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puheenjohtajan palsta

Mika Valtonen

Gjutåret 2005 har kommit bra igång. Order-
böckerna är stinna och det syns inga tecken på nedgång. 
Snart är den tiden för handen då man försöker samman-
jämka orderstocken och kapaciteten med det obligatoriska 
sommarstoppet och semestrarna.  Före det kommer vi att 
får se ren vattenånga stiga upp från många gjuteriers 
skorstenar även under veckosluten.

Föreningens verksamhet startade i goda tecken när utbild-
ningsdagarna i Ikalis hade rekordmånga deltagare. Där 
framfördes goda föredrag om smältning, infodring av 
ugnar och utrustning under två dagar i sådan utsträckning 
att jag är säker på att fick något nytt. Skolningskommit-
téen hade igen gjort ett gott arbete!

Följande större evenemang är sedan utrikesresan till 
Tjeckien. För oss finländare är objektet säkert intressant 
redan ur konkurrenssynpunkt. När denna tidning utkom-
mer torde platserna redan vara slutsålda, men alltid kan 
man ju fråga.

Annonsförsäljningen till föregående Valimoviesti lycka-
des berömligt.  Hoppas denna utveckling fortsätter och att 
firmorna även i fortsättningen kommer ihåg denna mark-
nadsföringskanal. Medlemsavgifterna har bara delvis 
kommit in, varför jag uppmanar er att gräva fram konto-
numren i detta skede. 

Vår nya ombudsman skulle gärna se en tillbakagång till 
den ”gamla goda tiderna” då det fanns utsedda kontakt-
personer i företagen. Detta skulle underlätta ombudsman-
nen att hålla kontakt med medlemskåren t.ex. vad gäller 
anmälningar till diverse tillfällen då vi kunde få anmäl-
ningar från firmorna i ett paket. Låt oss grunna på detta 
och se vem som vågar slå till först. 

Gjuterimuseets primus motor, Antti Valonen firade i slutet 
av senaste år sin 75 års födelsedag. Föreningen var natur-
ligtvis på plats för att överlåta blommor, sand och järn. På 
sidan 20 en bild av jubilaren då han mottar kärnpaketet. 
Vi önskar ännu en gång hjärtligt gratulera Antti på allas 
vägnar!

Till slut önskar jag alla en god vår och i väntan på studie-
resan arbetsrika dagar. 

Valuvuosi 2005 on lähtenyt käyntiin mukavas-
ti. Tilauskannat ovat edelleen korkealla eikä hiipumisen 
merkkejä ole näkyvissä. Kohta onkin valimoilla edessä 
taas ne normaalit kevätkiireet, jolloin tilauskanta ja kapa-
siteetti yritetään sovittaa pakolliseen kesäseisokkiin ja 
vuosilomiin. Sitä ennen monien valimoiden savupiipuista 
nähtäneen puhtaan vesihöyryn nousua myös viikonlop-
puisin.

Vuosi alkoi yhdistyksemme osalta myönteisesti, kun 
opintopäivillä Ikaalisissa oli ennätysmäärä osanottajia. 
Laadukkaita esitelmiä sulatuksesta, uunien vuorauksista 
ja laitteistoista tuli kahden päivän aikana niin paljon, että 
uskallan sanoa kaikkien saaneen jotakin uutta. Koulutus-
toimikunta oli tehnyt jälleen todella hyvää työtä!

Seuraava suurempi tapahtuma onkin sitten ulkomaan 
opintomatka tsekin maalle, joka on varmasti meille suo-
malaisille mielenkiintoinen kohde jo ihan kilpailumieles-
säkin. Tämän lehden ilmestyttyä paikat ovat jo varmaan 
loppuun myyty, mutta kysyä kuitenkin aina kannattaa.

Valimoviestin ilmoitusmyynnissä onnistuttiin edellisen 
lehden osalta kiitettävästi. Toivottavasti tämä kehitys on 
jatkuvaa ja yritykset muistavat mainion markkinointiväli-
neemme jatkossakin. Jäsenmaksuista on saatu suorituksia 
vasta murto-osa, joten kaivelkaapa niitä tilinumeroita 
esiin viimeistään tässä vaiheessa. 

Uusi asiamiehemme on kaipaillut myös ns. ”vanhaa ai-
kaa” siinä muodossa, että yrityksillä olisi nimetty yhteys-
henkilö kuten ennen muinoin. Tämä helpottaisi niin asia-
miehen työtaakkaa kuin jäsenistöämmekin kun esimer-
kiksi ilmoittautumiset erilaisiin tilaisuuksiin saataisiin 
yhtenä pakettina per yritys. Laitetaan tämä ajatusmalli 
hautomaan ja katsotaan kuka uskaltautuu ensimmäiseksi. 

Valimomuseon voima, Antti Valonen täytti viime vuoden 
loppupuolella kunnioitettavat 75 vuotta. Yhdistys luon-
nollisesti kävi juhlapaikalla luovuttamassa kukkia, hiek-
kaa ja rautaa. Tässä lehdessä sivulla 20 kuva päivänsan-
karista vastaanottamassa keernapakettia. Onnea Antti 
vielä kerran meidän kaikkien puolesta! 

Ja lopuksi toivotan kaikille tulevaa kevättä ja opintomat-
kaa odotellessa työntäyteisiä päiviä.



4 VALIMOVIESTI 1 • 2005

asiamiehen palsta

Ensimmäiset kuukaudet asiamiehenä ovat nyt takanapäin.  
Mielenkiintoista on ollut toimia ja kommunikoida kanssan-
ne arvon jäsenet, seuralaiset, jäsenyydestämme kiinnostuneet 
henkilöt ja monet, monet muut ihmiset, yritykset ja yhteisöt.

SVYn pääkonttorin ja arkisto-osaston muutto pääkaupun-
kiseudulta tänne Keski-Suomeen meni mukavasti, Kari on 
auttanut, kertonut kärsivällisesti uudelleen ja uudelleen 
tärkeimmät asiat sekä opastanut alkuun. Suurkiitos Yliasia-
miehelle näistä tärkeistä istunnoista ja kiitos myös lupauk-
sesta, että vielä tämänkin vuoden aikana olet tarpeen tullen 
käytettävissä yhteisiin talkoisiin tietomääräsi ja kokemuk-
sesi kautta. Kiitos myös SVYn hallitukselle tästä luottamuk-
sen osoituksesta, koetan kaikin tavoin olla luottamuksenne 
arvoinen. Pitkähkö jäsenyyteni yhdistyksen jäsenenä auttaa 
minua alkuun, mutta toisaalta on meillä edessäpäin hyvinkin 
haasteellisia aikoja, kuten yhdistyksillä yleensä. Sadat ja 
taas sadat kerhot ja yhdistykset ja harrasteet taistelevat ih-
misten vapaa-ajasta. Toisaalta nykyihmiset hektisen työelä-
män vastapainoksi arvostavat jatkuvasti korkeammalle aikaa 
”vain” olla kotona perheen kanssa. Siinäpä sitä on haastetta 
SVY:llekin.

Uuden asiamiehen koetinkiveksi muodostui opintopäivi-
en järjestäminen. Homma oli yllättävän työllistävä ja tiu-
kaksi kellotettu – suullisesta palautteesta voin kuitenkin 
päätellä, että valimon sulaprosessien kanssa työskentelevät 
jäsenet lähtivät hyvillä mielin kotimatkalle. Opintopäiviin 
sijoitetulle investoinnille oli saatu lyhyt takaisinmaksuaika. 
Useat käyntikortit vaihdettiin ja illalla tehtiin jo monia si-
nunkauppoja valamisen ohessa. Kiitos ihan kaikille luen-
noitsijoille sekä heidät meille luennoitsijaksi hommanneille: 
Ilman teidän pyyteetöntä aherrusta ja myös rahallisia panok-
sia opintopäivämme ei olisi ollut mitenkään mahdollista 
järjestää. Erityiskiitos kuuluu dipl.ins. Paavo Tennilälle, 
joka kääntämällä lukuisan määrän alkuperäistä tekstiä var-
misti sen, että myös nopea suomenkielinen omaksuminen 
oli mahdollista. Koulutustoimikunta vetäjänsä Juhanin joh-
dolla oli tehnyt kotiläksyt erinomaisesti ja riittävän ajoissa, 
joten vuoden päästä on taas syytä odottaa korkeatasoista, 
kansainvälistä koulutusta.

Opinnäytetyöt tutuksi
Hallitus piti vuoden 2005 ensimmäisen kokouksensa opin-
topäivien jälkeen Ikaalisissa ja sieltä terveisinä seuraavaa:

Valimoviesti-lehden sisältöä edelleen toivotaan monipuo-
lisemmaksi. Tämä varmaan on itsestään selvä asia ja kaik-
kien hyväksymä lähtökohta – kehittyä aina voidaan, hyväs-
täkin voidaan tehdä vielä parempi. Kaikki asiat eivät kiin-
nosta kaikkia, se on selvä, mutta tarjoamalla monipuolista 
sisältöä lehtitoimikunta voi olla jotakuinkin varma, että 
mahdollisimman moni sieltä oman kiinnostuksen kohteensa 
löytää.

Hallitus vahvasti suosittaa nyt käytäntöä, että kaikki 
henkilöt, jotka työnsä puolesta ohjaavat päättötöitä, myös 
velvoittaisivat opiskelijat kirjoittamaan A4–pituisen referaa-
tin lopputyöstään. Tällaisella käytännöllä saavutetaan mo-
nenlaista hyötyä. Oppilaat saavat oivallisen foorumin esit-
täytyä uutena tulokkaana valimoalan keskeiselle päättäjä-
kunnalle. He oppivat kirjoittamaan tiivistä, kiinnostavaa 
tekstiä vaateliaalle asiantuntijayleisölle. Ohjaajat myös 

oppinevat tästä artikkelien stilisoinnista ja joutuvat yhdessä 
miettimään, mikä on artikkelin keskeinen viesti ja ilmaise-
maan sen selkeästi. Lukijakunta, jossa on paljon työnsä 
vuoksi valimoihin ja muuhun työelämään uusia työntekijöi-
tä rekrytoivia henkilöitä, voisivat neljä kertaa vuodessa 
katsastaa, missä nyt oppilaitoksissa mennään.  Tämä käy-
täntö pitäisi saada ulottumaan koulutuksen kaikille tasoille. 
Luulisin kyllä, että aktiiviset päättötyön tekijät suorastaan 
kilpailisivat pääsystä lehtemme sivuille, onko parempaa 
kanavaa kertoa itsestään ja omasta erikoisosaamisestaan?

Jäsenistön mielipiteet esiin
Asiamies (ja myös hallitus) ovat jäsenistöä varten – ei päin-
vastoin. Tämä on tulevan toimintani yksi perusajatuksista.  

Jotta ylimalkaan nämä toiveet ja todellisuus kohtaisivat, 
on tietysti tärkeää tietää, mitä jäsenistö haluaa. Sitä nyt 
lähden selvittelemään. Useissa tilanteissa pyrin ohjaamaan 
keskustelua siihen suuntaan, mitä voitaisiin tehdä vielä 
paremmin, mitä lisää, mitä voisi jättää pois. Tämän mene-
telmän heikkous on se, että näin tulee vain aktiivijäsenten 
mielipide esiin. Monet jäsenet, jotka eivät soita asiamiehel-
le tai eivät käy tapahtumissamme, jäävät ilman huomiota.

Tässä lehdessä sivuilla 37 ja 38 on nyt pienimuotoinen 
jäsenten mielipiteitä kartoittava kysely.  Ole aktiivinen – käy-
tä oikeuttasi kertoa mielipiteesi ja parannusehdotuksesi 
yhdistyksen toiminnasta.

Tämä sama lomake on netissä yhdistyksemme sivuilla, 
voit sen siellä täyttää ja lähettää pienellä vaivalla ja mak-
sutta.  Jos kuitenkin sinun on vaikea päästä yhdistyksemme 
sivuille, pyydän sinua vastaamaan tähän kyselyyn kirjalli-
sesti, repäisemään sivu irti lehdestä ja postittamaan sen 
asiamiehelle.  Näin olet vaikuttamassa – mutta myös muka-
na arvokkaan valimoaiheisen palkinnon arvonnassa.

Jäsenmaksuasiaa
Kevät tuo mukanaan myös yhdistysten jäsenmaksuasiat. 
Kaikki toiminta tuo väistämättä kuluja ja valitettavasti 
toisin päin – toiminta ilman kuluja ei valitettavasti ole 
mahdollista.

Jäsenmaksujen keräämistä kehitetään jatkuvasti jäsenel-
le helpompaan suuntaan. Pankeilla on nykyisin monenlaisia 
instrumentteja tämän asian ratkaisemiseen. Elektroninen 
laskutus tekee hurjaa vauhtia tuloaan!  Ehkäpä siihen emme 
yhdistyksessämme ihan heti mene, mutta useat meistä ovat 
nähneet suurten toimijoiden kiertokirjeitä, että vuonna 2007 
he hyväksyvät vain elektroniset laskut (paperilaskut siis 
roskiinko?). Tämmöistä on kehitys nykyisin ja jopa tämä 
meidän yhdistyksemmekin on pakotettu menemään tähän 
pyörteeseen mukaan. Mikäli sinulla, arvon jäsen on ajatuk-
sia tästä jäsenmaksuperinnästä, soita ihmeessä ja kerro 

Asiamiehen 
asiaa



5VALIMOVIESTI 1 • 2005

SVYn asiamies ja konttori

Olavi Piha / SVY
PL 358 
40101 Jyväskylä
   
Puh. (014) 254051 
Faksi (014) 254052
Gsm (040) 7211220
e-mail: olavi.piha@svy.info 
Pankit: NORDEA 101230-73211 
SAMPO 800010-1782961. 
Asiamiehen tavoittaa parhaiten konttorilta 
maanantaisin ja perjantaisin sekä yleensä aina 
Gsm-matkapuhelimesta. Uusista toimintaan 
liittyvistä asioista sekä hallitukselle esitettävistä 
asioista toivomme saavamme ehdotuksia jäseniltä. 

SVY:n kotisivut  

www.svy.info

mielipiteesi ja rakentava ehdotuksesi tulevaisuutta ajatel-
len.

Tänä vuonna jäsenmaksun voit maksaa oheisella jäsen-
maksulaskulla tai jo aiemmin annettujen ohjeiden mukaan 
suoraan netissä (itse asiassa kyseessä on ihan sama asia).

Tämän toimintakauden jäsenmaksun on maksanut pari-
kymmentä aktiivista jäsentä.  Seuraava teksti ei heitä kos-
keta ja he voivat myös heittää oheisen jäsenmaksulapun 
roskiin.

Tärkeää: kirjoita viitteen kohdalle numerosarja seuraavan 
ohjeen mukaan: 

1. Osoitetarrassasi on viisinumeroinen jäsenkoodisi. Tällä 
numerosarjalla alkaa viite.  Alla olevassa esimerkissä (koh-
ta 3) se on abcde.
2. Sitten kirjoitat numerosarjan 754000, joka on tiliöinti-
osa.
3. Näin muodostuu 11–numeroinen luku, joka on muotoa 
abcde754000.
4. Muistutan myös jäsenmaksun suuruudesta, koska se sinun 
on itse tiedettävä.  Jäsenet EUR 20, veteraanin ja opiskeli-
jajäsenet EUR 10.  Yritysjäsenet saavat erillisessä kuoressa 
myöhemmin postin kautta jäsenmaksulaskun.

Muuta mukavaa lopuksi
Ulkomaan opintomatka on käynyt hyvin kaupaksi, 

kiintiö on lähes täynnä.  Jos olet vähänkään kiinnostunut, 
nyt on vihonviimeinen hetki soittaa asiamiehelle tai suoraan 
Marika Lahtiselle BTI –Nordiciin.  Calle Nybergh kertoo 
matkasta tarkemmin toisaalla tässä lehdessä.

