Vuonna 1952 kuljettiin useamman kerran eri lähetys-
töinä pääministeri Kekkosen luona kertomassa tilanteesta. 
Matkoja oli niin paljon, ettei niitä voi erikseen muistaa. 
Viimeisimpiä Helsingin matkoja oli joulukuun 19. päivä. 
Silloin vierailimme kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Anton Vennon kanssa valtioneuvostossa selostamassa Kek-
koselle uhkaavaa työttömyystilannetta”.  

Konkurssiin liittyvien syiden läpikäyminen ei ole mah-
dollista tämän artikkelin puitteissa. Ehkä kaikkia asioita ei 
ole vielä tullut päivänvaloon – jos koskaan tuleekaan. Pää-
konttorin siirtäminen Helsinkiin, yhtiön käyttöpääoman 
loppuminen, raaka-ainevarastoihin sitoutunut pääoma ja 
aivan liian halvalla otettu Kola-laivan korjaus ovat yleisim-
min esitettyjä konkurssin syitä. 

Ruona Oy:n toiminnan loppuminen oli ankara isku Raa-
helle. Melkein 700 ruonalaista joutui työttömäksi 4500 
asukkaan kaupungissa. Eräiden lähteiden mukaan määrä oli 
lähes 1000, kun otetaan mukaan mm. laivojen puuosia 
tehneet ammattipuusepät ja muut tehtaan alihankkijat. Ny-
kyaikaisten työttömyyskorvausten puuttuessa heidän ase-
mansa muodostui erittäin vaikeaksi. Tilannetta kurjisti 
monessa taloudessa vielä se, että perhe oli tallettanut sääs-
tönsä Ruonan huoltokonttoriin. Konkurssi vei perheiltä 
kaikki nämäkin säästöt, kun säästöillä ei ollut lainvoimais-
ta etuoikeutta. Eduskunta oli tästä asiasta niin häpeissään, 
että Arkadianmäellä tehtiin pikavauhtia ”Lex Ruona”. Se 
takaa konkurssiin ajautuneessa yrityksessä työntekijän 
saatavat. Laki ei enää ruonalaisia auttanut.  

Yhtiön kaatuminen tapahtui komeasti: konkurssi oli ai-
kanaan Suomen suurin. 

Vuosi 1953, 
Raahe Oy aloittaa toimintansa

Kaupunkineuvos Reinilä kertoo: ”Ruona Oy:n velkasumma 
oli 450 miljoonaa markkaa (12,7 milj. euroa). Kun konkurs-
simenettely oli valmis, panin pystyyn huutokaupan maist-
raatin puolesta. Pidin tilaisuuden raatihuoneen juhlasalissa. 
Eteeni marssi kolme miestä: Heikki Herlin, Einar Ahlström 
ja Antti Wihuri. Aloitin huutokaupan. Eräs herroista ilmoit-
ti tarjoavansa Ruonan konkurssipesästä 180 miljoonaa 
markkaa (5,1 milj. euroa) perustettavan yhtiön lukuun. 
Koska paikalla ei ollut muita huutajia eikä muita tarjouksia 
tullut, myin konkurssipesän tällä summalla”. 

Konepajalla oli suuret raaka-ainevarastot, sotakorvaus-
teollisuuden myötä koneet olivat erinomaisessa kunnossa. 
Ostajat edellyttivät, että kauppaan kuuluu tehtaan kymmenien 
hehtaarien maa-alue, edessä oleva saari, merialuetta, ruo-
pattu väylä sekä muuta kiinteää ja irtainta omaisuutta. 
Raahe Oy:n perustajajäseniksi tulivat diplomi-insinööri, 
myöhemmin vuorineuvos Heikki H. Herlin (osuus 40 %), 
merenkulkuneuvos Antti Wihuri (30 %), kauppaneuvos 
Einar Ahlström (30 %). 

Reinilä kertoo: ”Pekka Herlin kertoi minulle, että hänen 
isänsä Heikin ja minun välinen ystävyys aiheutti sen, että 
Heikki kiinnostui Raahen kohtalosta ja lähti mukaan uuden 
Raahe Oy:n perustamiseen. Eikä minulla ole syytä epäillä 
hänen sanojaan, tunsin nimittäin Pekan pienestä 7-vuotiaas-
ta pojasta lähtien”.

Vuorineuvos Herliniä sanottiin pitkään Raahe Oy:n pii-
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rissä pitkän leivän Heikiksi. Hän puhui työntekijöille, että 
”yrittäkää malttaa mielenne ja koetetaan pitää tämä yhtiö 
pitkään voimassa”. Ja niin kauan kuin vuorineuvos Heikki 
H. Herlin oli Koneen peräsimessä, hän piti sanansa ja yhti-
öön Raahessa satsattiin voimallisesti. Kun Heikin poika 
Pekka tuli Koneen johtajaksi, tämä lupaus unohdettiin. 

Uudella yhtiöllä oli erinomainen alkutilanne, josta lähteä 
kehittämään toimintaa eteenpäin. Teräsvalimo jatkoi enti-
sillä tuotteilla. Kaavaushiekka tuotiin suurilla laivoilla omaan 
laituriin. Kuva 15. Koska Raahe Oy:hyn kuuluvalla Oulun 
Konepajalla oli Pikisaaressa toimintakykykyinen rauta- ja 
metallivalimo, lopetettiin nämä toiminnot Raahessa ja kes-
kitettiin Pikisaareen. Oulun Konepajan koko toiminta lope-
tettiin vuonna 1971. 

Raaheen jäi teräsvalimo, jota lähdettiin voimallisesti 
kehittämään. Ja kuten aina, karismaattiset johtajat saavat 
asiat tapahtumaan. Sellainen oli TKK:n vuoriosastolta val-
mistunut diplomi-insinööri Eino Erkko (s. 1926). Hän toimi 
valimon päällikkönä, ensin vuodet 1953-55, sitten vuodet 
1961-69. Erkon rotevaan hahmoon sopi hänen monet mie-
hekkäät harrastuksensa, mm. hylkeenmetsästys ja avome-
renkalastus, joista on olemassa monia legendoja. Muita 
tunnettuja johtohahmoja oli vv. 1954-60 Raahe Oy:ssä 
tuotantopäällikkönä toiminut Juhani Pesonen (s. 1928), 
myöhemmin vuorineuvos ja SOK:n saneeraajana paremmin 
tunnettu diplomi-insinööri. 

1970-luku, 
Kone Oy investoi rajusti Raaheen  

Osakeomistus siirtyi Herlinien tekemien ostojen kautta 
vähitellen Kone Osakeytiölle. 1970-luvun alkaessa muut 
omistajat oli ostettu pois. Nyt alkoi erittäin voimakas kehi-
tyksen kausi, johon Heikki Herlin oli sanansa antanut. Ke-
hitykselle antoi ratkaisevan panoksensa Raahe Oy:n toimi-
tusjohtaja fi l. toht. Gerhard Wendt. Raahessa valimoa ryhtyi 
määrätietoisesti johtamaan ja laajentamaan 32-vuotias in-
sinööri Ahti Marjamaa, joka muutti Oy Wärtsilä Ab Taalin-
tehtaan palveluksesta Dragsfjärdistä Raaheen joulun alla 
vuonna 1969. Hän vaikutti ratkaisevasti valimon menestyk-
seen seuraavan 22 vuoden ajan. Marjamaalla oli rauhallinen 
ja analyyttinen tapa ratkaista työelämän pulmia ja hän oli 
kiinnostunut ja tietoinen kaikista valimon osa-alueista. 
Kielitaitoisena ja sosiaalisesti erittäin lahjakkaana henkilö-
nä hänet tunnettiin konepajoissa niin Suomessa kuin Ruot-
sissakin. Teräsvalimo menestyi 1970-luvun erinomaisesti. 
Ruotsin vaativat koneenrakennusteollisuuden markkinat 
avautuivat raahelaiselle teräsvalimolle. Valimo hoiti kyllä 
vientitoiminnan itse mutta ruotsalaisen edustajan avustama-
na. Kuva 16.  

Talvella 1973-74 laajennettiin teräsvalimon käsinkaavaus-
osasto nykyiseen laajuuteensa. Kuva 17.  

Vuonna 1976 oli työn alla uusi automaattinen pientavaran 

Kuva 15. Raahe Oy:n laituriin saapui 12.7.1966 länsisak-
salainen moottorilaiva Hera.  Alus toi tehtaalle Ruotsista 
Malmön lähistöltä 650 tonnia kaavaushiekkaa, jota käyte-
tään muottien valmistamisessa. 

Kuva 16. Raahe Oy toimitti 2200 pyörää kaivosjunia varten 
LKAB:lle Ruotsiin heti 1970-luvun alussa. Suuri tilaus si-
sälsi pyörien koneistuksen. Valmiiden komponenttien toi-
mittaminen oli jo noin 40 vuotta sitten käytäntönä Raahes-
sa! Koneistaja Kauko Hurnanen sorvaa pyörää 5.2.1972 
vaakasuoralla hydraulisella sorvilla. 

►
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kaavaus- ja valulinja, jonka kapasiteetti oli 4 t/vrk. Tätä 
linjaa kutsuttiin yleisesti pullalinjaksi, ehkä sen vuoksi, 
että siinä kulki kehyksettömiä muotteja. Valmistuessaan 
vuonna 1977 se oli ensimmäinen laatuaan koko Euroopassa. 
Vuonna 1977 valmistuivat myös kokonaan uusi malliverstas- 
ja mallivarastorakennus, uusi valimon käyttökonttori, ny-
kyaikaiset sosiaalitilat sekä henkilökunnan ruokala. 

Tehtaalle perustettiin myös lähinnä Kone Oy:n satama-
nosturien pyörätarvetta palveleva ns. pyöräosasto. Se val-
misti teräsvalimon valamista aihioista valmiita kantopyöriä. 
Valimo valoi aihiot 42CrMo4 teräksestä aihiot, jotka kone-
paja koneisti ja karkaisi. 

Raahe Oy:n 26 vuotta kestäneen historian aikana toimi-
tusjohtajina ovat toimineet kauppat. maist. Osmo A. Soinio, 
dipl.ins. Lars Erikson ja fi l.tri. Gerhard Wendt. Viimeisen 
Raahe Oy:n hallituksen muodostivat Kone Oy:n toimitus-
johtaja Pekka Herlin puheenjohtajana sekä jäseninä myös 
Kone Oy:ltä Arvo Tuononen ja Gerhard Wendt. 

Vuosi 1979 ja 1981 Kone Oy, 
Raahen tehtaat sekä tuhoisa tulipalo

Toiminnallisesti konepaja ja teräsvalimo olivat kuuluneet 
Kone Osakeyhtiön nosto- ja siirtolaiteryhmään vuodesta 
1974 lähtien. Lokakuun lopussa vuonna 1979 tapahtunut 
fuusio ei muuttanut mitään, sillä fuusio suoritettiin Suomen 
uudistuneen osakeyhtiölain noudattamiseksi. Fuusion ta-
pahtuessa valimo ja konepaja työllistivät 375 henkilöä.  

Tulipalo tuhosi suuren osan valimoa perjantai-iltana 
myöhään 29.5.1981. Koska oli kaunis kesäkuu edessä, 
töitä ainakin puhdistamossa jatkettiin taivasalla. Kuva 18.

Vuosi 1983, 
teräsvalimoiden toimialarationalisointi

Konepajamies nro 5/1983 julkaisi uutisen, joka oli otsikoi-
tu ”Merkittävä toimialarationalisointi Suomen teräsvaluval-
mistuksessa”. Neles Oy:n Lokomon tehtaat, Kone Oy:n 
Raahen teräsvalimo ja Oy W.Rosenlew Ab ovat sopineet 
valimoiden toimialarationalisoinnista siten, että Kone kes-
kittyy pieniin ja keskisuuriin ja Lokomo keskisuuriin ja 
suuriin teräsvaluihin, Rosenlew keskittyy lähinnä pallogra-
fi ittivalurautojen tuotantoon ja siirtää tuotantonsa Lokomol-
le ja Raaheen. 

Näillä toimenpiteillä pyritään erikoistumalla parantamaan 
kilpailukykyä Suomen valimoteollisuudessa, jonka teräsva-
limokapasiteetti on Pohjoismaiden suurin.

Tehty toimialarationalisointisopimus merkitsee, että 
Neles Oy:n Lokomon tehtaille Tampereelle siirretään Ro-
senlewilta teräsvalun tuotantokoneisto kuorimuottikaava-
usta lukuun ottamatta. Kone Oy:n Raahen teräsvalimolle 
siirretään Rosenlewilta automaattiset kuorimuottimuotti-
kaavauslaitteistot pienten kappaleiden valmistusta varten.

Lokomon tehtailla aloitetaan tuotanto marraskuussa 1983 
sinne siirrettävillä hartsikavauslaitteilla, jotka käsittävät 
kaksi kaavauslinjaa: kehyksetön eli pullakaavaus noin 200 
kg painoon saakka sekä kaavaus kehyksiin noin 3 tonnin 
kappalepainoon saakka. Molemmissa kaavauslinjoissa 
käytetään kylmänä kovettuvaa hartsihiekkaa....

…Kone Oy:n Raahen teräsvalimossa Rosenlewilta siir-

tyvä, mittatarkkaa pienvalua tuottava automaattinen kuori-
kaavauslaitos täydentää siellä ennestään toimivaa mekani-
soitua pullakaavausta.  Uutinen päättyy.

Vuosi 1983 jää suomalaiseen teräsvalimohistoriaan vuo-
tena sen vuoksi, että silloin suomalaiset teräsvalimot tiettä-
västi ensimmäistä kertaa pääsivät konkreettiseen yhteisym-
märrykseen oman alansa rationalisoinnista. Vääntöä oli 
totta kai käyty vuosia, ellei vuosikymmeniä. Neuvotteluissa 
ja taustaselvittelyissä käytettiin mm. professoritason osaa-
mista. 

