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Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys
The Welding Society of Finland

SHY:N LAHDEN PAIKALLISOSASTO 60 VUOTTA
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys
onnittelee Lahden paikallisosastoa,
sen hallitusta, jäseniä ja yhteistyökumppaneita 60 -vuotisen toiminnan
johdosta. Lahti on järjestyksessä neljäs
SHY:n paikallisosastoista. Se on perustettu
maaliskuussa 1956. Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys oli perustettu 7 vuotta
aiemmin vuonna 1949 Helsingissä. Lahden paikallisosastolla on ollut merkittävä
rooli koko yhdistyksen kehityksessä 50
-luvulta nykypäiviin.
Parin vuoden harkinnan jälkeen koolle
kutsuttuun perustamiskokoukseen vuonna
1956 osallistui yhteensä 65 asiantuntijaa,
pääosin Lahden seudulta, mutta myös
Helsingistä ja Tampereelta. He seurasivat esityksiä, joiden teemat ovat meille
tuttuja vielä 60 vuoden jälkeen: Suurriittoisuuspuikkojen ja syvätunkemapuikkojen
hitsausta nopeuttava vaikutus. Kaasuhitsauksen nestemäisen juoksutteen käytön
aikaansaama hitsausnopeuden kasvu,
hyvä tunkeuma, hitsin kaunis ulkonäkö ja
puhtaus. Asetyleenipullojen valmistus.
Markkinoita valtaavat uuden tyyppiset
hitsaustasasuuntaajat. Tekniikka ja termit
ovat joltain osin muuttuneet, mutta
tavoitteet ovat edelleen pitkälti samat:
kustannustehokkuus, hitsausnopeus,
laadunhallinta ja teknologian kehityksen
seuraaminen. Perustamiskokouksesta raportoivat Hitsaustekniikka -lehdet 2/1956
ja 1/1957.
Lahden paikallisosaston historiasta nousee yksi nimi ylitse muiden – Kemppi. Paikallisosaston perustavassa kokouksessa
valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi
yrityksen tuolloinen toimitusjohtaja Martti
Kemppi ja sihteeriksi häntä myöhemmin
toimitusjohtajaksi seurannut Veikko Suur-

munne. Tämän jälkeenkin on yrityksen
edustus paikallisosaston hallinnossa ollut
kattava. Myös valtakunnallisella tasolla
on Lahden paikallisosaston ja Kempin
rooli ollut merkittävä. Toimitusjohtaja
Jouko Kemppi toimi SHY:n hallituksen
puheenjohtajana vuosina 1987- 1995 ja
varatoimitusjohtaja Lauri Kärävä vuosina
1996–2001. Mainittava on myös pitkä
yhteistyö yhdistyksen Hitsaustekniikka-lehden kanssa. Ensimmäiset silloisen
Kemppi-koneiden ilmoitukset löytyvät
lehdestä jo pari vuotta ennen Lahden
paikallisosaston perustamista.
Metsä- ja prosessiteollisuuden ja muiden
koneiden ja kulkunevojen valmistus on
ollut Lahden alueella vahvaa jo vuosia. Merkittävimpiä metalliteollisuuden
yrityksiä alueella ovat esimerkiksi Andritz
Oy, Halton Oy, Heatmasters Group Oy,
Inspecta Tarkastus Oy, Kemecweld Oy,
Levypyörä Oy, Makron Oy, Peikko Finland
Oy, Plc Uutechnic Group Oyj, Raute Oyj,
Sandvik Mining and Construction Oy,
Stala Oy ja Stalatube Oy. Lahdessa ja sen
ympäristössä sijaitseekin siten huomattava määrä kansantaloudellisesti tärkeitä
vientiteollisuuden yrityksiä.
Tänään yli kuusikymmentä vuotta paikallisosaston perustamisen jälkeen meillä on
ilo ja kunnia juhlia Lahden paikallisosastoa
ja sen 60 -vuotista historiaa.
Hallituksen
puheenjohtaja
Ismo Meuronen
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry
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Mikko Jauhiainen

Puheenjohtaja, SHY Lahden Paikallisosasto
mikko.jauhiainen@kemppi.com

PUHEENJOHTAJAN TERVETULIAISSANAT
Mikäli tämä julkaisu on tavoittanut
juuri sinut, on suuri todennäköisyys että olet osana Lahdessa 1415.4.2016 järjestettäviä Hitsaustekniikkapäiviä sekä juhlistamassa SHY
Lahden paikallisosaston 60-vuotista
matkaa nykypäivään.
Näin ollen haluan toivottaa teidät itseni
ja koko Lahden paikallisosaston puolesta
lämpimästi tervetulleeksi.
Itse ohjelman lisäksi olemme pyrkineet kokoamaan tähän juhlajulkaisuun historiikkia
vuosien varrelta, niin kuvien kuin henkilöiden osalta, mutta myönnettävä on että se
on osoittautunut melkoisen haastavaksi
tehtäväksi. Materiaalia tiedetään olevan
mutta missä, lieneekö syynä että kaikki
pitäisi olla sähköisessä muodossa ja perinteiset mapit hautautuvat yhä syvemmälle
arkistoihin.

