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Helmikuu 2016
4.-5.2.2016
SVY:n opintopäivät, Hotelli Scandic Rosendal, Tampere (katso sivut 7-8)
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31.3.-1.4.2016
Valun käytön seminaari, Hotelli Scandic Rosendahl, Tampere,
		www.teknologiateollisuus.fi
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16.-19.4.2016

CastExpo, Minneapolis, USA

Toukokuu 2016
21.-25.5.2016
72nd World Foundry Congress 2016, Nagoya, Japan. www.wfc2016.jp
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29.9.-1.10.2016

Ankiros / Annofer / Turkcast, Istanbul, Turkey, www.hmankiros.com
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3.-7.10.2016

Fond-Ex, Int’l Foundry Fair, Brno, Czech Republic, www.bvv.cz
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SVY:n 69. vuosikokous, Iisalmi

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti
Vastaava päätoimittaja Niku Nurmi, puh. 050 529 4958
• Lehtitoimikunta Niku Nurmi, puheenjohtaja ja päätoimittaja,
Jani Isokääntä, toimitussihteeri, puh. 040 834 8088, Olavi Piha puh. 040721 1220,
Juhani Orkas, puh 050 556 2288 ja Ole Krogell, puh 0400 500 198
• Taitto Kaisa Ahomaa-Krogell • Aineistot: krogell@kolumbus.fi
• Painopaikka Painojussit Oy, Kerava 2015
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puheenjohtajan palsta

Niku Nurmi
Talvi tekee tuloaan jo Etelä-Suomeenkin ja lunta on jo
sadellut muutama sentti Karkkilan seudulle. Itse jo innolla
odottelen alkavia hiihtokelejä, saapa nähdä milloin pääsee
ensimmäisen kerran luonnonlumiladulle näillä leveysasteilla.

Vintern är på kommande även till södra Finland och

Valimoviestin kolahtaessa postilaatikkoon Joulu on jo
ovella ja Uusivuosi lähenee kovaa vauhtia. Toivotaan,
että uusivuosi tuo maailmantalouteen jälleen nostetta ja
siinä sivussa suomalaisten valimoiden tilauskirjat alkavat
täyttyä.

När Valimoviesti dyker upp i postlådan är julen redan nära
och nyåret med fart på kommande. Vi får igen hoppas att
det nya året betyder uppsving i världsekonomin och samtidigt fyllda orderböcker för den finska gjuteriindustrin.

Vuosikokouksemme pidettiin tänä vuonna Jyväskylässä
ilman perinteistä valimokierrosta, tällä kertaa se oli järjestettynä virtuaalisesti osana Valmetin yritysesittelyä. Kokous oli erittäin hienosti järjestetty kaikilta osin ja siitä iso
kiitos Jyväskylän vuosikokouksen järjestelytoimikunnalle.
Kiitos kuuluu myös sponsoreille. Ensi vuodeksi saimme
kutsun Iisalmeen, jossa kokousisäntänä toimii Componenta Finland Oy Suomivalimo. Opintopäivien aika on jälleen
helmikuun ensimmäisellä viikolla, jossa aiheena on tällä
kertaa kaavaus. Jos viimeiset vuosikokouksemme ovat
olleet osallistuja määriltään hieman molli voittoisia, niin
toivottavasti saamme tällä kertaa ainakin reilusti osallistujia opintopäiville.

här i Högfors-trakten har vi redan fått några centimeter
snö. Själv ser jag med entusiasm fram emot kommande
skidfören, får se när det blir möjligt att första gången
skida på natursnö på dessa breddgrader.

Vårt årsmöte hölls i år i Jyväskylä utan den traditionella
gjuterirundan, då gjuteriet presenterades virtuellt som en
del av Valmets firmapresentation. Mötet var på allt sätt väl
organiserat och ett stort tack för det till organisationskommitteen för mötet i Jyväskylä. Ett stort tack även till sponsorerna. Vi blev inbjuda till Idensalmi att hålla nästa års
årsmöte där med Componenta Finland Oy Suomivalimo
som värd. Studiedagarnas tid är igen första veckan i
februari och temat är denna gång formning. Om det har
varit litet knappt med deltagare i årsmötena de senaste
åren, så hoppas vi på ett mycket rikligt deltagande i studiedagarna denna gång.
Önskar alla föreningens medlemmar och samarbetspartner en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2016!

Haluan toivottaa kaikille yhdistyksemme jäsenille ja yhteistyökumppaneille oikein rauhallista joulun odotusta ja hyvää alkavaa vuotta 2016!

Seuraava Valimoviesti
1 – 2016 -lehti on
matrikkelinumero.
Ilmoita
mahdollisesti muuttuneet tietosi
asiamiehelle
viimeistään 31.1.2016.
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Asiamiehen
asiaa
10.11.2015

Vuosikokous Jyväskylässä
Yhdistyksemme 68. vuosikokousta juhlittiin tänä vuonna
Jyväskylässä Valmet Technologies Oy Rautpohjan valimon
isännöidessä kokousta. Päivän aloitimme vierailemalla Jyväskylän yliopiston hiukkasfysiikan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa. Varsinainen vuosikokous pidettiin Sokos
Hotel Alexandrassa ja juhlaillallinen Sokos Hotel Jyväshovissa. Kaiken kaikkiaan vuosikokouksen aikana järjestettyihin eri ohjelmiin osallistui 50 henkilöä.
Vuosikokouksen mielenkiintoiset esitelmät pitivät Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, Technopolis Oyj:n
Jyväskylän toimintojen johtaja Samuel Koivisto sekä Rautpohjan valimon väistyvä johtaja Pasi Mäkinen. Rinnakkaisohjelmassa tutustuttiin Toivolan Vanhaan Pihaan.
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen 9. §:n mukaiset
asiat. Yhdistyksen tilinpäätös päättyi reilusti positiiviseksi
edellisen vuosikokouksen, opintopäivien, ulkomaanopintomatkan sekä Valimoviestin tukemana. Vuosikokous päätti
tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
Seuraava, 69. vuosikokous tullaan järjestämään 7.10.2016
Iisalmessa Componenta Finland Oy Suomivalimon isännöimänä.
Vaalilautakunnan ehdotuksen mukaan yhdistyksen hallitukseen valittiin kaudeksi 2015-2016 seuraavat henkilöt:
Puheenjohtajana jatkaa Niku Nurmi, Componenta Finland
Oy Högfors.
Hallituksen jäseniksi valittiin:
Mika-Jussi Juutilainen
Varalla Pekka Olkinuora
Sulzer Pumps Finland Oy Sulzer Pumps Finland Oy
Ville Haataja 		
Varalla Heini Hämäläinen
Miilucast oy		
Miilucast Oy
Aki Keskinen
Varalla Jonne Ylikännö
Peiron Oy		
Peiron Oy
Juho Mäkinen		
Varalla Ari Eriksson
TEVO Lokomo Oy
TEVO Lokomo Oy

Vaalilautakunnan esityksestä tilintarkastajaksi valittiin
Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jari Nurkkala ja Timo Salonen sekä varatilintarkastajina Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy:n keskuudestaan valitsemat henkilöt.
Vuosikokous päätti jäsenmaksujen pitämisestä ennallaan:
veteraani 10 €, jäsen 20 € ja yritysjäsen 200 €. Varsinaista
yhdistykseen liittymismaksua ei ole. Jäsenmaksut tulevat
maksuun alkuvuodesta 2016.

Jäsenistö
Hallitus hyväksyi kokouksessaan 27.10. yhdistyksen uusiksi jäseniksi:
Hiltunen, Seppo
URV Oy
Himanka, Tuomas
TEVO Lokomo Oy
Kanerva, Jukka-Pekka
Malliveistämö Karttunen Ky
Lallukka, Jari
TEVO Lokomo Oy
Nuikka, Marko
ASK Chemicals
			Scandinavia Ab
		
Hallitus ja asiamies toivottavat uudet jäsenet tervetulleiksi
mukaan yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen jäsenmäärä
on nyt 632 jäsentä.

Opintopäivät 2016
Talviopintopäivät pidetään perinteen mukaisesti Tampereella 4.-5.2.2016, Scandic Hotel Rosendahlissa. Opintopäivien
ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyvät tästä lehdestä.
Voit ilmoittautua myös yhdistyksen nettisivujen, www.svy.
info, kautta. Tervetuloa mukaan.
Jani Isokääntä
Asiamies

SVY:n asiamies
Jani Isokääntä
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu
Puh
e-mail
Pankki
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040 8348088
jani.isokaanta@svy.info
Nordea IBAN FI49 1012 3000 0732 11
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Paavo Tennilän
rahasto
jakaa stipendejä
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry julistaa
Paavo Tennilä stipendirahaston
stipendit haettavaksi.
Kirjalliset hakemukset toimitetaan 22.1.2016
mennessä SVY:lle osoitteeseen
Paavo Havaksen tie 5 D, 90570 Oulu.
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
henkilöstöpoliittista 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 alkuperäisestä 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, lahjoittajien tai oppilaitosten
järjestämät tilaisuudet.
10 §. Stipendit on nostettava ja käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä. Mahdolliset lykkäyspyynnöt
on esitettävä SVY:n hallitukselle.
11 §. Muiden kuin tunnustuspalkintojen saajilta edellytetään raportointia SVY:n jäsenlehdessä tai muulla tavoin.
Mikäli stipendinhakijalla on kysyttävää, asiamies vastaa
kysymyksiin ja lähettää pyydettäessä stipendirahaston
säännöt kokonaisuudessaan.
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SVY onnittelee
Seuraavat yhdistyksemme
jäsenet ovat
viettäneet merkkipäiviään
kuluneen vuoden aikana.
Suomen Valimotekninen
yhdistys onnittelee.
85 vuotta
Lehtonen Yrjö M.
80 vuotta
Husu Niilo
Räsänen Eino
Skand Carl-Johan
Starkman Seppo
70 vuotta
Jokinen Pertti
Kilpinen Reijo
Kokko Arvo
Leino Matti
Levander Ossi
Lindholm Yrjö
Niskanen Reino
Nordin Helge
Pokki Matti
Rantala Keijo
Rytky Erkki
Seppälä Kari
Toivonen Markku
Uhari Pekka
Väyrynen Seppo
60 vuotta
Heinänen Heikki
Hietala Markku
Itävuori Erkki
Jylhä Kosti
Kaikkonen Seppo
Niemi Pekka
Peltomaa Matti
Tujula Antti
50 vuotta
Koivuniemi Mika
Kronqvist Timo
Levander Jari
Makkonen Petri
Raussi Sami
Telenius Marko
Wikström Fredrik
Vilen Marjo
Väinölä Jukka
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opintopäivät 2016
Vuoden 2016 opintopäivät järjestetään 4.-5.2.2016
Scandic Hotel Rosendahlissa, Tampereella.
Opintopäivien aiheena on muotinvalmistus ja siihen liittyvät ympäristöasiat.

Onko muotti ympäristörikos?
Torstai 4.2.2016
Klo 09:15 – 10:30
Klo 11: 30 – 		
Klo 12:00 – 13:00

Yritysvierailu: Oy Johnson Metall Ab, Turkkikatu 14, 33960 PIRKKALA
Ilmoittautuminen hotellilla
Lounas

			Avaus Markku Eljaala
Klo 13:00 – 13:10 Valimoteollisuuden tilanne 2015. Juhani Orkas, Aalto-yliopisto
Klo 13:10 – 13:50 Kvartsihiekka ja työhygienia: NEPSI-raportointi sekä pölyntorjunnan hyvät
			käytännöt. Juhani Orkas, Aalto-yliopisto
Klo 13:50 – 14:40 Oliviini kvartsihiekan korvaajana: uhka vai mahdollisuus – CASE Metso
			
Tsekki. Bob Simpson, Foseco
Klo 14:40 – 15:10 Kahvi
Klo 15:10 – 15:40 Pneumaattinen hiekansiirto – Kuinka saat pölytöntä hiekkaa mikserille
			
taloudellisesti. Marcus Nybergh, Oy Lux Ab
Klo 15:40 – 16:10 Epäorgaanisten hartsien toinen tuleminen. Bob Simpson, Foseco
Klo 16:10 – 17:00 LEAN valimossa: Hallitse hajontaa ja liikkuvaa pullonkaulaa, niin hallitset
			
toimitusvarmuuden. Tapani Paalanen, FP-improvement Oy
			Päätössanat Markku Eljaala
Klo 19:30 		
Illallinen
Perjantai 5.2.2016
Klo 09:00 – 09:45 Valimohiekkojen hyödyntäminen MARA-asetuksen kautta maarakenta			
misessa – Vaatimukset ja käytännön sovellukset (UUMA2). Juhani Orkas,
			Aaltoyliopisto
Klo 09:45 – 10:15 Muottihiekan terminen elvytys – Vanhasta hiekasta lähes uutta ja energia
			
talteen lämmityksessä =” lähes ilmaista” hiekkaa. Marcus Nybergh
Klo 10:15 – 10:45 Fluorittomat syöttömateriaalit – Hammastahnassa fluori ehkäisee reikiä,
			
mutta valimossa se myrkyttää jätejakeet. Marko Nuikka, ASK Chemicals
Klo 10:45 – 11:00 Tauko
Klo 11:00 – 11:30 Hajuton valimo – Oikea ilmanvaihto ympäristön, työhygienian ja
			
energiansäästön näkökulmista. Markku Tapola, Meehanite Technology Oy
Klo 11:30 – 11:50 Valimohiekan kompostointihankkeen tilanne ja tuloksia.
			Markku Tapola, Meehanite Technology Oy
			Päätössanat Markku Eljaala
Klo 12:00		
Lounas

Valimoviesti 4 • 2015

7

Vuoden 2016 opintopäivien aihe on muotin valmistus:

Onko muotti ympäristörikos?

