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PUHEENJOHTAJAN
TERVEISET
Vuosi lähestyy loppuaan, ja yhdistyksemme 72. vuosikokous on jo takana päin. Haluankin vielä kiittää kokoukseen osallistuneita luottamuksesta puheenjohtajanimityksen johdosta, sekä tietenkin Aki Keskistä todella mallikkaasti hoidetusta puheenjohtajakaudesta. Samalla haluan kiittää Pekka Kemppaista ja Pekka Olkinuoraa sekä koko Karhulan valimon
henkilökuntaa panostuksista, jotka mahdollistivat meille hienon vuosikokouksen Merikeskus Vellamossa ja iltajuhlan seurahuoneella.
SUOMEN VALIMOTEKNISEN
YHDISTYKSEN JÄSENLEHTI
Vastaava päätoimittaja
Sampo Vauhkonen,
puh. 040 825 5810
Toimitussihteeri
Jani Isokääntä,
puh. 040 834 8088
Olavi Piha,
puh. 040 7211220
Juhani Orkas,
puh. 050 556 2288
Lehden ulkoasu ja taitto:
SFTec Oy ja Studio Spotnik
Aineistot:
jani.isokaanta@svy.info

Kuluva vuosi on ollut muutenkin mielenkiintoinen. GIFA matka vietiin
onnistuneesti läpi, ja SVY:n sijoitusvarallisuuden siirto Kaute-säätiön alaiseen SVY:n erikoisrahastoon saatiin maaliin. Opinto- ja koulutusasiat
nousivat keskusteluun jollain tasolla kaikkien hallituksen kokouksien yhteydessä, mikä on mielestäni erittäin hyvä asia. Koulutustoimikunta onkin jo aloittanut valmistelut 2020 SVY:n opintopäivien ohjelman parissa.
Opintopäivien ohjelmasta löytyy lisää tietoa tämän lehden sivuilta. Tästä
on hyvä ponnistaa tulevaan vuoteen, ja toivonkin runsasta osallistumista
mielenkiintoisten aiheiden parissa.
Koulutus ja osaavan työvoiman saatavuus nousee usein esiin valimoväen keskusteluissa. Jatkuva oppiminen esiintyy myös valtionjohdon
juhlapuheissa. Meidän jäsenistöstä löytyy se valimo-osaajien kuohukerma, ja meillä on valtava määrä kontakteja myös rajojemme ulkopuolella, joten tietotaitoa kyllä on. Heittäisinkin palloa valimonjohtajien suuntaan: Millaisia koulutushaasteita valimoilla on, ja miten SVY voisi auttaa
valimoita tässä asiassa?
Loppuun haluan toivottaa kaikille valimomiehille ja -naisille erinomaisen
hyvää ja työntäyteistä loppuvuotta. Opintopäivillä nähdään!

Painopaikka: Erweko Oy, Oulu
Painosmäärä: 700
Lehti ilmestyy 4 kertaa
vuodessa.
Seuraavan lehden
ilmestymispäivä vko 11/2020
Aineistot viimeistään 10.02.
mennessä.

Suomen Valimotekninen
Yhdistys, SVY on perustettu
vuonna 1947. SVY:n tarkoituksena
on valimotekniikasta kiinnostuneiden yhdistäminen sekä valimotekniikan ja valunkäytön edistäminen
teknologia, ihminen ja ympäristö
huomioon ottaen.
VALIMOVIESTI 4/2019

Sampo Vauhkonen
Puheenjohtaja
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Rautaisannos osaamista!

Beijer Oy - on keskittynyt metalliteollisuuden tuotteiden maahantuontiin.
Osana BeijerTechiä tarjoamme suuren konsernin edut kuten laajan tuotevalikoiman ja suuren ostovoiman
– Samalla pienen yrityksen läheisyyden, nopeuden ja huippuosaamisen.
Edustamme maailman johtavia valmistajia. Jos meiltä ei löydy sopivaa tuotetta, etsimme sen.
Elannontie 5, 2. krs., 01510 Vantaa, Puh. (09) 615 20 550

4

VALIMOVIESTI 4/2019

ASIAMIEHELLÄ
ON ASIAA

VUOSIKOKOUS KOTKASSA
Yhdistyksemme 72. vuosikokousta
juhlittiin tänä vuonna Kotkassa Karhulan Valimo Oy:n isännöidessä kokousta. Osallistujia vuosikokousaktiviteetteihin oli 43. Tällä rikottiin kyseenalainen ennätys historian alhaisimpana vuosikokouksen osallistujamääränä. Varsinainen kokous pidettiin Merikeskus Vellamossa, iltajuhla puolestaan Sokos Hotel Seurahuoneella. Rinnakkaisohjelma opastettuun kierrokseen Merikeskus
Vellamossa peruttiin osallistujien
puutteen vuoksi, mutta kokouksen
jälkeen kaikilla halukkailla oli mahdollisuus tutustua Vellamoon omatoimisesti. Kädessänne olevassa Valimoviestissä on perehdytty yksityiskohtaisemmin aiheeseen.
Seuraava, 73. vuosikokous tullaan
järjestämään 2.10.2020 Salossa LeinoCast Oy:n isännöimänä.
Vaalilautakunnan ehdotuksen mukaan yhdistyksen hallitukseen valittiin kaudeksi 2019-2020 seuraavat
henkilöt: Puheenjohtajaksi Sampo
Vauhkonen, Valmet Technologies
Oy, Jyväskylä Foundry. Hallituksen
jäseniksi valittiin: Pekka Olkinuora,
Karhulan Valimo Oy. Varalle Vesa
Nokia, Miilucast Oy. Oitin Valu
Oy:stä Olli-Pekka Kopiloff, varalle Joa Pulkkinen. Hetitec Oy:stä
Marko Lindberg, varalle Ville Moilanen. Valmet Technologies Oy:stä,
Valkeakosken Terätehtaasta Tuomas Himanka, varalle (N.N.)		
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.
VALIMOVIESTI 4/2019

Jäsenmaksut päätettiin pitää entisen suuruisina: veteraani 10 €, varsinainen jäsen 20 € ja yritysjäsen
200 €. Yhdistykseen liittymismaksua ei ole, ja opiskelijajäsenyys
on ilmainen. Jäsenmaksut tulevat maksuun alkuvuodesta 2020.

Koulutustoimikunnan kokoonpanossa tapahtui pieniä muutoksia.
Puheenjohtajana jatkaa Markku
Eljaala, ja muut toimikunnanjäsenet ovat Juhani Orkas, Pekka Olkinuora, Marko Lindberg sekä
Jani Isokääntä.

Hallitus valitsi kokouksessaan
29.10 yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Pekka Olkinuoran.
Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin:
Lounasmaa Jouni, KAUTE-säätiö. Kananen Jouni, LeinoCast
Oy. Korventausta Jani, Peiron Oy.
Kuokkanen Kimmo, LeinoCast Oy.
Hallitus ja asiamies toivottavat uudet jäsenet tervetulleiksi yhdistyksen toimintaan. Yksi jäsen erosi
yh-distyksestä. Jäsenmäärä on
nyt 589 henkilöjäsentä sekä 43
yritysjäsentä.

Talviopintopäivät pidetään Tampereella 6.-7.2.2020 Lapland Hotellissa.
Ohjelma ja ilmoittautumislomake ovat lehden sivuilla 22-23. Voit ilmoittautua myös yhdistyksen nettisivujen, www.svy.info, kautta.
Tervetuloa mukaan!

Lehtitoimikunnan kokoonpano alkaneella toimikaudella on seuraava: vastaavana päätoimittajan toimii hallituksen pj. Sampo Vauhkonen, toimitussihteerinä asiamies
Jani Isokääntä, toimituksessa
Olavi Piha sekä Juhani Orkas.
Lehden ulkoasusta ja taitosta
vastaa SFTec Oy sekä Studio
Spotnik, ja painosta Erweko
Oy.
Ulkomaantoimikunnan
puheenjohtajana
jatkaa Marcus Nybergh.
Mallijaoston
puheenjohtajana jatkaa Alexander
Strakh, muut mallijaoston jäsenet
ovat Veli Vehmaa, Janne Vartama,
Mikko Ojanen sekä Aki Mämmi.
Perinnetoimikunnan jäsenet ovat
Matti Johansson sekä Raimo Koski.

Jani
Isokääntä
Asiamies
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Vuosikokous
2019

TEKSTI JA KUVAT: Olavi Piha

SVY:N 72. VUOSIKOKOUS
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen 72. vuosikokous pidettiin perinteen mukaan lokakuun alussa, perjantaina 4.10.2019. Vuosikokous järjestettiin seitsemännen kerran Kotkassa, jokaisella vuosikymmenellä 1950-luvun jälkeen yhdistyksen jäsenet ovat kokoontuneet Kotkaan. Kokouksen isäntävalimo oli
Karhulan Valimo Oy. Kokousvieraita oli merkitty osallistujalistaan 43 henkilöä, joista kaksi oli seuralaista. Seurahuoneelle oli saapunut edellisenä iltana 24 henkilöä, ja tämä seurue vietti torstai-illan kuulumisten vaihtamisen
ja maistuvan aterian parissa.
Kokouspäivän aamu valkeni lokakuisen harmaana, pientä tihkusadettakin tuntui olevan ilmassa. Kokousvieraat kiipesivät sovittuna aikana linja-autoon, ja
niin mielenkiintoinen tutustumiskäynti Karhulan Valimon ja Sulzer Pumps Finland Oy:n tiloihin saattoi alkaa. Valimovierailun alussa saimme seurata kokouspäällikkö dipl.ins. Pekka Olkinuoran perusteellista esitelmää, kuinka jokaiselle osallistujalle oli valettu vierailun muistoksi ruostumattomasta teräksestä seinäkello.
Vuosikokouksen tapahtumapaikkana oli Merikeskus Vellamo, jossa pidettiin
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen 72. vuosikokous ja esitelmätilaisuus. Iltajuhlaa vietettiin ja maistuvaa poronpaistia punaviinikastikkeessa nautittiin
Original Sokos Hotel Seurahuoneella. Päivällä yhdistyksen puheenjohtajaksi
valittu Sampo Vauhkonen piti perinteen mukaisen maljojen kohotuspuheen.
Vieraita viihdytti useita palkintojakin napannut stand up koomikko Risto K.
Järvinen. Hänen hauskoissa jutuissaan vilahtelivat valaminen, valurit ja toimitusjohtajat.
6
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TUTUSTUMISKÄYNNIT

- Kaksi menetelmää valmistaa
muotit: joko käsinkaavaus tai
kaavauslinja (max 1200*1600*
Perjantaiaamu 4.10.2018 Kotkas440/440 mm), joita linjoja on
sa Hotelli Seurahuoneen edessä
valkeni lokakuisen harmaana mut- kaksi kappaletta. Muotit valta harvinaisen lämpimänä. Kokous- mistetaan käyttäen AlpHasethartsia.
vieraiden joukko kerääntyi hotellin edessä olevaan linja-autoon, ja
matka Karhulaan (joka siis on liitet- - Karhulan Valimo Oy on teräsvaty Kotkan kaupunkiin vuonna 1977) limo, jonka tekninen kapasiteetti
saattoi alkaa. Kaksi mielenkiintois- on 3500 tonnia erikoisteräsvaluja.
ta kohdetta odotti kokousmatkaili- Lisäksi hallussa oleva tuotantolaitjoita: Karhulan Valimo Oy ja Sulzer teisto antaa mahdollisuuden valmistaa jopa 5000 tonnia rautavaPumps Finland Oy.
luja, mutta tämä kapasiteetti ei
ole nyt käytössä.
Karhulan Valimoon saavuttiin,
jossa meitä odotti toimitusjohtaja Pekka Kemppaisen tervetuliais- - Valimolla on 8 tonnin AOD
(Argon Oxygen Decarburization)
puhe sekä turvavarusteiden jako.
konvertteri teräksen metallurgisKarhulan Valimostahan on edellita käsittelyä varten. Duplex ja susessä Valimoviestissä laaja selostus. Tässä kuitenkin on keskeisim- per-duplex terästen edellyttämä
erittäin matala hiilipitoisuus ja
mät avainasiat:
rikittömyys varmistetaan AOD- Tontin koko on 7,8 hehtaaria. Vali- konvertterin avulla.
morakennusten kokonaispinta-ala
- Valumallit pääsääntöisesti alihanon 2,4 hehtaaria. Valimo koostuu
kahdesta erillisestä rakennuksesta: kitaan, mutta malliosaston 5-akselisella työstökoneella valmistetaan
varsinainen valimorakennus sekä
valujen puhdistamiseen ja viimeis- niin puu-, sikablock- kuin hiekkamuottejakin.
telyyn tarkoitettu rakennus.
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- Kilpailukykykyisin kappalepaino
on valmistustavasta riippuen 100 –
500 kg ja toisaalta yli 1000 kg max.
15 tonnia. Sarjasuuruus on periaatteessa ja käytännössä yksi. Toteutunut keskimääräinen sarjasuuruus
on 1,1.
- Henkilöstö tällä hetkellä 100
(80 työntekijää ja 20 toimihenkilöä). Budjetoitu liikevaihto
kuluvalla vuodelle 15 miljoonaa euroa.
Valimokierros oli kiinnostava; valimon tuotanto on yksittäiskappaleita ja lyhytsarjoja. Paljon keskusteltiin hiekkamuottien printtaamisesta ja siitä, kuinka nopeaa mainitun
valmistustavan tulo valimoteollisuuteen on. Erityisosaamista valimossa on erittäin matalahiilisten
duplex-terästen valmistaminen,
mihin AOD-konvertteri luo pohjan.
Kokenut henkilökunta varmistaa
varaosavalujen laadun, vaikka ne
olisivat kymmeniä vuosia vanhoja
malleja ja toistuvat harvoin.
Karhulan valimo on ollut edelläkävijä päästöjen vähentämisessä

Toimitusjohtaja Pekka Kemppainen selvittää
vierailijoille valimon toimintaa.
Valimon monet
pölyävät työvaiheet (esimerkiksi kaavauskehien purku) on koteloitu. Tämän
lisäksi valimon
sisäilma vaihtuu 5-6 kertaa
tunnissa. Näin
sisäilman laatu
saadaan pysymään mahdollisimman puhtaana ja raikkaana.
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Kokouspäällikkönä toiminut Pekka Olkinuora yllätti vieraat perusteellisella luennolla siitä, kuinka vierailun muistoksi valmistettu seinäkello on valmistettu. Kellot oli valettu keernapaketteihin ”tapulimenetelmällä”. Näin toimien keernojen lukumäärä saatiin puolitettua. Kellotaulut valettiin pystyasennossa ja ilman syöttöjä.

ja tuotannon sivuvirtojen hyödyntämisessä sekä sisäilman laadun
parantamisessa. Hiekkajärjestelmän kehittämiseksi valimo on aloittanut yljäämähiekan uudelleenkäyttämisen Finnrecycling
Oy:n polttoelvytyksen jälkeen.
Valimo on myös mukana epäorgaanisten sideaineiden testaamisessa EU:n Green Foundryprojektissa.