den tutustua moniin hitsauksen parissa
vaikuttaviin ja työskenteleviin yrityksiin
ja ihmisiin. Päällimmäisinä tapahtumina
paikallisosaston toiminnasta tulee mieleen
yhteistuumin Saimaan paikallisosaston
kanssa järjestetyssä ekskursiossa, Pietarissa sekä Saarenmaalla, josta täytyy
sanoa että erittäin mukavaa on ollut.
Vastaavia tilaisuuksia odotan innolla lisää,
ja uskon että nimenomaan yhdessä tekeminen olisi yhtenä avaintekijänä tulevaisuutta ajatellen.

Jäsenistön aktivoiminen on osoittautunut
haastavaksi, mikä on sinällään ymmärrettävää kun hektinen elämän rytmi niin
työssä kuin vapaa-ajalla on lisääntymään
päin. Tästä huolimatta mainittakoon
kun kokosimme Hitsaustekniikkapäivien
seminaariin luennoitsijoita, niin meillä olisi
ollut enemmän puhujina kuin mitä aika
Tästä huolimatta materiaali on saatu
antoi myöten, mikä puolestaan osoittaa
kasaan, ja siitä iso kiitos kuuluu jäsenille
että mielenkiintoa on kuin käytettävissä
kuin myös erityisesti SHY Lahden senion oikeanlainen kanava. Mikäli teillä herää
oriklubille, joka omatoimisesti osallistui
mieleen tapoja joilla te olette saaneet
meidän vuosikokoukseen tarjoten apua
aktivoitua jäsenistöänne, niin olemme eritjuhlan ja ohjelmalehtisen laatimista
täin vastaanottavaisia hyville ideoille.
varten. Erityisen suuri kiitos kuuluu myös
Toivon että seminaaritilaisuus, kuin itse
yrityksille mainostuesta, luennoitsijoille,
60-vuotisjuhla sekä perjantain yritysvieraiSHYn pääyhdistykselle, Kemppi Oy:lle ja
lut takaavat Teille osallistujille mieluisan
Makron Oy:lle vierailumahdollisuudesta
kokemuksen Lahdessa sekä mahdollisuusekä kaikille järjestelyissä mukana olleille. den tutustua ja tavata saman mielenkiinHuolimatta siitä että olen itse ollut muka- non omaavia henkilöitä. Kiitos vielä kerran
na SHY toiminnassa vasta vajaan 6 vuotta, kaikille ja mukavaa Juhlapäivää!
on se mielestäni työni lisäksi antanut paljon arvokasta lisätietoutta hitsauksesta,
sen ympärillä tapahtuvasta kehityksestä
ja haasteista sekä tietenkin mahdollisuu-
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KOVAN LUOKAN
OSAAJAT
Barona on kumppanisi kaikissa työelämän vaiheissa.
Liitämme yhteen oikeat osaajat oikeisiin tehtäviin.
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Hitsaustekniikka´16
LAHDEN PAIKALLISOSASTO 60-VUOTTA /
SHY:n VUOSIKOKOUS 14 ̶15.4.2016, LAHTI
Ohjelma:

Torstai 14.4.2016 Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone
08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Tilaisuuden avaus
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry:n puheenjohtaja, Ismo Meuronen,
toimitusjohtaja Meuro-Tech
09.15 SHY ry:n Lahden osaston puheenvuoro
puheenjohtaja Mikko Jauhiainen, Area Sales Manager, Kemppi Oy

09.30 Lähtökohtana yritysten tarpeet ja ideat
Jari Tiikkanen, liiketoimintakehittäjä, Lahden Seudun Kehitys ry LADEC OY
10.00 Mekanisoitu- ja automatisoitu hitsaus – Kempin ratkaisut
Olli-Pekka Holamo, Product Manager, Automation, Kemppi Oy
10.30 Tauko

10.45 Isojen tilojen savunsuodatus, hitsaavan konepajan ongelma
Antti Palomäki, toimitusjohtaja, AirWell Oy
Nykytilanne, tyypilliset ongelmat ja niiden syyt
Lainsäädäntö ja sen soveltaminen
Mihin tulisi kiinnittää huomiota ja miksi
Esimerkinomaisia ratkaisutapoja perusteluineen
11.15 Esimerkkejä Automaatio ratkaisuista
Heikki Volotinen, toimitusjohtaja, Kemecweld Oy

11.45 SFS-EN 1090-2 vaikutukset PK –konepajatuotannossa
Pirkka Mellanen, projektipäällikkö, laatuasiat, koneinsinööri, Lahden Tasopalvelu Oy
12.15 Lounas

13.15 Hitsauskoordinaattorin viime vuosien kenttäkokemuksia
Petteri Souru, IWE, IWI-C, Souru Oy

13.45 Lujien TMCP – terästen käyttö koneenrakennuksessa painopisteenä
hitsaus ja hitsattavuus
Kari Lahti, Sales Manager, Dillinger Nordic AB

14.15 Iltapäiväkahvit

15.15 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään suomessa
Pentti Lemettinen, toimitusjohtaja, Levypyörä Oy

15.45 Päätössanat
Jouko Lassila, toiminnanjohtaja, Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry
Tilaisuuden puheenjohtajina toimivat hallituksen puheenjohtaja Ismo Meuronen ja toimitusjohtaja Jouko Lassila, Suomen Hitsausteknillinen yhdistys ry
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16.00

SHY ry:n vuosikokous
Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone
SHY ry:n sääntömääräinen vuosikokous on kaikille jäsenille avoin.