Suomessahan olivat teräsvalimot kilpailleet keskenään 
niin, että kun oli tietyntyyppisellä valulla kysyntää, kaikki 
teräsvalimot investoivat juuri siihen valmistustekniikkaan. 
Tästä seurasi aina se, että aina oli ylikapasiteettia ja aino-
aksi kilpailukeinoksi muodostui hinta. Se taas vakavasti 
haittasi valimon jatkoinvestointeja, valimon todellista sitou-
tumista näihin tuotteisiin sekä vakavaa erikoistumista näihin 
tuotteisiin.  

Kuorikaavauksella saadaan hyvä mittatarkkuus, joka 
mahdollistaa tiukemmat valutoleranssit. Hyvä pinnanlaatu 
on myös useissa tapauksissa kilpailuvaltti, kun valupinta jää 
näkyviin asiakkaan tuotteessa. 

Vuosi 1987, 
konepajatoiminta myydään Miilukankaalle

Kesäloman edellä 1986 konepajan väelle ilmoitettiin mel-
koisen suoraan, että loman aikana olisi viisasta katsella 
jotain uutta työpaikkaa. Nykyinen ei ole enää turvallinen. 
Kävi juuri niin kuin vuorineuvos Heikki H. Herlin oli kau-
punkineuvos Reinilälle sanonut käyvän, kun herrat tapasivat 
viimeisen kerran Munkkiniemen kartanossa. Ikääntyvä 
vuorineuvos oli todennut, että hänen poikansa Pekka ei 
halua nähdä Koneen toimintaa Raahessa. Jo saman vuoden 
lopulla konepajan toiminta lopetettiin. Kone Oy myi vuon-
na 1987 koko konepajatoimintansa halleineen raahelaiselle 
Miilukangas Oy:lle. Teräsvalimo säilytti tulosvastuullisen 

Kuva 17. Talvella 1973-74 laajennettiin teräsvalimon 
käsinkaavausosastoa. Taustalla on vanhan valimon pääty, 
johon laajennus rakennettiin kiinni. Investoinnista oli Kone-
pajamiehen Valimomiesnumerossa 10/1974 uutinen, jossa 
kerrotaan Raahe Oy:n valimon laajentamisesta ja että 
tuotanto on tähän saakka ollut tasolla 1800 t/v. 
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asemansa ja omat asiakkaansa ja jatkoi toimintaa ilman 
muutoksia, mutta nimeksi tuli Kone Oy, Raahen Teräsvali-
mo.

Vuosi 1995, 
Kone myy teräsvalimon, 
syntyy Raahen Teräsvalimo Oy 

Tammikuussa 1993 valimonjohtaja Marjamaan kuoli juuri 
55 vuotta täytettyään. Tämä kiihdytti valimon tulevaisuuden 
pohdintaa omistajapiireissä. Kävi ilmeiseksi, että Koneen 
ruhtinas Pekka ei enää halunnut olla teräsvalimon omistaja. 
Valimo oli juuri sinä vuonna tappiollinen, vaikka se oli 
tehnyt aivan oivallista tulosta vuodesta toiseen. Omistaja 
etsi valimolle ostajaa. Samalla oltiin Suomen suuren laman 
aiheuttaman montun pohjalla. Valimoa tarjottiin konsultin 
välityksellä eräälle suomalaiselle alalla toimivalle valimol-
le vielä saman vuoden aikana. Kun taustat ja hinta-asiat 
olivat paperilla, ostajaehdokas vetäytyi kaupasta. Kone Oy 
myi vuonna 1995 teräsvalimon viidelle Kone-taustaiselle 
yksityishenkilölle, Jotka olivat Claus Cavén, Markku Hän-

ninen, Risto Roto, Pentti Kälkäinen ja Jouko Paulasuo.  
Toimitusjohtajaksi tuli insinööri Jouko Paulasuo ja yrityksen 
uusi nimi oli nyt Raahen Teräsvalimo Oy. 

SVY ja Keycast

Raahessa on pidetty yhdistyksemme vuosikokous 4 kertaa, 
vuosina 1974, 1984, 1994 ja 2003. Vuoden 1974 kokous 
tosin pidettiin niin, että illallinen ja kokoukset pidettiin 
Oulun hotelli Vaakunassa ja käytiin päiväseltään tutustu-
massa Raahe Oy:n teräsvalimoon. 

Vuoden 1984 SVY:n vuosikokoukseen osallistuneet 
muistanevat Tiiranlinnassa pidetyn vuosikokouksen, 
jonka avasi Raahe Oy:n toimitusjohtaja fi l.tri. Gerhard 
Wendt. Hän katseli meitä valimomiehiä silmälasiensa 
ylitse kotvan aikaa. Sitten hän virkkoi kuuluvalla äänellä 
kutakuinkin näin, ”valimomiehet ne ovat sellaisia miehiä, 
jotka tulevat aamulla töihin arvuuttelemaan ja miettimään, 
että kuinka monta valua pitäisi valaa, jotta saataisiin tila-
tut 100 valua toimitetuksi”.

Kaikki SVY:n kokoukset Raahessa ovat olleet ’etelän 
valimomiehille’ mieleenpainuvia kokouksia, eikä vähiten 
yhteisen junamatkan takia. 

Haastattelut: Airo Sinikka, Jutila Simo, Kallio Risto, Kronqvist Timo, 
Liimatainen Kalle, Liimatainen Reijo, Miilukangas Jussi, Nevala Martti, 
Nousiainen Tuulikki, Orava Eero, Orava Matti, Reinilä Yrjö, Siira Heikki, 
Silvola Annikki, Teräslahti Teuvo, Tuikkala Kristiina, Turunen Eija, 
Tähjänjoki Eila, Visuri Esa, Vähäkangas Kirsti.

Valokuvat: Kuvat 1-7 Keycastin kokoelmat, kuvat 8, 10, 11, 12, 13, 14 
Raahen Museon arkistot, kuva 9 Kansalliskirjaston www-sivut, kuvat 
15 ja 16 Martti Nevalan henkilökohtainen arkisto, kuvat 17 ja 18 Esa 
Visurin kuvakokoelma

Lähteet: Artikkeliin liittyvän täydellisen lähdeluettelon voi lukija niin 
halutessaan pyytää sähköpostilla: olavi.piha@tkk.fi 

Rahanarvon muutokset: Rahan arvo on muutettu aikaisemmista vuo-
sista Suomen Pankin hyväksymällä ja Tilastokeskuksen julkaisemalla 
taulukolla vuoden 2008 euroiksi.

Artikkelin laatija toimii tutkijana Teknillisen Korkeakoulun 
valutuotetekniikan tutkimusyksikössä. Hän on asunut Raahessa 
1950, -60, -70,- 80, -90 ja 2000-luvulla. 

Kuva 18.  Toukokuista tulipaloa vuonna 1981 oli sam-
muttamassa kaikki mahdolliset lähiseudun palokunnat. 
Palo alkoi myöhään perjantai-iltana kello 00:54 ja aiheutti 
suuret vahingot. Savu oli valtava ja se levisi koko Raahen 
alueelle. Kuvassa palaa valimon puhdistamon katto ja 
osin seinätkin taivaan tuuliin. Palon varmaa syttymissyytä 
ei saatu selville, mutta merkit viittasivat karkaisualtaassa 
olleeseen suureen määrään öljyä.
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Poimintoja 
Giesserei-lehdestä 
46. jakso   

 Paavo Tennilä 

maailmalta

Valimo 
uskoo tulevaisuuteen

Giesserei-lehden numeroissa 8/2009 ja 
9/2009 kerrottiin, että saksalainen va-
limo Walzengiesserei Coswik, joka 
kuuluu Dihag-konserniin (Deutsche 
Giesserei- und Industrie-Holding AG), 
on toteuttanut 35 miljoonan euron in-
vestoinnin rakentamalla täysin uuden 
valimon, kuva 1. Uudisrakennuksen 
myötä valimon tuotantokapasiteetti 
nousee nykyisestä 26 000 tonnista 60 
000 tonniin vuodessa. Suurin kappale-
koko kohoaa 50 tonniin. Maailmanlaa-
juinen valujen vienti suuntautuu tuuli-
voimaloihin etenkin offshore-alueella. 
Viimeisten viiden vuoden aikana on 
yrityksen liikevaihto kaksinkertaistunut 
ja vienti viisinkertaistunut. Uusi valimo 
alittaa selvästi kaikki nykyiset melun- 
ja pölyntorjuntavaatimukset.

Valuhiekan kuljetus- ja käsittelyjär-
jestelmän on toimittanut FAT (Förder- 
und Anlagentechnik GmbH). Valun 
jälkeen kaavauskehykset tyhjennetään 
5 x 4 m kokoisella tärypöydällä, jonka 
kantavuus on 50 tonnia. Käytetyn hie-
kan käsittelyjärjestelmän teho on 30 
t/h. Siihen kuuluva kokkareenmurskain 
pystyy toimimaan 200 °C lämpötilassa. 
Ennen uutta sekoitusta kiertohiekka 
jäähdytetään 25 °C lämpötilaan. Uusi 
hiekka ja kiertohiekka siirretään kis-
koilla liikkuvaan kylmähartsihiekkaa 
sekoittavaan mikseriin pneumaattises-
ti, kuva 2. 

Sylinterilohkoja 
uusiin VW-diesel-
moottoreihin
Giesserei-lehden numerossa 8/2009 
kerrottiin, että saksalainen Honsel AG 
valmistaa sylinterilohkoja uusiin VW:
n kahden litran dieselmoottoreihin, 
kuva 3. Moottoreita käytetään VW:n 
malleissa Golf VI, Tiguan ja Passat 
sekä Audin malleissa A3, A4 ja Q5.

Uudet common rail – moottorit ovat 
sekä hyvin tehokkaita että vähän polt-
toainetta kuluttavia. Tehojen kasvaessa 
ovat alumiinisiin sylinterilohkoihin 
kohdistuvat rasitukset lisääntyneet 
suurten sytytyspaineiden vuoksi. Sa-
malla seinämänpaksuuden ovat pienen-
tyneet 2,5 mm saakka. Ohuilla seinä-
millä on pyritty optimaaliseen jäähdy-
tykseen sekä painon pienentämiseen. 

Sylinterilohkot valmistetaan kip-
pauskokillivaluna. Sula alumiiniseos 
valetaan litteiden valukanavien kautta 
pyörteiden vähentämiseksi. Kokillin 
kääntäminen ehkäisee alumiiniseoksen 
hapettumista. Volkswagen ja Honsel 
ovat tehneet yhteistyötä sylinteriloh-

Kuva 1. Walzengiesserei Coswik’in uuden valimon kaaviokuva.

Kuva 2. Coswik’in valimon kylmähartsikaa-
vaamo.

Kuva 3. Honsel AG:n valama 2 litran VW-die-
selmoottorin sylinterilohko.
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kojen muotojen, rakenteen ja valutavan 
suunnittelussa projektin alusta alka-
en.

Tuulivoimalla 
teoriassa rajattomat 
mahdollisuudet 

Giesserei-lehden numerossa 8/2009 
kerrottiin tuulivoiman mahdollisuuksia 
kartoittaneesta tutkimuksesta, joka on 
tehty Harvardin yliopistossa Englan-
nissa. Tutkimusta varten koko maapal-
lo jaettiin 50x66,7 km kokoisiin pinta-
elementteihin ja nämä vielä 100 metrin 
jaolla korkeuskerroksiin tuulivoimalle 
sopivien paikkojen arvioimiseksi. Sel-
laiset alueet, jotka olivat lähellä taajaan 
asuttuja seutuja tai olivat runsasmet-
säisiä tai suurimmaksi osaksi lumen 
peittämiä jätettiin kartoituksessa huo-
mioon ottamatta. Rannikkoalueet kat-
sottiin käyttökelpoisiksi 200 metrin 
vedensyvyyteen saakka. Sopiville 
alueille sijoitettiin suurin mahdollinen 
määrä 2,5 MW:n tuulivoimaloita, joi-
den kapasiteetista otettiin laskelmiin 
mukaan 20 % nimellistehosta.

Laskelmien lopputulokseksi saatiin, 
että koko maailmaan rakennettavilla 
tuulivoimaloilla voitaisiin tuottaa säh-
köenergiaa 1,3 miljoonaa terawattitun-
tia vuodessa. Vuonna 2006 oli maail-
man sähköenergian tuotanto yhteensä 
15 666 TWh. Tämä oli vain 1,2 % nyt 
saadusta laskennallisesta maksimika-
pasiteetista. Vaikka tutkijat tunnusti-
vatkin koko maailman kattavan tuuli-
voimalaverkon laajentamisen utopiak-
si, he katsoivat laskelmien osoittavat 
tuulivoiman mahdollisuuksien olevan 
lähes rajattomat.

Magnesiumpalo 
VW:n Kasselin 
valimossa

Volkswagenin Kasselin tehtailla on 
Euroopan suurin kevytmetallivalimo. 
Valimo sulattaa 280 tonnia alumiinise-
oksia ja 20 tonnia magnesiumseoksia 
päivässä. Työntekijöitä on 1 200. Gies-
serei-lehden numerossa 8/2009 kerrot-
tiin, että toukokuussa 2006 valimon 
avoimella 2 500 m2 varastokentällä 
tapahtui tulipalo. Siinä paloi 80 tonnia 

Kuva 4. Magnesiumpalo VW:n Kasselin 
tehtaiden varastoalueella.

Kuva 5. Magnesiumromun varastokatos 
VW:n Kasselin tehtailla.

Kuva 6. Siirrettävien teräsväliseinien kaavio-
kuva.