Jokainen kokousvieras sai mukaansa ruostumattomasta
teräksestä valetun kellon, jossa kääntöpuolella asiaan
liittyvät merkinnät valettuna. Kellon saajan tehtäväksi
jäi mukana seuranneiden viisareiden asennus.

distyksen puheenjohtaja Aki Keskinen toivotti kaikki tervetulleeksi.
Paikalle oli ilmoittautunut 43 jäsentä, joka on yhdistyksemme historian alhaisin osallistujamäärä. Pohjoismaisista veljesjärjestöistämme
oli paikalle saapunut Sveriges Gjuteritekniska Förening SGF ja sen
edustajana paikalla Martin Ståhlberg puolisonsa kanssa. Martin
toi terveiset ruotsalaiselta veljesjärjestöltämme, ja kertoili viimeiSulzer Pumps Finland Oy:n tiloi- simmät ruotsalaisen valimoteolhin meidät johdatti tuotantopääl- lisuuden kuulumiset. Tämän jällikkö Petri Taipale, suunnittelupääl- keen oli poistuneiden jäsentemlikkö Pasi Sutela, projektipäällikkö me muistohetki, joita tällä kerTopi Ranta ja yhteyspäällikkö Mika taa oli kolme.
Juutilainen. Kiitos heille kiinnostavasta tehdaskierroksesta.
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Karhulan Valimo
Oy:n toimitusjohtaja ja yhdistykVUOSIKOKOUS 2019
semme kunniajäsen Pekka KempSuomen Valimoteknisen Yhdistyk- painen, jonka johdolla vuosikokous sitten vauhdilla ja jämäkästi läsen 72. vuosikokouksen aluksi yhpi vietiinkin.
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Vuosikokouksessa käsiteltiin yhdistyksen säännöissä määrittelemät asiat. Asiamies Jani Isokääntä esitteli vuosikokoukselle yhdistyksen toimintaa toimintakaudelta
2018 – 2019, joka on Valimoviestissä 2/2019, josta löytyy myös SVY:n
toimintasuunnitelma kaudelle
2019 – 2020.
Yhdistykselle on aina GIFA-vuosi
taloudellisesti menestyksekäs, niin
tälläkin kertaa. SVY:n kesäkuussa
järjestämään messumatkaan osallistui 103 henkilöä, josta tuli hyvä
tuotto. Vuoden 2019 GIFA jää messuille osallistuneille mieleen infernaalisen kuumana, kuten asiamies
edellisen Valimoviestin matkaraportissa mainitseekin.
Tiedotustoimintaa on kehitetty edellisellä toimintakaudella, yhdistys
uusi kotisivunsa. Tästä on koitunut

VALIMOVIESTI 4/2019

kertaluonteinen 3 500 euron kulu.
Uudistuneet kotisivut ovat saaneet
käyttäjiltään kiitosta. Valimoviesti ja
kotisivujen uusinta toivat positiivisen tuloksen tuloslaskelmaan. Edellisen vuoden vuosikokous toi
yhdistykselle nollatuloksen, johon
vuosikokousten kohdalla yhdistyksessä pyritäänkin.

Asiamies Lounasmaa kertoi mm.
sen, että säätiöön sijoitettujen
varojen tuotot kasvattavat SVY:n
nimikkorahaston pääomia.

sen hänelle on Vesa Nokia, Miilucast Oy. Uusi hallitus valitsee seuraavassa kokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, ja
varmaan pohtii myös toimikuntiVuosikokous myönsi tili- ja vastuu- en kokoonpanoa.
vapauden edelliselle hallitukselle.
Vuosikokouksen loppupuolella
Vuosikokouksessa oli ohjelmassa saimme kutsun yhdistyksen seumyös uuden hallituksen puheenraavaan vuosikokoukseen Saloon.
Toimintakausi 1.7.2018–30.6.2019 johtajan valinta, edellisen hallituk- Vuoden 2020 lokakuun ensimmäioli tappiollinen, KAUTE-Säätiölle
sen puheenjohtajan Aki Keskisen
senä perjantaina SVY:n vuosikotehdyn lahjoituksen vuoksi. Muukolme vuotta olivat tulleet täyteen. kousta isännöi Leinocast Oy.
ten edellinen toimintakausi meni
Uudeksi hallituksen puheenjohtaplussalla. Yhdistyksen tase ei ole
jaksi valittiin Sampo Vauhkonen,
KOTKAN KAUPUNGIN
vertailukelpoinen edellisen vuoValmet Technologies Oy, Jyväsky- TERVEHDYS
den taseen kanssa, koska yhdislä Foundry. Varsinaisiksi hallituksen
tys lahjoitti toukokuussa 2019
jäseniksi valittiin: Tuomas HimanKotkan kaupungin tervehdyksen
KAUTE-säätiölle 77 600 euroa.
ka, Valmet Technologies Oy, Valkokoukselle toi kaupunginjohtaja
Tämän nimikkorahaston tarkoitus
keakosken Terätehdas. Tuomaksen Esa Sirviö, kunhan ensi oli kokouson saada yhdistyksen varallisuus
varajäsen ilmoitetaan myöhemmin. kahvit juotu. Vauhdikkaassa esityktuottamaan, jotta yhdistys voi pit- Varsinainen jäsen Marko Lindberg, sessä ei montaa Power Pointtia seikällä tähtäimellä panostaa enemHetitec Oy. Varajäsen hänelle on
nälle heitetty. Kaikessa kerronnassa
män valimoalan koulutukseen ja
Ville Moilanen samasta yrityksestä. oli esillä se, että Kotka on merikaukehitykseen esimerkiksi stipendiVarsinainen jäsen Olli-Pekka Kopi- punki – City of the Sea. Kotkan visien avulla. Vuosikokoukseen osallis- loff, Oitin Valu Oy. Varajäsenenä
on sanavalinnassakin merellisyys
tui myös KAUTE-säätiön asiamies
Joa Pulkkinen samasta yrityksestä, näkyy: VISIO – Kotka väylä uusiin
Jouni Lounasmaa, joka vastaili
sekä varsinainen jäsen Pekka Olki- mahdollisuuksiin.
hänelle esitettyihin kysymyksiin.
nuora, Karhulan Valimo Oy. Varajä-

Vuosikokouksessa valitun
uuden hallituksen jäseniä. Vasemmalta alkaen Sampo
Vauhkonen
(puheenjohtaja), Marko
Lindberg ja
Pekka Olkinuora sekä
varajäsenet
Vesa Nokia
ja Ville Moilanen.
VALIMOVIESTI 4/2019
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Kaupunginjohtaja Sirviö kertoi
Kotka 2025 kaupunkistrategian
sisällöstä ”kolme poijua”, ei siis
”kolme pointtia”, jotka ovat:

Ensimmäinen maininta valimosta
(valimo konepajan yhteydessä) on
kirjattu vuodelle 1888, ja silloin yrityksen koko oli 30 x 20 metriä eli
noin 600 neliömetriä. Viisi vuotta
1. Oppiva ja yrittävä Kotka; koulumyöhemmin valimon koko oli 450
tuksen, elinikäisen oppimisen ja
neliömetriä. Vuonna 1893 valimo
yrittämisen kaupunki. Paljon on
sisälsi kaksi kupoliuunia, kaksi kuitässä tehtävää, sillä Kotkalla on
vausuunia ja läpi valimon kulkevan
pitkät perinteet savupiipputeolkuuden tonnin nosturin. Pajan puolisuutta omaavana kaupunkina.
lella oli varustuksena kaksi ahjoa,
kaksi höyryvasaraa, pieni hitsausKaupunginjohtaja Sirviö päätti2. Upean elinympäristön Kotka;
uuni, kierteityskone ja smirkeli.
kin puheenvuoronsa kertaamalla
ensiluokkaisen elinympäristön,
Vuoden 1893 rautavalujen tuotanKotkan kaupungin arvot: reiluus,
kulttuurin ja tapahtumien kauto oli 164 tonnia. Konepaja ja varakkaus ja rohkeus. Kokouspäälpunki. Kotka on erityisen tunlimo työllistivät tuona vuonna 80
likkönä toiminut Pekka Olkinuora
nettu puistoistaan, joka juontaa
antoikin kaupunginjohtajalle SVY:n henkilöä.
juurensa siihen, että 1980-luvulVuosikokouskellon kertomalla, etla kaupunkiin saapui puutarhuri
tä se on valettu ruostumattomasta William Ruth oli aloittanut toimin(nykyisin puutarhaneuvos) Heikki
teräksestä, ja sen vuoksi se kestää nan toiminimellä, mutta vuonna
Laaksonen. Laaksonen on onnis1902 hän sitten perusti Karhula
myös meri-ilmastossa.
tunut luomaan vanhaan, rähjäiosakeyhtiön, jonka pääosakas
seen, teollisuuskaupunkiin aivan
hän itse oli. Ruth oli tavattoman
KARHULAN VALIMO OY
ensiluokkaista puistoidentiteet
toimelias, sillä hän rakensi jokaitiä. Kun on tehty tutkimuksia,
sena vuonna yhden uuden tehEsitelmätilaisuus jatkui toimitusmikä kaupunki on puistokautaan. Laajentumiseen liittyivät
johtaja Pekka Kemppaisen luenpunki, niin Kotka on ollut aina
mm. lasitehdas ja tiilitehdas.
nolla, johon hän oli valinnut otsiykkönen.
William Ruth kuoli vuonna 1913.
koksi: Karhulan Valimo Oy, lyhyt
historia ja valamisen mestariteok3. Yhteinen Kotka; tehdään asioisia. Esityksessään hän keskittyi eri- Vuonna 1915 Karhula Osakeyhtita yhdessä, puhalletaan yhteiseen tyisesti valimon valmistamiin tuot- ön tuotteita olivat mm. puu- ja sahiileen, ja tehdään Kotkasta hyvän- teisiin, ja niitähän tällaisella reilut
hakoneet, rautatievanut ja höyrytuulisten kohtaamisten kaupunki.
koneet, turbiinit, kartonkikoneet,
130 vuotta vanhalla valimolla riitMadalletaan samalla myös pohselluloosan kokoonpanokoneita.
tää.
joisen ja eteläisen Kymenlaakson
Pekka nimenomaan painotti tuota
välistä rajaa.
lyhyttä kymmenen vuoden ajanjakPekka aloittikin todella kaukaa.
soa, jona aikana tuo kaikki luotiin
Tarina nimittäin alkaa siitä, kun
Kaupunginjohtaja Sirviö kertoi
tyhjästä. Toki hyvin paljon haettiin
Venäjän keisari nimittää William
kaupungin kipupisteistä, jotka
koneita ja osaamista Englannista
Ruthin Kymijokisuulle ”koskivahjuontavat juurensa menneisiin
ja Saksasta, mutta kymmenen vuodiksi”. Ruth oli tuossa vaiheessa
vuosikymmeniin, kun kaupunden ajanjakso kuitenkin tuntuu ta33-vuotiaan ruotuväen entinen
gista katosi suuret määrät teolkapteeni, ja uittopäällikkönä Ruth vattoman lyhyeltä ajalta noin suulisia työpaikkoja. Vielä Kotkassa
ren ponnistuksen kohdalla.
sitten nappasi jokaisesta tukista
kuitenkin on teollisten työpaikkooman osuutensa. Näin Ruthin ojen osuus selvästi suurempi kuin
Valimo oli aluksi rauta- ja metallimaisuus alkoi hyvää vauhtia kartSuomen kaupungeissa keskimäävalimo. 1920-luvulla ryhdyttiin valatua. Vuonna 1886 hän olikin anrin. Kotkan työttömyysprosentti
maan terästä. 1960-luvulla vahvistui
sainnut toisen miljoonansa, ja
on pitkästi yli kymmenen, kun saseostettujen runsasseosteisten raualkoi aktiivisesti hankkiutua koman aikaisesti kaupungin yrityktalaatujen (NiHard ja KromiHard)
nepajayrittäjäksi. Alueella oli vilset tuloksetta etsivät työntekijöilaatujen valaminen erityisesti prokasta sahatoimintaa, ja esimerkitä. Työvoimatarpeen ja tarjonnan
essipumppuihin. Vuonna 1980 Karksi 18 sahaa. Ajat olivat otolliset
kohtaamisongelma on aika iso.
hulan Valimo hankki neljäntenä vavilkkaalle ja kannattavalle liiketoilimona Euroopassa 8 tonnin AOD
minnalle, ja niinpä Wilhelm Ruth
Vilkkaan keskustelun myötä
-konvertterin Outokummun teknoostikin sitten koko teollisuusalutuli esille paljon iloisia ja lupaavia
logialla. Sen jälkeen myös erittäin
een itselleen.
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uusia asioita: Kotka Mills (hienoja
muovittomia tuotteita, voittaneet
huikeita kilpailuja); uusi tapahtumakeskus 2022 ja uusi ammattikorkeakoulu 2023; UPM biojalostamo, 150 työpaikkaa; Googlen
miljardi-investointi heijastuu myös
Kotkaan, itäinen rantarata (matkaaika Helsinkiin kolme varttia) ja
lentokenttä suunnitteilla.