Jäsenhakumenettely on hallituksessa päätetty virta-
viivaistaa nykypäivän olosuhteisiin sopivaksi. Liki 60 vuot-
ta kestänyt suosittelijakäytäntö on päättynyt. Hallituksen 
käsittelyssä asia nähtiin näin, että on oikeudenmukaisempaa, 
että valimoalasta ja valujen käytöstä aidosti kiinnostunut 
henkilö voi liittyä yhdistykseen ilman suosittelijoita (suosit-
telijoiden asemaahan ei ole koskaan määritelty). Nuoret, 
vastavalmistuneet alalle tulevat ihmisethän voivat olla töis-
sä valimossa, jossa käytävällä astelee yhdistyksen jäseniä 
jatkuvasti vastaan tai hän voi olla töissä pienessä suunnitte-
lutoimistossa, jossa ei ole koskaan kuultukaan moisesta 
yhdistyksestä. He ovat kuitenkin molemmat yhtä tervetul-
leita joukkoomme.

Valun Käytön Seminaari 2005 Aulangolla lähestyy ja 
siihen viimeinen ilmoittautuminen on 29.03.2005.  Mutta 
muista varata hotelli jo 18.03.2005 mennessä! Tämä tilaisuus 
kerää noin 200 osallistujaa ja sinne menee SVY myös ker-
tomaan itsestään. Toivokaamme, että osastollamme käy 
kiinnostuneita, jäsenhakulomakkeet käyvät kaupaksi. Torstai-
iltana myös näkee päivänvalon myös yhdistyksen toimintaa 
esittelevä taskuesite. Taskuesite englannin ja saksankielise-
nä lähteekin sitten saman viikon lauantaina ulkomaan opin-
toretkelle jaettavaksi siellä.

Internet on olennainen osa nykymaailmaa, sinne myös 
asiamies on tunkeutunut ja pitää yhdistyksen sivuja ajan 
tasalla. Sinne on tarkoitus merkitä tarkkaan puolen vuoden 
tapahtumat ja siitä eteenpäinkin, jos vain on tapahtumien 
ajankohdasta virallisempi päätöksiä olemassa. Omat kotisi-
vut tarjoavat myös nopean kanavan tiedonkululle (kuten 
suora sähköpostikin, jos tiedät vastaanottajan sähköposti-

osoitteen). Vierailepa nyt sivuillamme, anna myös palau-
tetta niin halutessasi, se on paras tapa kehittää sivujamme. 
Sinne tulee lisää ikoneita; ihan lähiviikkoina ikoni, jonka 
takaa löytyvät asiamiehellä myytävänä olevat tuotteet, eli 
pinssit, aiempien opintopäivien aineistot, mahdolliset myy-
tävät kirjat jne. Nyt ajankohtainen myyntiartikkeli on 
Ikaalisten Opintopäivien luentomateriaali, jota myyn oma-
kustannehintaan + kymppi Yhdistykselle. On monia jäseniä, 
jotka työn tai muun esteen takia eivät päässeet kuulemaan 
näitä yhtätoista huippuesitelmää.  Nyt täydellinen materi-
aali sekä alkuperäisellä että suomenkielellä, värikalvoista 
värikopiot, luennoitsijoiden jakama muu materiaali on vain 
puhelinsoiton takana.

Kiitän ilmoitusmyynnin ohessa haastattelemiani hen-
kilöitä, kiitokset erityisesti niille, jotka ovat lähteneet tuke-
maan tätä yhdistyslehteä. Kaikkien teidän mielipiteenne 
ovat arvokkaat.  Kuten joku minua viisaampi on sanonut: 
”yhdistystoiminta on 85 %:sti tiedottamista”. Tätä väittämää 
on helppo uskoa. Tiedottaminen ja siinä käytettävät välineet 
ovat nyt kaikkien ulottuvilla eri tavalla kuin esimerkiksi 25 
vuotta sitten. Tiedottamisen peruskuvio kuitenkaan ei ole 
mihinkään muuttunut; pitää olla viestin lähettäjä ja viestin 
vastaanottaja ja heidän välillään toimiva yhteys. 

Tavataan tämän lehden sivuilla taas kesäkuussa, siihen 
saakka teille kaikille toivottaa hyvää kevättä;

op
asiamies 
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jäsenuutisia

Olemme saaneet 8 uutta henkilöjäsentä joukkoomme. 
Toivotamme tervetulleeksi seuraavat henkilöjäsenet:
- Hakkarainen, Lasse, laatupäällikkö. 
 Niemisen Valimo Oy
- Hautala, Mauno, myyntipäällikkö. 
 Tikkurila Coatings Oy
- Isokytö, Mika, tuotantoinsinööri. 
 Outokumpu Poricopper Oy
- Kemppinen, Kimmo, projektikoordinaattori.  
 Alteams Oy 
- Koiranen, Jouko, tuotantoteknikko.  
 Metso Foundries Jyväskylä Oy
- Lanne, Rauno, tuotantoinsinööri. 
 Outokumpu Poricopper Oy
- Leskinen, Janne, str-ostaja.  Wärtsilä Finland Oy
- Salmen, Jussi, kehitysinsinööri.  Keycast Oy

Hallitus käsittelee neljä kertaa vuodessa yhdistykselle 
osoitetut jäsenhakemukset ja hyväksymällä jäsenhakemuk-
sen ottaa uudet henkilöjäsenet ja yritysjäsenet.  Helmikuun 
kokouksessa hallitus myös virtaviivaisti hakemista jättämäl-
lä suosittelijat pois. Tämä koettiin sekä tasapuoliseksi me-
nettelyksi että nykyaikaan sopivaksi uudistukseksi.  Uudis-
tuksen uskotaan vaikuttavan niin, että esimerkiksi alalle 
tulleet nuoret kokisivat yhdistykseen liittymisen mahdolli-
simman mutkattomaksi tapahtumaksi.

Palaamme vielä seuraavassa numerossa tarkempaan 
esittelyyn.

Uusia jäseniä 
yhdistykseemme

Paavo Tennilä 
Rahasto 
jakoi stipendejä

Paavo Tennilä Rahastoon tuli vuoden 2005 alussa huomat-
tavan paljon stipendianomuksia.  Kaikille ei ollut mahdol-
lisuutta stipendiä myöntää, vaikka useimmissa oli hyvät 
perusteet.

Perusteellisen käsittelyn jälkeen hallitus jakoi vuoden 2005 
stipendit seuraavasti:

200 €; Tampereen Ammattiopiston, Hervannan koulun va-
lumallivalmistajan parhaalle oppilaalle hyvistä opintosaavu-
tuksista lukuvuodeksi 2003 – 2004. Asiaa hoitaa lehtori 
Kari Pohjalainen.

988 €; toukokuussa 2005 tehtävään valumallivalmistajien 
Ruotsin opintomatkaan. Anomuksen summalla katetaan 
matkan bussikustannukset. Hallitus edellyttää mahdollisim-
man kattavaa edustusta sekä vähintään 6 paikkaa yrityksien 
käytettäväksi. Asiaa hoitaa lehtori Kari Pohjalainen.

1.900 €; CAEF:n opintomatka kesäkuussa 2005 jonkin jä-
senmaan valimoihin. Ajankohta ei ole vielä tarkemmin 
tiedossa. Suomen kiintiö on vetäjä + 3 valimoalan opiske-
lijaa. Hallitus päätti jakaa puolet pyydetystä summasta. 
Lisäksi hallitus edellyttää, että toisen puolen matkalaiset 
hankkivat itse yrityksiltä, oppilaitoksilta tai muilla keinoin. 
Tämä stipendi on käytettävissä vain siinä tapauksessa, että 
opintomatka toteutuu vuoden 2005 aikana.  Asiaa hoitaa 
lehtori Kari Pohjalainen.

200 €; hyvin suoritetusta valimoalan opiskelusta Valaja 3-
luokan valmistuvalle oppilaalle. Asiaa Tampereen Ammat-
tiopistossa hoitaa lehtori Pekka Niemi.

Onnittelut kaikille stipendin saaneille.
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Metso Paper Valkeakoski Oy
PL 125, 37601 Valkeakoski

Puh. + 358 20 482 170
Fax + 358 20 482 171

Metso Lokomo Steels Oy
PL 306, 33100 Tampere
Puh. +358  20  484 146
Fax +358  20  484  4233

minerals

paper
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Vaihtoehtoiset raaka-aineet 
pallografiittiraudan valmistuksessa

tekn.yo. Pekka Olkinuora

TKK:n tutkija Veijo Rauta teki osana vuonna 2002 aloitet-
tua valimoiden kehitysohjelmaa selvityksen vaihtoehtoisis-
ta raaka-aineista pallografiittiraudan valmistuksessa ja 
esitteli selvityksen tuloksia SVY:n koulutuspäivillä Ikaalis-
ten Kylpylässä 10.2.2005.

Perinteisesti käytetyt raaka-aineet GJS-raudan valmis-
tuksessa ovat olleet teräsromu, valimon oma kiertoromu ja 
harkkorauta sekä lisäaineet kuten hiiletysgrafiitti, ferropii 
ja muut ferroseosaineet, piikarbidi ja kupari. Teräsromu on 
toistaiseksi raaka-aineista edullisin. Etupäässä Aasian kovan 
kysynnän vuoksi sen hinta on kuitenkin lähes kolminker-
taistunut alkuvuoden 2002 hintatasosta. 

Pallografiittiraudan valmistukseen soveltuvista matala-
seosteisesta, etenkin sitkeiden ferriittisten pallografiittirau-
talaatujen valmistukseen kelpaavasta matalamangaanisesta 
romusta on ollut jopa pulaa. Hyvälaatuinen teräsromu mak-
soi viime vuonna noin 250 euroa/tonni, analyysiltään taatun 
ja tasalaatuinen harkkoraudan maksaessa noin 400 euroa/
tonni. Romun kysynnän ja hinnan nousu ovat lisänneet 
kiinnostusta korvaaviin raaka-aineisiin pallografiittiraudan 
valmistuksessa. Yksi vaihtoehto on korkeamangaanisen 
romuraudan mangaanipitoisuuden madaltaminen käsittele-
mällä rautasulaa hematiitti-kvartsihiekkajauheseoksella 
(Fe2O3/SiO2), jolloin mangaani hapettuu kuonan mukana 
sulan pintaan nousevaksi oksidiksi. Myös suorapelkistys-
rauta ja sinkitty teräsromu ovat osoittautuneet lupaaviksi 
ehdokkaiksi perinteisen romun ja harkkoraudan rinnalle.

Suorapelkistyksessä rautamalmirikaste pelkistetään 
kiinteässä tilassa alle 1000 °C lämpötilassa raakaraudaksi. 

Opintopäiväesitelmien referaatit
Jo perinteiseen tapaan TKK valimotekniikkaa opiskelevat 
teekkarit kuuntelivat aktiivisesti opintopäiviemme esitelmät 
ja tekivät niistä referaatit. Tehtävien toimeksiantajan (=Ju-
hani Orkas) ”mokan” vuoksi yksi esitelmä jäi referoimatta. 
Seuraavassa tulevien valuammattilaisten kiteyttämät yh-
teenvedot esitelmistä.

Suorapelkistyksellä aikaansaatu huokoinen DRI (Direct 
Reduced Iron)-rautasieni voidaan käyttää joko sellaisenaan, 
pelletteinä, harkkoina tai puristebriketteinä korvaamaan 
harkkorautaa. Sulatuksessa on kuitenkin syytä huomioida 
että DRI:n sisältämät happi ja hiili reagoivat sulassa keske-
nään muodostaen häkää mikä aikaansaa voimakkaan keit-
toreaktion ja uunikuonan kuohumisen. Suorapelkistysrauta 
sisältää myös 3-7 % sivukiveä joka lisää merkittävästi su-
latuksen kuonanmuodostusta verrattuna teräs- tai kiertoro-
mun sulatukseen. 15–20 % lisäysmäärillä DRI:n sulatus ei 
kuitenkaan yleensä vielä aiheuta tarvetta ylimääräiselle 
välikuonaukselle, etenkään matalan sivukivipitoisuuden 
omaavia laatuja käytettäessä. Suorapelkistysraudan suurim-
mat edut pallografiittiraudan raaka-aineena ovat tasalaatui-
suus ja pieni metallisten epäpuhtauksien määrä, minkä 
vuoksi se harkkoraudan tavoin soveltuu romuraudan haital-
listen seosaineiden suhteellisten pitoisuuksien pienentämi-
seen valuraudassa. DRI:n hinta vaihtelee muiden muassa 
rautamalmin ja maakaasun hintojen mukaan, brikettien 
hinnan ollessa tällä hetkellä noin 370 USD/tonni.

Toinen vaihtoehtoraaka-aine, sinkkipitoinen teräsromu, 
ei ole merkittävästi halvempaa kuin sinkittömät romulaadut, 
mutta sitä on tarjolla runsaasti. Sinkkipitoinen romu on myös 
usein valssattua, sinkkipinnoitettua ohutlevyä. Valssatut 
teräkset ovat pääosin matalamangaanisia. Suorapelkistys-
raudan tavoin sinkityn teräsromun käytön erityispiirteet 
valuraudan raaka-aineena liittyvät pääosin sulatukseen ei-
vätkä juurikaan lopputuotteen ominaisuuksiin. Suurin osa 
sinkistä palaa raudan sulatuksen yhteydessä ja runsaastikin 
sinkkiromua käytettäessä lopulliset valujen sinkkipitoisuu-
det ovat yleensä vain 0,02–0,1 %, mikä ei sinkin lievästi 
perliittiä suosivasta ja magnesiumin ymppäystehoa huonon-
tavasta vaikutuksesta huolimatta vaikuta havaittavasti pal-
lografiittivaluraudan ominaisuuksiin. Sinkkipitoista romua 
käytettäessä tulee varmistaa sinkin rauhallinen ja hallittu 

ROMURALLIA SULATOSSA
SVY:n koulutuspäivät 10.–11.2.2005 

Juhani Orkas
Professori, TKK

opintopäivät
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poistuminen sulatusvaiheessa. Erityishuomiota voi myös 
vaatia sinkkihöyryn taipumus diffuntoitua uunien vuoraus-
ten läpi ja sulasta höyrystyneen sinkin palaessa muodostuvan 
sinkkioksidin vaatima tehokas savukaasujen poisto. Lisäk-
si hieno sinkkioksidipöly voi tukkia perinteiset kuitusuo-
dattimet nopeasti. Ongelmat eivät kuitenkaan ole ylitse-
pääsemättömiä ja raaka-aineiden hankintaa harkitessa 
sinkkipitoinen romu voi hyvinkin olla varteenotettava vaih-
toehto muiden joukossa.

Sinkkipinnoitetun teräsromun 
sulattaminen induktiouunilla 

tekn.yo. Pekka Olkinuora

Tämä referaatti perustuu Jari Käyhdyn, ABB Oy, SVY:n 
koulutuspäivillä 10.2.2005 Ikaalisten Kylpylässä pitämään 
esitelmään sinkkipinnoitetun teräsromun sulattamisesta 
induktiouuneilla. Esimerkkitapauksena Käyhty esitteli jo 
pitkään sinkkiromua raaka-aineena käyttäneen, autojen 
jarruosia valavan Espanjalaisen Fuchosan toimintaa.

Teräsromun hinnan noustessa ja pallografiittiraudan 
valmistukseen erityisen sopivien matalaseosteisten romu-
laatujen riittämättömän tarjonnan paineessa sinkkipinnoite-
tun romun käyttö pallografiittiraudan raaka-aineena on li-
sääntynyt. Pääasiassa korroosionestoon käytetyn sinkin 
olemassaolo teräsromun joukossa ei merkittävästi vaikuta 
valujen ominaisuuksiin mutta luo omat erityispiirteensä 
romun sulatukseen induktiouunissa.