Kuva 7. Ukkosen-
johdattimia (nuolet) 
VW:n Kasselin 
tehtaiden varasto-
alueella.
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magnesiumromua, kuva 4. Alueella 
kävi kova ukkonen ja vettä satoi run-
saasti. Varastoalueelle iski useita sala-
mia ja ne sulattivat magnesiumosia. 
Sulaa ja palavaa magnesiumia putoili 
alueella lainehtivaan sadeveteen. Kuu-
ma magnesium reagoi kiivaasti veden 
kanssa, mistä seurasi useita rajuja rä-
jähdyksiä.   Lämpötila kohosi  2 500 – 
3 000 °C saakka, jolloin vesi hajosi 
hapeksi ja vedyksi muodostaen räjäh-
tävää kaasua. Palo saatiin rajoitetuksi 
leviämästä tehdashalleihin sammutus-
vaahdolla, - suolalla ja kuivalla hiekalla. 

Palon jälkeen romualueen rakenne 
uudistettiin perusteellisesti. Tehtiin 
päätös, että magnesiumromua ei enää 
varastoida vapaan taivaan alla. Mag-
nesiumromulle rakennettiin katettu 
varastopaikka, kuva 5. Muiden raaka-
aineiden avovarastot järjestettiin uu-
delleen käyttämällä hiekalla tai soralla 
täytettäviä siirrettäviä terässeiniä, kuva 
6, joiden paksuus on alapäästä 80 cm 
ja korkeus 3 m. Varastokorkeudet li-
sääntyivät laareissa ja pinta-alan käyt-
tö avovarastossa tehostui. Varastolaa-
rien betonipohjat pinnoitettiin 18-20 
mm paksuilla teräslevyillä. Pintavesien 
poistoa varten koko varastoalueelle 
rakennettiin helposti puhdistettavat 
viemärikanavat, joiden poikkileikkaus 
on 50x50 cm. Varastoalueelle sijoitettiin 
useita ukkosenjohdattimia, kuva 7.  

Uusi putkikäyrien 
pinnoitusmenetelmä
Masterfl ex-niminen yritys kertoi Gies-
serei-lehden numerossa 8/2009 mene-
telmästä, jolla pneumaattisissa kuljet-
timissa käytettävät putkikäyrät pinnoi-
tetaan polyuretaanimuovilla, kuva 8. 
Pneumaattisten kuljetinjärjestelmien 
suurin heikkous on putkien ja etenkin 
putkikäyrien nopea kuluminen. Kulu-
misen määrää on vaikea havaita ennen 
kuin putkikäyrät alkavat vuotaa. Put-
kikäyrien vaihto joidenkin viikkojen 
tai kuukausien välein aiheuttaa tuotan-
tokatkoksia. Niiden aiheuttamat kus-
tannukset voivat olla suurempia kuin 
tarvittavien varaosien ja korjaustyön 
kustannukset. Master-Protect – tuote-
nimellä markkinoitavissa putkikäyris-
sä PU – suojakerros on paksuin siellä, 
missä kulutus on voimakkainta. Lisä-
tietoja aiheesta saa osoitteesta 
www.masterfl ex.de.

Tietoa 
kovavaluraudoista
Giesserei-lehden numeron 8/2009 in-
formaatiopalstalla kerrottiin, että ko-
vavaluraudoiksi nimitetään karbidisia 
ja valkoisia valurautoja, GJN. Nimitys 
valkoinen valurauta johtuu vaaleasta 
murtopinnasta. Kovavalurautoja käy-
tetään sellaisiin kulutusosiin, joissa 
kulutus on pääasiassa hankaavaa, kuva 
9. Hankaavaa kulutusta aiheuttavat mm. 
erilaiset käsiteltävät mineraalit. Val-
koisten valurautojen mikrorakenteessa 
on runsaasti rauta- tai kromikarbideja, 
jotka ovat hyvin kovia. Kuta kovempia 
nämä karbidit ovat verrattuna kulutta-
vaan materiaaliin, sitä vähäisempää on 
kulutus, joka on eräänlaista lastuamis-
ta mikrotasolla. 

Tärkeimpiä valkoisten valurautojen 
ryhmiä ovat seostamattomat ja niukka-
seosteiset perliittiset kovavaluraudat, 
keskiseosteiset martensiittiset kovava-
luraudat (Ni-Hard 1 ja 2), runsasseos-
teiset kromivaluraudat (Ni-Hard 4, 
15-3 ja 20-2-1) sekä viime aikoina 
kehitetyt erikoisvaluraudat. 

”konstruieren und giessen”- lehden 
eripainos sisältää yksityiskohtaista 
tietoa aiheesta. Eripainosta voi tilata 
ilmaiseksi osoitteesta:
BDG-Informaatiokeskus 
Sohnstrasse 70
40237 Düsseldorf
Puh. (0211) 68 71 – 2 23, Fax –3 61
E-mail: info@bdguss.de

Kuva 8. Polyuretaanimuovilla vuorattuja Master-Protect putkikäyriä.

Kuva 9. Kovavaluraudasta valettuja jauhimen 
teriä.
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Henkilöautojen 
menekki plussalla
Saksan autoteollisuuden liitto VDA 
kertoi Giesserei-lehden numerossa 
9/2009 seuraavaa.

Uusien henkilöautojen rekisteröinti 
kasvoi kesäkuussa 2009 Kiinassa, 
Brasiliassa, Intiassa ja Länsi-Euroopas-
sa. VDA arvioi, ettei näistä tietoista voi 
kuitenkaan vielä päätellä, että todelli-
nen toipuminen olisi jo alkanut. 

Uusien henkilöautojen menekki 
nousi Länsi-Euroopassa kesäkuussa 5 
% edelliseen kuukauteen verrattuna 
ensi kerran sitten kevään 2008. Vuoden 
ensimmäisellä kuuden kuukauden 
jaksolla myynti jäi kuitenkin 10 % 
pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin. 
Länsi-Euroopan uusista rekisteröin-
neistä tapahtui alkuvuonna lähes 30 % 
Saksassa ja kesäkuun kasvu oli Sak-
sassa 40 % edelliseen kuukauteen 
verrattuna. Suuri nousu johtui ilmei-
sesti ainakin osaksi romutuspalkkiois-
ta. Saksan ulkopuolella Länsi-Euroo-
passa kesäkuun tulos oli 19 % miinuk-
sella. 

Hallitusten toteuttamat romutus-
palkkiot ovat loiventaneet menekki-
käyrien laskua Iso-Britanniassa ja Es-

panjassa. Italiassa uusien rekisteröin-
tien määrä nousi kesäkuussa 12 %. 
Myös Ranskassa uusien autojen myyn-
ti kasvoi kesäkuussa. Alkuvuoden tu-
loskin oli Ranskassa positiivinen. Ve-
näjällä tilanne on edelleen synkkä. 
Vuoden alkupuolella henkilöautojen 
menekki pieneni 49 % ja kuluvan vuo-
den kesäkuussa jopa 56 %. USA:ssa 
alkuvuoden pudotus oli 35 % mutta 
kesäkuussa enää 28 %. Japanin luvut 
olivat vastaavasti –21 % ja –12 %.  
Ilahduttavimmat tiedot tulivat Kiinas-
ta, jossa kesäkuun rekisteröintitulos oli 
+39 % ja vuoden alkupuolisko tulos 
+19 %. 

Rakenneviat 
suurissa 
GJS-kappaleissa

Hans Rödter ja Martin Gagné kanada-
laisesta Sorelmetal-nimisestä yrityk-
sestä kertoivat otsikkoaiheesta Giesse-
rei-lehden numerossa 9/2009 mm. 
seuraavaa. 

Pallogafi ittivalurauta, GJS on melko 
nuori raaka-aine, mutta se on saavut-
tanut varsin lyhyessä ajassa hyvin 

suuren suosion. Sitä on valmistettu 60 
vuoden aikana noin 20 miljoonaa ton-
nia. GJS-valuraudat ovat osittain kor-
vanneet valuteräksiä ja GJL-valurau-
toja. 

Viime vuosina GJS-valurautoja on 
käytetty mm. suuriin tuulivoimaloiden 
osiin, kuva 10.    

Pallografiittivalurautojen hyviin 
ominaisuuksiin kuuluvat mm. valetta-
vuus, työstettävyys, lujuusominaisuu-
det ja kauniit valupinnat. GJS-valurau-
tojen heikkouksia taas ovat mm. gra-
fi itin muotoviat, kuten ”chunky-grafi it-
ti” etenkin paksuissa seinämissä, sul-
keumat, kuten ”dross” ja raerajahaura-
us, jotka kaikki liittyvät hitaaseen 
jähmettymiseen. Näitä vikoja voidaan 
välttää valutekniikan säädöillä ja raaka-
aineiden valinnalla.

Chunky-grafi itti

Englanninkielinen sana chunky-grafi it-
ti on vakiintunut  nykykieleemme. 
Suomenkielinen vastine möhkälegra-
fi itti, jonka käänsimme Eugen Autereen 
kanssa Kansainvälisen valimosanakir-
jan suomenkielisiin termeihin vuonna 
1984 ei ole koskaan saanut kannatusta. 
Chunky-grafiittia voi esiintyä GJS-

Kuva 10. Eisengiesserei Torgelow’in GJS:stä valama tuulivoimalan osa.
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valuraudan raerakenteessa joko dend-
riittien välisenä, kuten kuvassa 11 tai 
erillisinä kasautumina. Chunky-grafi i-
tin muodostumista edistävät hiilen 
paikallinen ylikyllästyminen, ymppä-
ysvaikutuksen hiipuminen sekä matala 
happipitoisuus jäännössulassa. Chun-
ky-grafi itin esiintyminen alentaa huo-
mattavasti GJS-valurautojen venymää 
ja murtolujuutta, mutta ei niinkään 
myötörajaa. Taulukko 1 osoittaa chun-
ky-grafi itin vaikutusta GJS-valuraudan 
venymään ja murtolujuuteen eri tutki-
joiden mukaan.

Hiilipitoisuuden tai hiiliekvivalentin 
alentaminen valettavien kappaleiden 
seinämänpaksuuden mukaan vähentää 
chunky-grafi itin vaaraa. Suurilla sei-
nämänpaksuuksilla tulisi hiiliekviva-
lentin (CE = C + 1/3 Si) olla 4,1. Seos- 
ja lisäaineet, kuten Ni ja Ca nostavat 
hiiliekvivalenttia, mutta niitä ei taval-
lisesti oteta huomioon hiiliekvivalent-
tia määritettäessä. Niiden pitoisuutta 
on kuitenkin syytä rajoittaa chunky-
grafi itin torjumiseksi. On myös tärkeää, 
että grafiitin erkautumista edistäviä 
aineita on läsnä jäännössulan jähmet-
tymisen loppuun saakka. Chunky-gra-
fiitin esiintymistä voidaan myös eh-
käistä jäähtymisnopeutta lisäävien 
kokillien avulla. Artikkelin kirjoittajat 
suosittavat myös pientä Ce-lisäystä 
chunky-grafi itin torjumiseksi, vaikka 
monet tutkijat pitävät sitä eräänä chun-
ky-grafiitin aiheuttajana. Perliitin 
muodostumista suosivat antimoni, tina, 
vismutti ja kupari vähentävät Chunky-
grafiitin todennäköisyyttä. Kuparin 

Taulukko 1 
Chunky-grafi itin vaikutus GJS-valuraudan lujuusominaisuuksiin                     
          
Tutkija            Venymä %                   Murtolujuus N/mm2   
    Virheetön    Chunky-        Virheetön     Chunky-
                  grafi ittia                       grafi ittia
        
Gagné  25          5        440          345       
Kalboom             20               3        510             440
Urib  22             4,5                  405            315   

Kuva 11. Chunky-grafi ittia GJS-valuraudan 
dendriittirakenteessa.

pitoisuuden on oltava yli 2 % tai tinan 
yli 0,12 %. Antimonin lisäykseksi 
riittää vain 40 ppm ilman sivuvaiku-
tuksia. 
          
Dross

GJS-valuraudoissa esiintyvät epäme-
talliset sulkeumat aiheutuvat usein 
kaavausmateriaaleista tai panos- ja 
ymppäysaineista. Kuva 12 esittää dros-
sia GJS-raudan rakenteessa. Drossia 
erkautuu sulasta kasautumina tai ohui-
na kelluvina kalvoina. Drossin aineosia 
ovat Mg, O, Si ja S. Taulukko 2 esittää 
tyypillisiä drossin kemiallisia koostu-
muksia.

Dross huonontaa huomattavasti 
GJS-valurautojen lujuusominaisuuk-
sia. Kuva 13 esittää venymän alentu-
mista drossin vuoksi ADI-raudoissa 
perliittipitoisuuksien mukaan. Drossia 
voidaan torjua vähentämällä sulan 
hapettumisvaaraa valujärjestelmän 
suunnittelun avulla. Sulan happipitoi-
suudella on nykytiedon mukaan suu-
rempi vaikutus drossin muodostumi-
seen kuin magnesiumilla ja piillä. Va-
lulämpötilan nostaminen vähentää 
drossin vaaraa, mutta lisää chunky-
grafi itin esiintymistä.

Suotautumat

Suotautumisella tarkoitetaan joidenkin 

Kuva 12. Drossia GJS-valuraudan raerajoilla.

seosaineiden rikastumista jäännössu-
laan. Suotautumista edistää hidas jäh-
mettyminen sekä kiteytymisytimien 
puute. Suotautumia esiintyy yleensä 
raerajoilla. Kuva 14 esittää karbidier-
kautumia, joissa metallisena aineosana 
ovat Mn, Mo, Zr ja V sekä fosforin 
aiheuttamia steadiittierkaumia. Useim-
mat suotautumista edistävät seosaineet 
ovat karbidinmuodostajia. Suotautumat 
huonontavat GJS-rautojen lujuusomi-
naisuuksia, kuten venymää ja väsymis-
lujuutta. Eräässä tutkimuksessa havait-
tiin GJS-valuraudan venymän alentu-
van 22 %:ista 16 %:iin fosforipitoisuu-
den noustessa 0,01 %:sta 0,04 %:iin. 
Karbidierkautumat huonontavat työs-
tettävyyttä ja lisäävät terien kulumista. 
Taulukko 3 esittää suositeltuja enim-
mäispitoisuuksia paksuseinämäisissä 
GJS-valuissa suotautumisien ja karbi-
dierkautumien välttämiseksi.