VALIMOVIESTI 4/2019

Teräksestä valettu konekiväärimiehen bunkkeri, joita on kaivettuna
ja upotettuna teräsbetoniin mm.
Salpalinjaan. Tarinan mukaan sodan päätyttyä valimolle ei muistettu lähettää tilauksen peruutusta, ja
niin valimo valoi näitä muutaman
sata ylimääräistä.

matalahiilisten duplex- ja superduplex-terästen valmistusedellytykset paranivat oleellisesti. Nykyisin Duplex-teräkset edustavat 75 % valimon tuotannosta.
Seuraavaksi Pekka siirtyi kertomaan valimon mestariteoksista,
joista tässäkin on muutama valokuva.
Sibelius-monumentin ensimmäiset
valetut pilvet olivat valimon mielestä huonolaatuiset, mutta Eila Hiltunen halusi juuri ne ensimmäiset ja
pinnaltaan rosoiset pilvet. Kaikkine
käänteineen taideteoksen valmistaminen oli varsin raskas ja luultavasti
myös tappiollinen urakka valimolle.
Kerrotaankin, että kun urakasta lopulta päästiin eroon, oli silloinen
valimonjohtaja dipl.ins. Ilari Tuovinen sanonut, että taidevaluja ei sitten tässä valimossa valmisteta kuin
minun kuolleen ruumiini yli.
Karhulassa on myös valettu paljon paperikonevaluja. Ensimmäinen Suomessa suunniteltu ja valmistettu paperikone tehtiin vuonna 1948 A. Ahlström Oy:n Karhu-

Sibelius-monumentti valettiin haponkestävästä teräksestä Karhulan Valimossa vuonna 1967. Kuvanveistäjä Eila Hiltusen alkuperäinen teos sai myrskyisän vastaanoton, sen aikaisen käsityksen mukaan
taideteos
oli liian abstrakti, tämän vuoksi Sibeliuksen kasvoreliefi lisättiin siihen myöhemmin.
VALIMOVIESTI
4/2019
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lan konepajassa. Valmet valmisti
ensimmäisen paperikoneensa viisi vuotta myöhemmin eli vuonna
1953.
Suurimpana valimon mestariteoksena Pekka Kemppainen esitteli Loviisan ydinvoimaloiden pääkiertopumput. Pumput pumppaavat primääripiirissä noin 130 baarin paineessa 260°C vettä reaktoreihin. Pääkiertopumppuja on 6
kappaletta reaktoria kohden. Materiaali on CF8M:ää muistuttava
teräs (18/10 Cr ja Ni). Lisäksi niihin liittyi tiukka kobolttipitoisuusraja: koboltti muuttuu radioaktiivisen säteilyn vaikutuksesta itsekin säteileväksi.
Toimitusjohtaja Pekka Kemppainen esitteli ajatuksensa tähtituotteesta: kalliimman kustannustason
maissa on asiakkaan kanssa yhdessä kehitettävä tuotteita, jotka antavat niin asiakkaalle kuin valimollekin kilpailuedun. Tuo ominaisuus
voi olla materiaali, valmistusteknologia tai vaikkapa ympäristöystävällisyys. Esimerkiksi EU:n tukemassa
Life-projektissa, jossa Karhulan Valimo on mukana, testataan epäorgaanisia sideaineita valussa kaasuttavien orgaanisten tilalle. Ne antavat merkittävän ympäristö- ja työhygieniaedun.
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Karhulan Valimo on vuosikymmenten aikana valanut mm. suuren
määrän laivapotkureita.

Puheenjohtaja
Sampo Vauhkonen luovutti Karhulan Valimolle
kiitokseksi kokouksesta taulun, jossa Suomen Valimomiesten Liiton
liittokokouksen
osanottajat ovat
kokoontuneet
Helsingin Olympiastadionin portaille 29.5.1953.
Taulun vastaanotti toimitusjohtaja
Pekka Kemppainen.
VALIMOVIESTI 4/2019

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:

LämmitysjäähdytysLämmitys- jajajäähdytysseula,
seula,
panosajo
panosajo (Neuhof)DeAnTek

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:
– Pullakaavamot:
– Keernatykit:

Künkel-Wagner ja SLS Swisspour valukoneet
Eri saksalaisia toimittajia
Reissaus & Baumberg Maschinenbau (uudet koneet)
Varaosat: Röper/Lämpe
– Hiekan elvytys, terminen ja mekaaninen:
Axmann, DeAnTek, Webac
– Paineilmalähettimet:
Klein, Neuhof, DeAnTek
– Induktiouunit, -kelat, transistoritekniikka:
I.A.S.
– Romun nostomagneetit:
Himmelmann.
– Amiinikaasupesurit:
B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:
Eri toimittajia
– Sinkotekniikan vara- ja kulutusosat:
AGTOS, STO-Strahltecnik, Team-Strahltecnik
– Tärytekniikka:
Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet: Webac
– Furaani- ja alphaset-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
ValimoViesti 1 •4/2019
2016
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TYÖKALUJA VALIMOIDEN
DIGILOIKKAAN
TEKSTI: JUHANI ORKAS JA KALLE JALAVA

Suomalaiset valimot eivät tuotantovolyymiltaan kilpaile maailman suurien valutuottajien kanssa, joten pienempien tuotantomäärien vuoksi suomalaisten
valimoiden on panostettava muuntautumiskykyynsä tarjotakseen asiakkaille
laadukkaita valutuotteita tehokkaasti ja lyhyillä tuotekehitysajoilla. Teollinen
internet, komponenttien digitaalinen tunnistus, 3D-tulostustekniikoiden hyödyntäminen valukomponenttien hybridivalmistuksessa sekä topologiasuunnittelu ovat uusia myös valimoteollisuutta mullistavia digitalisaation osa-alueita.
Suomessa toimii 30 Valimoteollisuus ry:n jäsenvalimoa, joiden kokonaistuotanto vuonna 2018 oli
luokkaa 70.000 tonnia vuodessa.
Rauta- ja teräsvalujen osuus kokonaistuotannosta oli yli 60.000 tonnia, kun ei-rautametallisten valujen (alumiini- ja kupariseosvalut)
osuus jää vajaaseen 10.000 tonniin. Valimot työllistävät Suomessa noin 1.700 henkilöä, ja vuotuinen yhteenlaskettu liikevaihto
vuonna 2018 oli luokkaa 270 M€.
Arvioitu valukomponenttien tuontimäärä Suomeen on toinen mokoma eli noin 70.000 tonnia. Suomessa on vahva valuja käyttävä teollisuus, kuten esimerkiksi Wärtsilä,
Metso, Valmet, Kone, Konecranes,
Ponsse, John Deere, ACGO Power ja Valtra, Nokia jne. Tämä takaa
sen, että suomalaisia valimoita tarvitaan myös jatkossa vaativien ja
laadukkaiden valukomponenttien
toimittajina. Toimiminen digitali-
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saation eturintamassa antaa suomalaisille valimoille tulevaisuutta ajatellen selkeän kilpailuedun
globaalissa kilpailussa.

tään aktiivisesti. Kuvassa 1 on
esitetty Hetitec Oy:n käyttämä
hiekkaprintteri, ja sillä tulostettuja muotinosia.

VALUMUOTTIEN 3DTULOSTUS, 3D-SKANNAUS
JA HYBRIDIVALMISTUS

Ainetta lisäävien valmistustekniikoiden yleistyessä teollisessa
mittakaavassa, valimoiden mahdollisuudet entistä joustavampaan
tuotantoon kasvaa. Mahdollisuuksia käyttää 3D-tulostusta valutuoteteollisuudessa koskee esim. mallien, mallivarusteiden ja muottien
valmistusta. Myös käytettävissä oleva materiaali- ja laitekirjo kasvaa
jatkuvasti. Tuotantokäyttöön soveltuvassa hiekkamuottien tulostuksessa markkinoille on saapumassa uusia laitevalmistajia, ja tarjolla
on entistä enemmän sideainesysteemejä. 3D-tulostusteknologiat
ovat niin kehittyneitä, että ne pystyvät vastaamaan osaan valimoiden tuotantovaatimuksista varsinkin piensarjatuotannossa. Voidaan

Materiaalia lisäävät 3D-teknologiat ovat osana valimoiden joustavuuden lisäämisessä. Hiekkamuottien 3D-tulostusteknologiat
ovat jo niin kehittyneitä, että ne
pystyvät vastaamaan osaan valimoiden tuotantovaatimuksista.
Vielä tällä hetkellä hiekkamuottien 3D-tulosteet hankitaan alihankintana. Erityisesti tuotekehitysvaiheissa 3D-tulostus on otettu
näkyvästi hyötykäyttöön. Kiinnostusta suorituskyvyltään laadukkaampiin 3D-tulostimiin on
havaittavissa, ja uusia sovelluskohteita niiden käyttöön etsi-
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Kuva 1. Hetitecin hiekkaprintteri ja sillä tulostettuja muotinosia
(Ville Moilanen, VKS2018).

ennustaa, että ainetta lisäävien
tekniikoiden käyttö lisääntyy suomalaisessa valimoteollisuudessa
joustavan ja tehokkaan valutuotannon kasvavan tarpeen myötä.
Valimoympäristössä 3D-skannauksen kaltaisilla menetelmillä
on osansa laadunvarmistuksessa
ja toiminnan tehostamisessa. Käyttökohteita löytyy mm. mallivarusteiden, muottien, valuaihioiden
mittauksessa, sekä varaosavalmistuksessa. Valimoillehan on varsin
tuttua se, että fyysisiä mallivarusteita voidaan varastoida vuosia
tai jopa vuosikymmeniä. 3D-skannauksen avulla on mahdollista digitoida olemassa olevia työkaluja
sekä tarvittaessa tarjota valukomponentteja takaisinmallinnuksen
(reverse engineering) kautta. Digitaalisia malleja, ainetta lisääviä
tekniikoita sekä perinteisiä tuotantomenetelmiä yhdistelemällä
nykyaikainen valimo pystyy kannattavasti vastaamaan vaihtelevaan
kysyntään ja vaativiin piensarjoihin.
Valukomponenttien hybridivalmistuksella tarkoitetaan sitä, että
osa valmistusprosessista on tehty
perinteisin menetelmin, ja osa esim. 3D-tulostamalla. Esimerkiksi
VALIMOVIESTI 4/2019

isojen valukomponenttien osalta
valumalli voidaan tehdä hyödyntäen 3D-menetelmiä, itse muotti perinteisesti kaavaten käyttäen
em. valumallia, ja valujärjestelmään tarvittavat keernat 3Dtulostaen.

DIGITAALISET TYÖKALUT
VALUNSUUNNITTELUUN
JA SIMULOINTIIN
Valutuotteen ja –prosessin hallinnan uusilla digitaalisilla työkaluilla on potentiaalia tehostaa valimoteollisuuden tehokkuutta. Esimerkiksi automaattinen valukanavistojen ja syöttöjen optimointi simulaatiotyökalujen avulla on
siirtymässä uudeksi normaaliksi
suunnittelijan työkalupakkiin.
Valunsimulaatio-ohjelmistoihin on lisätty uusia toimintoja,
jotka hyödyntävät tietokoneiden ja -järjestelmien kasvanutta
laskentatehon kapasiteettia. Valujärjestelmät ovat osana tuotantovirheiden lähteistä valutuoteteollisuudessa. Parametristen
mallien avulla, automaattista simulaatiota hyödyntäen voidaan
suunnittelijoiden työtä helpottaa

merkittävästi.Automaattinen valujärjestelmän optimointi on nykyään
toimiva konsepti silloin kun käytettävä parametrikenttä on hyvin laaja. Alkumääritysten laajuus tuo mukanaan myös haasteita. Optimoinnin tavoitteiden määrityksessä
täytyy olla tarkkana varsinkin, jos
optimoinnissa on vain yksi tavoite.
Tällöin tavoitteen mukainen paras
ratkaisu varmasti löytyy, mutta sama ratkaisu voi olla täysin toimimaton jonkin muun ominaisuuden
kannalta. Toimivassa valujärjestelmässä on kyse aina toimivasta kokonaisuudesta. Kuvassa 2 on esitetty näkymä valunsimuloinnin tuloksesta.
Valutuotetta optimoitaessa ei tarvitse unohtaa itse kappaleen automaattista optimointia. Topologinen optimointi on verrattain uusi suunnittelusuuntaus, jossa materiaalin sijoittumista optimoidaan
määriteltyjen alkuvaatimusten perusteella. Normaalisti optimointituloksia käytetään kappalesuunnittelussa suuntaa antavana lähtökohtana. Topologisen optimoinnin käyttöä valutuotteiden suunnittelussa ja optimoitujen geometrioiden suoravalmistusta yhdistäen ainetta lisääviä valmistusmenetelmiä
valuihin on tutkittu myös Aalto-yliopistossa.
Optimointiohjelmistojen havaittiin olevan säädettävissä moniin
eri käyttötarkoituksiin. Suunnittelutilavuuksia voidaan laajasti määrittää erilaisiksi kuormitustapauksiksi, jolloin eri optimointien vertailu on nopeaa ja helppoa. Optimoinnin tavoitteena voi olla esim.
materiaalin massan vähentäminen
samalla maksimoiden rakenteen
jäykkyyttä. Suunnittelussa on myös otettava huomioon valmistuksen rajoitteet, joka on otettavissa
huomioon mm. minimiseinämänvahvuuksien määrittelyillä. Tavoitteiden, geometrian sekä kuormitusten tarkka ja todellisuudenmu-
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Kuva 2. Automaattisen kanavisto-optimoinnin vaikutus sulan virtausnopeuteen.

kainen määrittely on hyvin tärkeä
osa prosessia, sillä analyysin lopputulos vaihtelee näiden perusteella hyvinkin laajassa skaalassa.
Valitettavasti 3D-geometrioiden
muokkaaminen optimoinnin raakadatasta käytettäviksi CAD-malleiksi normaaliin valunsuunnitteluun todettiin osaltaan hyvinkin
hankalaksi.
Topologiaoptimointiohjelmistot
eivät automaattisesti ota huomioon valmistusteknisiä näkökulmia.
Optimoitujen rakenteiden valettavuutta tutkittiin valunsimulaatioohjelmiston avulla. Materiaalin
sijoittuminen esim. jäykkyysvaatimusten mukaisesti tuottaa helposti seinämänvahvuudeltaan vaihtelevia, sulan virtaukselle hankalia
verkkomaisia rakenteita ja metallien epätasaista jähmettymistä.
Näiden kaltaisiin haasteisiin olisi
mahdollista vastata, jos topologiaoptimoinnin kaltaista toiminnallisuutta yhdistettäisiin suoraan
osaksi valunsimulaatio-ohjelmistoja. Kuvien 3 ja 4 esimerkkikappaleita valmistettiin Aalto-yliopiston
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Konetekniikan osaston valimolaboratoriossa tarkkuusvaluna ja
hiekkavaluna käyttäen apuna
3D-tulostusta.