Koulutuspäivät Scandic Rosendahl, Tampere 4.–5.2.2016

ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Nimi: ____________________________________Jäsen n:o (osoitetarrasta):_________________________
Yritys:_______________________________________________________________________________________________________

Vierailukohde: Oy Johnson Metall Ab, Turkkirata 14, 33960 Pirkkala, kello 9.15, 4.2.2016.
Opintopäiväpaketti, jäsen 280 eur
Opintopäiväpaketti, ei jäsen 320 eur

(__) ___________eur
(__) ___________eur

Illallinen, alko 75 eur
Illallinen, vesi 50 eur

(__) ___________eur
(__) ___________eur

Yhteensä ___________eur
Yöpyminen
1 -hengen huone 102 eur/hlö (__) maksetaan Scandiciin
2 -hengen huone 61 eur/hlö (__) maksetaan Scandiciin
Opintopäiväpaketti sisältää vierailun, luennot, luentomonisteet, iltapäiväkahvin, 2 kertaa lounaan sekä
saunan.
ERIKOISTOIVOMUKSET:
Huonetoveri:____________________________________________________________
Ruokarajoitukset jne______________________________________________________
Päiväys ____. _____. 201___ Allekirjoitus ____________________________________
Ilmoittautumislomakkeen on oltava viimeistään perjantaina 22.01.2016 perillä. Asiamies toivoo,
että lähetät lomakkeen joko sähköpostin liitteenä osoitteeseen jani.isokaanta@svy.info tai SVY:n
nettisivuilla osoitteessa www.svy.info.
Kirjeitsekin voit ilmoittautua osoitteeseen SVY, Paavo Havaksen tie 5 D, 90570 OULU.
Kaikki maksut on suoritettava viimeistään perjantaina 22.01.2016 tilille FI49 1012 3000 0732 11
(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 Jani Isokääntä, 040 834 8088 tai koulutustoimikunnan
puheenjohtaja Markku Eljaala, 050 317 4267.
8
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SVY:n hallitus ja asiamies
Valimomuseo
Valimoinstituutti
Valimoviestin toimitus
Painojussit Oy

Valimoviesti 4 • 2015

9

in memoriam

Antti Valonen
1929–2015
Syyskuun 4. päivä saatiin suru-uutinen
Antti Valosen kuolemasta. Tunnettu valimomies, kotiseutuharrastaja ja yhdistysaktiivi oli värikäs ja näkyvä persoona
Karkkilassa. Antti Valosen 85 ikävuodesta
riittäisi meriittejä kirjattavaksi vähintään
kolmen eri henkilön ansioluetteloon.
Ennen kaikkea Valonen on yhdistysmies. Vaikka viimeisinä vuosina aktiviteetteja täytyi sairauden vuoksi rajoittaa,
niin hän oli jäsenenä useissa yhdistyksissä loppuun saakka. Yhteenlaskettu aika eri yhdistyksissä lähentelee miehen ikävuosia. 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
keräilyharrastus. Valosen kotoa löytyi mm. harvinaisia
kolikoita, postimerkkejä ja valokuvia, jotka on siististi
järjestetty. Tiedot esineistä oli kirjattu ylös Antille ominaisella, erittäin kauniilla käsialalla. Valonen kuuluukin itseoikeutetusti Karkkilan kotiseutuyhdistyksen keräilyjaokseen, jota hän oli perustamassa vuonna 2000, ja jonka
vetäjänä hän toimi lähes vuosikymmenen. Suurin intohimo harrastusten puolella lienee keräilyn ohella metsästys:
kodin takkahuoneen seinustalla oli erilaisia eläinten sarvia
ja täytettyjä eläimiä.
Suurella intohimolla Valonen on suhtautunut myös valimotoimintaan ja etenkin Högforsin tehtaaseen, jonka
palvelukseen hän astui isänsä ja veljiensä vanavedessä.
Ennen työuraa Valonen suoritti tehtaan ammattikoulun,
josta valmistui vuonna 1949 viilariksi. Tehtaan konepajakoulun 10-vuotishistoriikissa on Antti Valosesta mielenkiintoinen lausunto: ”Oppilas Antti Valosen pankkitili jäi
huomattavasti muita vähäisemmäksi, sillä hän oli vuoden
välillä poissa asevelvollisuuttaan suorittamassa ilmavoimissa [Kauhavalla] ja kävi siellä Ilmavoimien reservimekaanikkokoulun, päästen sieltäkin priimuksena ulos ja
pystyi konepajakoulussamme ottamaan kiinni luokkatoverinsa niin ansiokkaasti, että sai parhaana oppilaana päästökirjansa koulustamme ja vielä stipendinäkin 5000 mk.
Jatkaa parasta aikaa (1952) opiskelujaan Helsingin Teknillisessä koulussa ja on sielläkin kurssinsa kärkimiehiä.”
Opintojen jälkeen Valonen palveli Högforsin tehdasta yli
30 vuotta, ensin piirtäjä-suunnittelijana, sitten konepajan
ylityönjohtajana ja lopuksi työsuojelupäällikkönä siirtyen
10

Högforsin ammattikoulun oppilaita maakaavaamossa. Toinen vasemmalta on nuori Antti Valonen. Foto Roos/KRM

eläkkeelle 1986. Työssään Valonen tunnettiin voimakastahtoisena, tinkimättömänä, perusteellisena ja karismaattisena persoonana, joka ajoi omaa asiaansa hellittämättömästi läpi. Antti Valonen oli työssään, kuten muutenkin,
sanansa mittainen mies, ja voitiin luottaa siihen, että hänen työtehtävänsä olivat aina säntillisesti hoidettu. Samaa
säntillisyyttä hän odotti myös muilta. Hän ei pelännyt
istua samaan neuvottelupöytään isompiarvoisten ja –
palkkaisten herrojen kanssa. Peräänantamattomuudesta
huolimatta huumori ja pilke silmäkulmassa säilyivät tiukoissakin tilanteissa. Nämä piirteet olivat Valoselle tunnusomaisia loppuun saakka.
Kun eläkkeelle jääminen Högforsilta koitti, ei edessä ollut
suinkaan toimettomuus. Jo muutaman vuoden ajan, lähinnä Olavi Lieden toimesta, SVY:n piirissä oli herätelty
hanketta Suomen Valimomuseon perustamisesta. Högforsin tehtaan omaan konserniinsa ostanut Yrjö M. Lehtonen
pyysi Valosta hankkeen puuhamieheksi, kun yhdistys
kokousti Karkkilassa vuonna 1986. Perustettiin SVY:n
museotoimikunta, johon kuului Valosen lisäksi Olavi
Liesi ja Kaino Suuronen. Museotyö oli Valoselle jo entuudestaan tuttua, sillä tehtaan suojelupäällikön toimenkuvaan oli kuulunut myös Högforsin tehtaan oman museon

Högforsin teknisen kerhon miestarjoilijat vappujuhlassa vuonna 1960.
Valonen ensimmäinen vasemmalta. Eino Sarkki/KRM
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hoitaminen. Hyvin pian, eikä suinkaan ansiotta, Valonen
tunnettiin nimellä Mr Valimomuseo.
Pian perustettiin museon ylläpitäjäksi Suomen Valimomuseosäätiö, joka koostuu SVY:n lisäksi Karkkilan kaupungin ja Componentan edustajista. Säätiö sai peruspääomansa Högforsin tehtaan museon esinekokoelmista. Museon
paikaksi valikoitui Högforsin entinen konttorirakennus
Tehtaanpuistossa. Säätiön voimahahmona Valonen toimi
reilusti yli vuosikymmenen. Työ alkoi esineiden keräämisellä ja siinä hommassa Valonen oli yhtä peräänantamaton
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 toimivasta tehtaasta suoraan
museon perusnäyttelyyn. Vaikka aktiivinen työ museon
hyväksi päättyi suunnilleen vuosituhannen vaihteessa,
niin Valosen apuun turvauduttiin tiedollisten tai esineellisten puutteiden täyttämisessä vielä yli vuosikymmenen
ajan. Antti Valonen oli yksi aktiivisimmista museon kokoelmiin esineitä ja kuvia lahjoittaneista henkilöistä.

Työsuojelupäällikkö Valonen pitämässä luentoa 1970-luvulla. KRM

Esineiden lisäksi museo on luonnollisesti tarvinnut rahaa
pystyäkseen ylläpitämään toimintojaan. Lukuisat olivat
kerrat, kun Antti Valonen on ollut kehittämässä museon
talouden pelastaneita myyntiartikkeleita. Kaksi esinettä
ansaitsee erityisesti tulla mainituksi. Ensimmäinen on
kuudesta teräspikarista, sorsalampusta ja pronssisesta
alustasta koostunut ns. valurin tähkä, joita Valonen kävi
omatoimisesti myymässä usealle valimonjohtajalle. Toinen esine on sillipannu, museon talouden nykyinenkin
selkäranka, jota Karkkilan valimo valmisti 1990-luvun
alussa ensi alkuun karkkilalaisen kulttuuriyhdistyksen
toimeksiannosta, mutta varsin pian lähes yksinoikeudella
Suomen Valimomuseolle.
Suomen Valimoteknisen yhdistyksen suuntaan Valonen on
ollut aktiivinen muullakin tavoin kuin museon yhteydessä. Hän osallistui vahvalla panoksella mm. SVY 50-vuotishistoriikin kokoamiseen vuonna 1997. Lisäksi Valonen
on kirjoittanut SVY:n julkaisemaan Valimoviestiin juttuja
lähes viime vuosiin saakka. Ei ihme, että hänet nimettiin
yhdistyksen 50-vuotisjuhlan yhteydessä SVY:n kunniajäseneksi.
Arvostettu valimomies, DI Paavo Tennilä kiteytti Antti
Valosen persoonan parhaalla mahdollisella tavalla runsas
15 vuotta sitten: ”On kahdenlaisia henkilöitä, julistajia ja
toteuttajia. Antissa ovat yhdistyneet loistavalla tavalla
nämä molemmat ominaisuudet”. Tämän toteamuksen
allekirjoittaa mielihyvin tänäkin päivänä.
Janne Viitala

Mr Valimomuseo ja museon avajaiset keväällä 1989. Matti Koivumäki/
KRM
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SVY:n 68. Vuosikokous
Jyväskylässä 2.10.2015

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen 68. vuosikokous pidettiin Jyväskylässä 2.10.2015
Valmet Technologies Oy, Jyväskylän valimon
toimiessa isäntänä. Kokousvieraita oli merkitty osallistujalistaan 51 henkilöä. Pitemmän
matkan takaa matkailleet jäsenet kokoontuivat jo edellisenä iltana Hotelli Alexandran
viihtyisään ravintolaan iltapalalle.
Kokouspäivä oli ohjelmaa täynnä: ensin mielenkiintoinen
tutustumiskäynti Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen
kiihdytinlaboratorioon, sitten lounastamista ja perinteinen
yhdistyksen vuosikokous. Esitelmätilaisuuden jälkeen saunottiin ja vaihdettiin aktiivisesti kuulumisia. Muutama teräsvalimon uusi jäsenkin oli saapunut paikalle, mutta
enemmänkin osallistujia olisi mahtunut mukaan.
Illan hämärtyessä vuorossa oli juhlaillallinen Jyväshovissa.
Jyväskyläläinen lauluyhtye Må Pyton esitti omintakeisella
tyylillään Monty Python -komediaryhmän lauluja. Vuonna
2011 ensiesiintymisensä tehnyt lauluyhtye näytti, kuinka
kuiva brittihuumori toimii suomeksi käännettynä.

Tutustumiskäynti kiihdytinlaboratorioon
Vuosikokousaamu 2.10.2015 valkeni aurinkoisena Jyväskylässä. Välittömästi aamukahvin jälkeen parisen kymmentä valimomiestä ja -naista pakkautui linja-autoon. Muistorikas tutustumismatka alkoi, kohteenamme Jyväskylän
yliopiston fysiikan laitos ja erityisesti siellä sijaitsevaa
kiihdytinlaboratorio. Ihmeteltyämme rakennusten valtavaa
kokoa meidät vastaanotti kiihdytinlaboratorion johtaja,
professori Ari Jokinen. Hän kertoi, että tutkimustoiminta oli
käynnissä jo 1970-luvulla. Kun vuonna 1992 muutettiin
näihin uusiin tiloihin, alkoi tieteellisesti menestyksekäs
toiminta. Ylpeänä hän mainitsi myös, että laboratorio on
Suomen Akatemian nimeämä huippututkimusyksikkö ja
että nimitys on jo kolmas peräjälkeen. Tämä tarkoittaa, että
kiihdytinlaboratorio on voinut hyödyntää tätä arvostettua
asemaa keskeytyksettä vuodesta 2000 lähtien ja kausi jatkuu
aina vuoteen 2017.
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Olavi Piha

Fysiikan laitoksen hallussa on kolme kiihdytintä. Raskaita
ioneja kiihdyttävää ”K130”-kiihdytintä käytetään joskus
jopa yli 7 000 tuntia vuodessa (vuodessa on 8 760 tuntia!).
Kiihdyttimet toimivat 24 tuntia vuorokaudessa kaikkina
vuoden viikonpäivinä. Ammattioperaattoreita on vain kaksi, loput vuorokauden ajoista on annettu pidemmälle lukeneiden fysiikan opiskelijoiden vastuulle. Kiihdytinlaboratorion henkilökuntaa on noin 80 ja budjetti pyörii muutamissa miljoonissa. Henkilöstön määrä riippuu arviointitavasta, sillä laboratorio toimii osana fysiikan laitosta. Varoja
saadaan myymällä laiteaikaa yrityksille tuotekehitykseen ja
testaukseen. Korvamerkittyä budjettirahaa on miljoona, ja
lisäksi on myös EU:n myöntämää rahoitusta. Hienona saavutuksena mainittakoon, että kiihdytinlaboratorio on yksi
kolmesta Euroopan avaruustutkimusjärjestö ESA:n akreditoidusta testilaboratoriosta.
Oppaana kierroksella toimi yliopistotutkija FT Heikki Penttilä, joka kertoi, että iso K-130-raskasioinikiihdytin on ainoa
tämän koon kiihdytin Pohjoismaissa. Tämän kiihdyttimen
verraton kilpailukeino on laaja suihkuvalikoima yhdistettynä suureen tehokkuuteen. Tietenkin tämä laitteisto on
CERNin kiihdyttimiin verrattuna pieni, tai kuten Penttilä
hauskasti sanoi, ”leikkikalu”. Kuitenkin edes lähelle Jyväskylän kiihdyttimen kokoa päästään Euroopassa vain Norjassa, Hollannissa ja Italiassa. Jyväskylän kansainvälinen
maine takaa, että vuosittain noin 300 kansainvälistä tutkijaa
tekee kokeitaan Jyväskylässä, joskus jopa viikkojen ajan.
Kiihdytinlaboratorio onkin mahdollisesti Suomen kansainvälisin tutkimusyksikkö.
Hauskana sivujuonteena isäntämme kertoi, että laboratorion
kolmas kiihdytin saatiin Jyväskylään muinaisen Neuvostoliiton valtionvelkojen kattamiseksi. Kiihdyttimeen liittyvä
korvaussumma oli 5 miljoonaa dollaria. Kaupankäynnistä
ja toimituksesta piti sopia venäläisen Efremovin instituutin
kanssa. Kuinka hyvin toimittajan Venäjän valtiolta saama
korvaus lopulta vastasi tätä summaa, siitä ei taida olla olemassa varmaa tietoa. Kiihdyttimen saapumisen aikoihin eli
vuonna 2010 Venäjä oli velkaa Suomelle 200 miljoonaa
euroa, jonka silloin öljyrikas valtio maksoi riihikuivalla
rahalla.

Valimoviesti 4 • 2015

Osa jäsenistämme halusi tulla ikuistetuksi raskasionikiihdytin K-130:n
edessä. Eihän täällä nyt alvariinsa trampata. Vasemmalta aloittaen kuvassa Lallukka, Rautvaara, Himanka, Venäläinen, oppaamme Penttilä,
Kokko, Mourujärvi, asiamies Isokääntä, Möttönen, Vauhkonen, Mäkelä,
puheenjohtaja Nurmi, Kivijärvi, Hietala, Linna, Mäkeläinen.

Laitoksen tyhjiöitä ylläpitää noin 170 tyhjöpumppua, ja pahin painajainen on sähkökatkos. Tyhjöpumppuja on moniin erilaisiin tarkoituksiin:
alkupumput, tyhjöpumput, kylmäpumput jne. Tässä FT Penttinen selvittää, että melkein mitä ainetta vain voidaan ionisoida. Jos sulamispiste
on korkea, kuten zirkonilla ja titaanilla, käytetään yhdisteitä. Ne ovat
yleensä toki ”törkeän myrkyllisiä”.