Paksuseinämäisten GJS-valujen 
kysyntä lisääntyy voimakkaasti. Niiden 
valmistamisessa on raaka-aineiden 
puhtaus hyvin tärkeää. Autoteollisuu-
desta peräisin olevan teräsromun käyt-
tö valimoissa on nykyisin usein pul-
mallista. Viime vuosikymmeniin saak-
ka autoteollisuuden käyttämistä teräk-
sistä USA:ssa oli 57 % seostamattomia 
lajeja. Vuonna 2004 oli niiden osuus 
supistunut jo 26 %:iin ja vuonna 2010 
sen arvioidaan olevan enää 15 %. 
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Kuva 13  Venymän aleneminen perliitin osuuden mukaan ADI-raudassa ja drossin vaikutus 
alenemiseen.  

Kuva 14. Mn-, Mo- Zr- ja V-karbideja 
sekä fosforin aiheuttamaa steadiittia 
(osakuva c) GJS-raudoissa.

Taulukko 2   
Drossin kemiallisia koostumuksia prosentteina

Yhdiste                Näyte 1   Näyte 2   Näyte 3   Näyte 4   Näyte 5   Näyte 6

MgO                  25        14            16            48           50            24
SiO2 56   55           62            44           36            33
Al2O3   7   5               8              5             6              1
MgS 16   12             9            11           14            13
CaO                        0,5                -               -               -             -                -
FeO                         4                  3           2  2           16            31

Taulukko 3   
Suositeltuja enimmäispitoisuuksia paksuseinämäisissä GJS-valuissa

Alkuaine        Enimmäispitoisuus %           Huomautuksia

Boori                 0,002
Kromi 0,05                   Vähemmän, jos Mn on yli 0,3 %
Mangaani 0,3                     Alle 0,2 % matalissa lämpötiloissa
Molybdeeni 0,2                     
Fosfori 0,003                 Alle 0,03 % matalissa lämpötiloissa
Titaani 0,05                
Vanadiini 0,03
Zirkoni 0,003                 Zirkoni on usein peräisin ymppäysaineista

Poiminnot ovat GIESSEREI-lehdestä. 
© GIESSEREI-VERLAG GmbH, 
Düsseldorf, Saksa
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Svenska Aktiebolaget LUX ja 
Finska LUX Aktiebolaget

Aktiebolaget Lux -niminen yritys pe-
rustettiin Ruotsissa vuonna 1901 ulko-
käyttöön tarkoitettujen petrolivalai-
simien valmistukseen ja myyntiin. 
Yritys oli Ruotsissa aluksi menestyk-
sellinen, mutta vuoden 1912 jälkeen 
liikevaihto laski sähkökäyttöisten va-
laisimien vallatessa alaa. Tämän jälkeen 
Ab Luxin ohjelmaan tulivat mm. Lux 
-pölynimurit, ja tänäänkin toimii mo-
nien vaiheiden jälkeen Lux-niminen 
yritys, joka maailmanlaajuisesti har-
joittaa pölynimurien suoramyyntiä.

Ruotsalainen Ab Lux perusti 
12.1.1906 Suomeen Finska LUX Ak-
tiebolaget -nimisen yrityksen. Ruotsa-
laisen Ab Lux lisäksi osakkeenomista-
jana oli Kone ja Siltarakennus Oy sekä 
muutama yksityishenkilö. Kone ja 
Siltarakennus sulautui myöhemmin 
vuonna 1938 Wärtsilä-konserniin. 
Finska LUX Ab:n tarkoituksena oli 
mm. valmistaa ja myydä petrolikaasu-
laitoksia. Finska LUX Ab ei tiettäväs-
ti valmistanut yhtään petrolikaasulai-
tosta, mutta vuonna 1907 sen edustus 
ja valaisinmyynti siirtyivät Ab Axel 
von Knorring Tekniska Byrålle. Vuon-
na 1909 Finska Lux Ab:n omistajat 
päättivät irtaantua Knorring-yritykses-
tä, ja Finska LUX Ab jatkoi toimin-
taansa itsenäisenä yrityksenä. Ensim-

Oy Lux Ab:n historia ulottuu 
1900-luvun alkuun. Jo vuo-
desta 1909 Lux-niminen yh-
tiö ollut saman perheen joh-
tama. Yrityksen omistuspohja 
on kuitenkin alkuaikoina 
vaihdellut.

mäiseksi toimitusjohtajaksi vuonna 
1909 tuli insinööri Carl Henrik Procopé, 
joka vuoden 1906 lopussa oli tullut 
Knorringin palvelukseen. 

Finska LUX Ab:n toiminta maahan-
tuonti- ja markkinointiyrityksenä ke-
hittyi nopeasti. Vaikka LUX:n petroli-
käyttöisten valaisimien myynti laski 
1910 -luvulla, tuli yrityksen ohjelmaan 
muita tuotteita, kuten saksalaisia kaasua 
käyttäviä asuntojen lämminvesikehit-
timiä, rakentamiseen liittyviä koneita 
ja tuotteita ja tulensammutusvälineitä 
(kuva 1.). Toiminta kutistui vuonna 
1914, jolloin ensimmäinen maailman-
sota syttyi ja maahantuonti mm. Sak-
sasta kävi mahdottomaksi. Maailman-
sota ei kuitenkaan aluksi vaikuttanut 
niin paljon Ruotsista, Tanskasta, Eng-
lannista ja Yhdysvalloista tapahtuvaan 
tuontiin, mutta eri maiden vientikiellot 
yleistyvät ja Suomessa ruvettiin vaati-
maan tuontilisenssejä. Suomen itsenäi-
syysjulistuksen 6.12.1917 jälkeen 
syntyneen sekasorron seurauksena C. 
H. Procopé siirtyi Finska LUX:n vä-
hentyneen toiminnan johdosta vuonna 
1918 muodostetun Sotaministeriön 
palvelukseen.

AGA – LUX yhteistoiminta

Vuonna 1919 päätettiin ruotsalaisen 
AGA-yrityksen aloitteesta yhdistää 
Finska LUX Ab:n ja vuonna 1919 pe-

Calle Nybergh, DI

Oy Lux Ab

Sama perhe on johtanut 
Lux-yhtiöitä 100 vuotta

yritysesittely
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►

rustetun suomalaisen AGAn toiminta 
AGA – LUX yritykseksi osakevaihdon 
avulla. CH Procopé kutsuttiin AGA – 
LUX:in isännöitsijäksi. Yrityksille 
tuli yhteinen hallinto-osasto ja kumpi-
kin yritys jaettiin kolmeen myyntiosas-
toon. Finska LUX -myyntiosastojen 
ohjelmassa olivat sähkötoimiset valai-
simet ja valonheittimet, sähköakut ja 
sähköä käyttävät laitteet, työstökoneet, 
koneita paperin- ja tekstitiilien valmis-
tusta varten, kuljetusvälineitä, sotate-
ollisuuden tuotteita sekä LUX-tulen-
sammutinlaitteet. Asiakkaana olivat 
kotitaloudet, maatalous, kunnat, valtio 
ja teollisuus. Vuonna 1920 AGA ja 

Finska LUX Ab perustivat yhdessä 
Revaliin (Tallinna) myyntikonttorin. 
Myyntikonttorista tuli itsenäinen yritys 
vuonna 1920, jonka jälkeen se liitettiin 
ruotsalaiseen AGA-yritykseen.

Marraskuussa 1922 ruotsalaiset 
omistajat päättivät purkaa AGA – LUX 
-yhteisomistuksen ja osakevaihdon 
jälkeen Finska LUX Ab:n osakekanta 
siirtyi C. H. Procopén perheen ja hänen 
lähipiiriinsä omistukseen. C. H. Pro-
copé toimi vuoden 1923 alusta yrityk-
sen toimitusjohtajana ja hallituksen 
puheenjohtajana.

Autojen maahantuonti ja Ab 
Autocar Oy 

CH Procopé oli kuitenkin samoihin 
aikoihin kiinnostunut autojen maahan-
tuonnista ja vuonna 1924 hän tuli myös 
Ab Auto-Traktor Oy.n osakkaaksi ja 
johtajaksi. Vuonna 1926 hän perusti 
veljensä Ossianin ja Nils Garoffin 
kanssa Ab Autocar Oy -nimisen autojen 
maahantuontiyrityksen, johon Auto- 
Traktor fuusioitui vuonna 1928. Auto-
Traktorin ja Autocarin ohjelmissa olivat 
mm. yhdysvaltalaiset Dodge Brotherin 
henkilöautot ja kuorma-autoalustat 
sekä vähemmän tunnettuja automerk-
kejä kuten Delarge ja Lorraine Dietrich. 
Kerrotaan, että isokokoiset Dodge 
henkilöautot olivat kieltolain aikana 
erityisesti pirtupomojen suosiossa. 

Helsingin Automuseossa on mm. näyt-
telykohteena yksi vuoden 1928 malli-
nen ns. Pirtudodge (kuva 2.). 

Finska LUX Aktiebolagetin loppu

Vuoden 1930 yleislama kaatoi kuiten-
kin Procopén perheen kaikki yritykset 
ja joulukuussa 1930 ne asetettiin kon-
kurssiin. Procopé joutui myymään 
vuonna 1914 Helsingin Kulosaareen 
rakentamansa, arkkitehti Lars Sonckin 
piirtämän, suurhuvilan (kuva 3.) ja 
muuttamaan perheensä kanssa Helsin-
gin keskustaan vuokra-asuntoon. Fins-
ka LUX Ab:n velkaluettelon mukaan 
ulkomaiset toimittajat olivat ennen 
konkurssia ruotsalaisia, tanskalaisia ja 
yksi yhdysvaltalainen yritys. Finska 
LUX Ab oli 1920-luvun lopussa enem-
män kuin pöytälaatikkoyritys, mutta 
Procopen päämielenkiinto oli ollut 
Autocar-yrityksessä.

Oy Lux Ab

Maaliskuussa 1931 C. H. Procopé 
perusti uuden Oy Lux Ab -nimisen 
yrityksen jatkamaan Finska LUX Ab:
n toimintaa. Ensimmäisenä palkattuna 
työntekijänä oli Jarl ”Jalle” Jägerroos, 
joka toimi yrityksessä vuoteen 1978 
asti, jolloin hän jäi eläkkeelle. Oy Lux 
Ab:n ohjelmaa ruvettiin heti aktiivises-
ti laajentamaan ja ohjelmaan tuli uusi-

Kuva 1. LUX -käsikäyttöinen tulensammutin.

Kuva 2. Dodge Victory Six vuosimallia 1928, 
Helsingin Automuseo.

Kuva 3. Kiinteistö Vanha Kelkkamäki 6, Helsingin Kulosaari.
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en toimittajien tuotteita, kuten saksalaisia puunkyllästysai-
neita, paperivalmistuksen reikälevyjä ja koneita, lankavals-
sauksen tuotteita, sementtivärejä ja vuonna 1933 kvartsiit-
tipohjaiset tulenkestävät massat ruotsalaisen Svenska Sili-
kattegelfabriken edustuksen myötä. Toiminta oli alkuvuo-
sina aika pientä, mutta vuonna 1938 liikevaihto kasvoi 
muutaman suurtilauksen myötä huomattavasti ja toimisto 
siirrettiin Mannerheimintiellä oleviin Hufvudstadsbladetin 
toimistotalon tiloihin. Toimiston henkilökuntaa oli silloin 
noin 10. 

Talvisota keskeytti tuonnin Englannista, mutta tuonti 
Tanskasta ja Saksasta jatkui vielä vuoden 1943 loppuun 
asti. Vuonna 1941 perustettiin Oy Rudus Ab:n kanssa koti-
mainen yritys Oy Silika Ab valmistamaan tulenkestäviä 
massoja Svenska Silikattegelfabrikenin reseptuurilla. Vuon-
na 1943 perustettiin Oy Teknolux Ab -niminen yritys, johon 
siirrettiin kaikki Oy Lux Ab:n paperinvalmistukseen liitty-
vät agentuurit ja sopimukset. Oy Lux Ab:n nuoremmat 
miehet kutsuttiin samana vuonna asepalvelukseen, ja valuu-
tanpuute esti tuonnin myös Ruotsista. Oy Lux Ab:n toimin-
ta rajoittui vuonna 1944 Oy Silika Ab:n valmistamien tu-
lenkestävien massojen myyntiin. Osa henkilökunnasta oli 
pakko sanoa irti.

Sotien jälkeinen tilanne

Kesällä 1945 jouduttiin toteamaan, että kaikkien tärkeim-
pien saksalaisten toimittajien tehtaat olivat tuhoutuneet, tai 
ne olivat Itä-Saksan puolella. Taas oli C. H. Procopén aloi-
tettava alusta. Saksalaisten toimittajien tilalle löytyi englan-
tilaisia valmistajia ja tuontiohjelmaan tuli ensin englantilai-
sia puunkyllästysaineita, tiivisteitä ja teräslankaa. Tuonti oli 
kuitenkin hyvin säännösteltyä ja tuontivolyymit olivat pie-
net. Joulukuussa 1944 allekirjoitettiin Suomen ja Neuvos-
toliiton välinen sotakorvaussopimus, joka velvoitti Suomea 
toimittamaan huomattavan paljon mm. koneita ja aluksia 
Neuvostoliittoon vuoden 1950 loppuun mennessä. Mm. 
maamme valimoteollisuutta oli laajennettava.