VALUKOMPONENTTIEN
TUNNISTAMINEN
Smart Foundry, Industry 4.0 ja
muut digitalisaation johdannaiset
kuvaavat tavoitteita valutuoteteollisuudessa siirtyä uuteen digitaalisempaan tuotantotapaan. Työkappaleiden aktiivinen ja passiivinen
tunnistus on yksi keino, millä valimoissa kerättyä prosessidataa olisi
mahdollista hyödyntää niin laadunvarmistuksessa kuin myös aktiivisessa tuotannonohjauksessa.

teissa. RFID-tunnisteen integroiminen valutuotteen sisään tai sen käyttäminen edes valutuotteen pinnalla
ei ole yksinkertaista. Suurin yksittäinen ongelma on sulan metallin korkea lämpötila, mikä sellaisenaan tuhoaa jo minkä tahansa RFID-tunnisteessa olevan elektronisen piirin ja
rakenteen. Tällä hetkellä korkeimpia
lämpötiloja kestävät tunnisteet kestävät maksimissaan noin 250 °C:een
lämpötiloja, ja niitäkin yleensä vain
hetkellisesti.

Koska em. aktiivisten tunnisteiden
käyttö valamisen yhteydessä ei ollut
suoraan mahdollista, niin Aallon tutkimuksissa (Business Finlandin rahoittama FIN3D-hanke) selvitettiin
myös kappaleiden suoramerkkausRFID (Radio Frequency Identifica- ten (Direct Part Marking, DPM) käyttämistä valutuotteiden kanssa. Viition) on aktiivinen etätunnistus ja
vakoodeja kehittyneempien 2D-ku–kirjoitusmenetelmä, jolla pystytään integroimaan tietoa ns. RFID viokoodien (engl. 2D barcode)
-tunnisteisiin. Älykkäiden valutuo- käyttö on lisääntynyt huomattavastetunnisteiden käytännön sovelta- ti erilaisten tuotteiden tunnistus- ja
seurantasovelluksissa sekä varsinmisessa Aalto-yliopiston valutuotetekniikan tutkimusryhmässä pää- kin älypuhelimille tarkoitettujen
toimintojen suorittamisessa. Toidyttiin testaamaan tunnisteiden
suorituskykyä metallisissa valutuot- mintaperiaate on viivakoodiin verVALIMOVIESTI 4/2019

Kuva 3. Topologiaoptimoidun tarkkuusvaletun kappaleen vaiheita suunnitteluvolyymista 3D-tulostettavaan geometriaan.

rattuna samankaltainen, mutta 2Dkuviokoodeihin informaatiota voidaan tallentaa matriisimuotoiseen
merkkiin sekä pysty- että vaakasuunnassa, mikä mahdollistaa suuremman datamäärän tallentamisen
pienempään kuvioon. 2D-kuviokoodeista on monia eri variaatioita, ja niistä tunnetuimpia ovat ehkä
QR- eli Quick Response -koodi ja
varsinkin autoteollisuuden suosima
DataMatrix -koodi. Kaikille 2D-kuviokoodeille yhteistä on, että merkit sisältävät jonkinlaisia merkin orientaatiota indikoivia kuvioita, jotta
kuviossa oleva informaatio voidaan
jollakin optisella menetelmällä tulkita ja lukea oikein. Itse informaatio tallentuu kuvion sisällä oleviin
datapikseleiden yhdistelmiin kuten
perinteisissä viivakoodeissa, mutta pikseleinä eikä viivoina.

Merkinnän sijoittaminen valukomponenttiin niin, etteivät karkeat käsittelyvaiheet valujen puhdistuksessa tai koneistuksessa tuhoaisi merkintöjä on hankalaa. Lisäksi yhtenä suurimmista haasteista
on sijoittaa automaattisia koodeja
lukevia kameroita niin, että merkinnät tulisivat aina luetuksi erilaisista
tuotteista, koska vielä merkin asennon lisäksi merkintöjen luettavuuteen vaikuttavat suuresti erilaiset
valaistusolosuhteet, merkkeihin
jäänyt lika tai merkin pinnalla oleva
kosteus. Toisin sanoen kaikki merkin kontrastiin vaikuttavat asiat vaikuttavat myös luettavuuteen, koska
2D-kuviokoodeja luetaan optisilla kameramenetelmillä. Valutuotteen yksilöllisen seurannan kannalta täytyisi valutuotteessa käytetyn
tunnistemerkinnän syntyä mahdollisimman aikaisessa tuotan-

Kuva 4. Topologisesti optimoitu valukomponentti ja sen valmistamiseen vaaditut 3D-tulostetut hiekkamuotin osat.
VALIMOVIESTI 4/2019

non vaiheessa, jotta linkitettävää
prosessivaiheiden dataa voitaisiin
kerätä ja hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti koko valutuotteen
prosessiketjun aikana. Tästä syystä
yksilöllinen tunniste tulisi saada
valuun heti valun syntyhetkellä tai
välittömästi sen jälkeen. Tehokkaimman yksilöllisen tunnisteen
luominen jokaiselle valutuotteelle
tarkoittaa käytännössä merkintää
jo muotista lähtien, mikä luo suuria
haasteita käytettäville tekniikoille.
2D-kuviokoodien luomista muotista tai mallista alkaen testattiin
perinteisessä hiekkavalussa, 3Dtulostetussa hiekkamuotissa ja
tarkkuusvalussa vahamenetelmällä
käyttäen 3D-tulostettua vahamallia,
ks. kuva 5. Ainetta lisäävien 3D-tulostustekniikoiden nykytarkkuus
mahdollisti yksilöllisten tunnisteiden luomisen testatuilla menetelmillä. Perinteisessä hiekkavalussa
käytettiin muottiprosessin tai valutapahtuman aikana katoavia tunnistemalleja. 3D-tulostettuja muotteja ja malleja käytettäessä tunniste
tulostettiin osana konstruktiota.
Testatut tunnisteet pystytään lukemaan teollisilla suoramerkkauksiin
erikoistuneilla kuviokoodilukijoilla
sekä muilla kuvantamiseen perustuvilla kuviokoodilukijoilla. Tunnisteiden valmistamisen tekniikat, niiden
skaalaaminen teolliseen mittakaavaan, tunnisteiden materiaalivalinnat, merkintöjen kestävyys jälkikäsittelyssä ja muut avoimet kysymykset ovat selkeä jatkotutkimuksen
aihepiiri.
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YHTEENVETO
Valukomponenttien hybridivalmistus eli uusien ja perinteisten
tekniikoiden yhdistäminen tulee
3D-hiekkaprinttereiden hintojen
laskiessa valimoiden vakiotoimintatavaksi jo lähivuosina. Uudet valutuotteiden merkintätavat, joilla
yksityiskohtaisemmat tiedot valutuotteen tuotantohistoriasta saadaan talteen, tulevat yleistymään.
Tämä mahdollistaa laajan prosessidatan hyödyntämisen. Valimot
Kuva 5. Esimerkkejä valukomponenttien suoramerkkauksesta hiekkavalussa sekä
keräävät omista prosesseistaan jo
tarkkuusvalussa.
nykyisellään runsaasti dataa, ja sitä
käytetään laadunvalvontaan sekä
tuotannon parantamiseen.
osataan hyödyntää oikein. Pitkälteiden valmistuksessa suunnitelle menevä optimointi vaatii alkumasta lopputuotteeksi. Tämä
Uudentyyppisissä optimointi- ja
parametrien tuntemusta, syvällistarkoittaa osaltaan myös selkesimulaatiotyökaluissa on potentitä tietoa käytetyistä prosesseista
ää koulutustarpeen kasvua moaalia valutuoteteollisuuden tehok- ja materiaaliominaisuuksista, unilla eri tasoilla.
kuuden lisäämiseen ja tuotannon
nohtamatta valimoiden ja asiaklaadun parantamiseen, jos niitä
kaiden välistä roolijakoa valutuot-

BET-KER OY
		
TULENKESTÄVÄT TUOTTEET
• Valumassat
• Senkkavuoraukset
• Senkkapinnoitteet
• Rakenneosat
Bet-Ker Oy
Joutsentie 2
84100 Ylivieska
Puh. 08-410 5600
   www.betker.fi
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Työnjohtaja Vilho Vanteen (s. 1899) osastolla oli apumiehenä mies nimeltään Matti Laine,
joka tunnettiin myös jonkinlaisena juoksijana.
Rautpohjan valimon sen aikaisen käytännön
mukaan erikoistupit olivat varastotavaraa, joten valun jälkeen ne palautettiin varastoon.
Vili Vanne käski Laineen viedä vasta valetusta kehästä tupit Jolkin varastoon. Tupit olivat
vielä tulikuumat, mutta rukkaset kädessä kuljetus onnistui. Laine ojensi ne varastoluukusta Jolkille, joka tarttui tupeihin paljain käsin.
Jolkki karjahteli verkkoseinäisessä varastokopissa kuin leijona. Juoksijana Laine oli hetkessä turvallisen matkan päässä.

Kaskuja Rautpohjan Valimosta, osa 11. Kaskut
kerännyt Olavi Piha.

VALIMOVIESTI 4/2019

SUOMEN
VALIMOTEOLLISUUS
KIRJA ON
ILMESTYNYT!

Sivukoko 210 x 250 mm,
532 sivua

SUOMEN VALIMOTEOLLISUUS
on ensimmäinen valimoteollisuuttamme kokonaisuutena kuvaava
teos. Kirja kertoo valimoalan lähes
200 vuotta kestäneen kehityshistorian. Teos sisältää ainutlaatuisen

Puh. 040 7211 220

VALIMOVIESTI 4/2019

lentokoneesta kuvatun kuvakavalkadin noin 50:stä maamme
valimosta ja siinä on myös luettelo lähes 500:sta suomalaisesta
valimosta.

HINTA
SVY:N JÄSENILLE

75 €
Hinta sisältää
postituskulut.

TILAUKSET

www.olavipiha.fi
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HYVÄÄ JOULUA...

Alteams Finland Oy
Beijer Oy
Bet-Ker Oy
Calderys Finland Oy
Oy Diaco Ab
Erikoisvalu Halmela Oy
Vesuvius Finland Oy /
Foseco
Ins.tsto AX-LVI Oy
Karkkilan Malliapu Oy
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Keskipakovalu Oy
Keto Software Oy
Kiteen Malliveistämö Aki
Mämmi Oy
Lapuan Valu Ay

VALIMOVIESTI 4/2019

...JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2020!

Line-Ma Oy
Oy LUX Ab
Mallikolmio Oy
Mallivaruste Koski Oy
Meca-Trade Oy
MiMaSa Investment Oy
(Happipeitset)
Miilucast Oy
Novacast Oy
Peiron Oy
Ris-Pert Oy
Sacotec Components Oy

VALIMOVIESTI 4/2019

SFTec Oy
Sibelco Nordic Oy Ab
Tevo Lokomo Oy
Ulefos Oy
Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
SVY:n hallitus ja asiamies
Valimomuseo
Valimoinstituutti
Valimoviestin toimitus
Studio Spotnik
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Opintopäivät 6 - 7.2.2020
Tampere, Lapland Hotels

MISTÄ LÖYTYY SUOMEN
SEURAAVA HUIPPUVALUMALLI
”Suomen seuraava huippuvalumalli” ei välttämättä olisi menestyvä tosiTV -formaatti, mutta menestyksekkäiden valutuotteiden valmistuksessa
laadukas ja toimiva valumalli on yksi prosessin tärkeimmistä kulmakivistä.
TORSTAI 6.2.2020
Klo 09:30 – 10:45 Yritysvierailu: Ris-Pert Oy, Ahertajankatu 15, 33720 Tampere
Klo 11: 30 – 12:00 Ilmoittautuminen hotellilla
Klo 12:00 – 13:00 Lounas
Avaus Markku Eljaala
Klo 13:00 – 13:30 Valimoteollisuuden Euroopan tilannearvio vuodelle 2020. Juhani Orkas, Aalto-yliopisto
Klo 13:30 – 14:00 Valimotutkimustilanteen katsaus: Kiertovalu ja hybridivalu. Juhani Orkas, Aalto-yliopisto
Klo 14:00 – 14:45 Isot 3D-tulostimet mallinvalmistuksessa: Kuinka 3D-tulostus voi helpottaa mallin- ja keer		
nalaatikoiden valmistusta. Mikko Ojanto, Vossi Group Oy.
Klo14:45 – 15:15 Kahvi
Klo 15:15 – 16:00 Kuinka suunnitella valu ja keernat hiekan 3D-tulostusta silmällä pitäen. Mitä mallittomassa 		
		
muotin valmistuksessa kannattaa tehdä ja mitä ei. Marko Lindberg, Hetitec Oy.
Klo 16:00 – 16:45 Kuinka suuri teollisen mittaluokan malliveistämö toimii Euroopassa. Biserka Petek,
		
PIB-Extra Ltd, Kroatia.
Klo 16:45 – 17:00 Päivän kooste ja keskustelua aiheista
Klo 19:30 Illallinen

PERJANTAI 7.2.2020
Klo 09:00 – 09:45 Mitä valimo haluaa mallinvalmistajalta ja valuntilaajalta: Mitä tulee ottaa huomioon 		
valumalleja suunniteltaessa ja kuinka tämä vaikuttaa toimitusaikaan, laatuun ja kokonaiskustannuksiin. Markku Eljaala, Peiron Oy.
Klo 09:45 – 10:30 Valunsimuloinnin uudet mahdollisuudet, mitä ovat hyödyt, ja miksi myös valunkäyttäjän
		
kannattaisi käyttää simulointia tuotteen suunnittelussa. Mikko Hinkkanen, PDSVision Oy.
Klo 10:30 – 10:50 Tauko
Klo 10:50 – 11:40: Kanavistosuunnittelu: Onko filttereistä oikeasti hyötyä vai vain pelkkä plasebo-vaikutus. 		
		
Thorsten Reuther, Hofmann Ceramic GmbH
Päätössanat Markku Eljaala
Klo 12:00 Lounas
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Vuoden 2020 talviopintopäivät järjestetään 6 - 7.2.2020 Lapland Hotel Tampereen tiloissa, osoitteessa Yliopistonkatu 44, 33100 Tampere. Opintopäivien aiheena on suunnittelu ja valumallinvalmistus.