Sinkin sulamispiste on 420 ºC ja kiehumispiste 907 ºC. 
Sinkin höyrynpaine 1277 ºC:ssa on noin 20 baria eikä se 
pyri liukenemaan voimakkaasti sulaan rautaan vaan höyrys-
tyy ja erottuu sulasta. Lämpötilan kasvu nopeuttaa sinkin 
höyrystymistä huomattavasti. Fuchosalla aikoinaan käytös-
sä olleessa, sinkittömillä raaka-aineilla hyvin toimineessa 
sulatusprosessissa uuni panostettiin tasaisessa, noin 1300 
ºC lämpötilassa, minkä jälkeen panos kuumennettiin nope-
asti suurella teholla valulämpötilaan. Tämä perinteinen 
toimintatapa osoittautui kuitenkin epävarmaksi käytettäessä 
kasvavia määriä sinkittyä romua raudan raaka-aineena. 
Sulan nopean lämpenemisen vuoksi sinkkihöyry ei ehtinyt 
riittävästi poistua sulasta aiheuttaen toisinaan sulan metallin 
räiskymisen ulos uunista sinkin kuohahtaessa. Ratkaisuksi 
Fuchosalla havaittiin lämpötilan tasainen nosto uunin pa-
nostamisen aikana. Tällöin matalammissa, noin 1300–1370 
ºC lämpötiloissa vajaana olleen uunin sulapanoksen sinkki-
höyryn poistoa tehosti induktiokelan voimakkaasti sekoit-
tava vaikutus. Lämpötilan noustua uunia voitiin turvallises-
ti täyttää lisää koska korkeampi lämpötila nopeutti sinkki-
höyryn poistumista vaikka induktiokelan sekoitusvaikutus 
oleellisesti vähenikin sulan pinnan noustessa kauemmaksi 
kelan yläreunan yläpuolelle. Aiemmassa sulatusprosessissa 
sulan pinta oli jo matalilla lämpötiloilla niin paljon kelan 
reunan yläpuolella, ettei pyörrevirtojen sekoitusvaikutus 
kyennyt auttamaan sinkkihöyryn poistumista tarpeeksi. 
Prosessin muuttaminen ei pidentänyt kokonaissulatusaikaa. 
Sulatustavan ohella sulatettavan romun muodolla on ylei-

sesti todettu olevan merkitystä sinkkihöyryn poistumisen 
tehokkuuteen. Irtonaisesta silpusta, jollaista tulisi suosia, 
sinkki höyrystyy ja poistuu nopeammin kuin tiiviistä paa-
leista.

Sulatusuunien kestoikään sinkillä ei Fuchosan kokemus-
ten mukaan ole vaikutusta, mutta lievasti paineisissa valu-
uuneissa sinkkihöyryn diffuntoituminen vuorauksen läpi on 
tuottanut ongelmia. Vuorauksen läpi poistunut sinkkihöyry 
jähmettyy jäähdytysvaipan läheisyydessä muodostaen läm-
pöhäviöitä aiheuttavia laajoja sinkkilevyjä. Tästä syystä 
uunien vuorauksen käyttöikä on jouduttu Fuchosalla lyhen-
tämään 2 vuodesta 1,5 vuoteen. Mikäli sinkkipitoista romua 
käytettäessä uuneissa epäillään olevan halkeamia, tulisi 
kylmiltään lämmitys tehdä hitaasti jotta halkeamat ehtivät 
tiivistyä. Halkeamista mahdollisesti vuotava sula sinkki voi 
päästä induktiokelalle asti ja vaurioittaa sitä.

Sulatukseen ja uunien vuoraukseen liittyvien erityispiir-
teiden lisäksi sinkkipinnoitetun romun käyttö asettaa vaati-
muksensa savukaasujen poistolle. Höyrystyvä ja palava 
sinkki edellyttää etenkin sulatusuuneille, mutta myös muiden 
käsittelyprosessien yhteyteen tehokkaan savunpoiston. Li-
säksi on syytä huomioida hienojakoisen sinkkioksidipölyn 
taipumus tukkia perinteiset poistoilman suodattimet varsin 
nopeasti. Teflonlaminoidut suodattimet kestävät tavallisia 
kuitusuodattimia pidempään. Talteen kerätty sinkkioksidi 
tulee toimittaa asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.

Valusankojen valmistus ja 
väliaikaishuolto 
– Tuleva EU-lainsäädäntö

tekn.yo. Jouni Tervapuro

Stefan Brands (Foundry Service GmbH), Oliver von Colson 
(Technische Dokumentation von Colson) ja Calle Nybergh 
(Oy Lux Ab) puhuivat SVY:n koulutuspäivillä Ikaalisissa 
10.2 valusankojen valmistukseen ja väliaikaishuoltoihin 
liittyvistä tulevista EU-lainsäädännöistä.

Tekninen dokumentointi on perinteisesti otettu Saksassa 
hyvin vakavasti johtuen tiukoista työmääräyksistä. Herra 
Brands kertoo uuden konstruktion vaatiman panostuksen 
pelkän dokumentoinnin osalta olevan 15 000 euroa.

Valusankojen tarkastukset suoritetaan BGR 500:n ja BGI 
601:n mukaan, jotka jakavat tarkastukset viiteen luokkaan; 
vuosittain, joka toinen ja joka kolmas vuosi suoritettaviin, 
sekä päivittäisiin ulkonäkö ja ylimääräisiin tarkastuksiin. 
Valusanko on työväline ja jatkossa työvälineiden tarkasta-
minen pyritään saamaan lain vaatimaksi toimenpiteeksi.

Yhtiön suorittamissa tarkastuksissa on todettu suurim-
miksi epäkohdiksi nostovarsien lukitusten puuttuminen 
silloin, kun käytössä ei ole ollut itsestään lukittuvaa vaih-
teistoa. Lukitus on järjestettävä sulan siirron ajaksi, jottei 
sulaa materiaalia vahingossakaan päästä kippaamaan latti-
alle. Lisäksi hyvin piilossa olevista vaipan ja tukivyön väli-
sistä nostotapeista on löytynyt paljon kulumia, jopa repeämiä. 
Nostovarsien kiinnityksissä esiintyi puutteita kaikista tar-
kastetuista 131 sangosta yhteensä 88 kappaleessa, nostota- Jatkuu
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peissa esiintyi kulumia 72 kappaleessa, joista 29 kappalees-
sa kuluma oli ydintynyt repeämäksi asti. Yleisesti ottaen 
niissä osissa, joiden näkyvyys on huono, esiintyi enemmän 
vikoja.

Koneita hankittaessa on suositeltavaa turvautua yhden 
valmistajan ratkaisuihin. Tämä siksi, että koneiden kokoa-
minen eri osista vastaa koneenvalmistusta, jolloin dokumen-
tointi on suoritettava 98/37/EG Koneohjeiden liitteen V 
mukaisesti (vastaavuusmerkinnät, käyttöohjeet, vaara-ana-
lyysit). 

Herra von Colson erikoisalanaan tekniset dokumentit 
kertoi hänelle usein esitettävän kysymyksen, ”Mitä on tek-
ninen dokumentaatio”? Ne pitävät sisällään mm. neuvontaa, 
koulutusta, käyttö- ja hoito-ohjeita, korjaus- ja huoltokirjo-
ja sekä esittelyaineistoa. Dokumentit toimitetaan useille eri 
kielille, joiden kääntämisen suorittavat kielen- ja tekniikan 
ammattilaiset. Materiaalin pitää sisältää sanallisten selitys-
ten lisäksi selkeitä kuva- ja kaaviomateriaaleja. Euroopassa 
vaaditaan Herra von Colsonin mukaisesti ohjeet joka asias-
ta, johtuen EU:n kovasta byrokratisoitumisesta. Suomeen 
nämä asiat ovat vaikuttaneet vuodesta 1995 lähtien, eli kun 
Suomesta tuli Euroopan Unionin jäsen.

Euroopan neuvosto pyrkii yhtenäisillä ohjeilla mahdol-
listamaan vapaan tavaraliikenteen EU:n sisällä ilman tekni-
siä kauppaesteitä. Lisäksi se tarjoaa kuluttajalle ja työnte-
kijöille yhtenäisen suojan maasta riippumatta. Turvallisuus 
onkin korkein prioriteetti dokumentoinnin takana. Esimerk-
kinä yhdenmukaistamisesta on jo pitkään käytössä ollut 
CE-merkintä. Kyseessä ei ole laatumerkintä, vaan tae siitä, 
että valmistajat ovat noudattaneet säädettyjä ohjeita tuotet-
ta valmistaessaan.

Mutta entä jos jotain sattuu? Eräissä maissa vahingoittu-
neen oli ennen kyettävä todistamaan valmistajan laimin-
lyönti. Nyttemmin asia on päinvastoin; valmistajan on to-
distettava noudattaneensa lainsäädännöllisiä ohjeita tuotet-
ta tehdessään. Dokumentoinnin vaatiessa paljon työtä, aikaa 
ja rahaa usein tehdään vain minimi-vaatimusten mukaiset 
dokumentit. Dokumentteja viimekädessä tarvitaan, kun 
yleinen syyttäjä astuu kuvaan ja silloin vaaditaan täydelli-
syyttä. Esimerkkeinä ovat olleet viimeisen 10 vuoden ajan 
Amerikasta kuuluneet miljoonaluokan korvausvaatimukset. 
Tällöin työnantaja varmasti nukkuu yönsä paremmin, kun 
tietää tehneensä ohjeet säännösten mukaan.

Nykyaikainen 
induktiosulatuslaitteistojen 
prosessinohjaustekniikka

tekn.yo. Jussi Heikkola

Otto Junker Gmbh:n Wilfried Schmitz oli matkustanut 
Saksasta asti pitämään meille tietoiskun prosessinohjauk-
sesta perjantaiaamun ratoksi. Schmitzin esitys kuuluikin 
koko koulutuspäivien mielenkiintoisimpiin, sillä prosessi-
nohjaustekniikka on ensiarvoisen tärkeää kaikissa nykyai-
kaisissa tuotantojärjestelmissä. Tätä ei tule myöskään 
ohittaa olankohautuksella valimopiireissä. Ja ainahan on 
mukava kuulla uusista teknisistä virityksistä ja huimista 
tulevaisuuden visioista.

Induktiouunien kehittyessä on ohjaustekniikka tullut 
entistä tärkeämmäksi. Suuremmat sulatustehot uuneissa 
tarkoittavat suuremman tarkkuuden tarvetta tuotannossa.  
Toinen puoli asiassa on myös tuotteiden laadun jatkuva 
parantaminen laatuvaatimuksien myötä. Tämä tarkoittaa 
entistä suuremman huomion kiinnittämistä nimenomaan 
prosessin ohjaamiseen kokonaisuudessaan. 

Kokonaisvaltaiseen prosessinojaustekniikkaan kuuluu 
nykyaikana paljon tärkeitä toimintoja. Ohjausjärjestelmän 
on kyettävä erilaisiin automaatio- ja tarkkailutoimiin, sekä 
kyettävä tuottamaan tästä kaikesta dokumentaatiota. Tehok-
kaan järjestelmän vakio-ominaisuuksiin kuuluu tietenkin 
mahdollisuus optimoida prosessia eri parametrien avulla.

Automaatiotoimintoihin kuuluu muun muassa uunien 
virran säätely ja panostusprosessin kulku. Uudet ohjausjär-
jestelmät mahdollistavat myös kahden uunin tehokkaan 
käytön yhdellä virtalähteellä. Lisääntyvä automaatio tuo 
tulleessaan lisää tehokkuutta ja työturvallisuutta valimote-
ollisuuteen.

Ohjausjärjestelmistä tulee löytymään useita laadunvar-
mistukseen uutta potkua tuovia prosessin seurantaominai-
suuksia. Esimerkiksi käyttöenergian, jäähdytysveden tai 
vaikka uunien vuorauksen kulumisen seuranta on nykyai-
kaisia järjestelmiä käyttäen mahdollista, suorastaan helppoa. 
Järjestelmästä ja sen käyttäjästä riippuen on yleensä saata-
villa hyvin erinäköistä dokumentaatiota – diagrammeja, 
taulukoita jne. – kaikesta nauhoitetusta datasta. 
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Total Methoding – 
uusi menetelmä valurautojen 
rakenteen hallitsemiseksi 

tekn.yo. Jarkko Heinämäki

Foseco Ab:n skandinavian tuotepäällikkö Jan Sällström 
piti perjantai-aamuna luennon kokonaissuunnittelusta. Ko-
konaissuunnittelu eli Total Methoding tarkoittaa Fosecon 
konseptoimaa lähestymistapaa kokonaisuuden tarkastelulle, 
jolla pyritään ratkaisemaan rautavalimoiden ongelmia. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että ongelmien ratkaisussa 
ei pyritä vaikuttamaan vain yhteen prosessiin vaan koko 
prosessiketjuun sulatosta koneistamoon asti. Kokonaisuun-
nittelulla pyritään minimoimaan prosessien vaihtelu ja 
varmistamaan oikea laatutaso joka ei tarkoita välttämättä 
mahdollisimman korkeata. Tätä kautta pyritään löytämään 
kappaleille kustannustehokkain valmistustapa.

Esimerkkejä kokonaissuunnittelun vaikutuksesta

Sulan käsittely juoksutteella
Lisäämällä sulatusuuniin n. 0.02 % sulan juoksutetta saadaan 
aikaan huomattavia etuja sekä säästöjä. Juoksute voi olla 
esim. piikarbidia (SiC). Kuonasta tulee kuivaa sekä helpos-
ti poistettavaa ja se ei keräänny uunin seinämille niin hel-
posti jolloin uuni on nopeammin valmis uuteen kaatoon. 
Uunin vuorauksen kuluminen on vähäisempää eikä sinne 
tule ns.”elefantin jalkaa” jolloin vuorauksen elinikä pitenee 
sekä sen kunnossapidon ja puhdistuksen tarve laskee. 

Esikäsittely
Esikäsittely pyrkii varmistamaan raudan pysymisen pallo-
grafiittirautana niin kauan kuin mahdollista. Siinä perusrau-
ta käsitellään niin, että se vastaa tehokkaasti jälkiymppäyk-
seen pienellä ymppäysaineen lisäyksellä. Esikäsittely säätää 
rikin ja hapen aktiivisuutta perusraudassa ja muodostaa 
pysyvämpiä oksidi-sulfidiytimiä, jotka ehkäisevät käsittelyn 
tehon vaimenemista mahdollisimman pitkään. Käsittely 
tuottaa perusrautaan suuren määrän ytimiä, jotka ovat py-
syviä myös korkeissa lämpötiloissa ja kestävät yli magne-
sium-käsittelyn. Esikäsittelyllä vaikutetaan myös kuonan 
ominaisuuksiin. Kuona ja metalli erottuvat paremmin toi-
sistaan jolloin tuloksena saadaan pienemmät metallihäviöt 
kuonauksessa. Tämän lisäksi kuonasta tulee kuivempaa ns. 
popcorn-kuonaa jonka ansiosta se on helpommin poistetta-
vissa jolloin myös uunit pysyvät puhtaampana. Tämän li-
säksi esikäsittely pyrkii estämään mikroimujen syntymistä. Jatkuu

Esikäsittelyä voidaan käyttää kaikkien Mg-käsittelyiden 
yhteydessä. Mg-käsittelyllä tarkoitetaan sulan metallin 
hallintaa lisäämällä käsittelysenkkaan esikäsittelyainetta 
niin, että saadan mahdollisimman hyvät ja tasaiset ominai-
suudet lopulliseen GJS-valukappaleeseen. Tekemällä esikä-
sittely ennen magnesiumkäsittelyä, parannetaan magne-
siumin saantoa sekä koko prosessin luotettavuutta. Tyypil-
lisesti sillä säästetään magnesiumia n. 15 %. Tutkimusten 
mukaan Mg:n saanto ilman esikäsittelyä on ollut n. 55 % ja 
esikäsittelyn jälkeen yli 60 %. 