19.00

Iltatilaisuus ja Illallinen
Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Hämesali
Juontaja Ville Lahtinen
Iltatilaisuuden avaus: Ismo Meuronen ja Mikko Jauhiainen
Juhlapuhe: Teresa Kemppi-Vasama
Ohjelmaa – Ansiomerkkien jako – Illallinen – Musiikkia

YRITYSVIERAILUT
Perjantai 15.4.2016, klo 8.45 – 13.00
Makron Oy, Hollola
Kemppi Oy, Lahti
Yritysvierailukuljetukset lähtevät Solo Sokos Hotel Lahden
Seurahuoneen edestä klo 8.45

ANSIOMERKKIEN SAAJAT 2016:
SHY:n hallitus on myöntänyt Prof. Veli Kujanpäälle
kultaisen kunniamerkin kansallisesti merkittävästä ruostumattomien terästen hitsauksen ja sädehitsausja laserleikkaustekniikan aloilla tehdystä työstä sekä
maamme edustamisesta IIW:ssä ja muilla kansainvälisillä
foorumeilla.
SHY:n hallitus on kutsunut Prof. Jukka Martikaisen yhdistyksen kunniajäseneksi n:o 15 huomionosoituksena
erittäin ansiokkaasta työstä hitsaustekniikan kehittämiseksi sekä ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi opetuksen, tutkimuksen, koulutuksen, sekä
paikallisosastotoiminnan alalla.

Hopeinen ansiomerkki:
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

1405751
1401374
1405395
1401306
1407212
1407745

Petteri Jernström
Pekka Pasanen
Pasi Raekorpi
Veikko Karjalainen
Kirsi Sillanpää
Mikko Jauhiainen

Kultainen ansiomerkki:
jäsen 1403064
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Rauli Rapo

Historian havinaa vuosien varrelta:
Lahden paikallisosaston perustava kokous

Lahteen oli kutsuttu 1.3.1956 kaikkia
hitsauksesta kiinnostuneita perustamaan
Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen
Lahden paikallisosastoa. Kutsun oli kuullut
n. 65 henkilöä, joiden joukossa oli myös
yhdistyksen jäseniä Helsingistä ja Tampereelta.

elävöitetyn esityksen asetyleenipullojen
valmistuksesta. Lopuksi esitelmöi dipl.ins.
Suurmunne hitsaustasasuuntaajista ja totesi tällä uudella tasavirtalähteellä olevan
erittäin monia hyviä puolia, jotka tekevät
täysin ymmärrettäviksi sen nopean leviämisen Amerikassa ja Keski-Euroopassa.

Ins. Alaranta Tampereelta, joka oli kokouksen puheenjohtaja, totesi katepuheessaan
uudelle paikallisosastolle, että hitaiksi
moititut hämäläiset jälleen osoittaneet
tuon väitteen epäoikeuden, sillä perustettu paikallisosasto oli jo toinen hämäläisten
perustama.

Perustamisvuoden 1956 muu
toiminta:

Lahden paikallisosaston hallitukseen
valittiin seuraavat: puheenjohtaja ins. M.
Salomaa, varapuheenjohtaja toim.joht. M.
Kemppi, jäsenet: dipl.ins. P. Mustakallio,
dipl.ins. J. Rantama, toim.joht. A. Vaahto,
ins. U. Alvesalo, tekn. H. Aho, tekn. L. Väisänen. Hallitus valitsi sihteerikseen dipl.
ins. V. Suurmunnen.
Kokouksessa pidettiin neljä hitsausaiheista esitelmää. Ins. Alaranta kertoili
viimeisistä suuntaviivoista hitsauksen
alalla. Erityisesti hän painosti uusien
hitsauspuikkojen; nimenomaan suurriittoisuuspuikkojen ja syvätunkeumapuikkojen
hitsausta nopeuttavaa vaikutusta. Ins.
Johansson esitelmöi nestemäisen juoksutteen käytöstä kaasuhitsauksessa. Tämän
menetelmän etuina ovat hitsausnopeuden
kasvu, juoksute tulee asetyleenin mukana
hitsauskohtaan, lisäaineen erittäin hyvä
tunkeutuminen pieniinkin rakoihin, hitsin
kaunis ulkonäkö ja hitsin puhtaus kaikenlaisesta kuonasta. Ins. Blank piti elokuvin
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20.4.1956 tehtiin exkursiomatka Tampereen paikallisosaston kanssa Högforsin
tehtaalle Heinolaan, jonka jälkeen oli
esitelmätilaisuus hotelli Salpauksessa
Lahdessa. Esitelmänsä pitivät: Ins. O.
Tuovinen ja se koski hitsauspuikkojen
taloudellisuutta sekä Ins. Y. Laalahti esitelmänsä koskiessa Levy- ja hitsausvikojen
tutkimista ultraäänilaitteella.
12.10.1956 vaalikokouksessa kuultiin seuraavat esitelmät; Ins. Meyer: Alhaislämpöhitsaus, Ins. Schönbeg: Emäspäällysteisen
hitsauspuikon syntyminen ja käyttö. Hallitus kokoontui kyseisenä vuonna 3 kertaa.
SHY:n Lahden paikallisosaston 10-vuotisjuhlat ja vuosikokous pidettiin Hotelli
Salpauksessa 1.3.1067.
SHY:n Lahden paikallisosaston 20-vuotiskokous pidettiin Hotelli Seurahuoneella 23.2.1976.
30-vuotisjuhla pidettiin 8.3.1986 Lahden Seurahuoneen juhlasalissa.
Ohjelmassa oli ennen iltajuhlaa,
tilaisuus Lahden Kaupunginteatterilla,