Mistä löytyy Suomen
seuraava huippuvalumalli
ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Nimi: ____________________________________
Yritys/maksaja (jos joku muu kuin yritys):_________________________________________________________
Vierailukohde: Ris-Pert Oy, Ahertajankatu 15, 33720 Tampere, kello 9.30, 6.2.2019.
Opintopäiväpaketti, jäsen 280 eur (__) ___________eur
Opintopäiväpaketti, ei jäsen 320 eur (__) ___________eur
Illallinen, alko 75 eur (__) ___________eur
Illallinen, vesi 50 eur (__) ___________eur
Yöpyminen
1 -hengen huone 119 eur/hlö (__)
2 -hengen huone 70 eur/hlö (__)
Yhteensä ___________eur
Opintopäiväpaketti sisältää vierailun, luennot, luentomonisteet, iltapäiväkahvin, 2 kertaa lounaan sekä saunan.
ERIKOISTOIVOMUKSET:
Huonetoveri:____________________________________________________________
Ruokarajoitukset jne______________________________________________________
Päiväys ____. _____. 201___ Allekirjoitus ____________________________________
Ilmoittautumislomakkeen on oltava viimeistään perjantaina 17.01.2020 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.
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi peruuttaa ilman kuluja 24.01.2020 mennessä. Jos peruminen tapahtuu tämän jälkeen, Yhdistys veloittaa perumisesta mahdollisesti Yhdistykselle aiheutuneet
kulut osallistujalta.
Yhdistys laskuttaa osallistumismaksut ilmoittautujan edustamalta yritykseltä, jos opintopäiville osallistuja ei
toisin ilmoita.
Varauksesi on voimassa, kun ilmoittautumislomake on palautettu ohjeita noudattaen. Lisätietoa antavat
asiamies Jani Isokääntä, 040 834 8088 tai koulutustoimikunnan puheenjohtaja Markku Eljaala, 050 317 4267.
VALIMOVIESTI 4/2019
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UUTINEN

Tampereen vuoden yrittäjinä palkittu
duo toi malliveistämön 2000-luvulle
Tampereen vuoden yrittäjä -palkinto 2019 luovutettiin Ris-Pert Oy:n Pekka Varttilalle ja Alexander Strakhille. Heidän johdollaan perinteisestä malliveistämöstä on jalostunut modernia teknologiaa hyödyntävä valimo- ja
muoviteollisuuden valumallien valmistaja.
Tampereen vuoden yrittäjä -palkinnon jakaa vuosittain tamperelaisista yrittäjäyhdistyksistä muodostuva Tampereen Yrittäjät.
- Ris-Pert Oy valittiin palkinnonsaajaksi lukuisten ehdokkaiden
joukosta. Yritys on osoittanut

valmiutta kehittyä muuttuvassa
toimintaympäristössä, mikä edellyttää yrittäjiltä ahkeruutta, rohkeutta ja kykyä katsoa tulevaan.
Mielestämme Ris-Pert on onnistuneesti siirtänyt perinteikkään
malliveistämötoimintansa 2000-

luvulle ja toimii siten hyvänä esimerkkinä muille, Tampereen Yrittäjien puheenjohtaja Kerkko Penttilä sanoo.

YRITTÄJÄURA
KÄYNTIIN MUHKEILLA
INVESTOINNEILLA
1990-luvulla Ris-Pertin palveluk
sessa aloittaneet Pekka Varttila ja
Alexander Strakh siirtyivät yrityksen omistajiksi ja johtoon reilu
vuosikymmen sitten.
- Minun ei lopulta tarvinnut kauan miettiä, kun tilaisuus lähteä
Ris-Pertin toiseksi yrittäjäksi tuli.
Tiesin, että pääsisin tekemään
sitä työtä, mitä haluan, ja minkä
parhaiten taidan. Minulle oli myös ehtinyt kertyä lukuisia kehittämisideoita, joita pääsin yrittäjyyden myötä toteuttamaan, Alexander Strakh tiivistää.
Uudet yrittäjät lisäsivät kierroksia
koneeseen joka rintamalla. Ensimmäisenä tuli ajankohtaiseksi siirtyä
isompiin toimitiloihin Hervantaan.
- Aloimme myös tietoisesti laajentaa asiakaskuntaamme, ja valimoiden rinnalle syntyi muoviteollisuu-

Tampereen vuoden yrittäjä -palkinto luovutettiin Ris-Pert Oy:n
24Pekka Varttilalle (vas.) ja Alexander Strakhille Tampereen Yrittäjien ja Tampereen kaupungin yrittäjäillassa Vapriikissa.
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den asiakkuuksia. Konekantaakin
uusimme heti reippaalla kädellä.
Suunta on jatkunut samana nyt yli
kymmenen vuotta, ja siinä missä
ennen olimme malliveistämö, olemme nykyään työkaluvalmistajan ja 3D-suunnittelutoimiston
hybridi, Pekka Varttila sanoo.

limatta paiskimme kyllä hommia
laidasta laitaan, pienellä porukalla kun teemme. Täydennämme
toinen toistamme, ja toistaiseksi
olemme onnistuneet myös päätöksenteossa yhdessä, kaksikko
sanoo.

Tampereen Vuoden Yrittäjä -tunnustuksesta Ris-Pert Oy:n yrittäjät
SELKEÄ TYÖNJAKO
ovat positiivisella tavalla yllättyneiTänä päivänä Ris-Pert työllistää yh- tä.
deksän henkilöä. Osaajansa yritys – Tämä on iso juttu meille ja koko henkilöstöllemme, jolle kuukasvattaa edelleen pääosin itse,
luu iso kiitos. Samoin kuin kotisillä uudet tekijät aloittavat lähes
joukoille. Yrittäjänä päivät välilaina työharjoittelijoina. Yrittäjistä
Strakh on toimitusjohtaja, kun taas lä venyvät, ja matkan varrella
on menestyksen ohella koettu
Varttila työskentelee tuotantomyös tiukkoja hetkiä, Strakh
johtajan nimikkeellä.
– Omista vastuualueistamme huo- summaa.

Tampereen Yrittäjät
Lisätiedot:
Kerkko Penttilä, puheenjohtaja,
Tampereen Yrittäjät,
p. 040 5013090
Alexander Strakh, toimitusjohtaja,
Ris-Pert Oy,
p. 040 567 8605
Pekka Varttila, tuotantojohtaja,
Ris-Pert Oy, p. 050 321 3527

Tampereen Yrittäjät on Pirkanmaan
Yrittäjien tamperelaisten kaupunginosayhdistysten yhteenliittymä.
Tampereen Yrittäjät palkitsee vuosittain Vuoden yrittäjän Tampereella.

DRYING NEW VALUE
www.sftec.fi

VALIMOVIESTI 4/2019
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Paavo Tennilän rahasto
jakaa stipendejä

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry julistaa Paavo Tennilä stipendirahaston
stipendit haettavaksi jatkuvana hakuna. SVY:n hallitus päätti kokouksessaan
31.10.2018 Paavo Tennilän rahaston stipendien ympärivuotisesta hausta jäsenistöltä tulleen palautteen perusteella.

Hallitus kokoontuu neljä kertaa vuodessa tehden kokouksissaan päätökset stipendien
jakamisesta saatujen hakemusten perusteella rahaston säännöt
huomioiden. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa kaksi viikkoa
ennen hallituksen kokousta SVY:
lle osoitteeseen Paavo Havaksen
tie 5 D, 90570 Oulu, tai sähköpostilla jani.isokaanta@svy.info. Vuoden 2019 ensimmäinen hallituksen kokous on 6.2.2019, ja näin
ollen stipendihakemukset kyseiseen kokoukseen tulee olla toimitettuna 23.1.2019.
Hakemukset osoitetaan 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.

26

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 30vuotiaille 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.

VALIMOVIESTI 4/2019

UUSIA
INVESTOINTEJA

Kiteen Malliveistämö Oy
on laajentanut toimitiloja sekä
investoinut koneisiin ja laitteisiin
TEKSTI: JANI ISOKÄÄNTÄ
KUVAT: AKI MÄMMI

Kiteen Malliveistämö Aki
Mämmi Oy sai laajennusinvestointinsa päätökseen syksyllä 2019, ja laajennusosan
avajaisia vietettiin 23.10.2019.
Investoinnin jälkeen uutta tuotantotilaa syntyi 270 m2. Laajennuksen jälkeen tuotantotilat käsittävät nyt kaikkiaan 600 m2 lämmintä tilaa. Samalla otettiin käyttöön uusi, järjestyksessään kolmas CNC-kone, työstöalaltaan
2000 x 3000 mm. Työstökoneinvestoinnin lisäksi tuotantotiloihin
hankittiin uusi siltanosturi helpottamaan suurempien kappaleiden
käsittelyä.

VALIMOVIESTI
Uusi laajennusosa
sisä-... 4/2019

Nykyisissä tuotantotiloissa
Kiteen Malliveistämö on toiminut reilut 8 vuotta panostaen
laitekantaan koko ajan. ”Investoinnit tuotantolaitteisiin ovat
ainoa keinoa selviytyä alati kovenevassa kilpailussa, laakereilleen ei voi jäädä lepäilemään”,
toteaa yrittäjä Aki Mämmi”.

Kiteen Malliveistämö työllistää
tällä hetkellä yrittäjän lisäksi viisi
henkilöä. ”Unohtaa ei voi tietenkään osaavaa henkilökuntaa, joita
ilman vaativien ja laadukkaiden valumallien valmistus olisi mahdotonta”, päättää Aki.

Kiteen Malliveistämön historia
juontaa juurensa vuoteen 1977,
Malliveistämöltä löytyvät kaikki
jolloin Erkki Mämmi perusti yritarvittavat koneet ja laitteet laayksen. Vuonna 2011 tehdyn yridukkaiden valumallien valmistuktyskaupan jälkeen Kiteen Malliseen. Malliveistämön konekantaan veistämön yrittäjänä on toimikuuluu myös 3D-tulostin sekä pie- nut Aki Mämmi.
ni metallipaja, oma maalaamo ja tilavat varastointialueet”, Aki jatkaa.

... ja ulkopuolelta.
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AMK opinnäytetyö

TEKSTI JA KUVA: Miika Kinnunen

Akselivalutuotannon
tehostaminen ja läpimenon kehitys
– valmistusta vai kokoonpanoa?
Perustiedot
Mikä: AMK opinnäytetyö ”Akselivalutuotannon tehostaminen ja
läpimenon kehitys”
Mihin: Valmet Technologies Oy,
Rautpohjan valimo
Milloin: Kevät 2019
Kuka: Miika Kinnunen, konetekniikan insinööri - Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (2015-2019)

TAUSTA
Ensikosketukseni valimomaailmaan tapahtui alkukeväällä 2018,
kun sain paikan opintoihin kuuluvaa harjoittelua varten Valmet
Technologies Oy:n Rautpohjan
valimon laatupäällikön avustajana. Harjoittelujakso poiki kesätyön valimon laadussa, ja siitä
edelleen ympärivuotisen työsopimuksen koulun oheen. Aikaa
kului, ja viimeisen syyslukukauden päättyessä kaikki kurssit oli
suoritettu, eli oli aika ruveta suunnittelemaan opinnäytetyötä.
Aihetta lähdettiin luonnollisesti
etsimään valimolta, nyt kun ympyrät olivat tulleet tutuiksi.
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Työn aiheeksi valikoituivat valimon
ydinosaamista olevat paperikoneiden puristintelojen akselivalut.
Kooltaan 10 000 - 65 000 kg painavien ja 8-15 metriä pitkien akseleiden valmistusprosessia haluttiin
tehostaa ja vuosittaista valmistusmäärää lisätä. Työn tavoitteena oli
löytää ratkaisuja, joilla akselivalujen
keskimääräistä valmistusmäärää
voidaan lisätä nykyisestä yhdestä
valusta per viikko puoleentoista
per viikko. Rajauksiksi asetettiin,
ettei miestyövoiman tarve saanut
lisääntyä, kapasiteetin lisäys ei saanut tapahtua muiden valujen kustannuksella, eivätkä kehitystoimenpiteet saaneet vaatia suuria investointeja. Myöskään prosessiaikoihin, kuten kuivatus- tai jäähtymisaikoihin ei saanut kajota.
Rajauksien jälkeen jäljelle jäi siis
valmistusprosessin vaiheiden tutkiminen ja kartoitus, jonka jälkeen
niiden läpimenon kehittäminen siten, että valmiita tuotteita saadaan
tavoitteen mukaisesti pihalle. Käytännössä tämä tarkoitti prosessin
sisäisen hukan etsimistä ja poista-

mista. Malliverstas ja sulatto rajattiin työn ulkopuolelle, eli tuotantoa tutkittiin valmiiden mallien toimituksesta tuotantoon aina siihen
saakka, kun valmis valuaihio lähetettiin koneistettavaksi.
Työ toteutettiin pitkälti Leanin periaatteiden pohjalta, joita onnistuttiin soveltamaan Rautpohjan raskaaseen akselituotantoon. Lean-menetelmistä sovellettiin pääasiassa arvovirtakuvausta ja SMED:iä. Vaikkei
käsinkaavattavissa akselimuoteissa
olekaan suoranaisia asetusaikoja,
SMED:n periaatteita sovellettiin ajattelemalla jokaista kehää ja keernalaatikkoa omina tuotteinaan, joiden vaihtoaika tuli minimoida. Lisäksi työssä käsiteltiin valimoprosessin
runsasta vaihtelua, ja haettiin kehityskohteita sen hallitsemiseen.