Lantaania sisältävät ymppäysaineet 
valuraudan valmistuksessa

Lantaanin käyttö osana ymppäysaineessa aikaansaa erittäin 
stabiilit ja tehokkaat ytimet palloutumiselle. Sen käyttö 
antaa hienomman ja tasaisemman koppikoon eri seinämän-
vahvuuksilla, parantaan raudan mekaanisia ominaisuuksia 

Nykyaikaiset menetelmät auttavat siis sekä tehostamaan 
toimintaa, että lisäämään turvallisuutta. Vaikkei valimotek-
niikka olekaan mitään aivokirurgiaa, ovat uudet tehokkaat 
tuotannonohjauksen tietokonejärjestelmät tulleet jäädäk-
seen.

Uusien materiaalien kehittäminen 
induktiouunien tulenkestäväksi 
vuoraukseksi 

tekn.yo. Pekka Rantanen 

Allied Mineral Products Inc., esiintyjänä herra Jacco Brui-
jnzeel, on erikoistunut sulan metallin kanssa kosketuksissa 
olevien sovellusten kehittämiseen. Näitä ovat kouruttomat 
ja kouruinduktiouunit, kaasulämmitteiset uunit, kupoliuunit 
sekä kuljetusjärjestelmät, valusangot ja –altaat. Uusinta 
teknologiaa ovat tulenkestävät kuituvahvisteiset DRI-VIBE-
materiaalit.

Induktiouunin vuorausmateriaalilta vaaditaan hyvää 
kestokykyä lämpöshokkeja vastaan, jotka saattavat aiheut-
taa repeämiä. Kehitystavoitteena onkin vähentää lämpöis-
kusta johtuvia repeämiä kouruttomissa uuneissa alumiini-
seoksia sulatettaessa. Toisena tavoitteena on tehdä kovem-
pi ja lujempi pinta, joka estää vaurioita kuumana ja kylmä-
nä puhdistettaessa.

DRI-VIBE on piipohjainen seos, jossa on teräsneula-
sia.

Sloveniassa toimiva Impol on käyttänyt kahta kouruton-
ta Junker-uunia, jotka ovat teholtaan 2,6 megawattia. Uu-
neja jäähdytettiin ja puhdistettiin kahden viikon välein. 
Uunien vuoraus säilyi kelvollisena pisimmillään 3-4 kuu-
kautta ja ongelmana oli jäähtymisrepeämiä ja maavuotoja. 
Kun Junkerin suostumuksella kokeiltiin uutta materiaalia 
DRI-VIBE 551A-FR, saavutettiin jo ensimmäisellä kokei-
lukerralla 9 kuukauden kestoikä. Maavuotoja ja metallitun-
keumia ei esiintynyt. Kestoikä oli pidentynyt kaksinkertai-
seksi.

Ennen materiaalin käyttöönottoa oli vallinnut epäusko 
siitä, voiko teräsneulasia tuoda induktiokenttään. Niiden 
myös pelättiin vievän uunista tehoa tai saastuttavan alumii-
niuunien alumiinin. Saksalainen Otto Junker GmbH mitta-
si teräsneulasten aiheuttamaa tehohäviötä eri jaksoluvuilla. 
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Tehokasta tekniikkaa alumiinisulan 
käsittelyyn 

tekn.yo. Pekka Rantanen 

Alumiinivalun ongelmia ovat alumiinioksidi ja oksidifilmit, 
rautarikkaat metallien väliset yhdisteet, valusakka ja valu-
kappaleeseen muodostuva huokoisuus, kertoi Sepikon Oy:
stä vanha tuttu Kari Seppälä. Alumiinioksidia muodostuu, 
kun ilmankosteudesta johtuva tai panoksessa oleva vesihöy-
ry reagoi alumiinin kanssa, jolloin alumiini hapettuu ja sulaan 
metalliin liukenee vetyä. Vety liukenee sulaan metalliin 
moninkertaisesti voimakkaammin kuin kiinteään.

Sulankäsittelyjen tavoitteena on kuonan, oksidien ja 
kaasujen poisto, rakenteen modifiointi ja hienompi raekoko. 
Sulankäsittelyaineiden lisäys voi tapahtua perinteisesti se-
koittamalla, kiinteällä injektio- tai pyörivällä sekoituslans-
silla. Niitä lisätään tyypillisesti 0,1…0,3 % sulan määrästä. 
Runsaampaa pitoisuutta käytetään sekundääriharkko- ja 
kiertoromuvaltaisilla seoksilla, kun taas primääriharkkoval-
taisille panoksille riittää pienempi seostus. Tehokkaalla 
injektiolla saattaa kuitenkin jo 0,05 % pitoisuus olla riittävä. 
Käsittelyaika on perinteisesti sekoittamalla noin puoli tuntia, 
pyörivällä sekoituslanssilla sen sijaan noin kolme minuut-
tia.

Raekoon hienonnus tapahtuu lisäämällä puhdistettuun 
sulaan kiteytymisytimiä, jotka lisäävät dendriittien määrää 
ja siten pienentävät raekokoa. Raekoon hienonnusaineina 
käytetään alumiini-titaaniseosta tai alumiinin, titaanin ja 
boorin seosta. 

Modifioinnin tarkoituksena on estää eutektisen piifaasin 
kasvu. Tämä perustuu siihen, että alumiinilamellit kasvavat 
piitä nopeammin ja yhteen kasvaessaan ne lukitsevat piila-
mellin sisäänsä. Tämä aikaansaa hienomman ja tasaisemman 

Heidän loppulausuntonsa mittauksista oli, että tehohäviö 
kasvoi merkittäväksi vasta 2500 Hz:n yläpuolelle mentäes-
sä. 

Metalliseosten likaantuminenkaan ei aiheuttanut ongel-
mia. Autojen valmistaja BMW käyttää autojensa mootto-
rinrungoissa alumiinia ja magnesiumia. Raudan suurin 
sallittu pitoisuus on heillä 0,1 %. Metalliseoksen koostu-
musta tutkittiin ennen ja jälkeen DRI-VIBE 551A-FR:n 
käyttöönoton eikä rautamäärien havaittu lisääntyneen. Ny-
kyisin BMW käyttää uutta materiaalia kaikissa uuneis-
saan.

DRI-VIBE 551A-FR soveltuu käytettäväksi kourutto-
missa alumiini- ja sinkkiuuneissa, Galvalume-uuneissa sekä 
alumiini- sinkki- ja Galvalume-induktoreissa. Sille on myös 
kehitetty sisartuotteita eri tarkoituksiin, kuten korkeisiin 
lämpötiloihin, magnesiumin ja kuparin sulatukseen sekä 
korkean lämpötilan kupari- ja alumiiniseoksille 1400 cel-
siusasteeseen saakka.

DRI-VIBE on nyt ollut myynnissä menestyksellisesti 
kolmen vuoden ajan. Kaikki yli kymmenen asiakasta, joiden 
joukossa ovat ABB, Junker ja Inductotherm, ovat jatkuvia 

rakenteen. Modifioinnin saavat aikaan useat alkuaineet ja 
yhdisteet, joista tärkeimmät ovat strontium, natrium, anti-
moni, cerium ja lantanium.

Sulankäsittelyaineiden lisäämiseen on olemassa neljä 
tekniikkaa. FDU perustuu typpikaasun ja pyörivän lanssin 
käyttöön. Sekoittuminen ja pienten kuplien jakauma on 
tasainen ja kaasujen ja joidenkin oksidien poistuma on hy-
vä. 

Alucleanissa on kaasulanssi jossa on huokoinen suutin. 
Se käyttää reagoivaa SF6-kaasua, joka poistaa vetyä ja 
jonkin verran oksideja. Riittävän hyvä kaasunpoisto vaatii 
kuitenkin aikaa noin 15 minuuttia.

Fluxfeederissä sulaan syötetään typpikaasun kuljettamaa 
flux-kaasua. Käsittelyaika on 5-10 minuuttia. Fluxin puh-
distava vaikutus perustuu siihen, että se irrottaa alumiinista 
siihen muodostuneen oksidikalvon ja nostaa sen sulan pin-
nalle helposti poistettavaksi kuonaksi.

Rotorject-tekniikassa oksidien ja kaasun poisto, modifi-
ointi ja raekoon hienonnus suoritetaan samanaikaisesti 
pyörivää sekoituslanssia käyttäen. Jo 0,05 % annostus on 
riittävä. Kierrosnopeutta on mahdollista säätää nollasta 1000 
kierrokseen minuutissa. Rotorjectista on tehty erilaisia so-
velluksia – kiinteäasemainen, pyörillä ja nosturin avulla 
siirrettävä. Tekniikka soveltuu myös kalsiumin ja magne-
siumin poistokäsittelyyn.

SACOTEC COMPONENTS OY

www.sacotec.fi

info@sacotec.fi

puh. 019 77871
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valimoille
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valimoille

Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH • Bahnhofstraße 101 • D-57334 Bad Laasphe
Telefon ++49(0)27 52/9 07-0 • Telefax ++49(0)27 52/9 07-2 80 • e-mail: info@wagner-sinto.de • Internet: www.wagner-sinto.de

� Yksittäiset kaavauskoneet
� Automaattikaavauslinjat
� Valukoneet
� Kehättömät kaavauskoneet

Teknologia-alueet:
� SEIATSU ilmavirta-puristus kaavausmenetelmä

� SEIATSU ACE kaavausmenetelmä

� Vakuumi- eli tyhjökaavausmenetelmä

� Multi-Pouring-System eli MPS

� Valukoneet

� Keernankäsittelylaitteet

� Korkealuokkaiset ohjelmistot täydelliselle 
valimolle

– Tuotannon ohjaus- ja valvontajärjestelmät

– Laadunohjausjärjestelmät ja vastaava koulutus

� Talon sisäinen hydraulisylintereiden valmistus

� Laaja After-Sales-Huolto

� Ennakkohuolto

� Nopea varaosien ja komponenttien toimitus

G & L Beijer Oy
Elannontie 5, FIN - 01510 Vantaa / Finnland
Tel: + 358-(0)9- 61 520 550
Fax: + 358-(0)9- 61 520 555
Email: Info@ind.beijer.fi

Edustaja Suomessa:

Anzeige Partner Finnland  28.02.2005  19:35 Uhr  Seite 1
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TKK:n Valimotekniikan laboratorion työryhmä prof. Juha-
ni Orkas, laboratorioinsinööri Eero Niini ja tutkija Seija 
Meskanen palkittiin juhlallisessa seremoniassa 11.2.2005 
vuoden 2004 TKK:n oppikirjapalkinnolla. Kuvassa tyyty-
väinen kolmikko palkinnonjaon jälkeen.

Palkintoa haettiin seuraavilla perusteilla.Valutuoteteknii-
kan professuurin perusoppimateriaalikokonaisuus on uudis-
tettu viime vuosina ja se on muutettu pääosin sähköiseen 
muotoon. Tässä työssä TKK:n Valimotekniikan laboratorio 
on tehnyt aktiivista yhteistyötä TTY Valimoinstituutin kans-
sa. Työ on rahoitettu pääosin Euroopan sosiaalirahaston 
tuella. Yhteistyöhankkeiden puitteissa jo valmistuneista 
seitsemästä cd rom  muotoisesta oppikokonaisuudesta Va-
limotekniikan laboratoriossa on tehty seuraavat kolme 
osakokonaisuutta:
– Valimotekniikan perusteet, julkaisuvuosi 2002
– Sulatus  ja valutekniikka, julkaistu 10/2003 sekä
– Kertamuottitekniikat, julkaistu 10/2003.

Valimotekniikan perusteet  oppimateriaali on tieteellisel-
tä tasoltaan sovitettu vastaamaan ensisijaisesti TKK:n Va-
lutuotetekniikan opetuksen peruskurssin  ”Valaminen val-
mistusmenetelmänä” tasoa, mutta materiaaliin on otettu 
mukaan myös asiaan syvemmälle paneutuvia osuuksia. 
Teorian lisäksi materiaaliin on liitetty “toimialakuvaus” 
valimoteollisuudesta ja valuja käyttävistä teollisuudenalois-
ta selventämään alan taloudellista ja yhteiskunnallista 
merkitystä.

Sulatus  ja valutekniikka  oppimateriaalissa perehdytään 
syvällisesti raudan ja teräksen sulatustekniikkaan. Materi-
aalissa käsitellään laajasti myös mm. metallurgiaa, sulaton 
työnsuojelua, ympäristönäkökohtia, sulaton laitteistoja sekä 
sulatuksessa tapahtuneiden virheiden aiheuttamia tyypillisiä 
valuvikoja. Materiaalia hyödynnetään kurssilla ”Valutuotteen 
valmistustekniikka”.

Kertamuottitekniikat  oppimateriaali käsittelee kertamuot-
tien ja keernojen valmistustekniikoita ja sen avulla syven-
netään myös valimotekniikan perusteiden yleistietoutta. 
Oppimateriaalissa kertamuotit on jaettu hiekka , keraamisiin 
ja kipsimuotteihin. Materiaalissa painotetaan hiekkamuottien 
valmistamista, niiden valmistamisessa käytettäviä raaka 
aineita sekä hiekkojen kierrätystä ja hiekkaprosessin seu-
rantaa. Erityisesti on keskitetty Suomalaisen valimoteolli-
suuden käyttämiin menetelmiin. Materiaalissa on esitelty 
myös suomalaisten valimoiden käyttämät kertamuottien ja 
keernojen valmistusmenetelmät. Materiaalia hyödynnetään 
kurssilla ”Valutuotteen valmistustekniikka”.

Painettuna edellä kuvattu materiaali vastaa n. 1400 sivua.
Tuotetussa oppimateriaaleissa otetaan huomioon sekä eri 

asteiden oppilaitosten tarpeet, virallisen ammattiin pätevöit-
tämisen tarpeet että myös teollisuudessa tarpeet sisäisen ja 
ulkoa hankitun koulutuksen ja uusien työntekijöiden työ-

hönperehdyttämisen näkökulmasta. Materiaali on suunni-
teltu soveltumaan hyvin myös vapaaseen itseopiskeluun. 
Lisäksi se soveltuu hyvin myös esimerkiksi opinnonohja-
uksen ja ammatinvalinnan oheismateriaaliksi.

CD-ROM  muotoisella oppimateriaalin useita etuja kon-
ventionaaliseen kirjalliseen oppimateriaaliin verrattuna on 
hyödynnetty mahdollisimman tehokkaasti:
– Materiaali on huomattavasti havainnollisempaa kuin 
konventionaalinen kirjallinen oppimateriaali, koska siihen 
on voitu liittää valokuvien lisäksi myös videokuvaa. Valo-
kuvia on yhteensä yli 1200 kpl, videoita lähes 3 tuntia.
– Valokuva  ja videomateriaali on kuvattu teollisuudessa, 
minkä ansiosta lukija saa todellisen kuvan siitä, miten asiat 
toteutetaan valimoissa
– Oppimateriaalia voidaan käyttää sekä lähi- että etäopetuk-
sessa
– Runsas määrä helppohakuista tietoa voidaan toimittaa 
yksittäisinä CD-rom levyinä
– Oppimateriaaliin voi tutusta www.valuatlas.net’ssä.
– Oppimateriaalin tueksi on yhteistyöprojektina tuotettu 
myös valimoalan internet portaali (www.valuatlas.net), joka 
toimii oppimateriaalina mm. kurssilla Kon-80.121 Valutuot-
teen konstruktiosuunnittelu. Valuatlaksen kehitystyö jatkuu 
yhä.