jossa Juhlapuheen piti puheenjohtaja
Jouko Kemppi. Tilaisuudessa jaettiin
myös reliefit, jonka jälkeen seurasi
esitys: ”Tänä iltana St. Carmen”.
Tämän jälkeen väki siirtyi linja-autokuljetuksella Lahden Seurahuoneen
juhlasaliin jossa puheen piti toim.joht.
Kari Elo. Ohjelmassa seurasi illallinen,
Mikko Alatalo show sekä tanssia.

40-vuotisjuhla pidettiin niin ikään Lahden Seurahuoneella 8.3.1996. Esiintyjinä silloin olivat Imitaattori- näyttelijä
Jukka Puotila ja hiihtäjä Marja-Liisa
Kirvesniemi.
50-vuotisjuhla pidettiin Hotelli Grandin
Grand Areenassa 27.4.2006. Lahden
kaupungin tervehdyksen esitti Kaupunginjohtaja Tarmo Pipatti.
60-vuotisjuhlien ja seminaarin käsiohjelma on nyt käsissäsi 14.4.2016.
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Muutakin toimintaa on vuosien saatossa
järjestetty.
Esimerkkinä mainittakoon vaikka:

Jamihitsit Lahden Jazztorilla 1997

Sekä Pilkkikilpailut Hämeenlinnassa 1998 Lahti vastaan
Hämeenlinna.
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PARHAAT ONNITTELUT!
Suomen johtava tarkastuslaitos
onnittelee 60-vuotiasta SHY Lahden
paikallisosastoa.
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Valitse viisaasti
Oikeilla valinnoilla voit pitää henkilöstösi osaamisen
ajan tasalla, rekrytoida alasi parhaat uudet kyvyt ja
löytää tarvitsemasi kumppanuudet.
Valitse sopivin koulutus
- IWS (Kansainvälinen hitsausneuvojan) koulutusohjelma
- pätevyyskokeita, PED 97/23/EY
- räätälöity koulutuspaketti tarpeisiinne
- perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.
Lue lisää
www.salpaus.fi/kone-ja-metalliala/aikuisten-koulutus

Yrityksen ja onnistumisen kautta.
www.salpaus.fi
ELGA®-LISÄAINEET TEOLLISUUDELLE
Masinolla on laaja valikoima hitsauslisäaineita
eri sovelluksiin. Seostamattomille, niukkaseosteisille
ja ruostumattomille teräksille tarjoamme:
• hitsauspuikot
• täytelangat
• MIG/MAG-langat
• TIG-langat
• jauhekaarilisäaineet
• keraamiset juurituet
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Masino Welding Oy, puh. 010 8345 500
welding@masino.fi, www.masino.fi

SENIORIKLUBIN KUULUMISIA

Lahden paikallisosaston Senioriklubilaisilla on myöskin kiirettä
pitänyt.
2016:

Klubimestari: Alpo Salo

Jäsenmäärä:

noin 60 henkeä (2015)

Klubisihteeri: Pekka Pasanen (huhtikuu 2016 asti tehtävää hoitaa Erkki
Petlin)

Esimerkkinä aktiivisuudesta tulevaisuudessakin on toimintasuunnitelma vuodelle 2016
5.1.2016

Vuosi käynnistettiin lounastapaamisella Ravintola Männyssä.
Paikalla 8 henk.
2.2.2016
Lounastapaaminen Itä-Häme
talolla Heinolassa. Paikalla 11
henk.
Vuoden ensimmäinen yritysvierailu: Heinolan Sahakoneet Oy,
isäntänä Jouni Perälä.