TULOKSET JA
JOHTOPÄÄTÖKSET
Työn tuloksena löydettiin monia
kehitysehdotuksia, joilla tuotantoa
saadaan sujuvoitettua ja outputtia
kasvatettua. Kaavausvaihe osoittau-
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tui merkittävimmäksi vaiheeksi läpäisyajan kannalta, sillä kaavausvaiheella on suora vaikutus myös
puhdistusvaiheen pituuteen kappaleen laadun kautta. Kehitystoimenpiteet suunnattiin siis sinne.
Merkittävimpinä ehdotuksina nostaisin esille kaavauksen paloittelun
pienempiin osavalmistusvaiheisiin,
sekä erillisen keräilyvaiheen käyttöönoton. Näiden lisäksi layoutiin
suunniteltiin järjestelmälliset varastointipaikat kehille ja erilliset keräilyalueet työpisteiden läheisyyteen.
Myös materiaalien varastointiin ja
virtaukseen, kunnossapidon käytäntöihin, tiedonkulkuun, sekä valmistuksen työvaiheiden ajoittamiseen löydettiin kehityskohteita.
Prosessin paloitteleminen pienempiin vaiheisiin ja erillinen keräilyvaihe liittyvät läheisesti kokoonpanotuotantoon, jota käsinkaavaus hyvin pitkälle muistuttaa. Etenkin kehien ja keernalaatikoiden kasaaminen ja varustelu on puhdasta kokoonpa-

noa. Työpisteille pystyttäisiin keräilemään kaikki tarpeellinen valmiiksi kehien kaavausta ja keernanvalmistusta varten, jolloin aika pystyttäisiin käyttämään tehokkaasti
kehien ja keernalaatikoiden varusteluun ja täyttöön.
Työn merkittävimmäksi ajatukseksi muodostuikin kysymys siitä,
olisiko käsinkaavausprosessia järkevämpää tarkastella ennemmin
kokoonpanona kuin valmistuksena. Toiminta pystyttäisiin helposti
jakamaan:

Osavalmistukseen —> keernat,
sisäänmenot, raudoitukset jne.
Osakokoonpanoihin —> kehien
varustelu, täyttö ja peitostus
Loppukokoonpanoon —>kehien kasaaminen valmiiksi muotiksi
Riittävän pieniksi kokonaisuuksiksi jaettuna hienokuormitus pystyttäisiin tekemään tarkasti työpistekohtaisesti, imuohjausta pystyttäisiin hyödyntämään, vaihtelua saa-

taisiin karsittua helpommin ohjattavien pienempien kokonaisuuksien myötä, ja ennen kaikkea turhaa
liikettä ja etsimistä saataisiin vähennettyä merkittävästi. Nämä tekijät yhdessä näyttäytyisivät lyhentyneinä läpimenoaikoina, parantuneena ohjattavuutena ja lisääntyneenä joustavuutena.
Näihin pohdintoihin oli hyvä päättää onnistunut opinnäytetyö. Käytäntöön näitä ei keretty kevään aikana viedä, joten vaikutukset jäävät
nähtäväksi tulevaisuudessa. Haluan
kiittää lämpimästi koko Rautpohjan
valimon henkilöstöä, jotka olivat mukana projektissa sekä SVY:tä projektin tukemisesta.

Mukavaa
odotusta joulun
tyksekäst ja menesvuotta ka ä uutta
ikille!

Kuvassa akselivalu tyhjennyksessä.
VALIMOVIESTI 4/2019
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Jäsenten
merkkipäivät

Onnea juhlapäivän kunniaksi!
Seuraavat yhdistyksemme jäsenet ovat viettäneet syntymäpäiviään
tämän vuoden aikana. Suomen Valimotekninen Yhdistys onnittelee
lämpimästi heitä kaikkia!
50 VUOTTA

70 VUOTTA

80 VUOTTA

Haapala Jouni
Jeskanen Jari
Mäkinen Pasi
Raumala Mikko
Riihinen Marko
Ruohola Jouni
Rytky Ilkka
Saarenkanta Simo

Ahtiainen Samppa
Autio Simo
Chen ChengJia
Cingi Celal
Hangasmaa Kalevi
Honkasalo Jarmo
Juomoja Kauko
Kivinen Pentti
Nordqvist Gunnar
Nääppä Terho
Piirainen Teuvo
Porri Matti
Rantanen Tapani
West Antti
Välisalo Erkki

Blümchen Otfried
Möttönen Gabriel
Vesanen Allan

60 VUOTTA
Arell Totti
Arola Raimo
Karhunen Olli
Lehtonen Heikki
Orkas Juhani
Pellikka Eero
Rantonen Taisto
Sandberg Kari
Tiuraniemi Reijo
Virtanen Jarmo
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85 VUOTTA
Morell Hans
Viitanen Marita
Vuorinen Yrjö

90 VUOTTA
Tennilä Paavo

75 VUOTTA
Kankaala Kaarlo
Koskinen Veikko
Laine Pekka
Lindberg Erkki
Mattila Kalevi Juhani
Ojanen Hannu
Saarela Esa
Saario Jorma
Uddström Sven-Olof
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Isot ja pienet valumallit puusta ja muovista
CAD-CAM mallit
Käytössä 3 CNC-konetta
Uutta hallitilaa 300m2

Kiteen Malliveistämö
Aki Mämmi Oy
Ruukkitie 1
82600 Tohmajärvi
EUROPE – CHINA – INDIA – JAPAN – US
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Puh. 0500 685884
   www.kiteenmalliveistamo.fi
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TAMPELLAN
VALIMO
TEKSTI: Kari Pohjalainen
“mallifossiili” Lepaalta

HISTORIAA
Tampereen Pellava- ja Rauta-Teollisuus Osake-yhtiö perustettiin
vuonna 1861 Tampereelle, Tammerkosken yläjuoksun itärannalle.
Yritys tunnettiin myöhemmin yleisesti nimellä Tampella. Tampellan
valimotoiminta alkoi kuitenkin jo
vuonna 1844.
Ensimmäinen valimorakennus sijoittui Lapintieltä lähtevän Alaverstaan raitin (vanha pääkatu) vasemmalle puolelle ennen malliveistämörakennusta. Tämän valimon toiminnasta kerrotaan Valimoviestin
kirjoituksessa numerossa 1/2011.
Kirjoituksen otsikkona on:”Erään
turbiinirenkaan valu”.
Uusi valimo rakennettiin Tammerkosken yläjuoksun itäpuolelle vuonna 1947. Etäisyys edelliseen valimorakennukseen oli n.
300 metriä. Tämä valimon sijainti oli nykyisen Alaverstaan raitin
oikealla puolella. Valimo toimi
tällä paikalla aina surulliseen yrityksen/valimon lopettamiseen
asti vuoteen 1993. Iso palanen
hienoa ja tehokasta suomalaista
huippuvalimotekniikkaa tapettiin Tampereelta ja Tammerkosken rannalta.

VALIMOIDEN TEKNINEN
TASO MAASSAMME
Tampellan valimo malliveistämöineen kuului silloisen rankingin
mukaan ehdottomasti TOP 3:n
joukkoon maassamme. Valimossa
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ja malliveistämössä tekninen taso
ja ajassa pysyminen oli ehdottoman tärkeää, ja talossa kehitetiin
sellaisia käyttötekniikoita, jotka ajan kanssa siirtyivät myös muiden
valimoiden arkipäivään. Joku mainitsikin, että Tampellan arkipäivän
toiminnot olivat parhainta antia,
joita taloja vaihtaneet henkilöt
kuljettivat "korviensä välissä"
uusille iäsnnileen.
VALIMON LAYOUT
Tammerkosken puoleisessa kulmassa sijaitsi konekaavaamo ja
pienten keernojen valmistus. Valaminen tapahtui konekaavaamossa, jossa oppilaana sain valun aikana työskennellä mm.”gummipoikana”. Gummauksella tarkoitetaan
valun avustajaa, joka työnteli valusenkan pinnalta kuonaa sivummalle valunokasta. Valu tehtiin kallistamalla valusenkkaa, ja valu tapahtui
”nokankautta”.
Keskellä koskenpuoleisella sivulla
sijaitsi sulaton osuus. Sulatossa oli
silloin vain yksi kylmäilmakupoliuuni, jota panostettiin käsin ylhäältä
päin. Valunpuhdistamo sijaitsi lähimpänä “herrainmäkeä valimon
toisessa päässä. (Herrainmäeksi
kutsuttiin korkeata kalliota, jossa
sijaitsivat talon johtohenkilöiden
huvilat. Tampellan konepajan johtajan Carl af Hälströmin talo sijaitsi malliveistämön vieressä.)
Valimon yläkerrassa sijaitsi ns.
tekninen toimisto, jossa työskentelivät valunsuunnittelijat, urakka-

hinnoittelijat ja muut teknisen
suunnittelun spesialistit.

KAAVAUSHALLI
Malliveistämön puoleisessa päässä oli silinterikaavauksen ja maaperäkaavauksen keernojen valmistuspaikka, jossa ainakin alkuaikoina
valmistettiin keernat sementtihiekasta.
Keskiosassa kaavaushallia sijaitsi
maaperäkaavauksen paikka, jossa
muotteja kaavattiin ns. vetolautamenetelmällä. Vetolautamenetelmällä tarkoitetaan pyörähdysmenetelmällä tehtävää muotin alaosaa, jossa vetolauta kiinnitetään
”pinteliin”, ja kappaleen muoto
muodostuu kiertämällä vetolautaa ympäri keskipinteliä. Muotin
yläosa valmistetaan erillisenä, ja
se nostetaan siltanosturilla paikalleen muottiin. Muotin yläosa
ohjautuu paikoilleen vinossa olevien ohjauskiilojen avulla. Tämä
muottien valmistusmenetelmä
toteutettiin silloin tuorehiekan
avulla.
Hallin loppuosassa herrainmäen
päässä sijaitsi silinterikaavauksen
muottien valmistus- ja valupaikka.
Sitä osuutta hallinnoi totaalisesti
työnjohtaja Ahti Pelttari.

SULATUSTEKNIIKKA
Sulatusuunina valimossa käytettiinkylmäilmakupoliuuneja, joita
oli myöhemmin 2 kpl, ja niiden sijainti oli keskellä valimorakennusVALIMOVIESTI 4/2019

Malline = vetolautakaavaus tuorehiekkaan.
Henkilöt vasemmalta: Kaarlo Husu ja Erkki Murtola.

ta. Sulatus uuneilla tapahtui normaalisti vuoropäivinä, jolloin toinen oli kunnostuksessa, kun toista käytettiin sulatuksessa ja valussa.
Vuosina 1968 -69 siirryttiin sähkösulatukseen, ja käyttöön otettiin
keskijaksoinduktiouunit. Varsinainen valusulaton alue sijaitsi
keskellä valimorakennusta.

RAAKA-AINEVARASTOT
Raaka-ainevarastona oli Tammerkosken puoleinen piha-alue, jossa lajiteltu romu oli omissa
alueissaan.“Tappokraanan” pudotuskuulana käytettiin 3 tonnin
kuulaa, jolla murskattiin sudeksi
tuomitut valukappaleet. Oli muuten aika näyttävän näköistä rytinää susitettujen valukappaleiden murskaus!
Valimon hiekkoja varten oli lähelle Tammerkosken yläjuoksua
rakennettu erilaisia hiekkoja sisältävät katetut siilot, joihin hiekat
VALIMOVIESTI 4/2019

kipattiin yläkautta, ja kuljetus valimolle tapahtui pyörökuormaajalla. Hiekkasiilojen suunnittelussa ja
toteutuksessa mukana oli tämän
kirjoituksen kirjoittajan isä Pekka
Pohjalainen.

MUOTIN- JA KEERNANVALMISTUSTEKNIIKAT
Aikaisemmista muotinvalmistustekniikoista siirryttiin kehityksen
vuosina erilaisiin hartsihiekkatekniikoihin, joissa käytettiin furaanihartsia muottien valmistuksessa.
Keernojen valmistuksessa oli
käytössä öljy-CO2-hiekkoja ja erilaisia kvartsi- ja kromiittihiekkoja.
Peitosteiden valikoima vuosien
saatossa oli sangen kirjavaa: Erilaisia vesi-, grafiitti- ja zirconpeitosteita käytettiin paljon.

SOSIAALITILAT

litiloihin pääsi vain “avaimenvartijan” kautta, jolle näytettiin pomon
antamaa lupalappua. Kontrolli tiloihin pääsemisessä oli tosi tiukkaa. Sosiaalitiloissa oli puhdas ja
likainen puoli. Molemmilla puolilla
oli omat pukukaapit työntekijöiden
asusteille, joten valimosta poistui
työväki aina ns. puhtaina persoonina. Sauna oli yleisessä käytössä
ja lähes joka päivä löytyi joku, joka dominoi löylyn heittämistä kiukaalle. Tarkoituksena oli tyhjentää
ylälauteet muista löylynottajista!

VALIMON LAAJENNUS
Laajennusosa vanhalle valimohallille rakennettiin Lapintien puolella
olleelle alueelle. Kyseiseen halliin
tuotiin 1970-luvulla Hammers-menetelmänä tuorehiekkakaavaus ja
Axmannin kaavauskoneet. 1980luvulla Tampellan valimossa luovuttiin tuorehiekkamenetelmistä,
ja tilalle tulivat furaanihiekkapohjaiset menetelmät.

Sosiaalitilat sijaitsivat kaikki alakerrassa, jonne kulku tapahtui putsaaHallissa toteutettiin todella vaamon alueelta. Aikaisemmin sosiaativia koneenrakennusvaluja, joina
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voidaan mainita öljypohja- ja dieselmoottoreiden muottien valmistukset ja valut.
Lainaus Tampellassa 26.8.1988
julkaistusta tiedotteesta: ”Noin
5000 kilon painoisten veturidieseleiden öljypohjien valmistus
Tampellan valimossa on kertomus luottamuksesta sekä asiakkaan ilmaisemasta uskosta valimon suorituskykyyn”.
Tämän urakan suorittamiseen rekrytoitiin ja koulutettiin valimotyöntekijöitä kaikista Tampellan yksiköistä, ja valimo valmisti kaikkiaan 1000 kpl näitä erittäin vaativia öljypohjia asiakkaalle.
Yläkertaan sijoitettiin Tampellan valimon konttori, joka siirrettiin sinne vanhasta hallista. Valimon johtajat ja tarvittava konttorihenkilökunta työskentelivät siellä valimon lopetukseen asti.

HENKILÖSTÖ
Valimon johtajat ja ylityönjohtajat: Mauri Eskola, Kalevi Puolamäki, Ilpo Saastamoinen. Ylityönjohtajina vaikuttivat: Onni Salminen,
Arvo (?) Lindfors ja Martti Lehtinen.
Valimopäällikkö Mauri Eskolan
jäädessä eläkkeelle vuonna 1974
valokuvattiin valimon koko henkilöstö osastoittain, ja valokuvat ojennettiin Eskolalle läksiäislahjaksi.
Henkilöstön määrä valimossa kyseisenä aikana oli valokuvien perusteella laskien 164 henkilöä.

Mahdottomasta tehtiin mahdollinen. Henkilöt kuvassa vasemmalta: Timo Telenius (kirjoituksen syväkurkku), Matti Wirtanen (nikkarin työnjohtaja), Matti Rahomäki,
Pentti Kukkula, Ilpo Saastamoinen (valimon päällikkö), Veikko Kankare (kirjoituksen
syväkurkku), Atso Heinilä, Martti Maja, Aimo Valtonen, ei tietoa, Tauno Rajamäki,
Hannu Mustikka, Pauli Koivunen, Unto Vähänen, Pekka Niemi (kirjoituksen syväkurkku), Erkki Lahtinen, Ahti Nikkonen, Pentti Sandholm, ei tietoa, Esa Vepsä,
Armas Aronen ja Matti Pohja. Senkan pyörässä takana Pentti Narvi.