Materiaalin selkeyteen ja luettavuuteen on kiinnitetty 
erityistä huomiota. Oppimateriaali on jaettu itsenäisiin ko-
konaisuuksiin, mikä mahdollistaa materiaalin hyödyntämi-
sen mistä osuudesta tahansa vapaasti valittavassa järjestyk-
sessä. Kukin osakokonaisuus alkaa asiaan johdattelevilla 
yleisillä kappaleilla ja näiden alakappaleissa tietoutta sy-
vennetään. Tätä rakennetta on hyödynnetty koko materiaa-
lissa. CD-ROM-materiaalin rakenne ja käyttöliittymä on 
hiottu nykyiseen muotoonsa opiskelijoilta saatujen palaut-
teiden perusteella. Myös pieniä monitoreja käyttävät lukijat 
on otettu huomioon visuaalisen asun valinnassa mm. rajaa-
malla tekstin leveys n. A4 paperin leveyteen. Lisäksi mate-
riaalin tulostamiseen on annettu selkeät ohjeet.
          prof. Juhani Orkas

Teknillisen korkeakoulun vuoden 2004 oppikirjapalkinto 

valimotekniikan 
CD-ROM kokonaisuudelle
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Paavo Tennilä

Uusi 
Valimotekniikan 
käsikirja
Ruotsin valimoyhdistys, Ruotsin valimotekninen yhdistys 
ja Karlebo Gjuteriteknik Ab ovat julkaisseet uuden Valimo-
tekniikan käsikirjan, Gjuteriteknisk handbok. Kirjan ovat 
kirjoittaneet kokeneet asiantuntijat, civ. ing. Ingemar Svens-
son ja hänen puolisonsa fi l. maist. Ingrid Svensson. Teos on 
itse asiassa täydennetty ja laajennettu painos Ingemar Svens-
sonin vuonna 1990 kirjoittamasta Valimotekniikka-kirjasta. 
Kirjan sivukoko on kasvanut yli 30 prosenttia noin A 5:stä 
suunnilleen B 5:ksi. Kirjassa on 525 sivua ja paljon kuvia, 
peräti 560 kuvaa. Värillisiä niistä on valtaosa, noin 400. 
Värilliset kuvat ovat tietenkin havainnollisempia kuin mus-
tavalkoiset ja esim. simulointien esittämisessä värilliset 
kuvat ovat aivan välttämättömiä. 

Ingemar Svensson sai tänä vuonna valimoteollisuuden ”Nobel-
palkinnon”. Ruotsin Valimoyhdistyksen jakama kunnianosoitus 
jaetaan vain muutaman kerran vuosikymmenessä. Ingemar yh-
dessä Ingrid vaimonsa kanssa on jouluksi 2004 saanut valmiiksi 
jättimäisen uudistustyön: ajantasaistettu painos kirjasta Karlebo 
Gjuteriteknisk Handbok, myöskin valimoalan Raamatuksi mainittu 
kirja.  Edellinen, 3. painos, onkin 15 vuoden takaa, sekin Ingemarin 
käsialaa. (Teksti ja kuva: Olavi Piha)

Ingemar Svensson sai tänä vuonna valimoteollisuuden ”Nobel-

Kirjassa on 21 lukua ja se on varsin täydellinen valimo-
tekniikan perusteos. Turhaan ei sitä mainoksessa nimitetä 
valajan raamatuksi. Kokonaan uusia lukuja kirjassa ovat 
muottien tyhjennys, tuotannon simulointi sekä valun simu-
lointi. Suurimmat sivumäärät on omistettu valumetallien 
esittelylle, kertamuottien valmistukselle, valun puhdistuk-
selle, kestomuottivalulle sekä valimon ympäristökysymyk-
sille. Metallurgisia kysymyksiä, muotin valujärjestelmiä ja 
valumallien valmistusta ei puolestaan ole käsitelty kovin 
laajasti. 

Kirja on tarkoitettu nimensä mukaisesti sekä valettujen 
komponenttien valmistajien että niiden käyttäjien käsikir-
jaksi. Teos on myös selkeä ja havainnollinen oppikirja. 
Siinä on otettu huomioon uusimmat eurooppalaiset EN-
standardit. Kirjan parasta antia ovat lukuisat värilliset valu-
tuotekuvat, joita on kirjan alussa valamista valmistusmene-
telmänä käsittävässä luvussa samoin kuin eri menetelmiä ja 
valumetalleja koskevissa luvuissa. 

Haluatko hallita valimotekniikkaa myös ruotsiksi ja ostaa Gjuteriteknisk Handbokin. Sen voi tilata Ruotsista 
sähköpostiosoitteesta  et@gjuteriforeningen.se  hintaan 980,- SEK, lisäksi moms sekä 175,- SEK postituksesta 
ja 40,- SEK toimitusmaksu.

Helpommin ja hieman SVYtä tukien voimme tehdä yhteistilauksen jolloin saamme alennusta, hinnaksi tulee 
125,- EUR + 8 % alv ja postimaksu Suomessa. Tilaukset ottaa vastaan Ole Krogell / Oy Lux Ab, puhelin (09) 
6220 5544, fax (09) 6220 551 ja sähköposti  Ole.Krogell@lux.fi . Tilaa viimeistään 15.4.2005.

Huomaa että suomalaiset kirjakaupat eivät ole osoittaneet kiinnostusta myydä tätä kirjaa.
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Aika  Torstai 7.4.2005 klo (8.15) 9.00–
  perjantai 8.4.2005 n. klo 13.00 

Paikka  Rantasipi Aulanko, Aulangontie 93,  
  Hämeenlinna

Osallistumismaksu 
350 e + alv 22 %, joka sisältää jaettavan aineiston, tarjoi-
lun ja saunan (laskutetaan jälkikäteen).  Mikäli samalla 
laskutusosoitteella on kolme tai useampia, on osallistu-
mismaksu 300 e + alv kultakin laskutettavalta henkilöltä.  
Mahdollisista erityistoivomuksista pyydämme ilmoitta-
maan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen 
viimeistään 29.3.2005 mennessä.  Lomakkeen löydät  
osoitteesta: www.teknologiateollisuus.fi -> Ajankohtais-
ta -> Seminaarit.  Emme lähetä vahvistusta ilmoittautu-
neille. 

Peruutus  
Mikäli peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän 

VALUN KÄYTÖN SEMINAARI 2005

YHDESSÄ KUSTANNUSTEHOKKAASTI

Torstai - perjantai 7.-8.4.2005
HOTELLI RANTASIPI AULANKO
Hämeenlinna

Seminaarin tarkoituksena on kertoa valuteknologian uusista saavutuksista ja lisätä suunnitteli-
joiden tietoja valukappaleiden mahdollisuuksista erilaisissa käyttökohteissa esittämällä esimerk-
kejä valuratkaisujen tuomista eduista sekä kertomalla uutta tietoa hankintatoimen edellyttämistä 
ja valutekniikan suomista mahdollisuuksista.  Siksi seminaari on tarkoitettu lähinnä valukompo-
nentteja käyttävälle ja valmistavalle teollisuudelle sekä erityisesti näiden alojen tuleville ja koke-
neille suunnittelijoille ja ostajille.

Suunnittelutoimikunta

Seppo Heikkinen  Metso Lokomo Steels Oy
Juhani Orkas  TKK/Konetekniikan osasto/Valimotekn. lab.
Tapio Rantala pj. Metso Foundries Jyväskylä Oy
Juha Seppälä  Nokia Networks Oy
Esa Suikkanen  Alteams Oy
Pentti Kangasmaa siht. Teknologiateollisuus ry

Tervetuloa!

Teknologiateollisuus ry
Valimoiden toimialaryhmä
Pentti Kangasmaa
toimialaryhmän sihteeri

jälkeen, veloitamme 30 % osallistumismaksusta.  Osallis-
tujan jäätyä saapumatta ilman peruutusilmoitusta veloi-
tamme koko osallistumismaksun.

Näyttely  
Seminaariin osallistuvien yritysten esitteille ja pienois-
näyttelyesineille varataan tilaa kontaktitilaisuuden näytte-
lytilaan sopimuksen mukaan (ota yhteys Pentti Kangas-
maahan).

Hotellivaraukset 
Teknologiateollisuus ry on ennakkovarannut Aulangolta 
huoneita hintaan 107 e/hlö (sis. alv)/1hh ja 77 e (sis. alv)/
hlö/2 hh yöksi 7.-8.4.2004.  Varaukset on osallistujan itse 
vahvistettava 18.3.2005 mennessä hotellista, puh. (03) 
658 801/huonevaraukset, ilmoittamalla osallistuvansa 
‘valuseminaariin’.  Osallistuja hoitaa itse huoneensa mak-
sun.  Ylimääräiset huoneet peruuntuvat 19.3.2005 auto-
maattisesti. 

Lisätietoja  
Pentti Kangasmaa, puh. (09) 1923 292.
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Torstai 7.4.2005

Päivän puheenjohtajana on toimitusjohtaja Tapio Rantala,  
 Metso Foundries Jyväskylä Oy
8.15 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.30 Avaus 
 Valimoiden toimialaryhmän puheenjohtaja 
 Erkki Karvonen, Leinovalu Oy 
9.45 Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät
 Ryhmäpäällikkö Jukka Palokangas, 
 Teknologiateollisuus ry 
10.15 Suunnittelun vaikutus lopputuotteen 
 kustannuksiin
 Professori Kalevi Ekman, Teknillinen 
 korkeakoulu 
11.00 Tauko
11.15 Supporting design and production of castings  
 using casting process simulation
 Managing Director Preben Nordgaard Hansen,  
 MAGMA Technologies A/S
 (esitys englanniksi, materiaali suomeksi) 
12.00 Lounas
13.15 Laatuluokan valinta asiakkaan näkökulmasta
 - rautametallivalut; Product Engineer 
 Lauri Tiainen, ABB Oy, Marine and  
 Turbocharging 
 - kevytmetallivalut; Senior Technology Manager  
 Juha Seppälä, Nokia Networks Oy
14.15 Kahvi
14.35 Valun laatuluokituksen vaikutus komponentin  
 hinnanmuodostukseen
 - rautametallivalut; Quality Engineer 
 Jouni Järvinen, Metso Lokomo Steels Oy 
 - kevytmetallivalut; Kehityspäällikkö 
 Esa Suikkanen, Alteams Oy  
15.35 Valun ostajan näkökulma
 - kevytmetallivalut; Global Commodity 
 Manager, Mechanics, Tatu Hietala, 
Nokia Nertworks Oy
 - rautametallivalut; Purchasing Manager Tapio  
 Vehmaskoski, Savonlinna Works Oy
16.35 Kevytmetallivalukomponentin konstruktion   
 vaikutus koneistus- ja muun jälkikäsittelyn kus 
tannuksiin
 Development Engineer Jouko Laurila,
  Filtronic Comtek Finland 
17.05 Sauna
18.30 Kontaktitilaisuus
 - stipendien jako
 - näyttely
 - cocktails
21.00 Valomerkki (tilat käytettävissä loppuillan)  

Perjantai 8.4.2005

Päivän puheenjohtaja on toimitusjohtaja Tapio Rantala,  
 Metso Foundries Jyväskylä Oy 
9.00 Valujen korjausmahdollisuudet
 Professori Juhani Orkas, 
 Teknillinen korkeakoulu 
9.45 Painevalumuottien kustannuksiin vaikuttavat  
 tekijät
 Toimitusjohtaja Veli-Matti Savolainen, 
 Toolman Oy
 Painevalumuottien materiaalit
 Myyntijohtaja Lars Lindfors, Oy Uddeholm Ab 
10.35 Kahvi
11.00 Tarkkuusvalu
 Toimitusjohtaja Antti Zitting, 
 Sacotec Components Oy 
11.30 Materiaalien ominaisuusvertailu
 Professori Tuomo Tiainen, 
 Tampereen teknillinen yliopisto TTY 
 Valimoinstituutin nykytila ja tulevaisuus
 Professori Tuomo Tiainen, TTY ja 
 toimitusjohtaja NN, Valimoinstituutti 
12.15 Seminaarin päättäminen
 Toimitusjohtaja Tapio Rantala, Metso Foundries  
 Jyväskylä Oy
12.30 Lounas
 Hyvää kotimatkaa!

Nopeuttaaksemme ja helpottaaksemme 

kutsujemme toimittamista vastaanottajille 

pyydämme lähettämään sähköposti-

osoitteenne osoitteella 

Pentti.Kangasmaa@teknologiateollisuus.fi, 

vaikka ette tällä kerralla osallistuisikaan 

Valun Käytön Seminaariin. Tämä koskee 

myös yleisiä osoitteita mallia info@xxx.yy, 

esim. oppilaitoksia, mutta siinä tapauksessa 

pyydämme ilmoittamaan myös tämän 

kirjeen osoitteen, jotta voimme kohdistaa 

osoitteenne oikein rekisterissämme. Samaan 

sähköpostiosoitteeseen voitte lähettää myös 

osoitteenmuutokset ja ilmoituksen, mikäli 

ette halua näitä kutsuja.
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9.4.–13.4.2005

ulkomaantoimikunta

SVYn opintomatka Tšekin tasavaltaan
Carl-Johan Nybergh

ulkomaantoimikunta

Tsekin Tasavallan valimoteollisuus

Tsekin Tasavallassa toimii kaksi valimoalan yhdistystä. 
Toisen nimi on käännettynä Tsekin Tasavallan Valimomies-
yhdistys ja toisen Tsekin Tasavallan Valimoiden Yhdistys. 
SVY toteuttaa Tsekin opintomatkan yhteistyössä valimo-
miesyhdistyksen kanssa. Kuten nimistä käy ilmi, kuuluu 
Valimomiesyhdistykseen henkilöjäseniä ja Valimoiden 
Yhdistykseen yritysjäseniä. 

Tsekin valimoteollisuudella on pitkät perinteet. Histori-
an kirjoissa mainitaan, että Tsekissä on valettu jo antiikin 
aikoina. Teollisessa mittakaavassa valimotoiminta alkoi 
1800 –luvun lopussa, jolloin Tsekki vielä kuului Habsbur-
gien Itävälta-Unkari kuningaskuntaan. Tällöin syntyi tun-
nettuja yrityksiä kuten Skoda, Vitkovice ja CKD – Praha. 
Ensimmäisen  maailmansodan aikana ja sen jälkeen vah-
vistettiin valimoteollisuutta ja toisen maailmansodan jälkeen 
Tsekkosovakian strategioina oli kansallistaa ja kehittää 
metalliteollisuutta. Syntyi lukuisia suuryrityksiä, mm CKD 
Kutna Hora, johon tutustumme opintomatkan aikana. 

Tsekkoslovakiassa tuotettiin enimmillään 1,5 miljoonaa 
tonnia valua eli melkein 120 kg henkeä kohti. Vuoteen 1989 
asti lähes koko valutuotanto toimitettiin ensi sijaisesti ko-
timaisille mutta myös  COMECON –alueen valunkäyttäjil-
le. Suora valunvienti länteen oli vähäistä. COMECON -
markkina-alueen luhistumisen jälkeen valutuotanto väheni 
noin 70 %. Nyt on löydetty uusia markkinoita Euroopasta, 
ja valukappaleita viedään lähinnä Saksaan, Italiaan, Itäval-
taan, Sveitsiin, Englantiin ja Pohjoismaihin.

Valimot ja malliveistämöt on suurimmilta osin yksityis-
tetty. Valimoiden tekninen taso on kirjava. Raudan sulatuk-
sessa on siirrytty sähkösulatukseen, mutta edelleen on 

Tsekin opintomatkalle on ilmoittautunut vähän 
alle 40 SVY:n jäsentä. Tämä tarkoittaa sitä, että vielä on 
muutama paikka vapaa. Matkaohjelmaan on tullut kaksi 
pientä muutosta, jotka koskevat sekä lähtöaikaa Vantaan 
lentokentältä että paluulentoa. Lähtö Vantaan lentokentäl-
tä on nyt lauantaina 9.4. kello 17.00. Myös lähtöaika Pra-
han kentältä on muuttunut ja se tapahtuu jo kello 17.00. 
Viimeisen päivän ohjelmaa on tästä johtuen jonkun verran 
tiivistettävä. Lisäksi paluulento tapahtuu nyt Kööpenha-
minan kautta, Berliinin asemesta. Kööpenhaminan kentäl-

käytössä paljon kupoliuuneja. Monet käyttävät happirikas-
tusta. Tuorehiekkakaavaus on yleistä sarjatuotannossa. 
Käytössä on automaattisia kaavauslinjoja mutta myös pe-
rinteisempää mekanisoitua kaavaustekniikkaa. Yksittäis-
kappalevalussa on käytössä paitsi perinteinen vesilasikaava-
us myös sekä Alphaset että furaanikaavaus. Hyvin monella 
valimolla on edelleen laaja ohjelma. Harmaaraudan lisäksi 
valetaan pallografiitirautaa ja muita rautakoostumuksia. 
Moni teräsvalimo taas valaa kaikkia teräslaatuja ja myös 
pallografiittirautaa. Ei-rautavalimoissa erikoistuminen ei ole 
kovin yleistä. Samassa valimossa valetaan alumiinia ja 
kupariseoksia ja joissakin vielä lisäksi terästä tai rautaa.