15.3.2016
Yritysvierailu: Borealis Polymer Oy,
Porvoo, isäntänä Jouko Mäkelä.
Matkalle oli ilmoittautuneita 11 henk.

5.4.2016

Lounastapaaminen: Ravintola Mänty

6.9.2016

Lounastapaaminen: Ravintola Mänty, jolloin toimintasuunnitelmaa laajennetaan loppuvuodelle 2016.

3.5.2016

Lounastapaaminen: Ravintola Mänty

Vuonna 2015 mainittakoon yritysvierailu: 3.3.2015 Koskinen Oy
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Ja on sitä tapailtu entisinäkin aikoina, kuten Tapio Strandberg
seuraavassa kertoilee:

RIENTOMARSSI KAUPPAHOTELLIIN
Me, sangen, arvokkaat Suomen Hitsausteknillisen yhdistyksen, jäsenet tapasimme kokoontua, Lahden
Seurahuoneelle, vuosikokoukseen
ja kahdesti, vuosittain. Pukeuduimme
oikein puvulla ja solmioilla, olihan tilaisuus
arvostettu, ja sentään Seurahuone. Sinne
kaverini kanssa, tarkistamaan, onko se perinteinen Hämesali nytkin meille varattu.
Ja, aina se sama oli.
Herrat jo asettuvat pitkiin katettuihin
pöytiin, sillä perinteiseen kuuluu, ainakin
lämmin voileipä kahvituksella ja cocnakilla. Jokin mahti firmoista suoritti kertyneen
laskun. Jokainen etsiytyi tutumpaan
joukkoon.
Kokous alkoi. Käsiteltiin sääntömääräiset
asiat. Alkoi myös tarjoilu. Sen kestäessä
saimme nauttia illan laatuisan esitelmän.
Esitelmät aivan alan huippua. Olimme
korkeakoulussa.

riittävän monella oli varattu aikaa, myös
perinteiseen jatkoon. Mars tahtia kohti
Kauppa hotellia, ja lasia oitis pöytään.
Aloimme tähyillä ympärille. Oli vallan
tiedossa: kovin monella Lahtelaisella oli
Kauppis heidän iltakotinsa. Oli ohjelmallisia iltojakin. Sanovat Olavi Virrankin
asustaneen siellä esiintymiskausinaan.
Naapuri pöydissä haahuili hevosnaamaisia, aivan selvästi kanta-asiakas naisia.
Heillä tarkat silmä luokitella meidät oitis.
Lienemme saaneet vain matalan arvosanan. Heillä ajatuksessa, illallinen ja illan
juomat, ja kenties tienistiäkin. Itse kukin
nyt päätti viipymisestä jatkojuhlassa.
Tapio melko pian poistui tästä ihmisen jalostuslaitoksesta kotiin. Näin me
menettelimme vuodesta vuoteen, ja niin
uskollisesti.
06012016
Tapio Strandberg

Loppui sekin juhlan osuus, ja alettiin
tarkastella kunkin iltaloman pituutta. Aina
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TOOLS LAHTI, Kiitokatu 6, puh. 010 5850 380, www.tools.fi

WellCut plasma- ja polttoleikkauskoneet
MITSUBISHI laserleikkauskoneet
KEMPER savunimulaitteet

www.airwell.fi

onnittelee 60-vuotta täyttävää
SHY Lahden paikallisosastoa

hitsaajien ja hitsausmenetelmien pätevöinnit

Teollisuuden mittausja kalibrointipalvelut

www.inspecta.fi | Puh. 010 521 600
asiakaspalvelu@inspecta.com

NDT- ja DTtestauspalvelut

Quality

Laadunvalvonta,
varmistus ja alihankkijoiden arviointi

TRUST & QUALITY

HITSAUSTEKNIIKKALEHDEN ARTIKKELIT
VUONNA 1955 JA 2016
Tämä puhututti vuonna 1955 lopulla
Selostus vuori-ins. S-E Eriksonin kirjoituksesta Hitsaustekniikkalehdessä n:o 5/1955
Hitsattujen laivalevyjen syöpyminen
Korroosio ja sen tavallisin ilmenemismuoto, ruostuminen, aiheuttavat ihmiskunnalle huimaaviin summiin kohoavia vahinkoja. Ne toimenpiteet eivät maksa vähiten,
joihin on pakko ryhtyä näiden vahinkojen
torjumiseksi, sikäli kuin se ylipäänsä on
mahdollista. Amerikkalainen tutkija H.H.
Uhlig laski v. 1949, että korroosiovahingot
ja ruostesuojamaalaus maksavat Yhdysvalloille n. 6000 milj. dollaria vuodessa.
Samanaikaisesti laskettiin Iso-Britanniassa vastaavat kustannukset n. 10 kertaa
pienemmiksi ts. n. 200 milj. punnaksi
vuodessa, mikä sekin on varsin huomattava summa.
Näin ollen on selvää, että korroosioilmiö
vaikuttaa oleellisesti ihmiskunnan hyvinvointiin, mistä syystä kaikkia korroosiovahinkojen pienentämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä on tervehdittävä tyydytyksellä.
Eri tahoilla maailmaa työskennelläänkin
nykyisin uupumatta korroosioilmiön luonteen selvittämiseksi sekä sellaisten toimenpiteiden löytämiseksi, jotka huokealla
ja tehokkaalla tavalla estävät turmiollisen
syöpymisen.