FT Heikki Penttilä kertoi myös, että SVY:n ryhmällä kävi
harvinaisen hyvä tuuri, sillä pääsimme poikkeuksellisesti
suuren kiihdyttimen konesaliin, koska menossa oli huoltojakso. Ennen konesaliin menoa kengät piti olla peitettynä
muovitöppösillä. Penttilä opasti, kuinka suojatöppöset laitetaan – tärkeää oli erityisesti, kuinka ne poistetaan! Penttilä kulki säteilymittarin kanssa edellämme ja puhui tieteellistä munkkilatinaa mm. kontaminaatiosta ja mikro- vai
oliko se nyt nanosiiverteistä.

mät asiat, eikä yllätyksiä tullut esille. Kulunut toimintakausi 2014–2015 oli selkeästi positiivinen, ja siihen olivat
eräänä syynä GIFA 2015 -matkan tuomat tuotot. Vuosikokous myönsi tili- ja vastuuvapauden edelliselle hallitukselle.

Kiihdyttimen toimintaperiaatteesta jäi mieleen, että aluksi
postitiivisesti varattu ioni pitää saada kiihdyttimen alle.
Keskeltä ionia aletaan kiihdyttää terästankissa. Tankin ympärillä on ”300 tonnia pehmeetä rautaa”, jonka tehtävä on
muotoilla ja ylläpitää sähkömagneetilla synnytettyä magneettikenttää. Saimme kuulla paljon merkillisiä asioita.
Ilmakehän miljoonasosan ja sitä isommissa paineissa kaasuatomit tönivät toisiaan pienemmän paineen eli pumpun
suuntaan. Kiihdyttimen tyhjiön pitää olla niin hyvä, että
kiihdytetyt ionit eivät törmää jäljellä olevan kaasun atomeihin. Näin pienissä paineissa kaasuatomitkaan eivät osu
toisiinsa, vaan poukkoilevat lähinnä tankin seinien väliä.
Kylmäpumpulla tarjotaan näille harhaileville atomeille
kylmä pinta, johon ne takertuvat. Näin saadaan kaasua
edelleen harvennettua.
Laitoksen pienoismuseossa tutustuimme tietokoneeseen,
joka vuonna 1971 maksoi 2 miljoonaa markkaa. Kooltaan
tämä ”tietokone” oli kuin suuri jääkaappipakastin. Herttainen yksityiskohta tässä kummallisessa hökötyksessä oli
silloisissa oloissa hyvin edistyksellinen reikänauhan lävistin,
jolla koneeseen syötettiin puolen tuuman datanauhaa.

Vuosikokous 2015

Kuvassa vuosikokouksen ja yhdistyksen toiminnan kannalta keskeiset
henkilöt: asiamies Jani Isokääntä, vuosikokouksen puheenjohtaja Pasi
Mäkinen ja yhdistyksen puheenjohtaja Niku Nurmi.

Hallitukseen toimintakaudelle 2015–2016 vuosikokous
valitsi kaksi uutta jäsentä. Osa hallituksen jäsenistä jatkoi
vastuupaikallaan hallituksessa, kuten myös hallituksen
puheenjohtaja Niku Nurmi Componenta Oyj:stä. Kokouksen
päätteeksi Nurmi kutsui kaikki Suomen Valimoteknisen
Yhdistyksen jäsenet Iisalmeen yhdistyksen 69. vuosikokoukseen, jossa isäntänä toimii Componenta Finland Oy,
Suomivalimo. Tarkempia tietoja seuraavasta kokouksesta
on toisaalla tässä lehdessä.

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen 68. vuosikokous
vietiin vauhdilla läpi valimonjohtaja Pasi Mäkisen johdolla.
Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen säännöissä määritteleValimoviesti 4 • 2015
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Esitelmätilaisuus
Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto toivotti valimomiehet tervetulleiksi Jyväskylään. Koivisto lämmitteli
yleisöä puheen alussa toteamalla, että ”valimotyö, se on
aikamiesten työtä, jota ei niin kauheasti enää välttämättä
muualla tehdä”. Ja näinhän se epäilemättä kaupunginjohtajan silmiin näyttäytyykin.
Jyväskylä sijoittuu kooltaan Turun ja Kuopion väliin, ja
asukkaita Jyväskylässä on 136 000. Kaupungissa on yli 40
000 opiskelijaa ja uusimpana opinahjona on Ilmasotakoulun
yhteyteen sijoittunut korkeatasoinen koulutus. Kaupungin
taloudessa on nyt tapahtunut käänne parempaan. Viime
kesänä tehtiin päätös olla korottamatta veroäyriä, ja mikäli
mitään dramaattista ei tapahdu, kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2017. Jyväskylän kaupungin suurin murhe
on aivan liian korkea työttömyysaste, joka on 17,6 %.
Kaupunginjohtaja Koivisto päätti puheensa mieltä kohottaviin suunnitelmiin: Entisen Kankaan paperitehtaan alueelle
rakentuu 5 000 asukkaan ja 2 000 työpaikan kaupunginosa,
investoinnit ylittävät 1 000 miljoonaa euroa. Uusi keskussairaala rakennetaan 500 miljoonalla eurolla. Hippokselle
upotetaan 300 miljoonaa euroa rakentamalla jäähalli, pesäpallostadion, sisäurheiluhalli, monitoimitalo, iso hotelli
urheilijoille. Loput tuosta summasta käytetään Kilpa- ja
huippu-urheilukeskus KIHUn toiminnan laajentamiseen. Ja
viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Metsä Groupin 1 200
miljoonan euron investoinnit Äänekoskelle. Puhetta kuunnellessa kylläkin hiipi aivan väkisin mieleen elämänohje,
jonka mukaan ”se, mikä kuulostaa liian hyvältä ollakseen
totta, ei ole totta”.
Technopolis Oyj:n Jyväskylän toimintojen johtaja Samuel
Koivisto jatkoi tästä omalla osuudellaan. Hän tuntui olevan
huumorimiehiä. Heti alkuun hän esitti yleisölle kolme kysymystä: 1) minkä jyväskyläläisen yrityksen tuote viedään
suoraan valmistumisen jälkeen kaatopaikalle? 2) mikä jyväskyläläinen yritys on kyseessä, jolle tulee rahaa ovista ja
ikkunoista? ja 3) mikä jyväskyläläinen yritys heitti viime ja
tänä vuonna 43 miljoonaa euroa tien viereen? Oikeat vastaukset ovat tämän artikkelin lopussa.

Kaupunginjohtaja Koiviston puhe käsitteli kaupungin tilannetta, joka
voidaan tiivistää yhteen ainoaan sanaan: kasvu. Vuosituhannen vaihteen jälkeen Jyväskylän kaupunki on kasvanut 21 000 asukkaalla,
joka on absoluuttisesti yhtä paljon kuin Turku ja Kuopio ovat yhteensä
kasvaneet!

Technopolis Oyj:n Jyväskylän toimintojen johtajan Samuel Koivisto
kertoi, että yrityksellä on nyt ”kauhee palvelupöhinä” päällä. Kuvassa
Markku Hietala luovuttaa valurautaista pikaria ja kertoo, kuinka tästä
pikarista nautittaessa juomalaulu lauletaan oikeaoppisesti.

tuullisen paikkansa seuraajalleen ja oli siirtymässä uusien
haasteiden pariin.

Valmet Technologies Oy

Valmet Rautpohjan alueella työskentelee 1 250 henkilöä, ja
lisäksi yhteistyökumppaneiden henkilöstön määrä on noin
300. Kiinnostavaa tilastotietoa oli, että vuodessa henkilöstöllä on 50 000 matkustuspäivää ja matkakustannukset ovat
10 miljoonaa euroa. Jyväskylä–Helsinki–Jyväskylä-väliä
lennetään 1 500 kertaa vuodessa. Valmetin poikkeuksellisen
suurta merkitystä Jyväskylän kaupungille kuvastaa 14 miljoonan euron kunnallisveron lisäksi se, että Rautpohjassa
käy vuosittain 10 000 vierasta. Tämän kautta hotelliyöpymiset Jyväskylässä kasvavat ainakin 3 000 yöpymisellä.

Valimonjohtaja Pasi Mäkinen kertoi Valmet Rautpohjan
toiminnasta. Kuulimme mielenkiintoista ja uutta tietoa
tuosta yli 50 hehtaarin alueesta. Taisi olla Pasille varsin
tunteikas ”jäähyväisluento”, sillä hän oli juuri jättänyt vas-

Mäkinen otti esitelmässään esille ajankohtaisen biotuotetehtaan perustamisen Äänekoskelle. Miljardi-investointi on
Suomen metsäteollisuuden historian suurin. Valmet toimittaa tehtaan avainteknologiaa: soodakattilan, sellun kuiva-

Asiaosuudessaan johtaja Koivisto keskittyi siihen, kuinka
yritys toimittaa fyysisiä toimitiloja ja niihin liittyviä palveluita. Jokainen asiakas on yksilöllinen, ja siksi tarjotaan
erilaisia tiloja erilaisiin tarpeisiin. Technopolis palvelee
tällä hetkellä 1 700:aa yritysasiakasta. Uusi toimihenkilösukupolvi ei Koiviston mukaan välitä siitä, onko työhuoneessa sininen tai punainen tuoli, eikä työhuoneen koolla ei ole
heille statusmerkitystä.
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tuslinjan, kaasutuslaitoksen, meesauunin ja Valmet DNAautomaatiojärjestelmän.
Valmet Technologies Oy, Jyväskylän valimo
Valmet Technologies Oy, Jyväskylän valimon johtajana
aloitti 7.9.2015 diplomi-insinööri Hannu Nikula, joka siirtyi
paikalle Valmet Rautpohjan tuotantojohtajan paikalta.
Valimo valaa harmaata valurautaa ja pallografiittivalurautaa.
Näiden ikivanhojen ja luotetuiksi koettujen laatujen rinnalle on kuitenkin nyttemmin noussut piiliuoslujitteinen pallografiittirauta. Maailmanluokan asiakkaat osoittavat vahvaa
kiinnostusta tätä uutta valurautalaatua kohtaan. Valimo
toimittaakin enenevässä määrin muutaman vuoden ikäisiä
laatuja: EN–GJS–450–18, EN–GJS–500–14 ja EN–GJS–
600–10.

Tervetulomaljan ja pöytään asettumisen jälkeen tarjoiltiin verrattoman
hyvää ruokaa valimoperinteisiin liittyvien perinteisten ruokajuomien
kera.

Valimon asiakkaina ovat ensisijaisesti paperi- ja selluteollisuus, energiantuotanto, tuulivoima- ja meriteollisuus.
Valimossa on henkilöstöä 63, joista 13 toimihenkilöitä.
Tämän lisäksi huomattava määrä ihmisiä ”on valimolla
töissä” alihankinnan kautta.
Tuotanto valimossa jakaantuu kahteen linjaan:
– LATTIAKAAVAUS, jossa käytetään furaanihiekkaa
muottien ja keernojen valmistukseen. Lisäksi pienempiä
keernoja valmistetaan coldbox-menetelmällä. Tällä valmistuslinjalla valmistetaan vaativat käsinkaavausvalut aina 70
tonniin asti. Tyypillisiä tuotteita ovat laippa-akselit, laakeripukit, moottorilohkot, planeetankannattajat, vaihdelaatikot
ja vauhtipyörät. Sarjakoko lattiakaavauksessa vaihtelee
mutta on yleensä muutamia kappaleita toimitusta kohden.
Poikkeuksellisesti jonkin tuotteen toimitusmäärä vuodessa
voi nousta jopa yli sadan kappaleen. Lattiakaavauksen
tekninen kapasiteetti on 10 000 tonnia vuodessa.

Lauluyhtye Må Pyton esitti Monty Python -komediaryhmän lauluja
suomeksi käännettynä. Äijähuumoria edustaa yhtyeen nimi, må pyton
nimittäin on ruotsia ja tarkoittaa todellista pahoinvointia. Englanninkielinen vastine on ”be sick as a dog”.

– TELAT, SYLINTERIT JA AKSELIT, jossa käytetään
sementti- ja furaanihiekkaa. Pyörähdyssymmetristen ja
putkimaisten valujen pituus voi olla 17 metriä ja halkaisija
peräti 5 metriä. Maksimipaino tällaisella tuotteella voi olla
150 tonnia. Tämän valmistuslinjan tekninen kapasiteetti on
14 000 tonnia vuodessa.

Jyväskylän Suurajojen syntysanat aikanaan lausuttiin. Jyväshovissa maan mahtavat ovat yöpyneet ja illastaneet
vuosikymmenten ajan. Ajan säälimätöntä rientoa kuvastaa,
että ensi vuoden alussa perinteistään tunnetun Jyväshovin
ulko-ovi laitetaan viimeisen kerran kiinni ja nimikin poistuu
muistojen joukkoon.

Valmet Rautpohjan suuren rautavalimon sulatusosastolla on
kolme keskitaajuusuunia, joista kaksi sulatusuunia on kooltaan 35 tonnia ja yksi 10 tonnia. Näiden lisäksi on yksi 12
tonnin verkkotaajuusuuni.

Juhlaillallisen jälkeen jyväskyläläinen lauluyhtye Må Pyton
esitti Monty Python -komediaryhmän lauluja suomeksi
käännettynä. Kaikki vähänkin elokuvia harrastavat tietysti
tuntevat Monty Pythonin. Kyseessähän on vuonna 1969
aloittanut brittiläinen komediaryhmä, joka tunnetaan parhaiten vuosina 1969–1974 tehdystä Monty Pythonin sketsisarjasta. Täysin vatsoin nautimme Må Pytonin ronskin
huumorin sävyttämästä lavaesiintymisestä. Joidenkin laulujen nimet jäivät mieleen: Kekkonen, Istu naamalleni,
Tukkijätkä ja Elämän tarkoitus! Kello 22 Jyväshovin ovet
avautuivat kaikelle kansalle, ja silloin sitten monen valimolaisenkin tanssijalkaa alkoi vipattaa.

Valimolla on kaikki yleisimmät luokituslaitosten hyväksynnät ja myös sertifioidut laatujärjestelmät, kuten ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 ja ISO18001:2007. Valimo on
Venäjän merirekisterin sekä Lloyd’s Register`n hyväksymä
valmistaja ja valimolla on jo pitkään ollut paineastioiden
valmistushyväksyntä EN–764–5:2014.

Iltajuhla Jyväshovissa
Iltajuhla pidettiin kuulussa Jyväshovissa, jonka suojissa mm.
Valimoviesti 4 • 2015

Oikeat vastaukset: 1) TANA Oy, 2) Tiivi Oy, 3) Technopolis Oyj, Jyväskylä
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valimoalan tutkimus		
Teksti: Olavi Piha, Juhani Orkas
				
Kuvat: Olavi Piha, Eero Niini

Veijo Raudan väitöstilaisuus 23.10.2015

Väitöstyö
alumiinivalujen
lämmönjohtavuudesta
Perjantaina 23.10.2015 pidettiin Otaniemessä
väitöstilaisuus, jossa diplomi-insinööri Veijo Rauta
esitti väitöstyönsä tulokset. Vastaväittäjänä toimi
Ingvar L. Svensson Jönköpingin yliopistosta. Valvojaprofessorina tilaisuudessa toimi Juhani Orkas
Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun
koneenrakennustekniikan laitoksen valutuotetekniikan tutkimusyksiköstä.