Telenius, Kauko Hämäläinen ja
Erkki Paasonen.
Sulattoryhmä: Viljo Voutilainen,
Toivo Tuominen, Martti Veijalainen,Heli Hiden, Tauno Perikangas, Lauri Majaniemi, Rainer Salomaa (työnjohtaja), Reijo Mäkinen, Asmo Soininen, Pentti Lahtinen, Ahti Anttolainen, Olavi
Rinta-Erkkilä, Pentti Mettälä,
Emil Nieminen, Martti Soininen ja Risto Vihtari.

Sinko- ja käsinkaavausryhmä:
Antti Vartiamäki, Viljo Viholainen,
Risto Heinilä, Martti Lehtinen (ylityönjohtaja) Ahti Pelttari (työnjohtaja), Martta Paakkanen, Martta
Kyllönen, Helmi Lius, Johannes
Laakso, Taisto Sistonen, Pekka
Valimon konttori- ja johtoryhmä: Mäkelä, Kimmo Väänänen, AarKalevi Puolamäki (valimopäällikkö), no Tissari, Kaarlo Husu, Aimo
Veikko Lehtonen, Elli Nuutila, Mai- Nuottajärvi ja Pekka Tuovinen.
ja Kopra, Samuli Määttänen, Matti Rahomäki, Paavo Lehtinen, Kari Moottoriryhmä: Martti Kannosto,
Melava, Ismo Heinisuo, Viktor Mu- Helge Tuomela, Tauno Korpinen,
ranen, Seppo Salminen, Reino
Väinö Koirikivi, Heikki Yli-Runkka,
Kyrkkö, Mikko Salminen, Seppo
Matti Lehtonen ja Eino Jokinen.
Pesonen, Veikko Kankare, Timo
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Valuntyhjentäjäryhmä: Jaakko
Salminen, (?) Veikko Korhonen,
Seppo Kuusisto, Reijo Leppänen,
Veikko Nieminen, Veikko Penttilä (työnjohtaja), Heikki Jokitulppo, Markku Kaski, Martti Valtonen, Erkki Koikkalainen, Tapani
Ojanen, Tauno Rajamäki, Kari Johanson, Jaakko Rakkolainen, Eero
Peltonen, Uuno Svärd ja Esa Kujala.
Konekaavausryhmä: Tuomo Lahtinen, Martti Lehtonen, Leo Hakanpää, Erkki Rajala, Vilho Vallila, Heikki Peltonen, Tapani Pänkäläinen ja
Reino Niemi (työnjohtaja).
Sinkokaavausryhmä: Toivo Virkki, Leena Siuro, Markku Silander,
Paavo Laakso (työnjohtaja), Reino
Keinonen, Urpo Tamminen, Jarmo
Ahvenus, Markku Keskinen, Arvo
Hiipakka ja Matti Rähmönen.
Silinterikaavausryhmä (paperikone): Kalevi Mäkinen, Heikki Nurmesniemi, Eino Leppänen, Kaarina Vähämäki, Risto Kulmala, Kalevi Aalto, Atso Heinilä (työnjohtaja),
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Pentti Ahonen, Reijo Alhola, Mark- minnoissa, Hannu Jylhä Valmet
ku Vesa, Matti Haapala ja Raimo
Tampere, Upo Oy Lahti ja CompoHeinonen.
nenta Oy Pietarsaari, Timo Telenius Peiron Oy Kokemäki, Pekka NieKeernanvalmistusryhmä: Jaakmi Lokomo Oy/Metso, Tampereen
ko Kallio, Pertti Mömmö, Pauli
Ammattioppilaitos Hervanta / TreKukkala, Rauno Mäkinen, Erkki
du ja valimoalan oppikirjojen kirKaakkola, Lea Jokinen, Mikko Leh- joittaja (yhteensä 6 kirjaa), Ilpo
tonen (työnjohtaja), Tyko Sinisalo, Saastamoinen Metso Paper Oy
Raimo Säger, Pekka Niemi, Martti Järvenpää, Kari Melava Leinovalu
Seittu, Toivo Kasari ja Eero Niemi. Oy Salo, Pekka Mäkelä Lokomo
Oy / Metso ja Valtakunnallisen
Valunpuhdistusryhmä: Matti Re- tutkintotoimikunnan jäsen Valajan
kola, Jaakko Kopakkala, Antero
opintosuunta, Reino Niemi LokoPusa, Rauno Svärd, Lauri Kojo,
mo Oy / Metso, Raimo Säger TamMatti Säilä, Joonas Pyykönen,
rock Oy, Markku Silander TampeHelio Holopainen, Heikki Pirtreen Rautavalu Oy, Esa Vepsä Maltijoki, Tenho Mattila, Martti
likolmio Oy ja Pertti Lahtinen valiKoskinen (työnjohtaja), Reijo
koitui kansanedustajana Suomen
Mäkinen ja Heino Vanhamäki.
eduskuntaan.

tekninen johtaja Nordman. Johan
Nykopilla oli kielitaitoa venäjän
kielessä, koska hän oli toiminut
Neuvostoliitossa lähetystehtävissä.
Malliveistämön toisen kerroksen
ikkunat olivat auki, ja siinä sitä roikuttiin ikkunan ulkopuolella, ja ihmeteltiin silloisen mahtivaltion
päämiehiä. Mielenkiintoista on
nyt jälkeenpäin kysellä: Miksei
kukaan tiedä heidän Tampellassa käyntiään?

TAMPELLAN VALIMOHISTORIAN MUISTIHIRMUT

Kirjoittajan onneksi Tampellan valimon historiaa tuntevina ammattilaisina saatiin kirjoituksien asiantuntijoiksi Veikko Kankare, Timo
Malliveistämöryhmä: Aimo Rajala, Tampellan valureista “meritoitui” Telenius ja Pekka Niemi, joiden
Pertti Mäkinen, Aarne Joki, TauLokomolle erityisosaajien porukka: yhteenlaskettu kokemusaika Tamno Jakobson, Altti Rantala, Martti Timo Hämäläinen, Veli-Matti Häpellassa yltää lähes 100 vuoteen.
Laakso, Kaarlo Ehrola, Leo Sulasmäläinen,Reijo Vuorenmaa, Tapio Hannu Jylhä toimi kirjoitelman tekmaa (työnjohtaja), Matti Wirtanen Suojamo, Pauli Kukkala, Markku
nisenä asiantuntijana Kokkolassa.
(työnjohtaja), Alpo Lindroos, Yrjö
Kaski, Markku Keskinen, Erkki Raja- Älkää kuitenkaan kivittäkö näitä
Suomela, Reima Mäkinen, Erkki
la, Reijo Alhola ja Raimo Heinonen. todellisia valimoammattilaisia, jos
Murtola, Benjam Saarinen, Armas
ja kun kirjoituksessa löytyy asiavirAronen, Kaarlo Kahila, Aatto Punk- Oman yritystoiminnan perustaji- heitä. Suurin osa asiavirheistä löyka, Heikki Koskinen, Unto Vähänen na voinee mainita: Erkki Lehti ja
tyy kyllä kirjoittajan vähäisestä amja Jaakko Leppälä.
Vilho Karttunen Kangasalan Malmatillisesta ymmärryksestä.
liveistämö Oy, Pertti Mäkinen ja
Kunnossapitoryhmä: Viljami Lah- Risto Järvinen Ris-Pert Oy, Jouko
Kirjoituksen pohjia rakennettiin
tinen, Eino Miettinen, Rauni Kolk- Jaakkonen Suoraman Malliveistä- Vapriikin ruokalassa, jossa osan aikinen, Kalevi Sompa, Aune Leimu- mö, Erkki Jokiniemi Salon Mallikaa olivat mukana Vapriikin henkimäki, Martti Harju (työnjohtaja),
veistämö, Jorma Hjelt ja Eero Vuo- löstöä: Teemu Ahola, kokoelmaKaarlo Raunio, Kerttu Lignell,
rinen Upo Oy ja Mallix Oy Lahti,
päällikkö, Antti Liuttunen, tutkija
Toivo Virkki, Pertti Tikka, Martti
Aimo Anttila Spiral Oy Ruovesi,
ja Mari Lind, tutkija. Toivottavasti
Roihuvuo ja Reijo Rajaniemi.
Aulis Humpas Pirkan valumalli Oy Valimoviesti, jossa kirjoitus julkaisja Pekka Virtanen Mallityö Virtataan, lähetetään asiamiehen toinen.
URAPUTKI
mesta myös Vapriikkiin, joka on
TAMPELLAN JÄLKEEN
ansiokkaasti taltioinut Tampellan
HISTORIALLINEN
historin vaiheita.
ERIKOISUUS TAMPELLASSA
Uusille urille Tampellan jälkeen:
Juho Tuomikoski Valimotekniikan
Kesäkuussa 1957 Tampellassa
lehtori Tampereen Teknillinen
vierailivat neuvostoliittolaiset valOppilaitos, Tapio Rantala Valmet
Rautpohja ja myöhemmin Compo- tionpäämiehet: Pääsihteeri Nikita
Hrustsev ja pääministeri Bulganin.
nenta Oy Helsinki, Pekka Heikkilä
Suomivalimo Oy Iisalmi ja Tampe- Opastajina heidän Tampellan pääkatua pitkin kävellessään oli ainareen Rautavalu Oy, Kalevi Puolakin Johan Nykop, joka toimi ko.
mäki Valmetin ja Metso Oy:n toivuonna Tampellan johtajana ja
VALIMOVIESTI 4/2019

35

KOHTI UUTTA,
ERILAISTA VUOTTA

IKUISUUSPROJEKTIT
LOPPUSUORALLA
Mitä kuuluu valimomuseon uudistettavalle perusnäyttelylle?
Ihan hyvää kuuluu, vaikka satunnainen vierailija, kenties valimomies tai –nainen, ei välttämättä
vielä mitään uutta olekaan saanut nähdä, ja ulkoiset muutokset ovat tähän saakka olleet melkoisen pieniä. Pinnan alla kuplii
kuitenkin koko ajan. Kun tämä julkaisu on käsissänne, niin uutta on
jo nähtävissä. Tämän tekstin kirjoitushetkellä on suunnitelmissa, että
ensi viikolla alkaa uusien valaisimien asennus. Seuraavaksi siirretään
varastoon loputkin perusnäyttelyn
vaihtoon menevistä esineistä, ja aletaan tuoda uutta tilalle. AV-suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa
Tachyonet Oy, joka taikoo meille
kaikenlaista kivaa, mm. VR-tekniikalla toteutettavan virtuaalisen valamisen, liikkuvaa kuvaa sinne ja
tänne sekä muutakin pientä elävöitystä. Viimeiseksi tulevat uudet planssit ja esinetekstit.

Varsinkin erilaiset mittauslaitteet,
joita valimoissa on käytetty, olisivat meille tervetulleita. Ja nimenomaan sellaiset, jotka edelleen
toimivat, ja joita pienimmätkin
museovieraat osaisivat käyttää.
Toiveissa tällä hetkellä olisi esimerkiksi pyrometri. Museolla
toki kaksi sellaista on, mutta
kumpikaan ei ole toimintakunnossa.
Näyttelyn oli tarkoitus avautua
viimeistään 17.5. museon vieressä toimivan valimon 200-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Pieni,
epätoivottu hidastetöyssy on as-

TEKSTI: JANNE VIITALA

tunut kuitenkin kuvaan. Karkkilan
kaupunki nimittäin on juuri myynyt omistuksessaan olleen rakennuksen, jossa sijaitsee museon
yksi varastotiloista. Tämä tila pitää nyt saada tyhjäksi mitä pikimmin, ja esineet siirrettyä muulle.
Pienillä resursseilla toimivalle
museolle tämä aiheuttaa väliaikaisen keskeytyksen kaikissa
muissa töissä. Tämän vuoksi uudistettu näyttely avautuu vasta
viikkoa ennen juhannusta, jolloin
Karkkilassa vietetään jo nyt hienoksi perinteeksi muodostuneita
Rautapäiviä.

Viime lehdessä etsintäkuulutin
vielä museon kaipaamia esineitä.
Uusia esineitä emme ole (vielä?)
saaneet. Kuitenkin tarvetta olisi.
Kuvan kaltaista, toimivaa pyrometria kaivataan museon perusnäyttelyyn!
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Högfors-kirjan tulevaa kuvitusta. Valurauta-ammeen mainoskuva 1960-luvun lopulta. Otso
Pietinen/KRM

Högforsin valimo vuonna 1957. Reino Vesander/KRM

Reino Vesanderin valokuvanäyttelyn tunnelmapala vuodelta 1957. Högforsin lähettämön
naiset. Henkilöt vasemmalta alkaen ovat Evi
Kasurinen, Viivi Manninen, Irmeli Fredriksson
(näkyy vain hame), Anneli Liljegren, Laila Virtanen, Kaisa Kylmäkorpi ja Armi Aaltonen. Reino
Vesander/KRM
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Sen sijaan meidän toinen projektimme ”Högfors 1820-2020”
-kirja on kutakuinkin aikataulussa, ja julkaistaneen juurikin silloin
17.5.2020. Kirjasta tulee massiivinen opus, mutta sivumäärä ei ole
vielä selvinnyt, koska taittotyö alkaa vasta tammiskuussa.

MUUT NÄYTTELYPROJEKTIT
Museon ensi vuoden toimintasuunnitelma näyttää vielä hieman

ohkaiselta vaihtuvien näyttelyiden
suhteen. Saattaa olla, että jatkamme nyt esillä olevaa, Karkkilasta
kertovaa valokuvanäyttelyä pitkälle ensi vuoteen. Mutta toukokuussa avautuu Högforsin 20-vuotistaipaleesta kertova valokuvanäyttely.
Riippuu hieman meille mahdollisesti myönnettävistä apurahoista,
että kuinka hieno siitä näyttelystä
tulee, mutta hieno se on joka tapauksessa. Samoihin aikoihin pyritään myös avaamaan perusnäyttelymme yksi uusi osio eli ”Hög-

fors-museo”. Sinne sitten kaikki
retrohenkiset vintagen ystävät pyhiinvaellusmatkalle! Samalla salaa
ujutamme ihmisten tietoisuuteen,
että se Suomen vanhin valimo toimii edelleen ollen tekniikaltaan
huippumoderni yksikkö, ja kapasiteetiltaan Suomen isoin valimo.
Loppuvuosi sujuu kuten nytkin eli
valokuvanäyttelyn parissa.