johtava nestefaasi, elektrolyytti. Alemman
sähkökemiallisen potentiaalin omaavaa
metallifaasia kutsutaan epäjalommaksi,
ja se muodostaa anodin eli liukenevan
navan. Sen ja nesteen rajapinnassa
vapautuu metalli-ioneja, jotka vaeltavat
liuokseen. Tällöin syntyy sähkövirta –
vapautuneet elektronit siirtyvät johtavan
metallisen kosketuksen kautta toiseen
metallielektrodiin, positiiviseen napaan
eli katodiin. Katodiin saapuneet elektronit reagoivat rajapinnassa elektrolyytin
kanssa, jolloin pinnalle saostuu erilaisia
korroosiotuotteita. Syntyneen elementin
sähkömotorinen voima määräytyy lähinnä
metallifaasien potentiaalieron perusteella.
Nk. elektrolyyttinen jännitysketju antaa
niin ollen viitteitä siitä, missä systeemissä
nopea syöpyminen on odotettavissa.

Todellisuudessa syöpymisen voimakkuus
määräytyy kuitenkin yksinomaan läpikulkevan virranvoimakkuuden mukaan.
Jos anodin vapaa pinta on suhteellisen
pieni verrattuna katodin pintaan, tulee
virrantiheys olemaan anodilla suuri, ja
tällöin korroosiovaikutuskin on erittäin
keskittynyttä. Samoin käy, jos nestefaasin sähkönjohtokyky on huono. Näissä
Korroosiota esiintyy missä tahansa, missä olosuhteissa vaikutus kohdistuu erityisesti
metallifaasien rajapinnan viereiselle kametallikappaleen pinnalle voi muodospealle alueelle. Huomattakoon, että myös
tua galvaaninen elementti. Tähän taas
vaaditaan kolme tekijää. Ensiksi vaaditaan monet metallioksidit ovat sähköä johtavia,
ja tavallisesti niiden sähkökemiallinen
kaksi toisistaan poikkeavaa metallista
potentiaali on huomattavasti jalompi kuin
ainetta – metallifaasia – joiden välillä
vastaavien metallien. Esim. ruostumattovallitsee sähköä johtava kosketus ja joilla
mien terästen käyttökelpoisuus perustuu
on erilaiset sähkökemialliset potentiaalit.
Toiseksi vaaditaan kummankin metallifaa- itse asiassa juuri tähän seikkaan. Niiden
pinnalla sijaitsevan oksidikerroksen on
sin kanssa kosketuksissa oleva, sähköä
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kuitenkin ehdottomasti oltava tiivis ja
koossapysyvä, ja sillä täytyy myös olla
kyky määrätyissä olosuhteissa muodostua
uudelleen, jos se on päässyt vahingoittumaan. Korroosioväliaineena voi toimia
mikä tahansa sähköä johtava neste tavallisesta vedestä voimakkaasti syövyttäviin
happoihin saakka. Myös ilmasta metallikappaleen pinnalle eroava kosteus voi
erinomaisen hyvin toimia elektrolyyttinä.

nimittäin, ettei mikään laivanpohjaväri
voi täysin estää merivettä tunkeutumasta
teräksen pinnalle ja saattamasta käyntiin
edellä kuvattua korroosioprosessia. Maalatun levyn syöpyminen tulee sen tähden
olemaan samanlaista kuin maalaamattoman levyn, vaikkakin syöpymisnopeus on
huomattavasti pienempi.