Väitöstilaisuuteen saapui yli 40
henkilöä. Se on hyvin paljon
enemmän kuin tavanomaisesti
näissä tilaisuuksissa. Tässä vielä
jännittyneinä odotellaan tilaisuuden alkamista.

Väitöstilaisuus alkoi esitelmällä tutkimuksen sisällöstä ja sen tuomista
merkittävimmistä tuloksista. Tässä esitelmä on juuri alkamassa, koska
esillä on tutkimuksen nimi.
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Väitöstyö on nimeltään On the effect of heat and metallurgical treatments on the thermal conductivity of cast aluminium alloys, suomeksi Lämpökäsittelyn ja metallurgisten
käsittelyjen vaikutus valettujen alumiiniseosten lämmönjohtavuuteen. Tutkimuksessa kehitettiin malleja, joilla
ennustetaan valutilaisten alumiinivalujen lämmönjohtavuus kemiallisen koostumuksen perusteella.

Vastaväittäjänä toiminut professori Ingvar L. Svensson esitti hyväksyvän arvionsa tutkimuksen sisällöstä.

Kahvitilaisuudessa kolme tohtoria keskustelivat alumiinivalujen analyysiin ja lämpökäsittelyyn liittyvistä asioista. Väitöstilaisuuden jälkeen
ollaankin jo selvästi helpottuneemmissa tunnelmissa.
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Yleisö seurasi diplomi-insinööri Veijo Raudan väitöstilaisuuden etenemistä suurella mielenkiinnolla. Ja yleisöä
olikin ainakin viisi kertaa enemmän kuin tavanomaisesti
tällaisissa väitöstilaisuuksissa. Suuri yleisö selittyy suuresti sillä, että Veijo on jo pitkään ollut tunnettu tieteellisistä tutkimuksistaan ja lisäksi myös suuri joukko yrityselämän edustajia oli saapunut paikalle. Vastaväittäjänä
toiminut professori Ingvar L. Svensson ei suinkaan päästänyt väittelijää helpolla, useita kiperiä kysymyksiä käytiin perin pohjin läpi. Vasta kun oli väitelty jo kolmatta
tuntia, professori Svensson piti loppupuheenvuoronsa,
jossa hän erityisesti korosti tämän tieteellisen tutkimuksen
suurta merkitystä teollisuudelle ja kannusti jatkamaan
tästäkin eteenpäin.
Akateemisiin perinteisiin kuuluva karonkka pidettiin ravintola Keilalahden Rannassa, jossa puitteet meren äärellä
olivat kerrassaan mahtavat. Myös karonkkaan saapui Veijon työkavereita ja sukua runsaslukuinen joukko. Tarjolla
oli hyvää ruokaa ja juotavaakin runsaanpuoleisesti! Ruokailun lomassa pidettiin puheita. Omassa puheessaan
Veijo kiitteli yliopistoa, työkavereitaan ja tukijoitaan sekä
muisteli vuonna 1981 alkanutta tutkijanuraansa sekä VTT:
llä että TKK:ssa/Aalto-yliopistossa. Muista puheista jäivät
mieleen Veijon tutkimuksen päätukijan, Alteams Oy:n Esa
Suikkasen lämpimät sanat ja erityisesti Veijon vaimon
Pirjon lämmin ja tunteikas puhe rakkaalle miehelleen.
Lahjojakin jaettiin. Lähimmät työkaverit olivat valaneet
Veijolle muistolahjaksi tietenkin alumiinisen hyvin lämpöä johtavan ja samalla kauniisti soivan vellikellon, ks.
kansikuva. Illan kruunasi maanmainio tanssiorkesteri
Soimannit johtajanaan Kannuskosken Sibelius, Ilkka Sydänmaanlakka. Karonkkaväki haltioitui erityisesti orkesterin taukojen aikana esiintyneen Suomen Kansallisoopperan entisen konserttimestarin Arvo Saariston viuluvirtuositeetista. Juhlat jatkuivat pitkälle yli puolenyön.
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valimoalan tutkimus		

Parempi lämmönjohtavuus
alumiinivaluille hehkutuksen
ja seoksen optimoinnin
avulla

Veijo Rauta
Aalto-yliopisto
Valutuotetekniikka

Allekirjoittaneen monografia-väitöskirjassa ”Lämpökäsittelyn ja metallurgisten käsittelyjen vaikutus valettujen
alumiiniseosten lämmönjohtavuuteen” selvitettiin ja tutkittiin lämmönjohtavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus liittyi FIMECC Demanding Applications (DEMAPP)
-tutkimusohjelman projektiin. Tutkimus tehtiin läheisessä
yhteistyössä Alteams Oy:n kanssa ajanjaksolla 1.6.2010 30.1.2014. Alteams on maailman suurin alumiinivalujen
toimittaja telekommunikaatio-verkkoyrityksille. Useat
elektroniikkateollisuuden asiakkaat ovat kiinnostuneet
kehitystyön tuloksista; telekommunikaatioalan lisäksi
mm. taajuusmuuttajien ja autoelektroniikan valmistajat.
Lämmönjohtavuuden merkitys korostuu alumiiniseoksista
valettujen elektroniikkalaitteiden koteloissa, tukiasemissa
ja taajuusmuuttajissa (ks. kuvat 1-2). Elektroniikan komponentit tulevat yhä tehokkaammiksi ja tuottavat yhä
enemmän lämpöä. Jos lämpöä ei saada poistettua laitteista
tehokkaasti, seurauksena on vaurioita ja käyttöhäiriöitä
esim. puhelujen katkeamisia. Tiettyihin valukomponentteihin on ruuvattu alumiiniprofiileista valmistettuja ns.
lämpönieluja (engl. heat sink) tai niihin on jopa porattu
vesijäähdytyskanavia. Kuitenkin valettu komponentti
pysyy kauemmin teknisesti kilpailukykyisenä, ja muut
ratkaisut ovat aina kalliimpia.

Kuva 2. Painevalettu kotelonosa (lämpönielu), jossa lämpöä poistavia
jäähdytysripoja.

Päätavoitteena työssä oli parantaa alumiinipainevalettujen
osien lämmönjohtavuus arvoon 190 W/mK tai samalle
tasolle, mihin pursotetuilla alumiiniseosprofiileilla päästään. Tavoite saavutettiin tutkimuksen aikana.
Tutkimuksen tavoitteena oli nostaa erityisesti painevalettujen tuotteiden lämmönjohtavuus tasolta 120–140 W/mK
lähelle pursotettujen alumiiniprofiilien lämmönjohtavuutta, joka on 190–230 W/mK. Kuriositeetin vuoksi mainittakoon, että puhtaan alumiinin lämmönjohtavuus on noin
239 W/mK, kuparin luokkaa 420 W/mK, suomugrafiittiraudan 50 W/mK, pallografiittiraudan ja teräksen 30–20
W/mK ja timantin 600–2000 W/mK.
Tutkimuksessa selvitettiin mahdollisia keinoja, kuten
seoksen kemiallisen koostumuksen optimoinnin, sekä
lämpö- ja sulakäsittelyjen vaikutusta alumiinivalujen
lämmönjohtavuuden parantamiseksi. Tässä tavoitteessa
onnistuttiin. Alumiinipainevalettujen osien lämmönjohtavuudessa päästiin tasolle 170–200 W/mK, mikä täyttää
valetuille komponenteille asetetut vaatimukset.

Lämmönjohtavuuden teoriaa

Kuva 1. Matkapuhelinverkon tukiasema.
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Metallirakenteessa lämpöenergiaa kuten myös sähkövirtaa
siirtävät pääosin vapaasti liikkuvat valenssielektronit.
Modifioidun Wiedemann-Franzin lain mukaan lämmönjohtavuus ja sähkönjohtavuus ovat suoraan verrannollisia
toisiinsa:
Valimoviesti 4 • 2015

λ = LTσ + c 			

(1)

missä λ on lämmönjohtavuus, σ sähkönjohtavuus, T lämpötila (K), L Lorentzin luku ja
c on 10,5-12,6 Wm-1K-1
AlSi-seoksille L kasvaa piipitoisuuden funktiona seuraavasti:
L = 2.1 x 10-8 + 0.021 x 10-8 x p-% Si

(2)

kyllästeisyysasteesta kuten myös käytettävästä hehkutuslämpötilasta.
Kaikki alkuainelisäykset alumiiniin alentavat sen sähkönjohtavuutta ja näin myös lämmönjohtavuutta (ks. kuva 3).
Negatiivisin vaikutus on kromilla, litiumilla, mangaanilla,
vanadiinilla, zirkonilla ja titaanilla.
Valukappaleen huokoisuus samoin kuin metalliseoksessa
olevat oksidit, karbidit ym. sulkeumat huonontavat lämmönjohtavuutta.

Matthiessenin säännön mukaan seoksen ominaisähkövastus (=kääntäen verrannollinen sähkönjohtavuuteen) on
metallimatriisin (ρm ), kiinteässä liuoksessa olevien seosaineiden (∑ i c i ρi ) sekä erkaumissa olevien seosaineiden
(∑k ck ρk ) ominaisvastuksien summa:
ρa = ρm + ∑ i c i ρi + ∑k ck ρk ,		

(3)

missä c i ja ck ovat seosaineiden pitoisuuksia ja ρi ja ρk
sähkövastuslisäyksiä paino-%:a kohden (ks. taulukko 1)
Taulukossa 1 on esitetty eri seosaineiden maksimiliukoisuudet alumiiniin ja seosaineiden vaikutukset ominaissähkövastukseen, kun kyseinen seosaine on liuenneena kiinteään liuokseen tai jos seosaine on erkautuneena kiinteästä
liuoksesta. Taulukon mukaan alkuaineiden ollessa kiinteässä liuoksessa sähkövastus tulee suuremmaksi ja lämmönjohtavuus pienemmäksi kuin jos se olisi erkautuneena.
Taulukko 1. Alkuaineiden vaikutus alumiinin ominaissähkövastukseen
aineiden ollessa kiinteässä liuoksessa tai erkautuneena.
Alkuaine Maksimiliukoisuus Sähkövastuslisäys paino-%:a kohden
		
(μ Ωcm)
		
Kiinteässä
Erkautuneena
		
liuoksessa
kiinteästä
			
liuoksesta		
Si
Cr
Cu
Fe
Li
Mg
Mn
Ni
Ti
V
Zn
Zr

1,65
0,77
5,65
0,05
4
14,9
1,82
0,05
1
0,6
82,8
0,28

1,02
4,00
0,344
2,56
3,31
0,54
2,94
0,81
2,88
3,58
0,094
1,74

0,088
0,18
0,03
0,058
0,68
0,22
0,34
0,061
0,12
0,28
0,023
0,044

Valun jälkeinen tai liuotushehkutuksen jälkeinen kappaleen sammutus johtaa alhaisimpaan sähkönjohtavuuteen
(korkeimpaan ominaissähkövastukseen) ja myös lämmönjohtavuuteen, koska alkuaineet ovat ylikylläisenä kiinteässä liuoksessa. Hehkutettaessa valukappaletta korkeammassa lämpötilassa alkuaineita erkautuu kiinteästä liuoksesta. Erkautumisaste riippuu diffuusionopeudesta ja yliValimoviesti 4 • 2015

Kuva 3. Alkuainelisäysten vaikutus alumiinin sähkönjohtavuuteen
Hufnagelin mukaan.

Valukokeet ja tutkimukset
Painevalimossa valettiin todellisia tuotantokappaleita
paine- sekä puolijähmeässä tilassa tapahtuvalla rheovalulla. Aalto-yliopiston Valutuotetekniikan laboratoriossa
valettiin sylinterimäisiä kappaleita (halkaisija 60 mm)
perinteisesti ja rheovaluna hiekkamuottiin sekä kuparilaatan päällä olevaan alumiinikokilliin. Tutkittavat alumiiniseokset olivat pääosin vanhoja ja uusia sekundaarisia ja
primaarisia painevaluseoksia. Vertailun vuoksi tutkittiin
myös kolmea muokattua alumiiniseosta.
Piiseostuksen, eri sulakäsittelyjen kuten natrium- ja strontiummodifioinnin eli jalostuksen, raekoon hienonnuksen
(Ti/B) ja boorikäsittelyn vaikutusta seoksien lämmönjohtavuuteen tutkittiin samoin kuin hehkutuksen (250–520
o
C/3-5 t) vaikutusta. Hehkutetut Hot Disk-näytteet jäähtyivät hitaasti uunin mukana hehkutuksen jälkeen.
Valettujen alumiiniseosten lämmönjohtavuus mitattiin Hot
Disk-menetelmällä käyttäen ns. slab-moduulia (ks. kuva
4). Sylinterivaluista työstettiin ohuet kiekot (Ø 60 mm x
2,65 mm) ja painevaluista laatat (60x60x2,75 mm) Hot
Disk-näytteiksi, joita tarvitaan aina kaksi yhtä paksua
kappaletta mittausta varten käytetyssä slab-moduulissa.
Slab-moduuli on yksi erikoistapauksista, mitä pystytään
käyttämään. Ohuilla näytteillä tarkan näytepaksuuden
ollessa tiedossa ja riittävän eristyksen kanssa näytteen
lämmönjohtavuus voidaan mitata.
Näyteparin väliin asetettu Kapton-sensori (halkaisija 19,4
mm), jossa on nikkelispiraali kuumentaa näyteparin sekä
samalla mittaa lämpötilan nousun (2-5 K). Näytepari oli
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molemmin puolin eristetty 30 mm paksuilla polyuretaanipaloilla. Mittausaika on lyhyt, tässä tapauksessa 2,5 sekuntia, jona aikana mitataan 200 datapistettä. Ohjelma
laskee suoraan lämmönjohtavuuden mitatusta lämpötilaaika-käyrästä, kun tarkat mikrometrillä mitatut näytepaksuudet sekä ympäristön lämpötila on syötetty ohjelmaan.

Kuva 4. Hot Disk mittaus.

Hot Disk-näytteiden sähkönjohtavuus mitattiin kannettavalla SIGMASCOPE SMP 10 –laitteella, joka perustuu
pyörrevirtamenetelmään. Seosten lämmön- ja sähkönjohtavuuksia vertailtiin keskenään.
Perinteisistä painevaluseoksista mitattiin mikrokovuudet
hehkutuslämpötilan funktiona. Kaikki koevalut analysoitiin optisella emissiospektrometrillä. Mikrorakennetarkastelut tehtiin optisella- että pyyhkäisyelektronimikroskoopilla ja joitakin hehkutettuja näytteitä karakterisoitiin
SEM EDS-analyysillä.