Mallinvalmistuksessa on CAD/CAM -valmistus teke-
mässä tuloaan, mutta suurin osa malleista valmistetaan 
edelleen perinteisimmillä menetelmillä. Monella valimolla 
on sertifioitu ISO 9000 -laatujärjestelmä, mutta tämä ei takaa, 
että valimolla olisi käytössä uudenlaista tekniikkaa. 

Tsekin Tasavallan Valimoiden Yhdistys perustettiin 
vuonna 1990. Yhdistykseen kuuluu paitsi suurin osa vali-
moista (108 kpl), myös malliveistämöjä, tutkimusinstituut-
teja, yliopistoja ja kaupallisia organisaatioita. Yhdistys 
julkaisee kahta lehteä, toinen valimotekninen ja toinen 
teknilliskaupallinen.

lä on välilaskuun varattu aika vain 45 minuuttia, joten 
saamme pitää kiirettä. Saapuminen Vantaan lentokentälle 
on keskiviikkona 13.4. kello 21.45.

Lentoliput postitetaan osallistujille viikolla 13/05. Opinto-
matkaan jälki-ilmoittautuminen ja mahdolliset lentoihin 
liittyvät järjestelyt ottaa vastaan ja hoitaa kokemuksella 
Marika Lahtinen/BTI Nordic puh: 09 685 85 341
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ANTON hiiletysgrafiitti

BREFI suodattimet raudalle

CAPITAL induktiouunien vuoraus- ja
 senkkamassat

IKO Perlite kuonansidonta-aine

COGEBI induktiouunien eristemikaniitti

DURRANS hiiletysgrafiitti ja petrolikoksi

SKW GRP:n ja GRS:n käsittely- 
 ja  ymppäysaineet
 GRP:n käsittely- ja    
  ymppäyslangat

TURK valu- ja kuonakauhat

FOUNDRY SERVICE 
 valusangot

INDUCTOTHERM
 induktiosulatusuunit

BORDEN ALPHASET ja
 BETASET -sideaineet

BSSP hartsattu kuorimuottihiekka

DURRANS peitosteet, peitoste-
 sekoittimet ja    
 valutuslaitteistot

IKO bentoniitit ja hiililisäaineet

INTERMET eksotermiset ja eristävät 
 syöttöholkit ja peiteaineet

KARL SCHMIDT keernapallit

KBO keerna- ja muottiliimat,   
 öljyhiekka, tiivistenuorat ja   
 punotut kaasunpoistoputket

AXMANN hiekansekoittimet
 peitosteiden valutuslaitteet

FAT kaavauslaitteet,
 hiekansekoittimet,
 hiekan elvytyslaitteet ja 
 pneumaattiset siirtolaitteet

OMEGA hiekansekoittimet
 keernatykit
 hiekan elvytyslaitteet

EIRICH tuorehiekan sekoittimet

DISA   hiekkalaboratoriolaitteet

METABRASIVE  teräshiekat ja lankakatkot

WASHINGTON MILLS
 alumiinioksidit

CLANSMANN käsittelymanipulaattorit

DISA   sinkopuhdistuskoneet,
 katkaisukiilat

SCHENCK tyhjennystäryrännit ym.

RESAU PU-hartsit, kitit, mallilakat  
 ja irrotusaineet

KRAUSS ilmanpoistonippelit
 ohjausnastat

LANGER mallikirjaimet

ZIMMERMANN mallityöstökoneet

OY LUX AB
Toimisto
Tulkinkuja 3
02650  ESPOO
Puhelin (09) 622 0550
Telefax (09) 622 0551
E-mail  info@lux.fi

Varasto
Juvanmalmin teollisuusalue
Juvan teollisuuskatu 25 J ovi 23
02920  ESPOO
Puhelin (09) 854 3401
Telefax (09) 852 1357

LUX - Metallurgia

LUX - Kaavaus

LUX - Mallinvalmistus

LUX - Puhdistus
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Antti Valonen 
75 vuotta

Antti Valonen tuli Högforsin palvelukseen keväällä 1945 
rakennusharjoittelijaksi. Nuorukaisen suunnitelmissa oli 
aluksi rakennusmestarin ura. Koneenrakennus vei kuitenkin 
pidemmän korren. Konepajakoulun ja Kauhavan lentosota-
koulun jälkeen Antti kävi Helsingin teknillisen koulun ja 
valmistui konstruktioteknikoksi vuonna 1954. Hän toimi 
suunnittelijana Högforsin piirustuskonttorissa vuoteen 1958 
saakka, jolloin hän siirtyi konepajan ylityönjohtajaksi. Yli-
työnjohtajan tehtäviä Antti hoiti 15 vuoden ajan vuoteen 
1973 asti. Kuumaksi aiheeksi muodostuneet työsuojeluasi-
at veivät hänet työturvallisuuspäälliköksi, sitten työsuoje-
lupäälliköksi ja lopuksi suojelupäälliköksi, josta tehtävästä 
hän jäi eläkkeelle vuonna 1986.

Antti Valonen kuuluu niihin henkilöihin, joille eläkkeel-
le jääminen ei suinkaan ole merkinnyt keinutuoliin istahta-
mista. Tässä tulee mieleen eräs toinenkin suurmies. Van-
himmat meistä muistanevat, että tasavallan presidenttinä 
vuosina 1946-1956 toiminut Juho Kusti Paasikivi jäi aikoi-
naan eläkkeelle Kansallis-Osake-Pankin pääjohtajan viras-
ta täysin palvelleena vuonna 1934. Sittemmin häntä tarvit-
tiin mm. suurlähettiläänä Tukholmassa ja Moskovassa. 
Kymmenvuotisen presidenttikautensa hän aloitti 75-vuoti-
aana!

SVY:n kunniajäseneksi vuonna 1997 nimitetty Antti 
Valonen tunnetaan nykyisin Mister Valimomuseon lempi-
nimellä, eikä syyttä. Antin lähtö valimomuseouralle tapah-
tui varsinaisesti SVY:n kotimaan toimikunnan kokouksessa 
tammikuussa 1986 Högforsin tehtaanhotellissa. Kokouksen 
tarkoituksena oli keskustella suunnitellun Suomen Valimo-
museon sijoittamisesta Karkkilaan. Kokouksen isäntänä 
toiminut teollisuusneuvos Yrjö M. Lehtonen oli kutsunut 
suojelupäällikkö Antti Valosen mukaan esittelemään Hög-
forsin säilyttämää museoaineistoa sekä kertomaan Fager-
kullan asuntomuseotoiminnasta, jossa Antti oli ollut muka-
na jo aikaisemmin.

SVY:n hallitus nimesi kokouksessaan joulukuussa 1986 
museotoimikunnan valimomuseohanketta toteuttamaan. 
Toimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Antti Valonen ja 
jäseniksi ylityönjohtajat Olavi Liesi Lahdesta ja K. M. 
Suuronen Tampereelta. 

Olavi Liesi oli SVY:n kotimaan toimikunnan puheenjoh-
tajana ajanut museoasiaa aktiivisesti jo vuoden verran.

Antti Valonen teki hartiavoimin uskomattoman määrän 
kirjallista ja ruumiillistakin työtä museoesineistön kokoa-
misessa ja yhteistyökuvioiden luomisessa. Säädekirjan 
valimomuseosäätiön perustamisesta allekirjoittivat 6.10.1987 
Karkkilan kaupunki, Högfors-Valimo Oy sekä Suomen 
Valimotekninen Yhdistys. Suomen Valimomuseon avajaiset 

pidettiin Karkkilassa 17.5.1989. Antti Valonen toimi Vali-
momuseosäätiön hallituksen jäsenenä ja työvaliokunnan 
puheenjohtajana toistakymmentä vuotta. Häntä voi kutsua 
työmyyräksi ja unilukkariksi. Kunniajäsenemme jäi ”oikees-
ti” eläkkeelle syksyllä 2001. Silti Antti ei ole onneksi ko-
konaan poistunut vasemmalle. Hän ilahduttaa meitä paki-
noillaan jokaisessa Valimoviestin numerossa.

 

  Paavo Tennilä

jäsenuutisia

Puheenjohtaja Mika Valtonen onnittelukäynnillä.
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Ammattitaidon maailmanmestaruuskisat eli World Skills 
Competition 2005 pidetään historiansa ensimmäistä kertaa 
Skandinaviassa ja Suomessa. Varmasti menee useampia 
vuosia, ennen kuin mikään muu pohjoismaa uskaltaa ryhtyä 
moiseen jättisuoritukseen.

Tapahtuman alkamispäivä on keskiviikko 25.toukokuu-
ta ja ne päättyvät tiistaina 1 kesäkuuta.2005 . Varsinainen 
kilpailuaika on torstai 26 – sunnuntai 29.5, jolloin kilpailu-
tapahtumia on mahdollista päästä seuraamaan messuhal-
liin.

Kilpailut pidetään Helsingin Messuhallissa, joka koko-
naisuudessaan on varattu kilpailuja varten. Kaikki 45 kil-
pailulajia eivät mahdu Messuhalliin sisälle, vaan osa kil-
pailulajeista käydään messualueen ulkopuolella.

Avajaisia ja päättäjäisiä varten on varattu jompikumpi 
Helsingin jäähalleista. Viimeksi kun asiasta kuulin puhut-
tavan, niin siinä mainittiin vain toisen hallin pöyristyttäväs-
tä hintapyynnöstä,  joten tätä kirjoittaessa ei minulla ole 
tarkkaa tietoa tilaisuuksien pitopaikasta

Kilpailijoita on tulossa yli 800 nuorta alle 23-vuotiasta 
alansa ammattilaista 40 maasta maapallollamme. Valitetta-
vasti vain mallipuuseppäalan kilpailuja ei Helsingissä jär-
jestetä, koska siihen päivämäärään mennessä, johon piti 
ilmoittautumisten olla perillä, oli Valumallikilpailijoita il-
moitettu liian vähän. Pari viikkoa sulkemispäivän jälkeen 
sain useita sähköposteja, joissa kilpailuihimme olisi ollut 
tulossa riittävästi kilpailijoita. Voihan per….

Muut kilpailulajit, joissa oli liian vähän ilmoittautuneita 
olivat: Levy- ja Hitsaustyö, Peltiseppä ja Kipsityöt. Yhteen-
sä poissuljettuja aloja oli 4 ammattialaa.

MIKSI SITTEN VALIMOVIESTISSÄ KIRJOITETAAN KILPAILUIS-
TA, JOHON EI OSALLISTU YHTÄÄN VALIMOALAN KILPAILIJAA?
Koulutuspolitiikka maassamme on pahasti vinoutunut, kun 
se sallii ja ohjaa 60 % nuoristamme pyrkimään lukio-opin-
toihin. Mitä tekee teollisuutemme tätä typerää vinoutumis-
ta vastaan? Ei yhtään mitään. Eihän teollisuudelle kuulu 
koulutusasiat!!! Sitä varten meillä on OPETUSHALLITUS 
JA OPETUSMINISTERIÖ JA…. 

Toisaalta on kai turha syytellä ketään. Kuinka on arvoi-
sa lukijani Sinun peilisi edessä? Ovatko Sinun lapsesi oh-
jautuneet ammattikouluun vai lukioon??? Niin mutta, Sinä 
sönkötät. He valitsivat itse alansa. Enhän minä voinut…Niin 
aina!! 

Tulevaisuudessa yritykset joutuvat taistelemaan yhä 
vähenevästä nuorten ryhmästä itselleen kyvykkäitä ja mo-
tivoituneita työntekijöitä. Tässä tarkoitan kaikkia yrityksiä 
ja toimialoja maassamme.  Viestintä ja IT-alat ja sähkö ja 
auto ym alat kahmivat parhaat päältä, eikä meille jää paljoa 
valittavaa.

Valitettavasti emme valimoalalla ole siinä asemassa, 
jossa porteillamme tungeksii satoja nuoria pyrkimässä yri-
tyksiimme töihin.

Jokaisen menestymään pyrkivän yrityksen pitäisi miettiä 
näitä asioita ja pyrkiä tekemään jotain asian eteen. No mitä 
jotain…

Yritysten pitäisi ottaa yhteyttä alansa ammattikouluun ja 
peruskouluun ja valita sieltä kummiluokka tai pari ja kus-
tantaa heidät opintomatkalle Helsingin kisoihin. 

Samalle matkalle pitäisi kustantaa ehdottomasti koulun 
OPOT =oppilaanohjaajat, jotta he voisivat koulussaan oh-
jata nuoria useimmille paremmin sopivaan ammattioppilai-
tokseen. Millä hemmetillä OPO voi ohjata ketään ammatti-
kouluun, kun heidän tietonsa koulusta rajoittuvat heidän 
ITSENSÄ KÄYMÄÄN LUKIOON?

Helsingin ja Suomen Ammattitaidon Maailmanmesta-
ruuskisat 2005 ovat tilaisuus, joka ei tule koskaan toistumaan 
maassamme. 

Nyt meidän kannattaisi iskeä tähän tilaisuuteen ja viedä 
kaikki nuoret katsomaan kisoja ja sitä innostusta millä kil-
pailijat kilpailutöitään tekevät. Näin toimien voimme vai-
kuttaa nuorten mielikuviin positiivisesti ja ehkä myöhemmin 
he ohjautuvat myös alamme työtehtäviin yrityksiimme. Myös 
jokaiselle meistä vanhoista konkareista tekee (tekisi) hyvää 
käydä katsomassa kilpailuja paikanpäällä. Tavataanko Hel-
singissä toukokuussa 2005??

Olen tarvittaessa valmis tulemaan kertomaan kummiluo-
kallenne tai kummibussillenne minkälaista kilpailuissa 
oleminen on ollut. Päivääkään niistä en vaihtaisi pois.

Lisätietoja saat www.wsc2005helsinki.com

Mallilehtori
Hervannasta

Kari Pohjalainen

AMMATTITAIDON 
38.  MAAILMANMESTARUUSKISAT 
SUOMESSA

mielipide
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jäsenuutisia

Antti Kallionpään 
muistolle

Talousneuvos Antti Kallionpää, s. 24.7.1930, kuoli vaikean 
sairauden murtamana 5.12.2004.

Kallionpää perusti Lopelle metallivalimon 1955. Sinnik-
käällä työllä ja määrätietoisella kehittämisellä siitä kehittyi 
vähitellen Suomen suurin alumiiniseosten hiekkavalimo.

Antti Kallionpää oli malliesimerkki yrittäjästä, joka 
osasi kehittää myös itseään monipuolisesta valimoammat-
tilaisesta kansainvälistyvän yrityksen johtajaksi. Hän osoit-
ti aina suurta mielenkiintoa erilaisia teknologioita kohtaan. 
Tyypillistä hänen työskentelyssään oli määrätietoisuus ja 
jatkuva kehittäminen. Päätökset perustuivat huolelliseen 
taustatietojen selvittämiseen ja myös asiantuntijoiden käyt-
töön.