Vuonna 1946 tehtiin yrityksessä päätös keskittyä valimo-
teollisuuden tarvitsemiin raaka-aineisiin ja koneisiin. Vuo-
den 1946 lopussa palkattiin Oy Lux Ab:n palvelukseen 
Karhulan valimossa toiminut vuori-insinööri J. Boxström. 
Ohjelmaan tulivat vuonna 1946 sulatusupokkaat, kaavaus-
hiekka, Bradley-teräshiekka ja Gottlieb-valimokoneet. 
Seuraavana vuonna ohjelmaa laajennettiin bentoniitilla, 
valimotarvikkeilla ja kaavaushiekkalingoilla. Vuonna 1948 
ohjelmaan lisättiin WBB-tulenkestäviä ja keraamisia savia, 
BMM-kaavauskoneet ja kivihiilijauhe. Kesällä 1950 Box-
ström sairastui, ja hänen jälkeensä tuli Oy Lux AB:n palve-
lukseen valimoasiantuntijana SVY:n yhtenä perustajana ja 
ensimmäisenä puheenjohtajana toiminut Georg Hellén.

CH Procopén kuolema ja Jalle Jägerroosin aika

Oy Lux Ab:n toimitusjohtaja C.H. Procopé kuoli yhtäkkiä 
syyskuussa 1950 juuri 72 vuotta täyttäneenä. Hän oli Oy 
Lux Ab:n tulisielu, hyvin kokenut kielitaitoinen teknisen 
kaupan osaaja, jonka luonteenpiirteisiin kuului optimismi, 
suoraselkäisyys ja vilpittömyys. Hallituksen uudeksi pu-
heenjohtajaksi tuli Procopén vanhemman tyttären Marga-

rethan aviomies dipl. ins. Birger Jaatinen, joka tuolloin 
toimi Tako-tehtaan teknisenä johtajana Tampereella ja myö-
hemmin mm. Kankaan tehtaan teknisenä johtajana Jyväs-
kylässä. Procopen nuoremman tyttären Maryn aviomies, 
varatuomari Erik Nybergh toimi hallituksen sihteerinä ja 
leski Cecilia hallituksen jäsenenä. Uudeksi toimitusjohta-
jaksi nimitettiin Jalle Jägerroos. Jalle Jägerroos ehti palvel-
la Oy Lux Ab:a peräti 47 vuotta, josta 28 toimitusjohtajana. 
Hän oli pitkään mukana SVY:n ja SVY:n Helsingin osaston 
toiminnassa ja sai vuonna 1977 SVY:n ansiomerkin.

Jalle Jägerroosin ja Georg Hellénin yhteistyönä Oy Lux 
Ab:n toimittajakaartia laajennettiin. Mukaan tuli nyt saksa-
laisten yritysten koneita kuten Berger-Taifun sinkopuhdis-
tuskoneet. Raaka-aineohjelma laajennettiin lähinnä englan-
tilaisilla tuotteilla, koska saksalaisia valimoraaka-aineita ei 
tässä vaiheessa riittänyt vientiin. Terästehtaita varten tehtiin 
sopimus japanilaisten Nippon Carbon valokaariuunigrafi it-
tielektrodien myynnistä. Tämä sopimus jatkuu edelleen. 
Vuonna 1952 Jägerroos ja Hellén matkustivat Saksaan ja 
osallistuvat Hannoverin messuille. Messuilla sovittiin yh-
teistyöstä usean saksalaisen yrityksen kanssa, jotka edelleen 
ovat tuttuja Suomen valimomiehille, kuten Richard Anton, 
Axmann, Hesonwerk, Röperwerk ja Senssenbrenner. Ra-
hanpuute ja tuontilisenssit asettivat kuitenkin rajoituksia 
yrityksen toiminnan laajentamiselle. Kun Oy Lux Ab täytti 
25 vuotta vuonna 1956, Jalle Jägerroos totesi katsauksessaan, 
että ”vaatimattomasta alusta Oy Lux Ab on kasvanut me-
nestyksekkääksi valimoteollisuuden erikoisyritykseksi, 
joka nauttii sekä asiakkaittensa että toimittajiensa luotta-
musta”.

Oy Lux Ab:n edustajat ovat osallistuneet vuodesta 1957 
alkaen Saksassa pidettäviin GIFA- ja Englannissa pidettäviin 
Foundry-messuihin. Uusina raaka-aineryhminä tulivat 1950- 
luvun keski- ja loppuvaiheella mukaan metalleja, sulankä-
sittelyaineita, eksotermisten syöttöholkkien valmistamiseen 
tarkoitettuja tuotteita sekä syöttöholkkien peiteaineita, 
sideaineita keernojen valmistukseen, tuorehiekan ja vesila-
si CO2 -menetelmän peitosteita sekä lukuisia pientarvikkei-
ta. 1960-luvun alussa tuli ohjelmaan tänäänkin toimittajana 
oleva James Durrans polttopeitosteineen ja kiivihiilijauhei-
neen. Etelä-Afrikkalainen kromiittihiekka oli 1960-luvun 
alussa volyymiltään tärkeimpiä agenttikaupan raaka-aineita, 
kunnes Etelä-Afrikka asetettiin kauppaboikottiin 1960-luvun 
puolivälissä. Englantilainen F & M Supplies toimitti useita 
tuotteita, mm. ensimmäisen Suomessa käytetyn erän Supi-
nol-nimistä itsestään kovettuvaa happokovetteista neste-
mäistä hartsia. Supinolin toimitusmäärät jäivät pieniksi. 
Tampereella sijaitsevalle Sarviksen ohjelmaan tuli varsin 
pian happokovetteisia hartseja.

Georg Hellén palkittiin SVY:n ansiomerkillä 1967 ja hän 
jäi eläkkeelle 1969. Vuonna 1971 hallituksen puheenjohta-
ja Birger Jaatinen aloitti kokopäiväisen toimintansa Oy Lux 
Ab:n palveluksessa tarkoituksena kehittää yrityksen kone-
ohjelmaa. Hän laati aktiivisesti agenttisopimuksia monen 
saksalaisen, sveitsiläisen ja englantilaisen valimokoneval-
mistajan kanssa. Esimerkkejä tällaisista olivat sopimukset 
sinkopuhdistuskone +GF+:n ja kylmäkovetettujen kaavaus-
linjavalmistajan Whylenin kanssa sekä sopimus induktio-
uunia valmistavan Inductotherm Europen kanssa. Birger 
Jaatinen siirtyi eläkkeelle vuoden 1979 lopussa. Ennen 
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eläkkeellesiirtymistään hän oli tehnyt suursopimuksen 
pohjanmaalaisen VISE-yrityksen kanssa Irakiin rakennet-
tavan kuuden ammattikoulun varustamisesta toimivilla 
valimoilla. Luxin ja VISEn välinen sopimus käsitti kahdek-
san eri toimittajan koneet ja laitteet. Sopimuksen arvo oli 
Luxin mittapuussa huomattava. Vaikka VISE myöhemmin 
asetettiin konkurssiin, toimitettiin laitteet sopimusten mu-
kaisesti ja toimittajamme saivat rahansa. Luxille ns. VISE 
-toimituksen agenttiprovisiot olivat merkittävät ja ne tulivat 
hyvään tarpeeseen, koska samanaikaisesti Luxia oli ryhdyt-
ty voimakkaasti kehittämään. 

Oy Lux Ab Nyberghin veljesten johtamana

Jalle Jägerroosin ja Birger Jaatisen siirryttyä eläkkeelle 
nimitettiin 1.1.1980 dipl. ins. Carl – Johan ”Calle” Nybergh 
yrityksen toimitusjohtajaksi. Veljekset Calle ja KTM Lasse 
Nybergh olivat vuonna 1976 tulleet Oy Lux Ab:n palveluk-
seen ja jo Jalle Jägerroosin siirryttyä eläkkeellä vastanneet 
yrityksen käytännön johtamisesta. Oy Lux Ab:n toiminta-
tavat olivat 1970-luvun lopussa varsin perinteiset. Käytössä 
olivat sähkökirjoituskoneet ja ns. telex-yhteys. Kirjanpito 
ja reskontra hoidettiin käsin. Lux oli nyt suurten muutosten 
edessä. Vuonna 1981 aloitettiin toimistorutiinien uudista-
minen, investoitiin mm. Nokia-keskustietokoneeseen ter-
minaaleineen ja taloushallintaohjelmineen. Tehostuneet 
toimintatavat mahdollistivat 1980-luvulla myynnin huomat-
tavan lisääntymisen henkilökunnan lukumäärän pysyessä 
muuttumattomana. ATK- ja informaatioteknologiaan on 
investoitu vuosien mittaan jatkuvasti. Vuonna 1997 Lasse 
Nybergh nimitettiin Oy Lux Ab:n toimitusjohtajaksi ja 
Calle Nybergh valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. He 
hoitavat edelleen näitä tehtäviä. 

Oy Lux Ab:n tuoteohjelma uuden johdon aikana

Vuonna 1977 otettiin Oy Lux Ab:n aloitteesta Suomivalimon 
Helsingin valimossa koekäyttöön kaavauksessa vesilasi-
esterimenetelmä, joka levisi tämän jälkeen nopeasti yli 
viiteentoista valimoon. Lux kehitti Katalux-kovete-ohjelman, 
joka oli käytössä maamme valimoissa lähes 20 vuotta. 
Suurin osa vesilasi-esterihiekansekoittimista muutettiin 
asteittain Alphasetin käyttöön, kun englantilainen Borden 
-yritys oli tuonut markkinoille Alphaset-menetelmän 1980 
luvun puolivälissä. Tänään Alphaset -menetelmää markkinoi 
Hexion Specialty Chemicals niminen yritys ja Alphaset-
menetelmä on käytössä teräs-, rauta- ja metallivalussa 
maailmanlaajuisesti. Laitevalmistajina saksalainen FAT ja 
englantilainen Omega ovat kehittäneet koneita Alphaset- 
menetelmälle ja ne muodostavat rungon Oy Lux Ab:n toi-
mittamissa hiekanelvytys- ja kaavauslaitteistoissa. 

1970-luvun lopussa lukuisat eksotermiset syöttöteknolo-
gian tuorehiekkakaavauksen tuotteet ruvettiin korvaamaan 
vesilasi- ja hartsikaavaukseen soveltuvilla Intermet Refrac-
tory Products -yrityksen eristävillä ja eksotermisillä syöttö-
holkeilla ja -kuvuilla. Saksalainen Eirich Maschienenfabrik 
tuli 1980-luvun alussa ohjelmaan Saksan johtavana mm. 
tuorehiekkasekoittimien valmistajana.

Vuonna 1990 Oy Lux Ab sopi yhteistyöstä saksalaisen 
IKO Mineralsin kanssa bentoniittien ja hiililisäaineiden 

markkinoinnista Suomessa ja vähän myöhemmin Ruotsissa 
ja Baltian maissa. Antrapur-nimiset tuotteet ovat tänään 
käytössä lukuisissa kaavauslinjoissa Pohjoismaissa.

Myös englantilaisen Capital Refractories -yrityksen tu-
lenkestävät massat induktiouuneja ja valusankoja varten 
teräs-, rauta- ja metallivalussa ovat täydentäneet Oy Lux 
Ab:n tuoteohjelmaa 1990-luvun puolivälistä lähtien.

Perinteisen valimoraaka-aine ja -koneohjelman lisäksi 
Oy Lux Ab:n ohjelmassa on raaka-aineita mm. terästehtail-
le, keraamiselle ja paperiteollisuudelle sekä maaleja vaativiin 
käyttökohteisiin. Oy Lux Ab oli mm. ensimmäinen suoma-
lainen yritys joka toimitti ns. kännykkämaaleja eli maaleja 
kännykkäkuorien ulkopuoliseen pintamaalaukseen ja myö-
hemmin sisäpuoliseen häiriösuojaukseen.

Oy Lux Ab:n toiminta-alue

Jo 1970-luvulla Oy Lux Ab oli mukana useassa Neuvosto-
liittoon toimitettavassa sinkopuhdistuskoneprojektissa sekä 
aikaisemmin mainitussa VISE-projektissa, kuitenkin vain 
suomalaisten vientiyritysten kautta. Suorat tavaratoimituk-
set Ruotsin valimoteollisuudelle alkoivat vuonna 1992 ja 
toimitukset Viron valimoille vuonna 1994. Myynti Latviaan 
ja Venäjälle käynnistyi vuonna 1998, mutta säännölliset 
raaka-ainetoimitukset Venäjälle alkoivat vasta vuonna 2000. 
Tänään Oy Lux Ab:lla on oma tytäryhtiö Pietarissa nimeltään 
OOO Lux. Venäjän valimoasiakkaat sijaitsevat Pietarin 
läheisyydessä ja Länsi-Venäjällä. 
 