Tutkimuksen tuloksia
Tärkeimmät alumiiniseoksen lämmönjohtavuuteen vaikuttavat tekijät ovat seoksen koostumus ja lämpökäsittely.
Mitä puhtaampi seos (Si, Cr, Mn, V, Zr, Ti, Mg, Cu, Fe,
Zn, Ni, Sn, Bi, Cd, Sb jne.) sitä parempi lämmönjohtavuus. Esim. lämmönjohtavuusero primaari AlSi7Mg ja

sekundaari AlSi7Mg- seoksen välillä oli 35 W/mK. Piilisäys 0,5 % piitä, 0,7 % rautaa ja 0,45 % magnesiumia
sisältävään seokseen laski seoksen lämmönjohtavuutta
jyrkästi piipitoisuuteen 3,5 % asti, jonka jälkeen laskua
tapahtui huomattavasti loivemmin (ks. kuva 5).
Perinteisistä painevaluseoksista valettujen kappaleiden
hehkuttaminen lisäsi lämmönjohtavuutta jopa yli 50 %
vastaaviin valutilaisiin verrattuna (ks. kuva 6). Nousu
johtui hehkutuksen ja sitä seuraavan hitaan jäähtymisen
aikana alumiinimatriisiin muodostuvista erkaumista (ks.
kuva 7). Erkaumien koko kasvoi ja määrä pieneni hehkutuslämpötilan noustessa. AlSi10Mg- ja AlSi12-seoksissa
erkaumat olivat piitä ja AlSi9Cu3-seoksessa yhdistettä
Al2Cu. Matthiessenin säännön mukaan alkuaineiden ollessa kiinteässä liuoksessa lämmönjohtavuus on alempi
kuin jos ne olisivat poissa liuoksesta erkaumina. Vastaavasti hehkutuslämpötilan nosto pienensi valujen kovuutta
ja näin myös lujuutta. Tämä lujuuden lasku voitaneen
sallia, koska painevalulle asetetut lujuusvaatimukset eivät
yleensä ole korkeita.
Hehkutuslämpötilan noustessa yli 450 oC joissakin näytteissä esiintyi kuplimista ja vääntyilyä. Painevalukappaleita ei normaalisti voi lämpökäsitellä (esim. erkautuskarkaisu T6) eikä hitsata, koska valussa loukkuun jääneet
ilmahuokoset/kaasuhuokoset voiteluaineesta alkavat kuplia. Tosin tyhjövalutekniikkaa käyttämällä huokosten
määrää voidaan vähentää. Rheovalulla turbulenssia virtausta voidaan pienentää ja valuja voidaan lämpökäsitellä ja
hitsata ilman pinnan kuplimisvaaraa mikä mahdollistaa
niiden käytön vaativissa rakenneosissa.

Kuva 6. Perinteisten painevaluseosten lämmönjohtavuus hehkutuslämpötilan funktiona.

Kuva 5. AlSiMg (Fe)-seoksen lämmönjohtavuus piipitoisuuden funktiona. Menetelmä B:ssä puhdasta piitä lisättiin seokseen AlSi0,5Mg
ja menetelmässä A puhdasta seosta AlSi12 laimennettiin puhtaalla
alumiinilla.
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Sulakäsittelyt eivät vaikuttaneet lämmönjohtavuuteen
merkittävästi (ks. kuva 8). Na/Sr-modifiointi paransi hieman sekundaariseosten AlSi7Mg ja AlSi10Mg lämmönjohtavuutta. Raekoonhienonnuksella ei juuri ollut vaikutusta, kuten ei rheovalullakaan tutkittujen seosten lämmönjohtavuuteen. Boorikäsittely alensi seosten titaani- ja
vanadiinipitoisuuksia. Boorihan reagoi ko. aineiden kanssa muodostaen borideja, jotka painuvat sulan pohjalle.
Valimoviesti 4 • 2015

Kuva 7. Hehkutuksessa (250 oC/3 t) alumiinifaasiin muodostuvia Al2Cu
erkaumia.

Tästä huolimatta boorikäsittely paransi lämmönjohtavuutta vain vähän piitä sisältävillä seoksilla AlSi0,5Mg ja
AlSi3Sr. Seoksella AlSi0,5Mg boorikäsiteltynä ja hehkutettuna (250 oC/3 t) saavutettiin kokillivalussa lämmönjohtavuusarvo 207 W/mK. Fluksin käyttö boorikäsittelyn
yhteydessä lyhensi muuten pitkää käsittelyaikaa.
Hiekka- ja kokillimuottiin samasta seoksesta valetun kappaleen lämmönjohtavuus oli parempi kuin veteen sammutetun painevalukappaleen, koska hitaampi jäähtyminen
erityisesti hiekkavalussa johtaa pienempään liuenneiden
aineiden määrään kiinteässä liuoksessa. Nopea jäähtymisnopeus taas johtaa aineiden ylikyllästyneisyyteen kiinteässä liuoksessa ja näin huonoon lämmönjohtavuuteen.

Kuva 8. Modifioinnin, raekoonhienonnuskäsittelyn ja rheovalun vaikutus
lämmönjohtavuuteen hiekka- ja kokillivalussa.
Valimoviesti 4 • 2015
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Kuva 9. Mitatut ja Minitab-mallilla sekä parilla muulla mallilla lasketut
lämmönjohtavuusarvot hiekkavaletulle AlSi0,5Mg -seokselle. Mallin
laskentakaava: TC Sand = 172,55 + 36,8 Si + 975 Cu - 5210 Zn + 1053
Ti + 578 B - 4489 Ca (R2=97,13 %, R2(pred)= 93,29 %).

Tutkimuksessa kehitettiin Minitab-ohjelmaa apuna käyttäen uusia usean muuttujan lineaarisia regressiomalleja
(moninkertainen regressio) ennustamaan tutkittujen alumiiniseosryhmien lämmönjohtavuutta valutilassa kemiallisen koostumuksen perusteella. Malleja luotiin mm. hiekka- ja kokillivaluille. Muutama malli pystyi ennustamaan
mitatun lämmönjohtavuusarvon hyvin ja paremmin kuin
kirjallisuudessa esitetty hyvin rajoittunut malli (ks. kuva
9). Datan pienuudesta johtuen malleja ei voitu luoda painevaluille.
Lämmönjohtavuuden parantaminen tuo merkittävää kilpailuetua alalla toimiville yrityksille. Parempi lämmönjohtavuus mahdollistaa myös uusia rakenteita ja poistaa
erillisten lämmönlevittimien tarpeen. Nokia Siemens Networksin lämmönhallinta-asiantuntija Jari Huttusen mukaan suurin vaikutus tällä teknisellä kehityksellä on pistemäisiin kuormiin eli suuritehoisiin prosessoreihin sekä
tehovahvistimiin.

Väitöskirjan verkko-osoite on http://urn.fi/URN:
ISBN:978-952-60-6340-9
Tutkimuksesta on hyväksytty hyväksytty julkaistavaksi
seuraava vertaisarvioitu artikkeli International Journal of
Metalcasting-lehteen:
Rauta, V., Cingi, C and Orkas, J.,Effect of annealing and
metallurgical treatments on thermal conductivity of aluminium alloys. International Journal of Metalcasting.
Revised version submitted 14.4.2015 and approved
30.4.2015. Will be published on 2015.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää valettaessa alumiiniseoskomponentteja, joiden lämmönjohtavuusominaisuudet ovat hyvät ja mekaaniset ominaisuusvaatimukset
eivät ole kriittisiä. Uudet valuseokset (AlSi0,5Mg, AlSi3Sr, AlSi9Sr) täyttävät asiakkaiden vaatimukset (170–
200 W/mK) ja antavat laitteille hyvät lämmönsiirto-ominaisuudet, pidemmän kestoiän sekä myös energia- ja kustannussäästöjä. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa
kaikkiin valumenetelmiin.
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tutkimusta

Senkan lämmitys
verolliseksi –
kustannustehokkaita
keinoja kustannusnousua vastaan
Nykyisessä taloustilanteessa valtio on halunnut ryhtyä
lukemaan lain kirjainta entistä tarkemmin ja se on johtanut niiden energiankäyttökohteiden verottamiseen, jotka
eivät suoraan ole kosketuksissa lopputuotteeseen. Tämän
tulkinnan vuoksi senkanlämmityksen kulut tulevat kasvamaan tulevaisuudessa huomattavasti. Halusin kirjoittaa
tämän artikkelin, koska haluan saattaa tietoon kuinka
keskiverto valimossa on hyvin pienillä investoinneilla
varovaisesti arvioiden 50 % energiansäästöpotentiaali
senkanlämmitysprosessiin. Osa valimoista on jo investoinut esimerkiksi hapen käyttöön ilman sijaan polttoaineen
polttamisessa. Tämänkin jälkeen lämmitysprosessissa
piilee helposti 20-30 % säästöpotentiaali, jonka arvoa
lisää vähentynyt hapen käyttö. Tämän artikkelin sisältö
sopii soveltuvin osin myös niille, joilla käytössä on sähkövastukset. On kuitenkin huomioitavaa, että ilmaa käytettäessä kaikkien toimenpiteiden tärkeys korostuu savukaasun
huomattavasti korkeamman energiasisällön vuoksi. Ilmoitetut säästöpotentiaalit ovat mitoitettu esilämmittämätöntä
ilmaa käyttäviin ratkaisuihin.
Laveasti katsottuna senkan lämmitys ei eroa lämpökäsittelyuunista ja siten siihen pätevät täysin samat energiatehokkuusperiaatteet kuin normaaliin uuniin. Poltinprosessin energiatehokkuus voidaan jakaa seuraaviin, toisistaan
riippuviin tekijöihin:
1. Lämmitysaika
2. Energiantuotannon tehokkuus
3. Palotilan paine
4. Lämmönsiirto-ominaisuudet
5. Eristys
Nykyisellään on harvinaista, että yksikään valimo, iso tai
pieni, tietää, paljonko energiaa yksittäinen senkanlämmitysasema kuluttaa tai kuinka yhteen lämmitysasemaan
tehdyt muutokset vaikuttavat senkan käyttöikään tai sulan
valettavuuteen. Vaikka säästöjä tuottavat toimenpiteet
eivät vaadi jatkuvaa mittarointia, on investointien perusteena useimmiten tehtävä analyysi takaisinmaksuajasta.
Tämän vuoksi energian kulutuksen mittarointi olisi hyödyllistä tuoda yksikköprosessitasolle. On myös erittäin
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DI Sami Vapalahti
Rodbay Oy

tärkeää korostaa, että tässä artikkelissa käsitellyt asiat
eivät vaikuta yksin energian kulutukseen vaan niillä on
vaikutus myös valujen laatuun, kunnossapitokustannuksiin sekä mahdollisuuksiin tehdä muita muutoksia prosessiin. Siksi tähän takaisinmaksuanalyysiin tulisi sisällyttää
myös muut vaikutuksen alaiset tekijät.
Senkan lämmitysajan optimointi
(säästöpotentiaali 30 %)
Kaikkein yksinkertaisin tapa säästää energiaa senkanlämmityksessä on mitata todellinen tarvittava aika, joka senkkaa pitää lämmittää. Tämä saadaan selville ainoastaan
instrumentoimalla senkan vuorauksen sisään tarpeellinen
määrä termoelementtejä ja seuraamalla niiden lämpötilaa
koko senkan vuorauksen kestoiän ajan. Parhaimpaan lopputulokseen päästään, jos samalla mitataan optisesti senkan ulkopinnan lämpötilaa ja näin luodaan perusta senkan
vuorauksen epäsuoralle mittaukselle, jota voidaan jatkossa käyttää oikean lämmitysajan toteamiseen. Luonnollisesti senkan lämmitykseen tai vuoraukseen tehtävien
muutosten jälkeen tämä mittausjakso on toistettava uuden
epäsuoran riippuvuuden toteamiseksi. Potentiaali säästää
oikeaa lämmitysaikaa käyttämällä on arvion mukaan vähintään 30 %, jos tietoa oikeasta lämmitysajasta ei vielä
ole olemassa.
Energiantuotannon tehokkuus
(säästöpotentiaali 20 %)
Energiantuotannon tehokkuuteen vaikuttavat:
1. Typen määrä savukaasussa
2. Palamisilman lämpötila
Yleisesti on hyvin tunnettu asia, että korkeissa lämpötiloissa säteilylämpö on vallitseva lämmönsiirtomuoto.
Polttoaineen palaessa säteilylämpöä luovuttavat käytännössä palamistuotteet hiilidioksidi ja vesihöyry. Tästä
johtuen typen vähentäminen savukaasussa vaikuttaa voimakkaasti lämmityksen energiatehokkuuteen. Puhuttaessa
ilma/polttoaine –seoksesta, lämpökäsittelyuuneissa on
mitattu, että savukaasun jäännöshapen vähentäminen 1 %yksiköllä vastaa jopa 5 % energiansäästöä. Tämä koskee
siis prosesseja, joissa jäännöshapen määrä on suhteessa
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►

Kuva 1. Jäännöshapen, happilisäyksen ja palamisilman lämpötilan
vaikutus energiatehokkuuteen /1/.

savukaasussa olevaan typen määrään. Jos polttimissa
käytetään pelkkää happea, jäännöshapen merkitys on
paljon pienempi. Kuvassa 1. on esitetty maakaasun maksimi energiatehokkuus poistuvan savukaasun lämpötilan
funktiona.

lisäksi merkittävästi polttoaine/ilma-systeemiin, koska
paine vaikuttaa polttosuhteeseen, joka prosessissa voidaan
saavuttaa. Rajattu poistuminen voidaan toteuttaa suunnittelemalla kansi hyvin tai kääntämällä senkka ympäri ja
käyttämällä itse senkkaa omana kantenaan.

Savukaasun energiasisällön käyttö palamisilman esilämmittämiseen olisi erittäin suuri apu energiatehokkuudessa.
Rekuperatiiviset ja regeneratiiviset polttimet ovat kuitenkin kalliita ja monimutkaisia. Tällaisissa prosesseissa
kaikkein kustannustehokkain tapa esilämmittää ilmaa olisi
vastavirtalämmönvaihdin. Investointi on kuitenkin kallis,
koska se johtaisi täysin uudenlaisen lämmitysaseman
suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Lämmönsiirto-ominaisuudet (säästöarvio 5-10 %)
Harva on miettinyt, että poltinkannella varustettu senkka
on lämpökäsittelyuuni. Katsottaessa poltintehoja lämpökäsittelyuuneissa ja verrattaessa niitä senkan lämmitykseen käytettyihin tehoihin, voidaan usein todeta senkan
lämmityksessä käytettävän suhteettoman suuritehoisia
polttimia. Tämä johtaa siihen, että savukaasu poistuu
suuren paineen ajamana hyvin nopeasti pois senkasta.
Jokaisella lämmitysprosessilla on olemassa ominainen
maksimi kyky ottaa vastaan lämpöä ja tehon nostaminen
tämän jälkeen on ainoastaan energian hukkaa. Kuvassa 2
on esitetty kuinka tehon nosto vaikuttaa alumiinin tuotannossa sulatusaikaan ja sulatukseen kuluvaan ominaisenergiaan.