Usein on esitetty, että hitsiaineen – ja
nimenomaan tiettyjen hitsiainetyyppien –
potentiaali poikkeaisi runsaasti tavallisen
Valurauta- ja teräskappaleissa tapahtuu
laivalevyn potentiaalista ja että tämän
usein voimakasta ruosteenmuodostusta,
seurauksena syntyisi voimakas korroovaikka niillä näennäisesti on yhtenäinen
siovaikutus. Viime vuosina tapahtunut
koostumus, eivätkä ne ole kosketuksisvoimaperäinen tutkimustyö on kuitenkin
sa muiden metallien kanssa. Sellaisissa
osoittanut, että vaikka teräslevyn ja
tapauksissa korroosio aiheutuu pienistä
hitsiaineen välillä vallitseekin mitättömän
paikalliselementeistä. Niissä katodiset
osat muodostuvat pinnalla sijaitsevista ok- pieni potentiaaliero, on suurin vaara toisideista, esim. valssaus- tai hehkuhilsees- saalla. Tämä on se potentiaaliero, joka valtä, grafiittikiteistä, karbideista ja vieraista litsee pinnassa sijaitsevan hehkuhilseen
aineista kuten noesta sekä niistä alueista, sekä levy- ja hitsiaineen välillä. Hehkuhilse
on nimittäin huomattavasti jalompaa kuin
joihin ilman hapella on vapaa pääsy.
levy tai hitsiaine, mistä syystä voimakAnodiset osat taas muodostuvat pintaokkain korroosiovaikutus kohdistuu osaksi
sidikerroksen halkeamien ja huokosten
kohdille paljastuneeseen metalliin, minne suojaamattomiin hitsipalkoihin, käytetystä
hitsauspuikosta riippumatta, sekä osaksi
ilman hapella ei ole vapaata pääsytietä.
niihin levynosiin, jotka jostain syystä ovat
Kaikki korroosion torjumistoimenpiteet
pyrkivät estämään galvaanisten element- paljaina. On oivallettava, että hehkuhilseen täydellisellä poistamisella laivaletien muodostumista tai vähentämään
vystä on mitä suurin merkitys. Lienee
niiden toiminnan seurauksia. Tavallisin
järkevintä käyttää laivanrakennukseen
toimenpide on maalaus, jolloin metalli
ainoastaan sellaista levyä, josta hehkuhilpyritään suojakerroksella erottamaan
se on täysin poistettu joko peittauksella
korroosioväliaineesta. Eräs korroosiota
tai hiekkapuhalluksella. Haluttaessa voiestävä vaikutus saadaan aikaan siten,
daan luonnollisesti menetellä myös siten,
että kappaleeseen johdetaan ulkoapäin
että runko hiekkapuhalletaan juuri ennen
sähkövirta, jonka suunta on galvaanisen
maalausta.
elementin virralle vastakkainen. Voidaan
myös menetellä siten, että rakenteeseen
Hitsattujen laivojen korroosiobropleeman
kiinnitetään sähköä johtava epäjalompi,
käsittelyssä on siis tärkeintä, että rungon
esim. alumiininen tai sinkkinen kappale,
maalaus suoritetaan puhdistetulle ja
jolla on rakenteen kannalta toisarvoinen
merkitys. Tällöin syöpymisvaikutus siirtyy hehkuhilseestä vapaalle pinnalle. Vasta
tähän kappaleeseen. Molemmista viimeksi tämän jälkeen voidaan lähteä keskustelemaan niistä eittämättömistä, mutta
mainituista toimenpiteistä käytetään
yhteistä nimitystä katodisuojaus. Valitetta- hyvin pienistä potentiaalieroista, jotka
vasti on todettava, että vielä ei ole pystyt- vallitsevat eri hitsiaineiden välillä, levyn
ty valmistamaan väriä tai lakkafilmiä, joka pintaan tarttuneiden eri hitsauspuikkojen
täysin pitää ilmaa ja vettä. Tällä tosiasialla kuonajätteiden vaikutuksesta sekä muista
on mitä tärkein periaatteellinen merkityk- senkaltaisista sekundäärisistä ilmiöistä.
sensä laivanrakennuksessa. Havaitaan
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Ja tästä puhutaan alkuvuonna 2016
Juha Teräväisen julkaisu hitsaustekniikka-lehdessä n:o 1/2016
Metallien mahdollisuudet 3D-tulostuksessa
Materiaalia lisäävä 3D-tulostustekniikka on luonut uusia mahdollisuuksia metalliosien valmistamiselle
ja monimutkaisten geometrioiden
sarjatuotannolle. Metallin 3D-tulostuksella on tulevaisuudessa laajat
sovellusalueet erityiskohteissa ja
huipputeknisiä ominaisuuksia vaativien metalliosien valmistuksessa.
Metallin 3D-tulostuksella (Direct Metal
Laser Sintering) voidaan valmistaa rakenteita, jotka eivät ole perinteisellä koneistustekniikalla edes mahdollista toteuttaa.
Materiaaleissa löytyy laajasti vaihtoehtoja
kuten ruostumaton teräs ja titaani sekä
esim. kobolttikromi, jota käytetään mm.
lääketieteellisissä kohteissa ja hammasimplanteissa.
Myös perinteisemmät alumiini ja työkaluteräs ovat mahdollisia. Niillä päästään
hyvin kestäviin ja keveisiin rakenteisiin
pienilläkin materiaalipaksuuksilla. Tämä
säästää valmistusmateriaalia varsinkin,
jos tuotteen suunnittelussa on huomioitu
3D-tulostuksen suomat mahdollisuudet.
EOS M280/M290 metallien 3D-tulostuskoneilla voidaan valmistaa yhtenä osana
maksimikooltaan 250mm x 250mm x
325mm kokoisia metalliosia. Valmistuksen
aikana osa kiinnitetään rakennusalustaan
tukiverkkorakenteella, joka poistetaan jälkityöstönä osan puhdistuksen yhteydessä.
Tämä täytyy huomioida jo osan valmisteluvaiheessa ja ajosuunnan valinnassa.
Metallin 3D-tulostuksella on tulevaisuudessa laajat sovellusalueet erityiskohteissa ja huipputeknisiä ominaisuuksia
vaativien metalliosien valmistuksessa.
Siinä voidaan lisäksi käyttää materiaaleja,