Oy Lux Ab:n toimitilat

Oy Lux Ab:n toimisto sijaitsi vuodesta1938 Mannerheimin-
tie 18:ssa. Vuonna 1973 toimisto siirrettiin Kruununhakaan 
Unioninkadun ja Liisankadun kulmataloon ja vuonna 1988 
Unioninkatu 45 ”Pikku Naantali” -kiinteistöön, Pitkänsillan 
viereen. Vuodesta 2000 toimisto on sijainnut Pohjois-Lep-
pävaarassa (kuva 4.). Vuoteen 1988 asti toimistotilat olivat 
vuokrattuja ja sen jälkeen omassa omistuksessa. ►

Kuva 4. Oy Lux Ab:n 
toimisto, Tulkinkuja 3. 
Leppävaara Espoo.
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Varastotilat olivat vuoteen 1962 asti Helsingin ydinkes-
kustassa Yrjönkatu 8–10 kellaritiloissa. Vuonna 1962 vuok-
rattiin 600 m3 varasto Mannerheimintie 63 kiinteistössä 
Tullinpuomin läheisyydessä. Joka kerta kun yhdistelmäau-
to peruutti varastoon, oli Mannerheimintien liikenne kat-
kaistava. Tällainen tilanne ei ollut kestävä ja vuonna 1973 
Suomivalimo tarjosi vanhan tyhjilleen jääneet valimon tilat 
Elimäenkatu 5 kiinteistössä. Osa tuotteista varastoitiin 
edelleen Helsingin satamaterminaaleissa. Myös Elimäenka-
dulla oli vaikeutena lisääntynyt liikenne ja väliaikaiseksi 
ratkaisuksi löytyi Suomivalimon kadun toisella puolella 
tyhjäksi jäänyt ns. ”uusi valimo”, kun valimotoiminta aikai-
semmin vuonna 1979 oli siirretty Iisalmeen. Elimäenkatu 6 
kiinteistö tarjosi jo hyvät edellytykset suurempien tavara-
määrien käsittelyyn. Varastosta tapahtuvat toimitukset li-
sääntyivät tämän seurauksena huomattavasti. Vuonna 1981 
varasto siirrettiin Espoon Juvanmalmille, jossa oli valmis-
tunut uusi varastokompleksi, hyvin suunniteltuine varasto-
halleineen. Juvanmalmilla vuokrattujen tilojen pinta-ala 
vaihteli 1400 ja 2000 m2 välillä. 

Keskellä korkeasuhdannetta vuonna 2007 vuokraisäntä 
sanoi Juvanmalmin varastotilojen vuokrasopimuksen irti. 
Lyhyen etsinnän jälkeen löytyivät ostokohteena uudet tilat 
Nurmijärven Kuusimäen teollisuusalueelta, aivan Hämeen-
linnan moottoritien viereltä (kuva 5). Kiinteistökunnostuk-
sen jälkeen Kuusimäentie 2:n varasto tarjoaa nyt ihanteel-
liset varasto-olosuhteet. On viisi eri varastoa lavatavaralle, 
lämmin-, kylmä- ja ulkovarasto vaarattomille tuotteille sekä 
lämmin- ja kylmävarasto palaville nesteille. Kiinteistön 
pinta-ala on 1 ha, josta puolet on asfaltoitu. Katetut tilat 
käsittävät 2000 m2. Täysiperärekkojen operoiminen pihalla 
ja tavaroiden käsittely on tehty mahdollisimman tehokkaak-
si.

Oy Lux Ab:n henkilökunta

Henkilökunnan lukumäärä on viimeisen viidenkymmenen 
vuoden aikana vaihdellut 11:n ja 14:n välillä. Toimiston 
henkilökuntamäärä on vaihdellut yhdeksästä yhteentoista ja 
varaston kahdesta neljään. Henkilökunnan vaihtuvuus on 

ollut pientä. Moni työsuhde on kestänyt lähes 40 vuotta ja 
osa enemmän. Esimerkkinä tästä ovat Marita Viitanen 1959 
–1996 ja Liisa Kallio 1962–2009. Tästä on yritykselle ollut 
suurta hyötyä. Insinöörikunnalla on ollut ja sillä on edelleen 
hyvä peruskoulutus ja alatuntemus. Nykyisistä insinööreis-
tä Calle Nybergh, Ole Krogell ja Bo Priester ovat kaikki 
valmistuneet Otaniemen Teknisestä Korkeakoulusta pääai-
neena metallurgia.

Henkilökunta on perinteisesti osallistunut aktiivisesti 
SVY:n toimintaan. Viimeisen runsaan 20 vuoden aikana on 
sekä Valimoviesti että SVY:n ulkomaanmatkat koordinoitu 
Oy Lux Ab:n henkilökunnan toimesta. Calle Nyberghille on 
vuonna 1994 ja Ole Krogellille vuonna 1997 myönnetty 
SVY:n ansiomerkki ja Calle Nybergh valittiin vuonna 2007 
SVY:n kunniajäseneksi.

Oy Lux Ab uusien haasteiden edessä

Sekä metalli- ja valimoteollisuus että sitä palveleva tekninen 
kauppa ovat tänään suurten haasteiden edessä. Tekninen 
kauppa puoltaa paikkaansa vain, mikäli se voi tuoda lisäar-
voa asiakkailleen. Tällainen lisäarvo voi olla tuotteiden ja 
teknologioiden hyvä tuntemus, aloitteellisuus, kielitaito, 
osallistuminen asiakkaiden kehitysprojekteihin sekä hyvät 
toimittajat, hyvä tavaralogistiikka: toimivat tavaravirrat ja 
toimitusvarmuus. Em. asiat ovat olleet ja tulevat edelleen 
olemaan Oy Lux Ab:n ohjenuorana, kun yritystä edelleen 
kehitetään tulevaisuuden entistä vaativimpia haasteita var-
ten.

Lähteet
Oy Lux Ab:n arkisto, ”Fiude” sata vuotta helsinkiläistä autokauppaa, 
keskustelut Margaretha Jaatisen, Mary Nyberghin, Marita Viitasen ja 
Paavo Tennilän kanssa.

Kuva 5. Oy Lux Ab:n varasto, 

Kuusimäen teollisuusalue, 

Nurmijärvi.
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Valimon luotettava yhteistyökumppani

Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo, Neuhof

Uudesta tai regeneroidusta keernahiekasta poistetaan pöly 
ja se saatetaan haluttuun käyttölämpötilaan. Käsiteltävä hiekka 
voidaan kerralla joko lämmittää tai jäähdyttää. Vaaka 
mahdollistaa tarkasti määritellyn hiekkamäärän käsittelyn 
kerrallaan. Pienen kokonsa takia laite voidaan sijoittaa lähes  
kaikkialle keernahiekan valmistamoon. Teknologinen etu   
maksaa itsensä takaisin selvänä rahana. Uusin tekniikka 
tehostaa laitostanne ja tekee tuotannon taloudellisemmaksi. 

Sylinterikappaleden keeernojen poistolaite (patentti haettu), Neuhof

Tämä kone siirtää sylinterikappaleiden keernanpoiston
paineilmakoneilla menneisyyteen. Valukappaleet kiinnitetään 
paineilmalla keernanpoistotäryyn. Tärinä rikkoo  valukappaleen 
keernat. Suunnattu tärytys poistaa paakut ja irtohiekan valuista 
ja täryltä. Muutamassa minuutissa kappale on täysin keernaton.  

Koneet ja laitteet

– Automaattikaavaus:    Künkel-Wagner 
– Valukoneet:                Künkel-Wagner, SLS  Swisspour AG    
– Pullakaavamot:          Eri saksalaisia toimittajia
– Keernatykit:               Röper, Hottinger, Lämpe
– Hiekan elvytys Neuhof
– Paineilmalähettimet:    Neuhof, Klein
– Induktiouunit, -kelat:    I.A.S .
– Transistoritekniikka:    I.A.S. 
– Aminikaasupesurit:     B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:      eri toimittajia
– Sinkotekniikka:          AGTOS
– huolto ja varaosat:  lähes kaikki merkit 
– Tärytekniikka:             Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet:    Webac
– Furaani- ja alfaset-hiekkojen sekoittimet:        Webac, Axmann
– Valimosuunnittelu, valuohjelmia:                 Neuhof 
– Panostuslaitteet, pölynpoisto:                          Cyrus

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778
e-mail: diaco@diaco.fi

Lämmitys- ja jäähdytysseula sekä 
paineilmalähetin, teho 15 t/h
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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 

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

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

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

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

HAAPAKOSKEN TEHDAS OY
Putkolantie 5, 77520 Haapakoski
puh.  0207 912 630, www.haapakoskentehdas.fi 
Valimo- ja konepajatuotteet asennuspalvelulla!

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

www.svy.info

www.valuatlas.net

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

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

Simtech Systems Inc. Oy
Hälsovägen 2
01150 SÖDERKULLA
Puhelin 0500 514 531
Faksi (09) 8776 035
matti.sirvio@easysimulation.com

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

Osuuskunta Teollisuuden Romu

Procatec
Kalastajanmäki 5 B 28
02230  ESPOO
(09) 256 0090
www.procatec.net
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Euroopan valimoliiton (CAEF – The European Foundry 
Association) Commission 1:n kokous pidettiin 23.10.2009 
Düsseldorfi ssa Saksassa. Commission 1 on ensimmäinen 
CAEF:n alle perustetuista työryhmistä. Työryhmä keskittyy 
valimoalan ammatillisen koulutuksen kysymyksiin eri kou-
lutustasoilla. 

Kokouksessa oli allekirjoittaneen lisäksi läsnä edustajat 
Alankomaista, Itävallasta, Portugalista, Puolasta, Ruotsista, 
Saksasta, Sveitsistä ja Unkarista.

Commission 1:n puheenjohtajana toimii Conny Gustavs-
son Ruotsista. Sihteerinä on perinteisesti toiminut Saksan 
VDG:lla (Verein Deutscher Giessereifachleute) työskente-
levä työryhmän jäsen. Saksan valimoalan organisaatiot ovat 
ryhmittyneet uudella tavalla viime vuoden kuluessa. Uusi 
organisaatio on nimeltään BDG sisältäen aikaisemmat or-
ganisaatiot DGV (Deutscher Gießereiverband), GDM (Ge-
samtverbandes Deutscher Metallgießereien) ja VDG. VDG:
n nimeämä sihteeri Marc Sander vaihtoi työpaikkaa alku-
vuodesta 2009, jonka jälkeen uusi katto-organisaatio totesi, 
ettei heidän toimestaan voida luovuttaa tehtävään uutta 
sihteeriä. Kokous valitsi Commission 1:n sihteeriksi Tuula 
Höökin, TTY Materiaaliopin laitokselta. 

Commission 1 on järjestänyt kahden vuoden välein viikon 
mittaisen Study Tour -tapahtuman, johon osallistuu muuta-
ma kymmenen 18–25 -vuotiasta nuorta eri puolilta Euroop-
paa. Osallistujat ovat valimoalan opiskelijoita eri koulutus-
tasoilta tai juuri valimossa työuransa aloittaneita henkilöitä. 
Study Tour tutustuttaa osallistujat vuorotellen CAEF:n eri 
jäsenmaiden valimoihin ja työkulttuuriin. Edellisen kerran 
Study Tour järjestettiin Ruotsissa. Syksyllä 2009 oli tarkoi-
tus kiertää Sveitsin ja Itävallan valimoita, mutta huonosta 
taloustilanteesta johtuen CAEF päätti siirtää Study Touria 
vuodella eteenpäin. Suomesta on aikaisempina vuosina lä-
hetetty Valimoinstituutin kautta mukaan kolme opinnoissa 
hyvin suoriutunutta opiskelijaa - kaksi opiskelijaa Tampereen 
ammattiopistolta ja yksi opiskelija TKK:lta tai TTY:ltä. 
Perinnettä jatkettaneen samalla tavalla syksyllä 2010.

Commission 1 on kerännyt ja ylläpitänyt koulutusmää-
rätilastoja eri koulutustasoilta siten, että on käytetty viisi-
portaista luokittelua. Suomalaiset ammatilliset perustutkin-
not sijoittuvat tässä luokittelussa tasolle II, ammattitutkinnot 

Tuula Höök

TTY Materiaaliopin laitos, 
Metallitekniikka

Euroopan valimoliiton 
CAEF Commission 1:n kokous

ja erikoisammattitutkinnot tasoille III tai IV, ammattikor-
keakoulututkinnot tasolle IV ja yliopistotutkinnot tasolle V. 
Tänä vuonna tilastoja ei kerätty lainkaan, koska EU on 
muuttanut koulutustasoluokituksia. Ensi vuotta varten laa-
ditaan uusi lomakepohja, johon kunkin jäsenmaan edustaja 
laatii kuvauksen oman maansa koulutusjärjestelmän puit-
teissa syntyvästä ammattitaidosta, luokittelee sen ja laskee 
koulutusmäärät. 

Kansainvälisenä yhteistyönä laadittuja koulutustasoku-
vauksia ja ammattitaitovaatimusten kuvauksia on olemassa 
nykyisin jo useilta ammattialoilta. Niiden laatimista pidetään 
EU:n sisällä hyvänä asiana, koska tällä tavoin edistetään 
koulutuksen yhdenmukaistumista. EU:n ammatillisen kou-
lutuksen kehitysohjelmista rahoitetaan projekteja, joiden 
yhtenä tärkeänä tavoitteena on ammatillisen koulutuksen 
sisältöjen yhdenmukaistaminen siten, että tutkinnon voi 
suorittaa missä EU-maassa tahansa sekä siten, että tutkinto 
antaa kelpoisuuden työskennellä missä tahansa EU-maassa. 
Valimoalalta ei ole olemassa kansainvälisiä kartoituksia 
ammattitaitovaatimuksista eikä kansallisten opetussuunni-
telmien yhdenmukaistamiseksi toimeenpantuja kehityspro-
jekteja. Lomakkeelle tehtävä luokittelu on EU:n mittakaa-
vassa pieni askel, mutta samalla tärkeä aloitus oikeaan 
suuntaan.

Commission 1:n kokousten ykkösasiana on muutaman 
vuoden ajan ollut EFQP, Euro Foundrymen Qualifi cation 
Pass eli valimoalan ammattitaitopassi. Tässä kokouksessa 
aihe päätettiin lopullisesti hylätä, koska aitoa kiinnostusta 
ja tarvetta passille ei ollut löytynyt. EU:lla on jo oma hyvin 
organisoitu ammattitaitopassijärjestelmä, Europass. Suomen 
Europass -organisaatio löytyy osoitteesta http://www.euro-
pass.fi. EFQP tavoitteet olivat samansuuntaisia kuin nyt 
toimitettavalla koulutustasoluokittelulla, mutta lähestymis-
tapa toinen. EFQP oli ehkä liian byrokraattinen voidakseen 
toteutua.