Opin tuntemaan Antin lähes neljän vuosikymmenen ai-
kana yhtäältä kiireettömänä mutta samaan aikaan tehokkaa-
na yritysjohtajana ja ennen kaikkea ystävällisenä ihmisenä. 
Alaisiaan ja yhteistyökumppaneitaan kohtaan hän oli silti 
myös vaativa, mutta erityisen vaativa hän oli itseään koh-
taan.

Antti Kallionpää teki mittavan elämäntyön myös kunnal-
lispolitiikassa ja erilaisissa järjestöissä, mm. Lopen Lions-
klubissa, Lopen Yrittäjissä, reserviläisjärjestössä, paikalli-
sessa metsästysseurassa ja veteraanitoiminnassa. Myös 
kaikki luottamustehtävänsä hän hoiti tunnollisesti. Mm. eri 
tilaisuuksissa pitämänsä puheenvuorot hän laati erityisellä 
huolella pyytäen laatimiinsa puheiden luonnoksiin usein 

myös eri henkilöiden kommentteja. Niinpä hän olikin usei-
siin tilaisuuksiin haluttu esiintyjä, jonka mielipiteitä arvos-
tettiin.

Antti Kallionpää harrasti nuoruudessaan urheilua. Vuo-
sikymmenien mittaan urheilu vaihtui metsästykseen ja ka-
lastukseen.

Anttia jäivät kaipaamaan omaiset, jotka olivat erityisen 
lähellä hänen sydäntään, sekä laaja ystäväpiiri.

Esa Mäkelä

Kaikille valimoalalla toimiville ja heille tarvikkeita toi-
mittaville, valimon asiakkaille ja valimoalan läheiseksi 
tunteville.

Valimoalan 
Golfopen 2005

Ruukkigolf kentällä
Aika:   Tiistai 14.6.2005  Alkaen klo 14.00

Kilpailu:  Lyöntipeli ¾ tasoituksilla
  Väylien max.tulos = 5 + väylän par
Kilpailumaksu: 30 € + palkinto ( jokainen tuo )
  Sis. kärryvuokran
Palkinnot: Voittajalle kiertopalkinto + 
  palkintopöydän anti
  Kahdelle seuraavalle mitali + anti
  Kaikille muille osallistujille jotain
Ilmoittautuminen:Suoraan Ruukkigolfiin  13.6.2005 
  mennessä
  Puh: 019-2454485
  Lähtöajat 14.6. klo 08.00 alkaen

Lisätietoja:  Ossi Levander  09-8042142
  Krister Lundqvist 019-2785878
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TARVIKKEET JA AINEET 

HÜTTENES-ALBERTUS Valimokemikaalit
CHEMEX Eksotermiset syöttöholkit
HAGENBURGER Valukanavistotiilet
C.CONRADTY Grafiittielektrodit, hiilikaaripuikot 
POMETON Teräshiekat, valumurskeet 
BROGÅRDSAND Tuorehiekka 
ZEOFINN Vesilasi 
LUDWIG SCHMIDT Hiiletysaineet 
DIAMANT METALLPLASTIC Paikkausaineet 
HOFMANN Keraamiset suodattimet 
ALLIED MINERAL PRODUCTS Tulenkestävät uuni- ja senkkamassat 

KONEET JA LAITTEET 

HWS HEINRICH WAGNER SINTO  Kaavauskoneet ja -linjat tuorehiekalle 
I.M.F. Mekanisoidut kaavauslinjat hartsihiekalle 
I.M.F. Hiekanelvytyslaitteet 
I.M.F. Jatkuvatoimiset mikserit hartsihiekalle 
IDRA Painevalukoneet 
SPRÖTZE Kokillivalukoneet  
HINDENLANG Upokasuunit 
PILLAR Induktiouunit 
SIMPSON Hiekanjäähdyttimet 
ISPC  SPENCER & HALSTEAD Sinkopuhdistuskoneet 
ISPC GUTMANN Sinkopuhdistuskoneet 
ISPC TILGHMAN Sinkopuhdistuskoneet 
ISPC SCHLICK Sinkopuhdistuskoneet
ISPC WALTHER TROWAL Täryrummut  
INDUSTRIEOFEN  UNNA Karkaisu-uunit 
MSB/ROBAMAT Hionta- ja katkaisuautomaatit 
GÄHLER Kaasutuslaitteet 
GHW Kuumailmakupoliuunit 
DONALDSON TORIT Suodattimet 
A.L.B.A. Polttoleikkauskoneet ja -laitteet 
SPACE Tuorehiekan valmistaminen 

G & L BEIJER OY 
Elannontie 5 puh. (09) 61 520 550 
01510 VANTAA fax (09) 61 520 555 
info@ind.beijer.fi
etunimi.sukunimi@ind.beijer.fi
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Jouko J.Vuorinen
emeritusprofessori

Aloituskitkaa
Edellisessä artikkelissani kerroin valimotekniikan profes-
suurin sijoituksesta ja virantäyttöprosessista, jossa vaiku-
tusvaltainen TKK:n ulkopuolinen taho yllättäen yritti estää 
nimitykseni ja onnistuikin viivästyttämään sitä noin vuo-
della. Tästä jäi tietenkin paha maku ja synkähkö ennuste 
moniksi vuosiksi toimintani edellytyksille. Se ei myöskään 
voinut olla vaikuttamatta suhteisiini tärkeimpään sidosryh-
määni, MET valimoiden toimialaryhmään (VALTAR).

Yllättäen sain eräältä kollegaltani tietää, että Metallite-
ollisuuden keskusliiton silloinen toimitusjohtaja Harri 
Malmberg, professuurin lahjoittajan virallinen edustaja oli 
arvostellut toimintaani, kun ei valimoalalta ollut valmistunut 
enempää insinöörejä. (Todellinen uusien insinöörien tarve 
oli tuolloin MET:n tekemien selvitysten perusteella vain 
3-4 DI:ä vuodessa!).  Kutsuin välittömästi hänet tutustumaan 
TKK:n valimotekniikan laboratorioon ja opiskelijatilantee-
seen. Olin silloin ollut 1,5 vuotta virassa ja sain Harrin 
vakuuttumaan,  ettei siinä ajassa vielä insinöörejä koulute-
ta, näiden keskimääräinen valmistumisaikakin kun oli 
tuolloin noin 6 vuotta. Tapaamisemme ei jättänyt epäilyjä 
siitä, kuka  hänet oli provosoinut kohtuuttomaan kritiikkiinsä.

Viranhoidon oli aloittanut väliaikaisena jo 1980 DI Kris-
ter Collan, mielestäni varsin ansiokkaaasti, olihan hän 
saanut alalle muutaman opiskelijan ja pannut alulle mielen-
kiintoisia ja tärkeitä tutkimusprojekteja. Mielestäni näissä 
olisi ollut hyvinkin aineksia ainakin hänen lisensiaatintut-
kintoonsa. TKK:n opettajaneuvosto ei kuitenkaan, asian-
tuntijalausuntoihin nojaten noteerannut hakuprosessissa 
häntä päteväksi professorin virkaan.

Oppilaiden saanti valimotekniikkaan oli alusta alkaen 
ongelmallista.  Kyseessä oli teollisuudenala, joka Talous-
elämä-lehdenkin tuonaikaisia kannanottoja myöten oli 
kuolemaantuomittu. Lehdessä mm VALTARin tunnetuim-
pien valimoiden johtajat yhteen ääneen valittivat huonoa 
tilauskantaa ja ennustivat surkeuden jatkuvan. Odotin tur-
haan, että alan ansiotuneet  kynänkäyttäjät olisivat esittäneet 
vastineeksi kauaskantoisempia näkemyksiä, joille toki olisi 
ollut lukuisia perusteita.

Julkisuudessa tapahtuneet synkän tulevaisuuden maalai-
lut panivat tietenkin jokaisen opiskelijan pitkään miettimään, 
kannattaako tällaiselle alalle erikoistua. Konetekniikan 
osastolle opiskelijoiksi hyväksytyillähän oli valinnanvaraa: 
mm koneensuunnittelu, konepajatekniikka, energiatekniik-
ka, LVI-tekniikka, materiaalitekniikka, laivatekniikka, 

Professuurin myötä- ja vastamäkiä

lentotekniikka, auto- ja työkonetekniikka, myöhemmin myös 
hyvinkin suosituksi tullut mekatroniikka, muutamia suosi-
tuimpia mainitakseni.

Valimotekniikan profiilin nostoa
Valimotekniikan tulevaisuuteen luottamusta herättäviä ja 
sen puolesta puhuvia tilaisuuksia julkisuuden suuntaan oli 
kovin vähän 80-luvulla. Näistä on erityisesti mainittava 
vuosittaiset valun käytön seminaarit, jotka MET tietääkseni 
aloitti jo Krister Collanin aloitteesta hänen viranhoitoaika-
naan. Varmaankin myös Talouselämä-lehdessä 35/85 jul-
kaistu artikkeli ’Valimon voimamies’ teollisuusneuvos Yrjö 
M.Lehtosesta ja hänen JOT-yhtiöiden  laajentamishankkeis-
taan kertonut artikkeli antoi uskoa tulevaisuuteen. Itse olin 
näistä hankkeista tietoinen hyvin aikaisin. Heikki Lehtonen, 
ensimmäisiä oppilaitani teki diplomityönsä,’Valimon ana-
lysointi ja sen liikeidean sekä strategioiden kehittäminen’ 
valimotekniikan professuuriin, siis minun valvonnassani. 
Luottamuksellisena käsitelty työ koski JOT-yhtiöiden laa-
jentumisstrategiaa ja siinä oli yksityiskohtaisesti analysoitu 
jokaisen laajennuskohteen sopivuus JOT-yhtiöiden omis-
tukseen. Erityisesti muistan, kuinka Heikki ’tenttasi’ minua 
Högforsin valimon tilanteesta, etenkin Kymenitestä ja sen 
mahdollisuuksista. Lienen vaatimattomalla panoksellani 
vaikuttanut siihen, että Högforsin valimo sitten siirtyi JOT-
yhtiöiden haltuun. Hankinta lienee ollut varsin kannattava, 
muodostihan Kymenite sittemmin parhaimmillaan jopa 
puolet Högforsin valimon liikevaihdosta.

Oppilaspulasta huolimatta päätin aloittaa mahdollisimman 
tehokkaan tutkimustoiminnan, koska tiesin, että opintosuo-
ritusten määrän ohella näyttävällä tutkimustoiminnalla ja 
kansainvälisillä julkaisuilla korkeakoulu pääasiassa mittaa 
professuurien tehokkuutta ja niiden toimintaedellytysten 
ylläpitoa. Ensimmäiseksi jatko-opiskelijakseni ilmoittautui 
DI Juhani Eklund, joka oli työskennellyt jonkin aikaa 
Kuusakoski Oy:llä ja kiinnostunut etenkin sekundäärialu-
miinin valmistuksesta, käytöstä ja ominaisuuksista. TKK, 
Suomen Akatemia ja Walter Ahlströmin säätiö katsoivat 
aiheelliseksi rahoittaa hänen tutkimustaan ja niinpä hän 
suoritti nopeassa tahdissa lisensiaatintyönsä v. 88 ja väitte-
li tohtoriksi v. 91 alumiiniseosten epäpuhtauksien vaikutuk-
sesta niiden jähmettymiseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin. 
Juhani on nykyään yksityisyrittäjä ja dosenttina TKK:ssa. 
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Hänet todettiin myös päteväksi TKK:n valimotekniikan 
professorin virkaan, mutta hävisi kisassa TkT Juhani Or-
kakselle. Hän on julkaissut tutkimuksiaan ja esitellyt niitä 
monissa kansainvälisissä konferensseissa, Mm Sao Paulos-
sa, Birminghamissa, Haagissa ja Pohjoismaissa.

Ulkolaisista tutkijoista on mainittava ennen kaikkea 
kaksi C.C:tä. Celal Cingi ja Chengjia Chen. Celal tutki li-
sensiaatintyössään mm alumiinin jähmettymistä ja kävi 
esittelemässä tuloksia mm Moskovan kansainvälisessä va-
limokongressissa. Chen on erikoistunut etenkin Kymeniten 
valmistukseen ja ominaisuuksiin. Hän perehtyi etenkin 
Kymeniten väsymislujuuteen ja ominaisuuksiin korotetuis-
sa lämpötiloissa. Hän on  soveltanut tutkimuksissaan ns 
Tagughi-menetelmää, joka perustuu todennäköisyyden 
hyväksikäyttöön. Sillä päästään luotettaviin tutkimustulok-
siin murto-osalla niistä tutkimuksista, mitä perinteisissä 
tutkimuksissa tarvitaan.Tuloksia on esitelty mm USA:ssa 
useampaan otteeseen sekä Kiinassa. Hänkin suoritti lisen-
siaatintutkinnon. Chenin tutkimuksia rahoittivat pääasiassa 
TEKES ja JOT.

Alan mustamaalausta
Yli 10 vuotta sitten, 10.08.-93 Helsingin Sanomat julkaisi 
kokosivun artikkelin otsikolla ’Suomen valimoteollisuus 
hiipuu hintakilpailuun  venäläinen valurauta vyöryy Pieta-
rista Suomeen’. Kirjoitus perustui entisen valimoyrittäjä 
Tapio Torkin haastatteluun ja ennakoi alan kuolemaa Suo-
messa. Yrittäjä oli siirtynyt valujen tuontiin, ja katsoi tä-
mäntapaisen artikkelin edistävän toimintaansa. Kirjoitin 
Hesariin puolen sivun vastineen 25.08.-93 ’Valimomme 
eivät ole hiipumassa’. Osoitin siinä, miksi valimoteollisuus 
Suomessa on elintärkeä teollisuudenala, josta monet muut 
teollisuudenalat ovat riippuvaisia. Nyt, yli  10 vuotta myö-
hemmin jokaisen alalla työskentelevän ja siihen riippuvuus-
suhteessa olevan  on pakko myöntää, että olin oikeassa.

Tampere houkutteli ja ei
Huomattuani, että ala ei kaikista yrityksistä huolimatta ollut 
opiskelijoiden suosiossa, eivätkä odotukset, joita  VTT:n 
valimotutkimuksen ja TKK:n metallurgikoulutuksen myö-
tävaikutuksesta valimokoulutukseen olleet toteutuneet, 
ajattelin, että siirtyminen TTKK:lle saattaisi olla ajatelta-
vissa. Olihan Tampere tietyllä tavalla  valimoteollisuuden 
painopiste ja siellä oli jo TTKK:n Materiaaliopin laitoksel-
la koulutettu valimotekniikkaan perehtyneitä insinöörejä. 
Alan ammattikoulutus oli myös siirtynyt/siirtymässä Tam-
pereelle. Taisi olla MET:n järjestämä valun käytön seminaa-
ri 1988, jonka eräänä alustajana oli Tampereen elinkeino-
elämän vaikuttajiin kuulunut Antti Punkari. Tulin väliajalla 
maininneeksi hänelle asiasta. Seuraavan päivän paikallis-
lehden etusivulla olikin jo iso uutinen, jonka otsikkona oli 
suurin piirtein: ’Valimoalan korkeakouluopetus on siirty-
mässä Tampereelle. TKKsta valmistuneet insinöörit eivät 
halua siirtyä kehä III:n ulkopuolelle’. TKK:ssa ei asiaa 
juuri ehditty käsitellä. Eipä ollut aihettakaan, kun tuli tietoon, 
että TTKK:n materiaaliopin laitoksen silloinen johtaja oli 

ottanut vastustavan kannan mahdolliseen siirtoon. Hänen 
mielestään piti olla kilpailua. Kun vielä TKK:n koneteknii-
kan osaston johtaja, joka tunsi ennestään TTKK:n sisäisiä 
kuvioita oli sitä mieltä että ilmapiiri siellä ei ehkä olisi 
siirrolle kovin suotuisa, luovuin ajatuksesta. Minulle selvi-
si myös, että mikään korkeakoulu ei niin vain luovu jostakin 
professuurista, ellei kyse ole vaihtokaupasta, jossa saadaan 
vastineeksi esimerkiksi jokin muu professuuri, josta vasta-
puoli on valmis luopumaan.