jotka eivät muuten olisi edes mahdollisia
soveltaa kyseisissä käyttökohteissa tai
rakenteissa.
Hyvin monimutkaisissa metalliosissa
voidaan käyttää myös painevalutekniikkaan rinnastettavaa kipsimuottitekniikkaa,
jossa 3D-tulostetuilla muo
viosilla valmistetaan kertakäyttöinen
valumuotti. Valumateriaaleina osissa voi
olla joko alumiini tai sinkki, sen mukaan
kumpi on ominaisuuksiltaan sopivampi
käyttökohteeseen.
Tämä valutekniikka mahdollistaa osien
valmistamisen erittäin kustannustehokkaasti, tai myös eri versioiden protovalmistuksen ilman monien koneistettujen
valumuottien valmistusta. Kipsimuottitekniikka mahdollistaa lisäksi erittäin
monimutkaisten kanavistojen ja vastapäästöisten rakenteiden valmistuksen
ilman erillisiä keernoja tai vaikeita muottirakenteita.
Myöskin piensarjatuotanto ovat usein
mahdollisia toteuttaa edullisesti sellaisillekin osille, jotka eivät sovellu perinteiseen
koneistukseen tai metalliosien valutekniikoihin.
Valetut metalliosat ovat hyvin painevaluttujen tuotteiden kaltaisia ja niiden jälkikäsittelyllä voidaan vielä varmistaa osan
toimivuus esim. nestetiiveyttä vaativissa
kohteissa, sekä erilaisilla pinnoitusvaihtoehdoilla saadaan korroosionkestäviä
ALU-rakenteita erittäin vaativiinkin käyttökohteisiin.
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Lahden paikallisosaston puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit v 1956 – 2015:
Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Vuodet

Heikki Mustakallio

1960

1956 - 62

Martti Kemppi

Sakari Raevaara

1965 - 66

Viljo Alaranta

Veikko Suurmunne
Matti Kemppi

Pauli Suurmunne
Matti Kanervisto

Rainer Björklund
Jorma Korkeila
Jouko Kemppi

Raimo Seppälä
Lauri Kärävä

Paul Gustafsson
J. Seppälä

Pekka Tuomi

Paul Gustafsson

Heikki Volotinen
Ari Kangasmäki
Kari Kemppi

Mikko Jauhiainen
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Vuodet

Matti Salomaa

1963 - 64
1967 - 70
1971 - 74
1975 - 76
1977

1978 - 82
1983 - 87
1988

1989 - 90
1991

1991 - 92
1993 - 95

1996 - 2000
2001

2002 - 2007
2008 - 2011
2012 ->

Pentti Kiilholma
Martti Salomaa
Unto Vaahto

Veijo Kauppinen
Erkki Puukko

Raimo Seppälä

Seppo Kettunen
Raimo Seppälä

Matti Kangasmäki
Esa Lahtinen

1956 - 59
1961
1962

1963 - 68
1969 - 73
1974 - 75
1976 - 79
1980 - 85
2003
2005

2006 - 2013
2014 ->

Lahden Paikallis
osaston jäsenmäärät
Sihteeri

Veikko Suurmunne
Sakari Raevaara
Leo Väisänen

Pauli Suurmunne
Lasse Hakoaho
Arto Helin

Pertti Nurmela

Pertti Asikainen
Taisto Järvinen
Jouko Kemppi

Pertti Asikainen

Heikki Volotinen
Pasi Raekorpi

Juha Nykänen

Kirsi Sillanpää

Vuodet

1956 - 62

Vuosi henk

1956

1963 - 64

1957

1967

1959

1970 - 71

1961

1973 - 74

1963

1976

1965

1994 - 95

1967

2001 - 2006

1969

1965 - 66
1968 - 70
1972 - 73
1975

1977 - 93
1996 - 2000
2007 ->

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

44

49

46

56

67

61

74

80

91

105

124

150

155

161

186

225

243

215

220

249

266

253

228

235

245

241

240

237

241

Vuosi henk

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

246

286

286

290

290

Vuosi henk

2014

2015

2016

178

165

160

tilanne 7.4

290

290

262

243

243

242

216

232

230

230

243

238

224

221

220

215

212

209

209

185

180

180

178

178
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VÄLTÄ RISKIT JA TILAA HUOLTO AMMATTILAISELTA.
HITSAUSKONEIDEN HUOLLOT, KORJAUKSET JA VALIDOINNIT
VUOSIEN KOKEMUKSELLA JA
TAKUUVARMASTI!
• Hitsauskoneet • Hitsauslisäaineet • MIG-/TIG-polttimet ja varaosat • Plasma-polttimet ja varaosat.

MYYNTI • HUOLTO • VARAOSAT
Tampereen Pirkka-Hitsi Oy
Vesalantie 20, 33960 Pirkkala
Mestarintie 2, 78200 Varkaus

Puh. (03) 3141 4200
pirkkahitsi@pirkkahitsi.fi
www.pirkkahitsi.fi