Hauskaa joulua Valimoviestin lukijoille!
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WE HELP WITH THE
HARVEST EVERY DAY.
By ensuring that modern harvesting machines can be built with the help of our products and experts.

Castings are indispensable in the construction of agricultural machinery
that needs to deliver a high quality and fruitful harvest.
Foundries have relied on having a strong partner at their side for more than 100 years, with
innovative solutions, efficient technologies and products of the highest quality. Together with
the expertise of experienced foundry engineers - worldwide and also directly on your doorstep.
FOSECO. Your partner to build on.
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Subscribe to our newsletter at www.foseco.se now

www.foseco.se

infosweden@foseco.com
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 Jyväskylä
puh. 010-672150
fax. 010-6725335

multiple minerals
from a single source
At Sibelco we offer a wide range of moulding sands and
refractory linings for induction furnaces, specializing in
silica and olivine-based products that perform under the
most demanding conditions. We’ll help you select the
right product to meet your needs against a range of criteria
including chemical composition, grain size and distribution.

Find out more at sibelco.eu/metallurgy

See us at

METEC
2015
16-20 June

Hall 3 Stand C55

40
foundry advert 1.1 195x130 5mm bleed .indd 1

VALIMOVIESTI 4/2019
03/03/2015 17:07:11

Kolumni
TEKSTI: NIMIMERKKI VAN

VAN...
Taas elämme TES-taisteluiden aikaa: vaatimukset olemattomien jakovarojen omimisesta sinkoilevat,
ja omien ja tukilakkojen strategiat
on kehitelty entistä ovelammiksi.
Postin lakossa on nyt taistelu siitä,
mihin liittoon kukin saa kuulua – tai
mihin ryhmään hänet AY-pomo sijoittaa. Ei palkansaajan paremmasta ansiosta, vaan AY-pomon oman
aseman ja egon vahvistamisesta
on kysymys. Veijarimaiseksi tilanteen tekee, että viimeisenä musketöörina molemmilla puolilla yhtä aikaa taistelee itseään vastaan
herra rinne – eräänlainen tämän
päivän Don Quiote.

saja on ihan ulkopuolinen, mutta
auttaahan tämä toinen sitten joskus veljeä, anteeksi siskoakin, taistossaan.

Van... voihan tässä käydä niinkin,
että ihmiset alkavat nähdä, ettei
AY-kuninkaalla todella olekaan
vaatteita, vaan ainoastaan vaatei
ta. Peli on aika absurdi: AY-jäsen
maksu on vähennyskelpoinen kulu ihmisen verotuksessa, työnantaja kerää sen korvauksetta – tosin
kerää myös verotkin kirkollisveroa
myöten, jäsenmaksuilla AY-liike tekee businesta esim. vuokrataloilla
jne. ilman veronmaksuvelvoitetta,
päälliköille maksetaan vuorineuTavoite on sinänsä ihan oikea: jos voksen palkkoja jne. Ennusteeni
Postilla on järkeä maksaa milli vuo- on, että kun demarien kaikki makdessa pomolle, joka tekee tuskin
savat jäsenet ovat siirtyneet pian
sen, minkä hänen edeltäjänsä jät- eläkkeelle ja tuhkattu, ei heillä otivät tekemättä, ja yhtiön hallitus
le työpaikoilla edunvalvojia, ja
ei edes tajunnut vaatia parannusnuoret eivät enää liitykään makta, niin kyllä varmaan Kustille pitää samaan työttömyyskorvauksen
vähän lisää räntäkorvausta maksaa- saamiseksi tarpeettomia jäsenkin. Mutta kun ei Kusti enää polje, maksuja, ja koko systeemi romahvaan heittelee robotin apuna kiitaa. Nopeimmin tietysti kaikki ronalaisia paketteja koreihin – usein mahtaisi, jos jokaisen pitäisi makmyös vääriin. Nimen Posti palaut- saa oma jäsenmaksunsa itse omaltaminen Itellan sijaan on tietysti
la tilisiirrolla niin AY:lle kuin kirkolkansallinen uroteko, jonka palkitlekin.
see sama hallitus, joka sen Itellafiaskon siunasikin.
Itse asiassa seuraavaa vuosikymmentä saattaa leimata kaikkien enKaiken järjen mukaan, kun työn
tisten ns. hyvien turvaavien organivaativuusryhmä alenee, pitää pal- saatioiden romahtaminen: YK on
kankin alentua, paitsi ei SAK:n nä- VETOjen vuoksi täysin munaton,
kemyksen mielestä. Suomalaisen
EU ei pysty puolustamaan itseään
käytännön mukaan myös ihan eri
edes maahan tunkeutujilta, vanhat
alan, jolla on voimassa oleva työpuolueet kaatuvat – USA:ssa, Briehtosopimus, on ihan oikein osal- tanniassa, Ranskassa se on jo talistua ns. tukilakkoon. Taas makpahtunut, ja Suomi tulee perässä
VALIMOVIESTI 4/2019

demarien ja maalaisliiton hiipuessa.
Toisaalta autoritäärisesti johdetut
maat lisääntyvät: Vuosi 2018 oli taas
ensimmäinen vuosi pitkään aikaan,
jolloin autoritäärisissä maissa asui
enemmän maapallon ihmisiä kuin
demokratioissa. Tässä samassa mylläkässä voi haihtua myös
AY-liikkeen hurmahenki.
Van toinen suuntaus voikin olla
se, että syntyy uusia entistä agressiivisempia lyhytkestoisia keltaliiviaatteita kuin sieniä sateella
asiasta kuin asiasta. Vähintään joka toinen vuosikymmen nuorison
pitää omat kultturivallankumouksensa ja Vanhan valtauksensa tehdä. Useimmiten siitä ei hyvä seuraa: meneillä oleva Hongkongin
hurmos saattaa muuttua Pekingin
rauhanaukion traumaksi. Siitä onkin Herra Xin sitten helppo siirtyä
Taiwanin pelastamiseen – aivan kuten veli Vladimir teki Krimillä. Van
mitä tekee ns. kansainvälinen yhteisö – seuraa katseella sivusta, kun ei
muuta voi – ehkä Sale vähän paheksuu kavereita.
Ps. Ja taas leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä – van kevyellä huumorilla kuitenkin.
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KONEISTUSTYÖT
PAIKAN PÄÄLLÄ
KONEPAJA
LEVITYSTELATEHDAS
ON-SITE-PALVELUT
TERÄSVALIMO
PRONSSIVALIMO

— KONEISTUKSET
— PINNOITUKSET
— KORJAUKSET
— KUNNOSSAPITOTYÖT
42

WWW.TEVO.FI
08 265 8800 | tevo@tevo.fi
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RIVI-ILMOITUKSET
ERIKOISVALU HALMELA OY
Kartanonlenkki 51
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311
Faksi (019) 689 3333
www.erikoisvalu.fi
INS.TSTO. AX-LVI OY
PL 428
33101 TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.ax.fi
KETO SOFTWARE OY
Ohjelmistoratkaisut
Kari Teräsniska
Puhelin 0400 730 630
www.improlity.com
LAPUAN VALU
Kiviristintie 20
62100 LAPUA
Puhelin (06) 433 1731
Faksi (06) 433 2731
Rautavalua jo
1800-luvulta lähtien.
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MALLIVARUSTE KOSKI OY
Maakunnantie 2
27430 PANELIA
Puhelin (02) 8647 465
Faksi (02) 8647 465
MIILUCAST OY
Merikatu 7
92100 RAAHE
Puhelin 010 5856200
www.miilucast.fi
NOVACAST OY
Valimotie 1
33960 PIRKKALA
Puhelin (03) 368 5180
Faksi (03) 368 1251
www.novacast.fi

ULEFOS OY /
NIEMISEN VALIMO
Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 3156 640
www.niemisenvalimo.fi
WWW.SVY.INFO
SUOMEN VALIMOMUSEO
Tehtaanpuisto, 03601 KARKKILA
Puhelin (09) 4258 3674
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi
Muista museokauppa!

PEIRON OY
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
Puhelin 020 750 9400
www.peiron.fi
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SUOMEN VALIMOTEKNISTÄ YHDISTYSTÄ TUKEVAT YRITYSJÄSENET
Yritys / Osoite / Puhelinnumero / www.sivut tai sähköpostiosoite
Oy Aga Ab
Itsehallintokuja 6, 02600 ESPOO
010 2421, www.aga.fi
Alteams Finland Oy
PL 91 (Yritystie 1)
40351 Jyväskylä
0201 339 500, www.alteams.com
ASK Chemicals Scandinavia Ab
Box 22, SE-125 21 Älvsjö
+46 70 563 0326
www.ask-chemicals.com
Beijer Oy
Elannontie 5, 01510 VANTAA
(09) 6152 0550, www.beijers.fi
Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
(08) 410 5600, www.betker.fi
Calderys Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
0207 680 600, www.calderys.fi
Componenta Finland Oy
Panuntie 4
00610 HELSINKI
010 403 00
www.componenta.com
Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 28 D
00211 HELSINKI
(09) 682 1544, www.diaco.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
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Finfocus Instruments Oy
Lepolantie 16
00660 HELSINKI
010 328 9980
www.finfocus.fi36

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

Heraeus Electro-Nite

LeinoCast Oy
Leinonkatu 5, 24100 SALO
(02) 77500, www.leinocast.com

International N.V.
Hitsaajankatu 20
00810 HELSINKI
050-326 4793
Johanna.Bartsch@heraeus.com
Insinööritoimisto
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101 TAMPERE
(03) 2680 111, www.ax.fi
Karhulan Valimo Oy
Pajatie 91
48600 KOTKA
www.karhulafoundry.com
Karhuvalu Oy
Hitsaajantie 40
26820 RAUMA
(02) 634 1400
info@karhuvalu.fi
Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
SE-191 02 SOLLENTUNA
www.karlebo.se
Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600 KARKKILA
(09) 225 9281, www.malliapu.fi
Keskipakovalu Oy
Lastikankatu 21
33730 TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.fi
Kiteen Malliveistämö
Aki Mämmi Oy
Ruukkitie 1
86200 Tohmajärvi
0500 685884
www.kiteenmalliveistamo.fi

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 MuotoPuoli Oy
Akkutie 4
00770 HELSINKI
www.muotopuoli.f
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
Peiron Oy
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
020 750 9400, www.peiron.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
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Rolls-Royce Oy Ab
PO Box 220, 26101 Rauma
(02) 83791
yrjo.lehtinen@rolls-royce.com

Suomivalimo Oy
Parkatintie 31, 72140 IIsalmi
www.suomivalimo.fi
Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.fi

Romukeskus Oy
Päivöläntie 31
00730 Helsinki
(09) 3505 780
www..romukeskus.fi

Tekmur Oy
Jokisentie 167
05200 RAJAMÄKI
(09) 8386 4300
www.tek-mur.fi

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

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

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

Tevo Lokomo Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE

Sibelco Nordic Oy Ab
Mikkelänkallio 3
02770 ESPOO
010 217 9800
www.sibelconordic.com

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

TAPAHTUMA0
KALENTERI 202

opäivät, Tampere

6.-7.2.2020 Opint

ri, Tampere

nkäytön seminaa

lu
Keväällä 2020 Va

okous, Salo

2.10.2020 Vuosik
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MEDIAKORTTI
Valimoviesti

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti
JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry
Finlands Gjuteritekniska Förening rf

OSOITE
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

LEHDEN VERKKOSIVUT
http://svy.info/valimoviesti.html

PUHELIN
040 – 834 8088

LEVIKKI JA PAINOS
Valimoviesti tavoittaa pääosan valimoiden toimihenkilöistä,
malliveistämöistä, valimoiden laite-ja raaka-ainetoimittajista
sekä osan valun käyttäjistä. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Painosmäärä n. 700 kpl/lehti.
AINEISTOT JA AIKATAULUT
Numero

Aineiston jättöpäivä

Lehti ilmestyy viikolla

2

10.5.

23

3

20.8.

38

4

10.11.

50

1

10.2.

11

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 210 x 270 mm
Värillinen
AINEISTOT JA ILMOITUSMYYNTI
Jani Isokääntä p. 040 834 8088, jani.isokaanta(at)svy.info
HINNASTO:
Sivua
Hinta,€

Koko, lev x kork, mm

1
½
¼
Rivi

175 x 225
175 x 110
85 x 110
85 x 30

570
350
220
75

Huom! Koko sivun ilmoitukseen on tehtävä 2mm leikkuuvarat.
Mikäli haluat useamman sivun, ota yhteyttä ilmoitusmyyntiin.
Mediakortissa esitetyt hinnat ovat alv 0 %.
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Parasta putsaamoon
Sen lisäksi, että ASK:n maan mainiot syötöt vähentävät
reippaasti putsaamon työtaakkaa, tarjoaa Lux lukuisia
mielenkiintoisia ratkaisuja prosessin loppupään tehostamiseksi:
1. Saksalaisen F+K:n paineilmatoimiset vasarat ja rälläkät
putsaamoon. Ellei erinomainen laatu ja sopiva hinta vielä
riitä, niin tiedoksi, että kaikki F+K:n iskulaitteet on saatavana
varustettuna käsille hellävaraisella tärinänvaimennuksella.
Loistava valinta, jos haluat suojata työntekijöitäsi
valkosormisuudelta työskentelytehokkuutta vähentämättä!

www.froelich-kluepfel.de

2. Clansman Dynamicsin paineilmatoimiset vasarat ja
manipulaattorit eivät jätä ketään kylmäksi, hae vaikka
Youtubesta sanalla ”CC2000 Riser Knock Off Hammer”.
3. QD Roboticsin monipuoliset automatisoidut ratkaisut valujen
putsausta ja kiillotusta varten. Moni kävikin kuolaamassa
näitä GIFA:ssa – ota yhteyttä, jos putsaamon
läpimenoaikojen nopeutus kiinnostaa!

Toimisto
Tulkinkuja 3
02650 Espoo
Puh 09 622 0550
info@lux.fi, tilaukset@lux.fi
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Varasto
Kuusimäentie 2
01900 Nurmijärvi
Puh 09 854 3401
varasto@lux.fi

www.qdrobotics.com

www.lux.fi
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