Öljyä polttoaineena käyttäville vaihtoehtona energiatehokkuuden parantamiseen on myös öljyn lisäaineet. Näiden avulla poltinten säädettävyyttä voidaan parantaa,
liekin sisältämän säteilylämmön määrää kasvattaa ja jopa
miettiä polttoaineen laadun laskemista ja saada halvemmalla polttoaineella sama tehokkuus.
Palamistilan paine (säästöpotentiaali 10 %)
Lämmönsiirtoon, palamiseen sekä energiatehokkuuteen
vaikuttaa se kuinka nopeasti savukaasu poistuu palamistilasta. Mitä pitempi viipymisaika savukaasulla on, sitä
enemmän se ehtii luovuttaa lämpöä. Käytännössä senkan
lämmityksessä viipymäaikaa voidaan kasvattaa:
1. Minimoimalla typen määrä savukaasussa
2. Savukaasun poistumisen rajoittaminen lämmityspro
sessin suunnittelussa
Typen määrää rajoittaa oikea ilma/polttoaine –suhde tai
hapen käyttö polttoaineen polttamisessa. Savukaasun
poistumisen rajoittaminen tarkoittaa, että palamistilasta
pitää olla rajattu pääsy ulos Palamistilan paine vaikuttaa
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Vaikka kyseessä on alumiinin sulattaminen, on vastaavan
kaltainen raja löydettävissä myös tulenkestävien vuorausten kyvylle ottaa vastaan lämpöä. Tämän vuoksi poltintehon oikea mitoittaminen olisi tärkeää.
Yllä mainittuun ominaiseen kykyyn ottaa vastaan lämpöä
vaikuttaa oleellisesti millaisella lämmöllä senkkaa lämmitetään. Kun typen määrä savukaasussa laskee, nousee
käytettävissä olevan säteilylämmön määrä vastaavasti.
Säteilylämpö kykenee lämmittämään senkan vuoraukset
huomattavasti konvektiivista lämpöä tehokkaammin.
Tästä johtuen jäännöshapen määrän alentaminen tai hapen
käyttö ilman sijaan tulisi ottaa huomioon mittausten kautta myös tarvittavassa lämmitysajassa.
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Kuva 2. Tehon vaikutus alumiinin sulamisaikaan ja ominaisenergiankulutukseen /2/.

Lämmityskannen pinnan lämmönsiirto-ominaisuuksia
voidaan parantaa käyttämällä pinnan säteilyominaisuuksia
muokkaavia pinnoitteita. Näiden pinnoitteiden tarkoituksena on kasvattaa säteilylämmön määrää. Mittaustulokset
ovat osoittaneet, että pinnoitusten käyttö poltinkäyttöisissä uuneissa tuottavat mahdollisesti noin 5-7 % säästöpotentiaalin jopa huippuunsa viritettyihin prosesseihin.
Eristys (10-20 %)
Senkkojen tapauksessa eristyksessä pitää ottaa huomioon
seuraavat seikat:
1. Senkan vuorauksen eristys
2. Lämmityskannen eristys ja tiiveys
3. Kansien käyttö, rakenne ja tiiveys muulloin kuin 		
lämmityksen aikana

kanssa. Täyden hyödyn saamiseksi kannustan kustannusten seurannan parantamista koskemaan laatua, kunnossapitoa sekä energiaa yksikköprosessitasolla, jotta näiden
investointien todellinen takaisinmaksuaika saadaan selville.
/1/ U.S. Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy, ”Advanced Manufacturing Office - Phast 3.0 Software,”
/2/ Belt, C.K., Saving Money By Optimizing Your Furnace Burner Fire
Rate, Industrial Heating Magazine, June 30, 2014, http://www.industrialheating.com/articles/91605-save-money-by-optimizing-your-furnaceburner-fire-rate

Ilman senkan lämmityksen ajan optimointia senkan vuorauksen eristäminen tai kansien käyttö vaikuttaa ainoastaan laatuun, työmukavuuteen ja –turvallisuuteen. Kun
lämmitysajan optimointi tehdään, voidaan havaita, että
kansilla ja senkan eristyksellä on merkittävä vaikutus
tarvittavaan lämmitysaikaan. Tarkempi lämpötilakäyttäytymisen tunteminen parantaa mahdollisuuksia myös lämpötilan tarkempaan hallintaan ja tarvittavan ylilämmön
määrään. Kansien käyttöönotossa on runsaasti haasteita ja
vaatii huomattavaa rohkeutta alkaa optimoida tarvittavan
ylilämmön määrää. Kuitenkin säästötarpeet ja suuri säästöpotentiaali pitäisi toimia rohkaisevana tekijänä ottaa
nämä haasteet vastaan.
Kun lasketaan yhteen artikkelissa mainitut säästöpotentiaalit, ne tuottavat keskimäärin 60 % säästön ilmaa polttoaineen polttamiseen käyttäviin lämmitysprosesseihin
matalilla investointitasoilla. Tämän pitäisi olla rohkaiseva
tieto niille valimoille, jotka miettivät kuinka tulla toimeen
uuden verolain tulkinnan ja sen tuomien lisäkustannusten
Valimoviesti 4 • 2015
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mallijaosto

Toni Häkkinen
Lehtori
Tampereen seudun
ammattiopisto
Tredu

Mallijaoston
vuosikokous 2015
Suomen valimoyhdistyksen mallijaosto kokoontui lokakuussa 2015 Jyväskylään käsittelemään kuluneen kauden
toimintakertomusta sekä uutta toimintasuunnitelmaa. Puheenjohtajana toimi Veijo Karttunen ja sihteerinä Toni
Häkkinen. Pöytäkirjan tarkastivat Mikko Ojanen ja Keijo
Rantala.
Toimintakertomus toimintavuodelta 2014–2015 käsiteltiin
huomautuksitta. Toimintasuunnitelma toimintavuodelta
2015–2016 hyväksyttiin sellaisenaan. Tässä pääkohdat
suunnitelmasta:
Mallijaosto kokoontuu vuosittain Suomen Valimoteknisen
yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä pitämään oman
vuosikokouksensa, jossa määrävuosiksi valitaan jaoston
toimihenkilöt. Toimihenkilöiden toimintakausi on 3 vuotta.
Mallitoimikunta, jonka tehtävänä on toimia mallijaoston
hallituksena, kokoontuu tarpeen vaatiessa vähintään kerran vuodessa, sekä tarvittaessa jäsenistön niin ehdottaessa sekä ottaa kantaa esitettyihin toivomuksiin. Puheenjohtajana toimii hallinnoiva mallijaoston puheenjohtaja ja
sihteerinä on kokouksissa mallijaoston sihteeri. Toimikunnan tarkoituksena on pitää kokouksensa aina eri yrityksien tiloissa, jolloin yrityksien edustajien osallistuessa kokouksiin, saadaan laajennettua toimikunnan tehtäväaluetta
erittäin tärkeällä paikallisella asiantuntemuksella. Yhteistyötä valun loppukäyttäjien kanssa tullaan edelleen kehit-
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tämään maassamme, kunhan yhteistyökykyisiä yrityksiä
saadaan ymmärtämään toiminnan edut kaikille osallistujille. Mikäli mallitoimikunta niin katsoo, voidaan sen
kokouksiin kutsua myös mallialueen ulkopuolisia henkilöitä asiantuntijoina.
Ilmoitusasiat
Väinö Hakkarainen jäi eläkkeelle 1.9.2015. Myönteisenä
seikkana mainittakoon, että toimintaa jatkaa vanhoissa
tiloissa uusi yrittäjä. Mallijaosto toivottaa hänet tervetulleeksi seuraavaan vuosikokoukseen!
Karttusen Malliveistämössä on sukupolvenvaihdos käsillä. Veijo Karttunen on jäänyt yrityksessään taustavaikuttajaksi. Karttusen Malliveistämön toimintaa jatkavat henkilöt ovat myös erittäin tervetulleita seuraavaan vuosikokoukseen.
Olavi Piha kirjoittaa Suomen valimoteollisuus -historiikkia. Tähän liittyen yrittäjillä on mahdollisuus ilmakuvauttaa malliveistämönsä tai valimonsa. Piha pyysi halukkaita
ottamaan yhteyttä.
Kiitos kaikille kokouksen järjestämiseen osallistuneille
sekä sponsoreille!
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valimoperinnettä

Kari Pohjalainen

Högforsin (Componentan) ja
Karkkilan malliavun
malliveistämöt
Högfors (Componenta)
Historiaa

Högforsin ruukki perustettiin vuonna 1820 ja valimotoiminta alkoi masuunin alun perin perustamisella. Alkuperäisenä ajatuksena valimotoiminnan piti olla pelkästään
masuunin tukitoimintaa ja toiminta-ajatuksena oli yrityksen tilin tekeminen ”takkiraudan” avulla. Mutta toisin
kävi, jota voidaan pitää nykyään pelkästään hyvänä ajatuksena.
Högfors, jonka nimi on nykyään Componenta Finland
Oy Högfors, on maamme vanhin edelleen toiminnassa
oleva valimo. Jo vuonna 1823 alkoi pienimuotoinen
valaminen. Siitä ei tiedetä mitään, tarvittiinko silloin
mallinvalmistusta, vai tapahtuiko valaminen kestomuottiperiaatteella.
Högforsin masuuni paloi 1830-luvun alussa ja samassa rytäkässä meni valimokin. Silloisessa vahinkoraportissa mainittiin myös valumallien palaneen, joten valumalleja oli jo silloin ollut käytössä. Vuonna 1825 raportoitiin
vuorihallituksen yli-intendentille talossa valmistetun
pieniä patoja, kolmijalkoja, pannuja, silitysraudan luoteja
ja punnuksia.
Ruukkiin kehitettiin 1850-luvun aikoihin varsinaista
valimotoimintaakin ja silloin valettiin mm. patoja, pannuja, vesipyöriä, silitysrautoja, hautaristejä ja mortteleita.
Nämä tuotteet valettiin todennäköisesti permantoon tai
muotteihin ja ne olivat todennäköisesti valmistettu valumallien avulla, joka tarkoittanee, että jo silloin talossa
täytyi olla valumallinvalmistajia. Mallintekijän täytyi olla
oma erillinen ammattilaisensa, koska vuonna 1854 talossa
valmistettiin peräti mm. 900 paistinpannua, 18 hellapiisiä,
4 hautaristiä, 4 kamiinaa sekä yksi portti. Näin montaa
erilaista, tuolloin vaikeata tuotetta valmistettaessa, tarvittiin varmasti useampiakin mallinvalmistajia kuin yksi
henkilö.
Konepajalla ja valimossa tiedetään olleen jo vuonna
1875 kaikkiaan 38 työntekijää. Siitä ei ole tietoa, kuinka
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väki jakaantui valimon ja konepajan välillä ja vielä enemmän historian hämärän peitossa on työntekijöiden jakaantuminen valimon ja nikkaripajan välillä. Valimoonhan on
aina laskettu mallintekijätkin, kuten kaavaajat ja keernantekijät ym. eikä heitä ole eroteltu sen tarkemmin.
Högfors valimon kunniakas nimi vaihtui 1940, kun
yritys fuusioitiin Kymin Oy:n. Valimo jatkoi toimintansa
Kymin nimisenä. Vuonna 1983 Kymi ja Strömberg fuusioituivat, minkä jälkeen Kymin metallin osastot, myös
Högforsin valimo, liitettiin osaksi konsernin Strömbergryhmää. Vuonna 1985 Suomivalimo osti valimon ja silloin
jatkettiin toimintaa JOT tunnuksen alla. Tämäkin tunnus
vaihtui aikoinaan Componenta Karkkilan valimoksi ja
samoina aikoina myös valumallien valmistus vuonna 1991
jatkui Karkkilan Malliavun toimintana.

Valumallihankinta

Högforsin tuote-ja mallinvalmistuksen lähtöperustana
voitaneen pitää silloista, sangen erikoista menetelmää,
jossa valimoon ostettiin valumalleja ympäri Eurooppaa.
Ostotapahtumissa oli tiettävästi mukana henkilö tai henkilöitä ruotsalaisesta Husqvarnan tehtaan valimosta. Nykyään tiedetään, että ensimmäiset liesimallit olivat kaikki
Husqvarnan tehtaan mallistoa. Ruotsiin ko. mallit olivat
päätyneet Englannista. Tämän toiminnan avulla ja kautta
saavutettiin sellaisia tuotteita, joilla voitiin kehittää valimon tuotteiden myyntiä ja totta kai myös ammattitaitoa.
Myöhemmin kehitettiin omaakin mallistoa ja kun tunnettu sisustussuunnittelija Antti Nurmesniemi palkattiin
suunnittelemaan uusia valutuotteita, silloin hänen tehtäväkseen tuli myös uudistaa Siro-liesi. Varmasti muitakin
kyvykkäitä henkilöitä on talossa ollut suunnittelemassa
valmistettavia tuotteita, josta erinomaisena esimerkkinä
ovat hienot nykyäänkin vielä kierrossa olevat hellojen ja
uunien luukut. Näissä tuotteissa näkyy edelleenkin loistelias käsityöläistaito, jonka taitajia on ollut Högforsilla
malleja valmistamassa.
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Malliveistämö

Malliveistämön aikaisemmista sijaintipaikoista ei ole
tietoa, mutta todennäköisesti se on seurannut moneen
kertaan muutettua valimorakentamista, kun valimo on
kasvanut useaan otteeseen ja mallinvalmistus on seurannut mukana. Vuonna 1841 mainitaan rakennetun ”kaksikerroksinen verstas”, jonka ylemmässä kerroksessa sijaitsivat viilaverstas ja malliveistämö. Pohjan pinta-ala oli
21.3 metriä x 8.7 metriä.
Högforsin aikaiset mallinvalmistusosastot olivat
jakaantuneet puu- ja metallimallien osastoihin. Puumalliosasto on sijainnut nykyisen neuvotteluhuoneen paikalla ja kun 1980-luvulla rakennettiin uusi sisäänkäynti
ja konttorihuoneet valimolle, niin puumallien valmistus
siirrettiin metallimalliosaston yhteyteen nykyiselle paikalleen. Samassa paikassa nykyinen Karkkilan Malliavun
malliveistämö sijaitsee kolmessa kerroksessa. Siitä ei ole
tietoa, kuinka kauan mainittu kerrosmäärä on ollut malliveistämönä.
Malliveistämön koneet olivat perinteisiä työstökoneita, joista oikohöyliä, tasohöyliä, vannesahoja, pyörösahoja
(sirkkeli), sorvia, laikkahiomakoneita ja porakoneita oli
kutakin 2 kpl. Jyrsinkoneita ja tahkoja oli vain 1 lajiaan.

Metallimallinikkarit vuodelta 1962. Ylärivi vasemmalta: Risto Saarelainen, Unto Ojala, Paavo Alanko, Taisto Hasselman, Albin Valonen, Valio
Virta, Toivo Heinonen, Ahti Liesmala ja Onni Heikkilä. Alarivi vasemmalta: Leo Leppäaho, Olavi Degerstedt, Leo Mattila, Esko Takala,Keijo
Salmien, Veikko Andersson,Atri Valonen, Jaakko Larila ja Arvi Helander.
(Eino Sarkki/KRM)

Malliveistämön vetäjät

Malliveistämöiden vetäjinä ovat toimineet: Helle, Edvin
Lingman, Uuno Merinen, Eero Kylmäkorpi, Kaino Ruoho, Arvi Helander, Ismo Söderlund ja Otto Taipalvesi.
Ismo Söderlund ehti työskennellä malliveistämön vastaavana työnjohtajana kaikkiaan 25 vuotta.