EFQP -aiheen sijaan kokous keskusteli perinpohjaisesti 
tulevaisuuden tavoitteistaan ja asioista, joilla katsottaisiin 
olevan erityistä merkitystä eurooppalaiselle valimoalan 
koulutukselle. Alankomaiden edustaja Frans von Noppen 
esitteli lyhyesti Commission 1:n historiaa. Commission 1 
alkuperäinen tarkoitus on ollut kerätä ja jakaa oppimateri-

koulutus
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aalia eri jäsenmaista sekä kehittää valimoalan koulutusta. 
Eräänä tärkeänä tavoitteena on ollut alan imagon paranta-
minen. työryhmän olisi syytä palata juurilleen ja aloittaa 
järjestelmällisesti oppimateriaalien sekä myös koulutuksen 
kehittäminen kaikilla niillä tavoilla, jotka työryhmälle ovat 
mahdollisilla.

Oppimateriaalien kehittämisestä ja muista mahdollisista 
tulevaisuuden tehtävistä käytiin avoin keskustelu. Oppima-
teriaalin ja koulutuksen kehittämisen tarve nähtiin erityisen 
suureksi keskiasteen opetuksessa. Yliopistokoulutusta kat-
sottiin olevan riittävästi. Keskiasteen opiskelijamäärät ovat 
hyvin pieniä ja esimerkiksi Unkarissa ei ole lainkaan vali-
moalan ammatillista koulutusta. Oppimateriaalien jakaminen 
eri jäsenmaiden ja oppilaitosten kesken on nimenomaan se 
tehtävä, jota Commission 1:n tulisi edistää ja toteuttaa. 
Muita mahdollisia tehtäviä ovat opettaja- ja opiskelijavaih-
to.

Commission 1:n jäsenistö nosti esille mahdollisuuden 
hakea EU-projekteja koulutuksen kehittämiseksi. Hakuajat 
ja tarjolla olevat ohjelmat jäivät myöhemmin selvitettävik-
si.

Seuraava vuosikokous pidetään Krakovassa maanantaina 
27.9.2010. 

Seuraava Valimoviesti 
1 • 2010 -lehti on 
matrikkelinumero.

Ilmoita mahdollisesti muuttuneet
tietosi asiamiehelle 

viimeistään 31.1.2010.
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metallurgin palsta 12.
Markku Eljaala

Peiron Oy

Taustaa
Kuumarepeämät ovat varsin tyypillisiä 
valuvirheitä, joita voi esiintyä kaikilla 
metalleilla. Tavallisesti repeämää esiin-
tyy laajan puuroalueen omaavilla se-
oksilla. Tässä kirjoituksessa on kuiten-
kin tarkoitus käsitellä etupäässä valu-
teräksiä. Kuumarepeämää voi esiintyä 
myös valuraudoilla, joilla ne kuitenkin 
ovat harvinaisempia. Raudoilla on ta-
vallisesti kysymys enemmänkin imu-
virheestä, joka on puhjennut repeämän 
näköisesti sisäpuoleiseen terävään 
nurkkaan. Tämä on todennettavissa 
avaamalla repeämää, jolloin sen takaa 
pitäisi paljastua kunnon imuonkalo.  
[1][2]

Kuumarepeämällä tarkoitetaan hal-
keamaa tai repeämää, joka on syntynyt 
valumateriaalin ollessa vielä ainakin 
osittain sulaa murtuma-alueella. Tällöin 
materiaali on luonnollisesti erittäin 
kuumaa. Repeämälle on tyypillistä, 
että se esiintyy yleensä kohdissa, jois-
sa metalli pysyy kuumana/sulana 
muuta valua pidempään, kuten risteyk-
sissä ja sisäpuolisissa nurkissa (kuva1). 
Murtopinta on tyypillisesti rosoinen, 
mutta murtuman pinnanmuotojen nur-
kat ovat pyöristyneitä poiketen puh-
taasta raerajamurtumasta kuten kuvas-
ta 3 voi nähdä. Tästä voidaan päätellä 

metallin olleen edelleen osittain neste-
mäistä. Kuumarepeämän pinta on myös 
yleensä voimakkaasti oksidoitunut 
(kuva 3). Kuumarepeämä on yleensä 
myös havaittavissa paljaalla silmällä 
valukappaleen pinnalta.
[1][2]

Kuumarepeämän 
muodostuminen
Jotta kuumarepeämä voi syntyä tarvi-
taan jännitys, joka ylittää materiaalin 
murtolujuuden. Tällöin tekijät, jotka 
lisäävät jännitystä tai heikentävät ma-
teriaalin murtolujuutta lisäävät myös 
valun repeämäherkkyyttä. Jännityksiä 
syntyy luonnollisesti valun jäähtyessä 
lämpökutistuman johdosta. Niillä alu-
eilla, joissa muotin geometria estää 
tätä kutistumisliikettä syntyy jännitys-
tä. Ilman tätä jännitystä kuumarepeä-
mää ei voi syntyä. Tämän takia valun 
geometrialla sekä muotin että keernojen 
jäykkyydellä on merkittävä vaikutus 
virheen syntymiseen. [1][2]

Kuumarepeämä syntyy materiaalin 
puuroalueella tai välittömästi sen ala-
puolella. Soliduksen alapuolella mur-
tuma syntyy silloin, kun rakeiden väliin 
on suotautunut matalamman sulamis-
pisteen seoksia. Näissä lämpötiloissa 
materiaalin murtolujuus ja sitkeys ovat 

käytännössä olemattomia (nesteen 
murtolujuus?). Merkittävimpiä epäpuh-
tausaineita, jotka lisäävät teräksen 
kuumarepeämäherkkyyttä ovat rikki ja 
fosfori. Näiden seosaineiden maksimi-
pitoisuudeksi suositellaan yleisesti 0.02 
% pitoisuutta. Henkilökohtaisesti suo-
sittelisin vieläkin pienempiä pitoisuuk-
sia etenkin seinämän paksuuden kas-
vaessa. Näiden seosaineiden haitalli-
suus perustuu siihen, että ne suotautu-
vat dendriittien väliin raerajoille muo-
dostaen seoksia (Fe-FeS), joilla on 
lähtöseosta huomattavasti alhaisempi 
jähmettymispiste. Tällöin raerajojen 
väliin tietyissä kuumemmissa kohdissa 
valuja voi muodostua fi lmejä tai lins-
sejä, jotka ovat vielä sulia vaikka muu 
valu on jähmettynyt ainakin pintaosil-
taan niin paljon, että se alkaa kutistua 
jäähtymisen myötä.  [1][2][3]

Joissakin lähteissä kuumarepeämän 
osasyyksi mainitaan myös syöttöme-
tallin puute repeämäalueella jähmetty-
misen aikana. Tällä voi kyllä olla vai-
kutusta asiaan, mutta riittämän syöttö-
metallin määrä ei yleensä koskaan ole 
kuumarepeämän ensisijainen syy. Tä-
män voi yleensä päätellä siitä, että iso 
osa repeämistä syntyy myös sellaisille 
alueille, jotka eivät geometriansa puo-
lesta voi köyhtyä syöttömetallista. 

Kuumarepeämä

Kuva 1. Kuvassa on nuorrutusteräksestä 
valettu kappale, jonka sisäpuoleisen nurkan 
pyöristykseen on tullut kuumarepeämä. Ku-
vassa näkyvän laipan vahvuus noin 100mm. 

Kuumarepeämä on yksi vakavimpia virheitä, joka 
valukappaleeseen voi syntyä. Kuumarepeämästä 
seuraa joko kappaleen hävittäminen tai varsin vai-
keasti korjattava valuvirhe. Vaikka virheen syntyme-
kanismi on varsin hyvin tunnettu ja tutkittu, niin 
virhe kiusaa valimoita ympäri maailman edelleen.
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Syöttökuvun paineen avulla virtaava 
metalli voi kuitenkin korjata syntyneen 
repeämän, jos sula vain pääsee virta-
maan muodostuneeseen murtumaan. 
Tämä vaihtoehto tulee yleensä kysee-
seen vain seoksilla, joilla on hyvä 
juoksevuus johon yleensä yhdistyy 
seoksen pieni puuroalue. Kuumarepe-
ämän murtumassa voi näkyä onkaloita, 
kuten kuvassa 4 on nähtävissä, mutta 
ne eivät ole varsinaisia imuhuokosia, 
vaan ne ovat voineet muodostua vie-
reisten alueiden myötäessä tai ne ovat 
olleet sulan täyttämiä onkaloita, joista 
sula on levinnyt kapillaarisesti jähmet-
tyäkseen muodostuneen raon pinnoille. 
Jos tämä kapillaarisesti leviä sula täyt-
tää viereiset raot ja kappaleen kutistu-
minen loppuu samalla, niin repeämä 
korjaantuu. Tällöin alueelle jää huoko-
sia, jotka voivat toimia myöhemmin 
murtuman ydintäjinä esim. lämpökä-
sittelyssä. [1][2] Tosin ei se vessapa-
perikaan ikinään reikäjonoaan pitkin 
katkea.

Kuumarepeämän ehkäisy
Kuumarepeämän ehkäisykeinoja:
• Pidä rikki- ja fosfori-pitoisuudet al-
haisina max. 0.01 %
o Paksuseinämäisissä kappaleissa al-
haisen rikkitason 0.01 % pudottaminen 
luokkaan 0.001 % parantaa tilannetta 
huomattavasti edelleen.
• Mn-seostus vähintään 0.7 % pitoisuu-
teen ehkäisee matalan sulamispisteen 

loita tai tee niistä putkimaisia, jolloin 
ne antavat helpommin periksi
o Kvartsihiekkainen keerna turpoaa 
samanaikaisesti, kun valu sen ympäril-
lä kutistuu, minkä takia jonkin muun 
hiekan käyttö voi ehkäistä repeämän 
muodostumista.
• Kappaleen muotoilu.
o Käytä sisäpuolisissa nurkissa ja ris-
teyksissä riittävän suuria pyöristyksiä 
tai viisteitä
• Käytä hyväksesi simulointiohjelmien 
mahdollisuuksia
o Tällä hetkellä löytyy useita kaupalli-
sia ohjelmistoja, joilla voidaan arvioi-
da kappaleen herkyyttä kuumarepeä-
mille. 
[1][2][3][4]

Markku Eljaala
Metallin urkkija

Metallurgist

Lähteet
1. Castings. John Campbell
2. Hot Cracking in Castings: Formation, Im-
provement and Prediction. Shouxon Ji, Matti 
Sirviö
3. Foseco’s Ferrous Foundryman’s Handbook
4. Prediction of Hot Tear Defeccts in Steel 
Casting Using a Damage Based Model: Zhip-
ing Lin, Charles A. Monroe, Richard K. Huff 
and Christoph Beckermann.

Kuva 2. Kuvassa yksi esitetty repeämä hie-
man lähempää kuvattuna. Murtuma seuraa 
kiinnipalaneen hiekan reunaa ainakin niillä 
alueilla, joilla sitä sinkopuhdistuksen jälkeen 
oli vielä havaittavissa, mikä ei voi olla pelkkää 
sattumaa.

Kuva 3. Kuumarepeämän murtopintaa. Pin-
nasta on helposti havaittavissa dendriittien 
tekstuuria, sekä murtopinnan voimakas oksi-
doituminen. Palan korkeus noin 20mm, mikä 
oli myös murtuman keskimääräinen syvyys 
kyseisessä kappaleessa.

Kuva 4. Kuvassa on mikrorakennekuva kuu-
marepeämästä.  Murtumassa oli useita kuvas-
sa nähtäviä kannaksien väliin jääviä onkaloita. 
Alareunan mittajanan pituus on 0.1mm

rauta-rautasulfi di suotauman muodos-
tumisen dendriittien väliseen jäännös-
sulaan
o Toisaalta mangaaniseostuksen ai-
kaansaamat mangaanisulfidit voivat 
yhtälailla johtaa kuuma- tai kylmäre-
peämän muodostumiseen, jos raerajoil-
le muodostuu filmimäisiä II-tyypin 
mangaanisulfi deita. Tämän estämisek-
si pitää noudattaa oikeaa deoksidaatio-
käytäntöä.
• Valulämpötila
o Valulämpötilan nostaminen yleensä 
pahentaa ongelmaa, jo muutaman 
kymmenen asteen lasku kaatolämpö-
tilassa voi parantaa tilannetta.
• Paikallinen jäähdytys
o Kuumarepeämää ei synny kappaleen 
jähmettymisen aikana kylmimpään 
kohtaan. Tällöin oikein sijoitetuilla 
kokilleilla tai kromiittihiekalla voidaan 
ehkäistä murtuman syntymistä. Tällöin 
valu tosin saattaa revetä kokillien vä-
listä tai reunasta.
• Muotin ja etenkin keernojen jäykkyy-
den minimointi
o Jos muotti ja keernat antavat riittä-
västi periksi kutistuvan valukappaleen 
tieltä, niin murtumaa ei synny.
o Pidä sideaineiden määrä mahdolli-
simman alhaisena ja käytä riittävän 
elastista sideainetta. Esim. vesilasi on 
erittäin kova ja periksiantamaton side-
aine, vaikka muuten hyvä sideaine 
onkin.
o Tarvittaessa lisää keernoihin onka-
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Syksyllä 2009

SVY:n vuosikokous pidettiin perjantaina 9.10.2009 Kotkas-
sa, mallikkaasti meren rannalla. 

Ukko-oluesta tietoiset olivat jo kiirehtineet paikalle 
torstaina, itse pääsin paikalle vasta perjantaina. Kokouksen 
paikkana oli siis tällä kertaa Kotkan Höyrypanimo, jota 
syystä kehutaan paikkakunnan kauneimmaksi kokouspai-
kaksi. Rakennuksen on katsottu olevan rakennustieteellises-
ti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokas, joten se on 
oikeutetusti museoviraston suojeluksessa.

Kiitokset järjestäjille, emännille ja isännille! 

Päivä eteni SVY:n vuosikokouksen ohjelman (Valimo-
viesti 2/2009) mukaisesti aina klo 16.00 asti, jonka jälkeen 
Mallijaosto erkautui pitämään vuosikokoustaan Kotkan 
Seurahuoneen ravintolaan. Muut pääsivät suoraan sau-
naan.

Vuosikokous

Perinteinen Mallijaoston vuosikokous pidettiin Kotkan 
seurahuoneella. Kokouksen puheenjohtajana toimi tottu-
neesti Ojasen Mikko Karkkilan malliavusta. Uudeksi sih-
teeriksi valitsivat minut, Toni Häkkisen Tampereen ammat-
tiopistosta Lepaan reliikkifossiilin (tunnettu myös Kari 
Pohjalaisena) jäädessä ansaituille eläkepäivilleen.

Nimilistan kierrätyksen perusteella paikan päällä oli 
yhdeksän henkeä ja kokouskutsukin oli edellisessä valimo-
viestissä esillä, näillä eväillä Mikko nuiji mallijaoston ko-
kouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväk-
syttiin työjärjestykseksi sellaisenaan.

Tampereella aiemmin suoritetut toimihenkilövalinnat 
kaudelle 2009-2010 jäivät voimaan lukuun ottamatta sih-
teerin vaihtamista. Mallitoimikunnan osalta todettiin, että 
Salossa 2010 Leo Pölönen on ensimmäisenä erovuorossa 
mallitoimikunnasta. Asia käsitellään mallitoimikunnan 
seuraavassa kokouksessa.

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen hallitukseen valit-
tiin Mallijaoston edustajaksi Mikko Ojanen (varaedustaja 

Toni Häkkinen) ja Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen 
Koulutustoimikuntaan valittiin Mallijaoston edustajaksi 
Toni Häkkinen (varaedustaja Mikko Ojanen).

Toimintasuunnitelmana päätettiin jatkaa kolmen vuoden 
toimintajaksoissa porrastaen Mallijaoston puheenjohtajan 
ja sihteerin vaihdokset. Kun tänä vuonna sihteeri vaihtui, 
puheenjohtajan vaihdoksesta äänestetään kokouksessa 
2010.

Ilmoitusluontoisena asiana todettiin että Euromold-mes-
suille ei ole osallistumassa mallinvalmistajia näillä näkymin. 
Katsauksena mallialaan todettiin, että lomautuksia on jois-
sakin veistämöissä, mutta toisaalta joissakin veistämöissä 
lomautukset on peruttu, ja toiminta virkistynyt jopa niin, 
että töitä on myyty toisille veistämöille. 

Muissa jäsenten esittämissä asioissa, Kari Pohjalainen 
sai tunnustusta erinomaisesta Mallijaoston eteen tehdystä 
työstä. Kari Lehto Sulzer Pumpsilta ojensi eläkkeellejää-
mislahjan Pohjalaiselle, mikä sisälsi ”maalaisen eloonjää-
mispakkauksen”. Kari Pohjalainen kiitti kaikkia tahoja 
yhteistyöstä. 

Kuultiin, että malliveistämöiden nimien samankaltaisuu-
dessa on ollut erimielisyyksiä. Ei ollut kuitenkaan akuutte-
ja tapauksia. Kokouksessa oli keskustelua mallihintojen 
laskusta heikon kysynnän vuoksi. Todettiin, että kyseessä 
on normaali reaktio taantuman aikana, eikä polkumyyntiin 
ole lähdetty. 

Mikko Ojanen päätti kokouksen klo 17, jonka jälkeen 
malliväkikin pääsi löylyihin.

Vielä suuret kiitokset Sulzer pumps Finland Oy:n leivis-
sä oleville Kari Lehdolle ja Jouko Huidalle persoonallisen 
kokouspaikan järjestämisestä. Keskustorille aukeavat suuret 
näyteikkunat tarjosivat kotkalaisille silmänruokaa, kun 
Mallijaoston lihaksikkaat jäsenet pitivät kokoushuonetta 
myös pukuhuoneena.

Toni Häkkinen
valumallinvalmistuksen opettaja

mallijaosto

Toni Häkkinen
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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

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

Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3, 02650  ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi 

Sulzer Pumps Finland Oy 
PL 18, William Ruthin katu
48601  KARHULA
010 234 3333, www.sulzer.com

Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11, 28100  PORI
(02) 641 8540, www.mecatrade.fi 

SP Minerals Oy Ab
PL 174, Vihdintie 4 – 6
03101  NUMMELA 
010 217 9800
www.sibelco-scandinavia.com

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

Componenta Pietarsaari 
Oy
PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI
010 403 00
www.componenta.com

Keycast  Oy
PL 100, Merikatu 7
92101  RAAHE
(08) 211 3111, www.keycast.fi 

Uudenkaupungin 
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.fi 

Beijer G & L Oy
Elannontie 5, 01510  VANTAA
(09) 6152 0550 
www.beijers.fi 

Stena Metalli Oy
Pajakatu 7 - 9 ,11130  RIIHIMÄKI
010 802 323, www.stenametalli.fi 

TEK-MUR 
Tekninen Muuraus Oy
PL 3, Halmekuja 2 B
01361  VANTAA
(09) 8386 4300, www.tek-mur.fi 

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

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

Simtech Systems Inc. Oy 
Kukkaromäki 6 C5, 
02770  ESPOO
0500 514 531
matti.sirvio@easysimulation.com
 
Ferral Alucast Oy
Ferralintie 1, 68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.fi 

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

Enmac Oy 
Insinööritoimisto
Yrittäjänkatu 17, 65380  VAASA
(06) 282 8330
www.enmacgroup.com

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

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

Harjavallan Valu Oy
PL 18, Sepänkatu 5
29201  HARJAVALTA
(02) 531 8500
www.harjavallanvalu.fi 

Jokelan Valu Oy
Huikontie 2, 05400  JOKELA
020 750 9470, www.jokelanvalu.fi 

PME - Trading Oy Ltd
Jäspilänkatu 19 A
04250  KERAVA
(09) 242 9081
www.pme-trading.com 

Karhuvalu Oy
Hitsaajantie 40, 26820  RAUMA
(02) 634 1400, info@karhuvalu.fi 

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

Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800, www.selcast.fi 

Metallikonepaja Oy
49200  HEINLAHTI
(05) 220 1100

Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2, 27430  PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.fi 

Insinööritoimisto 
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101  TAMPERE
(03) 2680 111, www.axcons.fi 

Alphaform RPI Oy
Aholantie 17, 21290  RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.fi 

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

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

Ponsse Oyj
Ponssentie 22, 74200  VIEREMÄ,  
020 768 800, www.ponsse.fi 

Lapuan Valu
Kiviristintie 20, 62100  LAPUA
06 4331731, info@valimo.pp.fi 

Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101  VAASA
010 709 0000, 
www.wartsila.com

Sandvik 
Mining and Construction Oy
PL 100, 33311  TAMPERE,  
0205 441 20,
www.tamrock.sandvik.com

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

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

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

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

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

Tarjoamme asiakkaillemme

• Huippuluokan valumallit

• Puusta ja muovista

• Pienistä isoihin

• Myös CAD-CAM valmistusta

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

mallikolmio@yritys.soon. 

Seuraava Valimoviesti 
1 • 2010 -lehti on 
matrikkelinumero.

Ilmoita mahdollisesti muuttuneet
tietosi asiamiehelle 

viimeistään 31.1.2010.
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valimoperinne

Antti Valonen

Vapaa-ajan ja eläkepäivien viettoa 
Hämeessä Tammelan kunnassa, Liesjärven Rasirannan mökillä 
perheen ja ystävien kera (1958–2009)

Liesjärvestä nostettiin aikanaan myös järvimalmia, silloiselle Ul. Pyhäjärvellä 
(nykyinen Karkkila) sijaitsevalle Högforssin tehtaan valimolle. 
Högforssin valimossa oli myös nimetty eräs osasto ”Liesjärveksi” ja valimossa oli 
useita työntekijöitä, jotka olivat muuttaneet perheineen Tammelasta Karkkilaan.

Rantanäkymät kesällä 2006,
Aira ja Päivi

Rantanäkymät talvella 1999,
Jussi ja Perttu

Isäntäväki lipunnostossa 1990,
Aira ja Antti

Perhe kokoontuneena lipunnostoon
Juhannuksena 2005
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Kesäpäivän viettoa rannassa 1991 Vesille venosen mieli 1999,
Aira ja Antti

Juhannuskokolla 1993

Sukeltaja Mika noussut rannalle 
2005

Jussi ja pojat Arttu ja Perttu 
pilkkiongintatauolla mökin terassilla 
2002
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Sukunimi Etunimi

Syntymäaika Koulutus

Kotiosoite

Kotipuhelin Kotifaksi

Matkapuhelin Sähköposti (koti)

Työnantaja Tehtävä yrityksessä

Osoite

Puhelin Faksi

Matkapuhelin Sähköposti (työ)

www-sivut

Lisätietoja

Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf

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

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

SVY
Rauno Sippel 

Kiiskintie 11 
17200  VÄÄKSY

puh. (03) 766 9736
Faksi (03) 766 9736

e-mail: rauno.sippel@svy.info

Jäsenhakemus hyväksytty       _____/_____  20__  _____________________________________

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 20__  _____________________________________

Jäsennumero
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valimomuseo

Suomen Valimomuseo • PL 50,Tehtaanpuisto • 03601 Karkkila 

janne.viitala@karkkila.fi  • Puhelin (09) 4258 3674

Monta kertaa olen tällä palstalla penännyt esineiden 
ja asioiden perään sekä yrittänyt urkkia tietoja salatuista 
valimoasioista. Joskus  menestys on ollut hyvää ja toisinaan 
penäämiset on jouduttu kirjaamaan hyvän yrityksen piikkiin. 
Arvoisalle lukijalle on saattanut tulla mielikuva, että ei 
museossa ole valmiina yhtään esinettä emmekä me tiedä 
mistään mitään. Onneksi ihan näin surkeasti asia ei ole. 
Suomen valimomuseon kokoelmissa oli vuoden 2009 alus-
sa 2600 numeroitua ja suurimmaksi osaksi luetteloitua sekä 
kortistoitua esinettä.

Valimomuseon kokoelmat pohjautuvat pitkälti Högforsin 
tehtaan museon kokoelmaan. Kyseinen museo perustettiin 
1960, ja lakkautettiin kun Suomen Valimomuseo perustettiin 
1987 ja avattiin yleisölle 1989. Esineitä lahjoitettiin tuolloin 
perustetun Suomen Valimomuseosäätiön peruspääomaksi. 
Karkkilan museoiden fuusioituessa 2006, peruspääoma, 
numerot 1-357 eli yhteensä 1002 esinettä, jäi säätiön omis-
tukseen, jotta se pystyisi jatkamaan toimintaansa. Muu 
esineistö lahjoitettiin Karkkilan ruukkimuseo Senkalle, 
jonka suojissa Valimomuseo nyt siis toimii. Valimomuseon 
perustamisen jälkeen on aktiivisesti yritetty kartuttaa myös 
muiden valimoiden esineistöä, ja tässä tehtävässä olemme 
mielestäni hyvin onnistuneet.

Tänä vuonna on siis tullut kuluneeksi 20 vuotta Valimomu-
seon ovien avaamisesta. Tapahtumaa on juhlistettu pienin 
tempauksin ympäri vuoden. Normaalien näyttelyiden lisäk-
si eräänlaisena oheisnäyttelynä yhdessä huoneessa on ollut 
valimomuseorakennuksen vaiheista kertova näyttely. Tällä 
hetkellä meneillään on, ja kestää tammikuun loppuun asti, 
Kuriositeettikabinetti-näyttely, johon on kerätty ihmeelli-
syyksiä ja kummallisuuksia museon varaston kätköistä. 
Esineet ovat sellaisia, jotka eivät ole olleet teemansa puo-
lesta sopivia muihin näyttelyihin. Nyt voikin olla viimeinen 
tilaisuus pitkään aikaan nähdä esim. VR:n valimomiesten 
pyllistys vastalauseena valimon lakkauttamiselle 1988. 
Näyttelysssä on mukana myös Karkkilan työläismuseon 
esineistöä, koska sekin museo juhlii 20-vuotistaivaltaan.

Juhlavuosi on vierähtänyt lopuilleen kovan työn merkeissä. 
Useasti toitottamani patanäyttely alkaa olla esivalmistelujen 

Suomen Valimomuseo 
juhlii

puolesta loppusuorallaan. En asialla enää lukijoita vaivaa 
sen kummemmin, mutta pistän etsitäkuulutuskuviksi kaksi 
esinettä, jotka museon ehdottamasti pitäisi jostain löytää 
näyttelyä varten. Toinen on Timo Sarpanevan 1960 Rosen-
lewille suunnittelema paistinpannu, jossa on erikoinen irro-
tettava puuvarsi. Antti Nurmesniemi puolestaan on suunni-
tellut Högforsille 1968 valurautaisen vohveliraudan, ja se 
on se toinen etsintäkuulutuksen kohde. Näyttely avautuu 
toukokuun puolivälissä. Samoihin aikoihin pitäisi ilmestyä 
myös näyttelyjulkaisu. Sitä ennen on taidenäyttelyä ja 
Karkkilan työväenopiston esineistöä esillä.

Tältä pohjalta museo ponnistaa kohti seuraavaa 20-vuotis-
seikkailua. Ensimmäiset 20 vuotta ovat olleet antoisia, ja 
siitä kiitos kuuluu teille, hyvä valimoväki. Pitäkäähän mei-
dät jatkossakin mielessä ja onnellisina esine-, kuva ja asia-
kirjalahjoitusten muodossa, niin saamme yhdessä aikaisek-
si entistäkin paremman Valimomuseon.

Toivotan lehden lukijoille rauhaisaa joulua!

Janne Viitala
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