Puumallien mallinvalmistajat

Emil Rae, Uuno Merinen, Arvi Meri, Alpo Isakson, Jorma
Ojanen, Aulis Stigel, Vilho Engvist, Reino Richard Laine,
Gunnar Vendelin, Paavo Selander, Olavi Repo, Pentti
Harjula, Kari Laine, Markku Ruoho, Pekka Laine, Reino
Peltola, Rauno Nissola, Eljas Oikarinen, Eero Ornmark ja
Markku Mikkola.

Metallimallien valmistajat

Erik Engvist malliviilaaja (jäi eläkkeelle 67 palvelusvuoden jälkeen), Risto Saarelainen, Unto Ojala, Paavo Alanko, Taisto Hasselman, Albin Valonen, Valio Virta, Toivo
Heinonen, Ahti Liesmala, Onni Heikkilä, Leo Leppäaho,
Olavi Degerstedt, Leo Mattila, Esko Takala, Keijo Salminen, Veikko Andersson, Atri Valonen, Jaakko Larila, ja
Arvi Helander.
Malliosaston henkilömäärät olivat Kymin aikaan
1970 – 80-luvulla 20 + 20 mallinvalmistajaa metalli- ja
puumallipuolella.

Puumalliosaston henkilöt 1957 – 64. Oikealla kopissa ikkunan takana
tuntikirjuri Eila Rantanen sekä työnjohtaja Edvin Lingman. Työntekijät
vasemmalta lukien: Gunnar Wendelin, Vilho Engvist, Reino Richard
Laine ja Eero Kylmäkorpi. (Eino Sarkki/KRM)

Valumallit

Valumallien valmistus Högforsilla oli valimon luonteesta
johtuen jakaantunut puu- ja metallimallien valmistukseen.
Koska valutuotteet olivat usein suursarjatuotteita, niin
käytännössä uutta tuotetta tehtäessä valmistettiin ensin
puumallit tuplaprosentilla ja tuotetuista valuista viimeisteltiin sitten metalliset sarjatyömallit. Valujärjestelmän
osat tehtiin koevaluja varten puusta ja valmistettiin sitten
metallista varsinaiseen sarjatyöhön.
Puumallien valmistajilla ammattitaito on ollut todella
korkea. Tämän voi todeta, kun näkee vanhoja helloja ja
uuninluukkuja. Muodot on valmistettu perinteisellä ja
taidokkaalla käsityöläisammattitaidolla. Samoin vanhat
hellat ovat näyttävä otos karkkilalaisesta nikkarintaidosta.
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Uuno Merinen. Vuonna 1963 Vaihdelaatikon kotelon malli.
(Eino Sarkki/KRM)
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Valumallikoulutus

Högforsin yksityinen ammattikoulu (konepajakoulu)
aloitti toimintansa vuoden 1943 alussa. Koulussa opettajat
tulivat omasta talosta ja opetus oli työpainotteista. Teoriaa
oli vain yksi päivä viikossa, muu aika käytettiin työtaitojen opetteluun muilla valimon eri osastoilla. Koulutus
jakaantui valimokoulutuksessa valumallin valmistajan ja
valajan koulutukseen. Tämänkaltaisessa oman talon koulutuksessa keskitytään aina talon omiin koeteltuihin käytäntöihin ja turhat koukerot karsiutuvat tarpeettomina.

Maailmalle lähteneitä

Entisistä mallipuusepistä ja uraputkea myöhemmin luoneista kirkkainta loistetta kantaa Niku Nurmi, joka nousi
Compnenta Finland Oy Högforsin johtoon. Arvi Meri ja
Paavo Selander perustivat myöhemmin yhden miehen
malliveistämöt. Oletettavasti joitakin nikkareita on lähtenyt Helsingin suunnan malliveistämöihin, mutta heistä ei
ole tarkempaa tietoa.

Karkkilan malliapu
Historiaa

Karkkilan Malliapu aloitti toimintansa entisen Högforsin /
Componentan Karkkilan malliveistämössä keväällä 1991.
Karkkilan Malliapu jatkoi yksityisenä malliveistämönä
perinteikästä Högforsn /Kymin/ JOT:in valimoiden malliveistämöperinnettä. Yksityistäminen oli osa historiallista
valimoalan kehityksen jatkumoa, jossa valimoiden omat
malliveistämöt lopetettiin ja siirryttiin notkeammin ja
joustavammin toimiviin yksityisiin malliveistämöihin.

Perustajat

Uusien omistajien Hannun Ojasen ja Ismo Söderlundin
taustat olivat tukevasti karkkilalaisia. Hannu Ojanen,
syntyperäisenä karkkilalaisena, oli aikaisemmin toiminut
tässä Suomen kuuluisammassa valimossa Högforsin ja
myöhemmin JOT Karkkilan valimon osastoinsinöörinä
yhteensä 25 vuotta. Hannu tuli Högforsille töihin jo vuonna 1968, ollen jatkossa myös metalli- ja puumalliosaston
päällikkönä.
Ismo Söderlund työskenteli malliveistämön vastaavana työnjohtajana kaikkiaan samat 25 vuotta, kuten Hannukin, joten malliveistämön hankinnalle oli olemassa vankat
ammatilliset perusteet. Malliveistämössä oli parhaimmillaan 20 työntekijää puumallipuolella ja 20 henkilöä metallimallipuolella.
Ismo jäi pois Karkkilan Malliavusta ja samalla aktiivista työelämästä ansaitulle eläkkeelle vuonna 1995.
Eräänä valumallialan huippuvaikuttajana Ismo kuului yhtenä jäsenenä valumallialan standarditoimikuntaan, joka
oli laatimassa ja toteuttamassa ensimmäisen suomalaisen
valumallistandardia: Valumallit SFS 3307 (Valumallit- ja
tarvikkeet, Valmistusohjeita). Ismon vastuulle rakentui
kokonaan metallimalliosuudet.

Nykytilanne

Hannu Ojanen siirtyi ansaitulle eläkkeelle 63-vuotiaana
vuonna 2007. Nykyisin malliveistämöä johtaa Hannun
poika, Mikko Ojanen, joka siirtyi toimitusjohtajaksi 2007.
Ojasen Harri, toinen veljeksistä, vastaa yrityksen tietoko30

nepohjaisesta valukappaleiden mallintamisesta ja muotojen toteuttamisesta. Teknisenä johtajana toimii Jyri Backman.
Malliveistämöyrityksen vetämisen yhteydessä Mikko
Ojanen tallasi lähtemättömän jäljen Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen Mallijaoston puheenjohtajana, jossa
”sivutoimessa” hän vaikutti kaikkiaan 9 vuotta.

Mallinikkarit

Työntekijöitä työskentelee Karkkilan Malliavussa vuonna
2015: Toni Laine, Vesa Loukusa, Eero Örnmark (joka oli
nikkarina jo ”vanhassa Högforsissa), Janno Mäerand,
Valtteri Karppinen, Miro Alander, Sami Palo, Juho Rahkonen ja Eemeli Ranta.

Konekanta

Malliveistämön siirtymävaiheessa yksityisen omistukseen
konekanta oli hyvinkin perinteinen, jossa käytettiin perinteisiä manuaalikoneita, sekä metallimalli- ja puumallipuolella. Vuonna 1995 ostettiin kuitenkin yrityksen ensimmäinen tietokoneohjauksinen CNC-kone, joka on Makinon takuuvarmaa tuotantoa. Kone ostettiin silloin käytettynä A. Ahlström:in Karhulan tehtaitten malliveistämöstä.
Uusilla omistajilla oli selkeä näkemys, että vanhalla toimintatavalla ei ollut jatkossa riittävän tuloksellista tulevaisuutta. Vuonna 2003 hankittiin toinen uusi Correa Euro
2000 CNC-kone, jolla pystyttiin korvaamaan tuotantoa
palaneen ”Elmo”-koneen tilalle. ”Elmo:on” jouduttiin
kunnostettaessa vaihtamaan melkein koko repertuaari ja
nykyisin se toimiikin pääosin metallin koneistuksessa ja
varakoneena.

Taidevalimo
Karkkilan Malliavun toisena merkittävänä haarana voidaan pitää Taidevalimoa, jossa erilaisia taidevalukappaleita valmistetaan yksittäiskappaleittain käsinkaavauksena.
Högforsin valimo on ollut aikoinaan maassamme johtava
valimo taidevalukappaleiden tuottajana, valimossa tehtyjä
taidevalukappaleita taitaa nykyisinkin löytyä satoja taidokkaita valuja suomalaisissa valimoissa ja valimoihmisten kotien seiniltä. JOT Karkkilan aikana taidevalupuolella oli vain yksi henkilö töissä, eikä sen toiminta istunut
yhteen tehokkaan tilausvalimon kanssa.
Componentan valimon johtoon kuuluva Olli Karhunen
tarjosi taidevalimon toimintaa vuonna 2010 Mikko Ojaselle Karkkilan Malliavun yhdeksi toimintahaaraksi ja siitä
lähtien Suomessa on toiminut oma ”teollisuustaidevalimo”
Karkkilan Malliavussa.

Tekniikka
Varsinaista taidevalupuolta kehittämään lähtivät Mikko
Ojanen ja Jyri Backman yhdessä muun malliveistämötoiminnan yhteydessä. Taidevalutoiminta alkoi puolittain
harrastusmielessä, mutta toiminnan ja sen menetelmien
kehittyessä on asia saanut laajempaakin merkitystä. Varsinaista taidevalun muotinvalmistustekniikkaa on kehitetty
nykyaikaiseksi toiminnaksi, jossa on uusittu vanhat painavat ja kömpelöt kaavauskehät, niiden kiinnitykset ja ohjaukset. Välineitä on kehitetty toimiviksi, ilman turhia valimoiden perinnepaineita. Tässä tekniikan kehitysajattelusta
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on pääosin vastannut tekninen johtaja Jyri Backman, joka
aikoinaan palkattiin juuri kehitysinsinööriksi Karkkilan
Malliapuun.
Tilat on voitu rakentaa uuteen paikkaan Componenta
Karkkilan valimossa ja muutenkin toiminta on vakuuttavan
nykyaikaista, josta monella vanhan valimoperinteen painolastin alla toimivalla pienvalimolla olisi paljonkin opittavaa.
Valettavana materiaalina on Karkkilan valimon uuneista
saatu valurauta.
Mallit on uusittu nykyaikaisiksi, joiden tuottamisessa on
hyödynnetty yrityksen hallitsemaa CNC-tekniikkaa. Tällä
hetkellä vuonna 2015 on Karkkilan Malliavun taidevalimopuolella käytössä kymmenittäin valumalleja ja lisää kehitellään.

Erityislahjat Karkkilasta
Nykyisin voikin näitä valettuja ”laatulahjoja”, joiden arvo
vain paranee vuosien saatossa, käydä pyynnön jälkeen
katsastamassa Karkkilan Malliavussa ja tilata kuhunkin
tarpeeseen. Pyydettäessä niihin saadaan valettuna jopa
tekstiäkin, jossa lahjan saajan nimi komeilee kunniapaikalla. Nimi, jos mikä, kohottaa näiden hienojen valurautaisten taideteosten arvoa vielä entisestäänkin.

Högforsin muistihirmut. Vasemmalta: Eero Kylmäkorpi, Esa Vepsäläinen
ja Hannu Ojanen.

Kirjoituksen valmistelu Karkkilassa
Otin yhteyttä pitkäaikaiseen ystävääni Ojasen Hannuun ja
pyysin häntä harkitsemaan ja kutsumaan ”muistelotilaisuuteen” Componentalle entisiä högforsilaisia. Yhtenä
tilaisuuden osallistujana mainitsin pitkäaikaisen ystävän
Ismo Söderlundin, mutta hän oli valitettavasti menehtynyt
aikaisemmin samana vuonna.
Paikalle Componentan neuvotteluhuoneeseen saapui
Eero Kylmäkorpi, joka ehti olla nikkarina ja työnjohtajana
jo vanhan Högforssin aikana. Eläkkeelle hän siirtyi vuonna 2003.
Valimon työnjohtopuolta edusti tilaisuudessa kunniakkaasti Esa Vepsäläinen, joka ehti olla Högforsissa
vuodesta 1965 lähtien, nousten konekaavaajasta keernaosaston työnjohtajaksi. Historian muistaja ja juttumies
parhaasta päästä.
Högforsin historian tuntijana paikalle saatiin Valimomuseon amanuenssi Janne Viitala tuomaan laajempaa
historiallista perspektiiviä huippuvalimosta.
Hannu Ojanen, jonka isä oli aikoinaan työnjohtajana
työvälinepuolella oli itseoikeutettu paikallismuistelija,
joka aikoinaan itse oli perustamassa Karkkilan Malliapu
Oy:tä. Hannu ehti olla Högforsilla valimon osastoinsinöörinä 25 vuotta.
Componentan edustajana tilaisuudessa loisti Huuhtasen Arto, jonka vastuulle jäi käytännön järjestelyt Componentalla ja hän myös kierrätti osallistujia päivän päätteeksi nykyisen Componentan valimon tiloissa.
Niku Nurmi Componenta Karkkilan isona päällikkönä, antoi kokouksemme osallistujille tiivistetyn katsauksen nykyisen suurvalimoyhtymän Componentan laajuudesta, joka määrässään on vähintäänkin hengästyttävää
kuultavaa ja nähtävää.

Perusjärkäleet
Högforsista ei voi kirjoittaa, ellei mainitse Karkkilassa
vaikuttaneita valimoalan perusjärkäleitä Yrjö Ingmania,
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Papusoppa ja pannari maistui Componentan ruokalassa.Henkilöt
vasemmalta: Janne Viitala, Hannu Ojanen, Arto Huuhtanen, Esa Vepsäläinen Niku Nurmi ja Eero Kylmäkorpi.

Eugen Auteretta, Jouko Vuorista ja Matti Johansonia.
Yrjö Ingman ja Eugen Autero olivat luomassa Valimotekniikka I ja Valimotekniikka II kirjoja, joissa valimotekniikan perusteet tuotiin alalle toimiville ymmärrettävissä
muodoissa.
Jouko Vuorinen ja Matti Johanson kehittivät kuuluisan
ADI-raudan Karkkilan Högforsissa. Jouko Vuorinen toimi
myöhemmin valimotekniikan professorina Otaniemessä
Espoossa.
Näihin valimoalan perusjärkäleisiin kuuluvat myös Tampereen Lokomolla työskennelleet Paavo Tennilä, joka oli
kolmantena kirjoittamassa Valimotekniikka I ja Valimotekniikka II kirjoja, sekä Juhani Orkas, joka työskentelee nykyisin valimoalan professorina Espoon Otaniemessä.
Kari Pohjalainen
entinen mallilehtori
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Terästuotteet:
TEVO Lokomo Oy, Lokomonkatu 3,
33900 Tampere

Pronssituotteet:
TEVO Oy,
Potkuriportti 6, 14200 Turenki
Telatehdas:
TEVO Oy,
Kiiluntie 6, 92120 Raahe

www.tevo.fi
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Konepajat :
TEVO Oy,
Hiientie 17, 92160 Raahe

Valimoviesti 4 • 2015

Valimoviesti 4 • 2015

33

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

Janne Viitala

Museohässäkkää
ennen joulua
Vuodenvaihde ja kevät, juuri kun lomat ovat alkamassa, ovat työpaikoilla suurimpien hässäköiden aikaa.
Näin on myös valimomuseossa, mikä on tietysti hieno
asia. Hommia piisaa ja sumaa yritetään purkaa parhaamme mukaan. Niiden, jotka ajattelevat, että museoissa odotellaan jalat pöydällä vieraita tulevaksi, olisi syytä vilkaista joskus museon toimiston ikkunasta sisään.
Kiirettä on joskus niin, että asioita pukkaa unohtumaan.
Näin kävi kirjoittaessani juttua edelliseen Valimoviestiin.
Unohdin nimittäin kertoa arvoisille lukijoille, että Lokomon valamaa, legendaarista sukellusaluksen miehistöpalloa ei enää kannata tulla Karkkilan ABC-liikenneasemalle
katselemaan. Se nimittäin vietiin takaisin Tampereelle
juhlistamaan Lokomon 100-vuotisjuhlia ja sinne se myös
jäi – ainakin toistaiseksi! Pieniä lupauksia saatiin, että
ehkä joskus pallon uusi isäntä sen vielä Karkkilaan palauttaa. Jos näin on, niin riemumielin sen otamme vastaan.
Saimme miehistöpallon avulla runsaasti myönteistä julkisuutta ja mediahuomiota, jotka toivottavasti hyödyttivät
myös pallon omistajaa. Tässä vaiheessa on syytä kuitenkin kiittää ihan näin kirjallisestikin palloa, pallon omistajaa ja ABC Masuunia liki vuosikymmenen kestäneestä
yhteistyöstä. Kiitos!

Miehistöpallon matka takaisin kohti Tamperetta on alkamassa.
Janne Viitala/KRM

Sukellusaluksen miehistöpallosta saadaankin hieno aasinsilta seuraavaan aiheeseen. Metso on juuri julkaissut Mika
Törmän kirjoittaman hienon Lokomon historiateoksen.
Kirja on komea, siinä on yli 200 sivua ja kuvitus on kauttaaltaan upea. Kirjaa voi ostaa esimerkiksi joululahjaksi
itselleen tai muille mm. Suomen valimomuseon museokaupasta. Parhaiten homma käy ottamalla yhteyttä allekirjoittaneeseen tällä sivulla näkyvien yhteystietojen avulla.
Museon syksyä on varjostanut uutinen Mr Valimomuseon,
Antti Valosen poismenosta. Anttihan käytännössä vastasi
esineistön keruusta silloin kun museo perustettiin. Itse
aloitin hommat valimomuseossa vuonna 2003. Antti oli
34

Kirjan kirjoittaja Mika Törmä on Emil Aaltosen museon museonjohtaja.
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silloin jo jäänyt museohommeleista sivuun, mutta uteliaisuus nähtävästi voitti, kun sana kiiri, että museon toimistossa istuu ihan uusi tyyppi. Alun varovaisten ja pikaisten
käyntien jälkeen vierailut tiivistyivät ja samalla saimme
myös kuva- ja esinelahjoituksia. Opin tuntemaan Antin.
Sain tietää, että Antin persoonassa on vähintään kaksi
puolta: lempeä ja ystävällinen herrasmies sekä kova ja
tiukka täydellisyyden tavoittelija. Itse tutustuin lähinnä
hänen ensin mainittuun piirteeseensä.
Keväällä museota ja valimoperhettä kohtasi toinenkin
synkkä uutinen, kun tuli tieto Oy Högfors-Ruukki Ab:n
toimitusjohtaja Kalervo Saarimaan yllättävästä kuolemasta. Hän oli jäänyt suunnilleen vuotta aiemmin eläkkeelle
tehtävistään, mutta toimi edelleen melko aktiivisesti vanhoissa hommissaan. Tarkoitus hänellä oli kuitenkin vetäytyä kotikonnuilleen Pohojammaalle ansaittujen eläkepäivien viettoon. Toisin kävi. Kalervo kuului Suomen valimomuseosäätiön hallitukseen, ja oli myös pestaamassa
minua työhöni vuonna 2003. Muistan työpaikkahaastattelussa hänen tiukan taloudenpitäjän ominaisuudessa kysyneen minulta, että onko minulla kokemusta budjettien
laatimisesta. Vastasin, että ”Ei ole, mutta uskoakseni siinä
on kyse siitä, että tuloja pitäisi olla ainakin vähän enemmän kuin menoja.” Saarimaa väläytti kuuluisan, leveän
hymynsä, minkä jälkeen ajattelin, että eipä homma ainakaan tuohon puutteeseen kariutunut. Eikä se siihen kariutunutkaan.

Eero Niini tutustumassa Specialvalimon työstökoneeseen.
Janne Viitala/KRM

Loppuvuosi ja iso osa alkavasta vuodesta valmistellaankin
sitten tulevia näyttelyitä. Valokuva-, taide ja kesällä viimein myös kulttuurihistoriallista näyttelyä pukkaa. Laajempaakin piiriä kiinnostanee valokuvaaja Allan Riikosen
Högfors-aiheisten kuvien näyttely tammi-helmikuussa.
Kesällä puolestaan on esillä pienoisnäyttely Högforsin
tehtaan konttorista.

Vaikka rivit museon taustajoukoissa ovat harventuneet,
niin myös tuoretta voimaa valimomuseosäätiön hallitukseen on saatu. Säätiön puheenjohtajana on toiminut jo
usean vuoden ajan Tapani Valonen, Antin veljenpoika.
Kalervolta vapautuneen paikan säätiön hallituksessa
Componentan edustajana peri Asko Heino, joka puolestaan on Antin sisaren poika.
Tällä miehityksellä on hyvä suunnata kohti museon perusnäyttelyn uudistamista. Uudistaminen on ollut vireillä jo
hyvän aikaa, ja asiasta on tiedotettu tässäkin julkaisussa.
Varojen keruu on kuitenkin ollut tuskallista. Jotta pääsisimme vauhtiin, pitäisi saada kerättyä n. 30 000 euroa
riihikuivaa rahaa. Valimoille, malliverstaille ja valunkäyttäjille lähetettiin keväällä anomus esineisiin ja rahoitukseen liittyen. Esinetilanne näyttää tällä hetkellä positiiviselta, mutta rehellisesti sanottuna rahaa kaivataan lisää,
muuten koko uudistus jää torsoksi tai siirretään tuleville
vuosille. Tämän julkaisun mukaan ehkä samoihin aikoihin
toimitusjohtajien postilaatikoihin kopsahtaa uusi anomus
koskien pelkästään hankkeemme rahoitusta. Toivomme
kirjeeseen myötämielistä suhtautumista, mutta toki ymmärrämme myös laman vaikutukset valimoihin.
Museon työryhmä jatkaa tällä välin omaa hässäkkäänsä
näyttelysuunnitelmien parissa. Saimme syksyllä vierailla
Specialvalimo J. Papissa Espoossa. Kiitos isännälle antoisasta vierailusta. Vielä ennen tämän lehden julkaisua
samainen ryhmä tekee ekskursion Riihimäelle Sacotecin
valimoon. Odotan tätäkin vierailua suurella mielenkiinnolla!
Valimoviesti 4 • 2015

Högforsin 4-valimossa valimonjohtaja Eugen Autere (oik.) ja työnjohtaja
Tarmo Syrjänpää (kesk.) seuraavat valun onnistumista vuonna 1966.
Allan Riikonen/KRM

Hauskaa joulua!
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Valimon luotettava yhteistyökumppani
Edustamme varteenotettavia toimittajia ja laadimme asiakkaillemme
räätälöytyjä ratkaisumalleja jo yli 55 vuotta.

Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo
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 taloudelliseksi.
Koneet ja laitteet
Sinkotekniikka:

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

AGTOS GmbH

AGTOS toimii kaikilla sinkopyöräsinkouksen alueilla. Oma henkilöstö
hoitaa sinkolaitosprojekteja, suunnittelee, valmistaa ja ohjelmoi omilla tehtailla
sinkoja puhdistukseen, ruosteenpoistoon, hehkutushilseen poistoon
ja kuulapommitukseen. Valmistusohjelmaan kuuluvat myös kappaleiden
kuljettimet muilta käsittelypaikoilta sinkoon ja edelleen pois.
Tällöin toimitamme koko järjestelmän ja laitoksen, siis kokonaisratkaisun.
Koneiden koko voidaan mitoittaa millimetrin kokoisten ketjujen
käsittelystä valtamerikonttien sinkoukseen eli laitosten kokoa ei ole
rajoitettu.
– Automaattikaavaus:
Künkel-Wagner ja SLS Swisspour valukoneet
– Pullakaavamot:
Eri saksalaisia toimittajia
– Keernatykit:
Reissaus & Baumberg Maschinenbau (uudet koneet)
				Varaosat: Röper/Lämpe
– Hiekan elvytys
Neuhof, Axmann
– Paineilmalähettimet:
Klein, Neuhof, DeAnTek
– Induktiouunit, -kelat:
I.A.S.
– Transistoritekniikka:
I.A.S.
– Aminikaasupesurit:
B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:
Eri toimittajia
– Sinkotekniikan vara-		
AGTOS, STO-Strahltecnik, Team-Strahltecnik
kulutusosa:
– Tärytekniikka:
Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet: Webac
– Furani- ja alfaset-hiekkojen sekoittimet:
Webac, Axmann
– Tuorehiekkasekoittimet:			Künkel-Wagner
– Panostuslaitteet, pölynpoisto:
Cyrus
– Valimosuunnittelu, valuohjelmat:
DeAnTek

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778
e-mail: diaco@diaco.fi
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Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet
Yritys / Osoite / Puhelinumero / www-sivut tai sähköpostiosoite

Oy Aga Ab
Itsehallintokuja 6, 02600 ESPOO
010 2421, www.aga.fi
Alphaform RPI Oy
Aholantie 17, 21290 RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.fi

Heraeus Electro-Nite
International N.V.
Työpajakatu 10 A 26
00580 HELSINKI
050-326 4793
Johanna.Bartsch@heraeus.com

Alteams Oy
PL 91 (Yritystie 1)
40351 Jyväskylä
0201 339 500, www.alteams.com

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

ASK Chemicals Scandinavia Ab
Box 22, SE-125 21 Älvsjö
+46 70 563 0326
www.ask-chemicals.com

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

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

Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
SE-191 02 SOLLENTUNA
www.karlebo.se

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

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

Componenta Finland Oy
Panuntie 4
00610 HELSINKI
010 403 00
www.componenta.com

Keskipakovalu Oy
Lastikankatu 21
33730 TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.fi

Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 28 D
00211 HELSINKI
(09) 682 1544, www.diaco.fi

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

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

Leinovalu Oy
Leinonkatu 5, 24100 SALO
(02) 77500, www.leinovalu.fi

Erikoisvalu Oy
Kartanonlenkki 51,
04680 HIRVIHAARA,
019 - 689 3311,
www.erikoisvalu.fi
Ferral Alucast Oy
Ferralintie 1, 68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.fi
Finfocus Instruments Oy
Lepolantie 16
00660 HELSINKI
010 328 9980
www.finfocus.fi
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Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3, 02650 ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi
Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2, 27430 PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.fi
Malliveistämö Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
(03) 379 1330
karttunen@malliveistamo.fi
Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11, 28100 PORI
(02) 641 8540, www.mecatrade.fi

Miilucast Oy
Merikatu 7, 92101 RAAHE
010 585 6200,
www.miilucast.fi

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

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

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

Ponsse Oyj
Ponssentie 22, 74200 VIEREMÄ,
020 768 800, www.ponsse.fi
Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
(09) 675 166, ravatek@ravatek.fi
Rolls-Royce Oy Ab
PO Box 220, 26101 Rauma
(02) 83791,
juha.malinen@rolls-royce.com
Sandvik
Mining and Construction
Oy
PL 100, 33311 TAMPERE,
0205 441 20,
www.tamrock.sandvik.com
Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800, www.selcast.fi
Sepikon Oy
Ainolankatu 7
03600 Karkkila
0400- 624416
sepikon@kolumbus.fi
Sibelco Nordic Oy Ab
Mikkelänkallio 3
02770 ESPOO
010 217 9800
www.sibelconordic.com
Sintrol Oy
Ruosilantie 15, 00390 HELSINKI
(09) 5617 3637
www.sintrol.com
Specialvalimo J. Pap Oy
Niittyrinne 3, 02270 ESPOO
(09) 888 1188
www.specialvalimo.fi

Tekmur Oy
Jokisentie 167
05200 RAJAMÄKI
(09) 8386 4300, www.tek-mur.fi
Teknos Oy
PL 107, Takkatie 3
00371 HELSINKI
(09) 506 091, www.teknos.fi
Termorak Oy
Aittomäentie 1
33880 Lempäälä
0207 680 600, www.termorak.fi
Tevo Lokomo Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE
Tyrolit Oy
Sirkuja 3 K
00940 HELSINKI
(03) 358 1700, www.tyrolit.fi
Viasveden Hiekka- ja
Kuljetusliike Oy
Vanha Raumantie 811, 28660 PORI
(02) 6471 230
www.viasvesihiekka.fi
Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 JYVÄSKYLÄ
010 672150, www.valmet.com
Valmet Technologies Oy,
Valkeakoski terätehdas
PL 125, Niementie
37601 VALKEAKOSKI
010 6720000, www.valmet.com

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

Stena Metalli Oy
Pajakatu 7 - 9 ,11130 RIIHIMÄKI
010 802 323, www.stenametalli.fi
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Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf
JÄSENHAKEMUSLOMAKE / JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE
Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä
Korjaan/täydennän tietojani

Jäsennumero

Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika

Koulutus

Kotiosoite
Kotipuhelin

Kotifaksi

Matkapuhelin

Sähköposti (koti)

Työnantaja

Tehtävä yrityksessä

Osoite
Puhelin

Faksi

Matkapuhelin

Sähköposti (työ)

www-sivut
Lisätietoja

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 20__ _____________________________________
Jäsenhakemus hyväksytty

_____/_____ 20__ _____________________________________

SVY

Postita tai mailaa lomake
viereiseen osoitteeseen!
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Jani Isokääntä
vastaa mielellään.
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Jani Isokääntä
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu
Puh 040 8348088
e-mail jani.isokaanta@svy.info
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MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

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

KÄRKIMALLI OY		
Puh. (06) 7234 442
KENKÄSEPÄNTIE 7		
Faxi (06) 7234 436
68660 PIETARSAARI
kaj.haavisto@karkimalli.fi
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 Jyväskylä
puh 010-672150
fax 010-6725335
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Bet-Ker Oy

Miilucast Oy

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

Merikatu 7
92100 Raahe
010 5856200
www.miilucast.fi

Erikoisvalu Oy

Novacast Oy

Improlity

Niemisen Valimo Oy

Ins.tsto. AX-LVI Oy

Peiron Oy

Lapuan Valu

SFTec Oy

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

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

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

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

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

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

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

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

Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu
Puhelin 040 834 8088
www.sftec.fi

Suomen Valimomuseo
Tehtaanpuisto, 03601 Karkkila
Puhelin (09) 4258 3674
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi
Muista museokauppa!

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

www.svy.info
42

Valimoinstituutti

www.valimoinstituutti.fi
www.valuatlas.fi
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