Siirtoajatukseen palattiin vuonna 1993, tällä kertaa TTKK:
n taholta. Tampereelle oltiin suunnittelemassa  Valimoins-
tituuttia. Mm kaavailtiin että valimotekniikan professuuri 
siirretään TKK:sta TTKK:uun, jolloin professori olisi myös 
Valimoinstituutin johtajana. Suhtauduin periaatteessa aja-
tukseen myönteisesti, kävin neuvotteluja TTKK:n rehtori 
Timo Lepistön, professori Tuomo Tiaisen ja hallintojohtaja 
Seppo Loimion kanssa. Osallistuin myös instituutin suun-
nittelukokouksiin. En tiedä mihin siirtoajatus jämähti. TTKK:
n taholta syyttävä sormi taisi osoittaa minua, mielestäni 
aiheetta. Odotin konkreettista tarjousta TTKK:lta. Halusin 
varmistaa, että saan TTKK:ssa käyttööni vastaavat resurssit 
kuin TKK:ssa ja vakuudet siitä etten joudu siirrosta talou-
dellisestikaan kärsimään. Ikäni ja yhteyksieni puolesta en 
enää olisi voinut siirtyä Tampereelle, vaan professuuri ja 
instituutin johtaminen olisi pitänyt hoitaa matkalaukkupe-
riaatteella, mikä ei sinänsä olisi ollut mahdotonta. Konk-
reettista tarjousta ei kuitenkaan kuulunut. Kun vielä TKK:
n koneenrakennuslaitos asettui vastahankaan, luovuin hank-
keesta. TKK:n vastahanka lienee johtunut siitä, ettei sekään 
ilmeisesti saanut mitään kunnon vastatarjousta TTKK:lta. 
Tuskinpa TTKK:ssakaan kuviteltiin, että TKK lahjoittaisi 
vaivalla saamansa professuurin. Kun lahjoitusprofessuuri 
lahjoituksen jälkeen 5 vuoden kuluttua siirtyi valtion budjet-
tiviraksi, tuli TKK:lle vapaat kädet muuttaa se vaikkapa 
’multimedian käyttöön käsipuhelimissa’. Em episodien jälkeen 
ei professuurin siirtoajatukseen ole tietääkseni  palattu.

Teknologiaohjelmat
Monien vuosien  valmistelujen jälkeen VALTAR oli päät-
tänyt käynnistää TEKESin rahoittaman valupohjaisten 
komponenttien valmistuksen kehittämiseen liittyvän tekno-
logiaohjelman. Koordinaattoriksi oli lupautunut Lokomolta 
eläkkeelle jäävä valimoteollisuuden ’grand old man’ Paavo 
Tennilä. Paavo oli pitkään toiminut Lokomon johtotehtävis-
sä ja tunsi tietenkin alan teollisuuden ja sen vaikuttajat lä-
pikotaisin. Hänen muut ansionsa liittyivät ennenkaikkea 
kirjalliseen puoleen. Monipuolista kielitaitoansa ja kirjalli-
sia kykyjään hän oli hyödyntänyt ennenkaikkea kääntämäl-
lä alan vieraskielisiä julkaisuja, joita sitten käytti hyväkseen 
mm ’Valimotekniikka’-kirjan kirjoittajana. Teknologiaoh-
jelman koordinaattorina hänellä oli paljon vaikutusvaltaa. 
Rahojen tarkoituksenmukainen jako ei varmaankaan ollut 
kadehdittava tehtävä. Vastaanottopuolenahan olivat TKK:n 
koneensuunnittelun ja valimotekniikan laboratoriot, TTKK:
n Valimoinstituutti ja VTT. Yritin saada TKK:n valimotek-
niikan laboratorion erikoisasemaan sillä perusteella, että 
sillä on myös valimoalan korkeakouluinsinöörien koulutus-
vastuu. Jos korkeakouluinsinöörejä ei valmistu riittävästi, Jatkuu
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heidän koulutuksensa TKK:ssa vääjäämättä loppuu, kun 
professuuri lopetetaan. Nämä puheet eivät juurikaan saaneet 
vastakaikua.

Tietotekniikkaan painottuneen ohjelman yhtenä suosik-
kina näytti olevan TKK:n koneensuunnittelun laboratorio, 
joka keskittyi ohjelmassaan ennenkaikkea valukappaleen 
muotoiluohjeiden siirtämiseen tietokoneelle. Tosin suurim-
mat tukirahat taisivat mennä VTT:lle ja CastCaen kehitys-
työhön.

Toki oppilaallani Matti Kaurasella oli vaativa projekti 
’Valumalleja ja protoja CAD/CAM-tekniikalla’ jossa hän 
lisensiaattityönään muutti Mallinveistämö V.Hakkarainen 
Oy:n mallinvalmistuksen tietokonepohjaiseksi. Oppilaani 
Kimmo Rautama sai tilaisuuden optimoida valoksen opti-
mointia simuloinnilla CT-Castech Inc.Oy:n kirjoissa. Entinen 
oppilaani DI Matti Sirviö osoitti ihailtavaa sitkeyttä tekno-
logiaohjelmassa ja sen jälkeen luovine ajatuksineen VTT:n 
palkkalistoilla. Kaikki ei sentään mennyt ihan tietotekniikan 
piikkiin. Esimerkiksi entinen oppilaani TkT Juhani Eklund 
sai toteuttaa projektinsa ’Valuvikojen torjuminen metalliva-
luissa.’

Teknologiaohjelmien koordinaattorivalinnat jatkossa 
herättivät hämmennystä. DI Pentti Eklund oli VTT:llä vuo-
sikaudet työskennellyt, erittäin ansioitunut erikoistutkija. 
Hänen valinnallensa koordinaattoriksi ei näyttänyt löytyvän 
jääviysesteitä.Hämmennystä herätti myös Metallitekniikka-
lehden palstoillakin esitelty ’kolmen kortin konsultti’, johon 
VALTAR oli päätynyt, hän kun esitti, miten hän järjestää 
nopeasti ulkolaisten yhteyksiensä kautta Suomen valimote-
ollisuuden tietotekniikan ajan tasalle, vaikka meillä näyttivät 
nämä tietokonehommat olevan jo omastakin takaa keski-
määräistä paremmin hoidettuja.

Leinovalu Oy säväytti
Teollisuusneuvos Heikki Leino otti minuun yhteyttä vuoden 
1998 loppupuolella. Hän kertoi, että Leinovalu Oy täyttää 
kunnioitettavat 100 vuotta pikapuoliin, ja että silloin on 
tarkoitus jakaa Tehtailija Juho Leinon Säätiön 100 000 mar-
kan stipendi, joka voisi kohdistua ympäristökysymyksiin. 
Kerroin asiasta välittömästi henkilökunnalleni, eikä aikaa-
kaan, kun laboratorioinsinööri Juhani Orkas esitti ajatuksen, 
että hän voisi tohtoroitua tämän apurahan avulla. Ilmoitin 
Tämän Heikki Leinolle, ja asiat etenivät nopeasti siihen 
malliin, että olimme Jussin kanssa Leinovalun juhlallisissa 
100-vuotisjuhlissa Salossa 02.11.1998, jossa tämä apuraha 
myönnetiin Jussille  väitöskirjatyötä varten. Väitöskirjan 
aiheena oli ’Valimoiden ylijäämähiekat ja niiden tehokas 
uusiokäyttö’.

Niinpä Juhani Orkas sitten teki väitöskirjan tämän apu-
rahan myötävaikutuksella. Hänet nimitettiin pari vuotta 
sitten viiden vuoden määräajaksi valutuotetekniikan profes-
sorin virkaan.

Missä on ’punainen lanka’?
Kun itse olin saanut nimityksen TKK:n valimotekniikan 
professorin virkaan, esitti VTT:n tutkimusjohtaja Sakari 

Heiskanen mielestäni hyvin käyttökelpoisen idean: valimo-
teknisen tutkimuksen yhteistyön lisääminen TKK:n ja VTT:
n välillä. Tämä olisi merkinnyt yhteisiä projekteja ja mm 
oppilaitteni ja muun henkilökuntani osallistumista VTT:n 
projekteihin. Minulla olisi ollut työhuone myös VTT:llä. 
Tämä idea kaatui kuitenkin VTT:n silloisiin Metallurgian 
laboratorion päättäjiin, heillä kun oli joskus aiemmin ollut 
kielteisiä kokemuksia yhteistyöstä TKK:n kanssa.

VTT luopui pari vuotta sitten valimoteknisestä tutkimuk-
sesta. Merkittävä muutos, olihan VTT pitkään ollut alan 
merkittävin tutkimuslaitos resurssiensa ja tutkimusvolyy-
minsa puolesta maassamme. Siinä mielessä lopetus oli 
tappio valimoteollisuuden tutkimuksen kannalta. Toisaalta 
vähäisten tutkimusrahojen jakaminen kolmelle laitokselle, 
niinkuin vuosikaudet tapahtui, ei tuntunut järkevältä. VAL-
TARin hallituksella ja teknologiaohjelman koordinaattoreil-
la ei tainnut tässä tilanteessa olla muuta vaihtoehtoa kuin  
antaa ’jokaiselle jotakin’. Ruotsissa on pitkään valimoalan 
opetus ja tutkimus keskitetty yhteen paikkaan, Jönköpingiin 
ja Ruotsin valimotuotanto on  sentään noin 3 kertaa suurem-
pi kuin Suomen.

Yhteistyö TTKK:n kanssa kilpistyi alunperin TTKK:n 
silloisen materiaaliopin laitoksen johtajan vastustukseen. 
Yhteistyötä esitti alunperin TTKK:n materiaalitekniikan 
lehtori, hiljakkoin edesmennyt TkT Jaakko Autio. Hän otti 
minuun heti yhteyttä yhteistyön merkeissä nimityksen saa-
tuani vuonna 1983, mutta joutui nolona perumaan ehdotuk-
sensa. Valimoinstituutin kanssa on toki myöhemmin ollut 
runsaastikin  yhteistyötä mm opetusmateriaalin tuottami-
sessa ja opetuksessa.

’Oppivuosieni’ jälkeen koin päätehtäväkseni keskittyä 
valimotekniikan professorin viran jatkumisen varmistami-
seen, lähinnä pitämällä korkeakoulun johto tietoisena alan 
merkityksestä ja kehityksestä sekä aktivoimalla laborato-
riota kansainväliseen julkaisutoimintaan. Koen onnistunee-
ni, koska TKK antoi professuurille jatkumisen edellytykset.

Aion vielä kirjoittaa kokemuksistani aiemmasta valimo-
alaan liittyvästä työskentelystäni, mm Högforsin valimossa. 
Sinä aikanahan kehitettiin Kymenite, joka on merkittävä 
palanen Suomen teollisuushistoriaa.

Jouko J.Vuorinen,
emeritusprofessori

jouko.vuorinen@hut.fi
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Poimintoja 
Giesserei-lehdestä 
27. jakso   

 Paavo Tennilä 

Institut 
für Giessereitechnik, 
IfG 50 vuotta

Saksan rauta- ja teräsvalimoiden yh-
teinen valimotekninen instituutti, IfG 
on täyttänyt 50 vuotta. Giesserei-leh-
den numerossa 9/2004 oli useita ylis-
täviä lausuntoja instituutin toiminnas-
ta. Instituutti on Saksan rauta- ja teräs-
valimojen ylläpitämä laitos, joka toimii 
VDG:n päämajan yhteydessä Düssel-
dorfissa. Sitä johtaa nykyisin profes-
sori Dierk Hartmann, kuva 1. IfG:n 
palveluksessa on 45 pätevää tutkijaa. 
Tutkimuksen ja neuvonnan pääpaino 
on edelleen rauta- ja teräsvalussa. 
Silti metallivaluakaan ei ole unohdet-
tu. Monet asiat, kuten ympäristökysy-
mykset ovat yhteisiä kaikille valimoil-
le. Yhä useammin myös valun käyttä-
jät ovat mukana kehitysprojekteissa.

MAGMA GmbH:n toimitusjohtaja 
Erwin Flender on nykyisin VDG:n 
tutkimusneuvoston puheenjohtaja. Hän 
totesi Giesserei-lehden numerossa 
11/2004, että IfG:llä on alalla johtava 
asema Saksassa. Sen valtakunnallista 
koordinointitehtävää tulisi kehittää 
edelleen niin, että se ulottuisi yliopis-
toihin saakka. Flender on sitä mieltä, 
että valimotutkimusta harjoittavia ja 
opetusta antavia laitoksia on tällä het-
kellä liian monta. Keskitystä tarvittai-
siin. Flenderin näkemyksen mukaan 
valimotekninen tutkimus tulisi keskit-
tää kahteen yliopiston yhteydessä 
toimivaan instituuttiin ja kahden am-
mattikorkeakoulun tulisi huolehtia 

perinteisestä valimoinsinöörikoulutuk-
sesta. Valimotekniikan pitäisi kaikkial-
la kuulua koneenrakennusosastojen 
valmistustekniikan piiriin.

Sylinterinkansia 
Jaguarille

Giesserei-lehden numerossa 9/2004 
kerrottiin, että Hydro Aluminium kon-
serniin kuuluva Mandl & Berger GmbH, 
Linz, Itävalta, on saanut Ford yhtymäl-
tä toimeksiannon valmistaa Jaguarille 
uusia dieselmoottorin sylinterinkansia, 
joiden kehittämiseen linziläinen valimo 

Kuva 1.  Institut für Giessereitechnik, IfG:n johtaja, professori Dierk Hartmann.

oli osallistunut. Itse moottori on syn-
tynyt Fordin ja PSA-yhtymän, Peugeot-
Citroënin yhteistyönä. Moottori tullaan 
sijoittamaan ensimmäiseksi Jaguar S-
type 2,7 D:hen. Tulevien 12 kuukauden 
kuluessa moottoria aiotaan käyttää 
myös Land Rovereissa, Peugeoteissa 
ja Citroëneissa. Toimeksianto johtaa 
Linzin valimossa 15 miljoonan euron 
investointeihin. Tällä summalla raken-
netaan tuotantolinja, joka pystyy tuot-
tamaan yli 200 000 sylinterinkantta 
vuodessa.

Valimo valmistaa nykyisin vuosit-
tain noin 1,3 miljoonaa valukappaletta, 
joista noin miljoona on sylinterinkansia. 
Valimon liikevaihto on 80 miljoonaa 
euroa vuodessa.

maailmalta
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Kriittisten romujen 
sulattaminen 
induktiouuneissa 

Günter Dybowski IfG:stä sekä Steffen 
Niklaus ja Wilfried Schmitz Otto Jun-
ker GmbH:sta kirjoittivat otsikkoai-
heesta 7 sivua käsittäneen artikkelin 
Giesserei-lehden numeroon 6/2004.

Esimerkkinä kriittisistä romuista 
kirjoittajat esittivät sinkitetyistä levyis-
tä koostuvan romun.

Sinkitetty romu tulee valimoihin 
joko levyhakkeena tai paketteina. Kuu-
masinkitettyjen levyjen pinnoissa on 
sinkkikerroksen paksuus yleensä 7 – 42 
mikrometriä. Jos sulatettavassa 0,8 mm 
paksussa levyssä on sinkkikerroksen 
paksuus 14 mikrometriä ja sinkitetyn 
romun osuus sulatuspanoksesta on 36 
prosenttia, tulee rautaan noin 10 kg 
sinkkiä panostonnia kohti.

Sinkin sulamispiste on 420 °C ja 
kiehumispiste 907 °C. Suurin osa pa-
nostetusta sinkistä höyrystyy sulatuk-
sen aikana. Kaatovalmiin rautasulan 
sinkkipitoisuus, noin 2 000 ppm saa-
vutetaan jo 20 prosentin sinkitetyn 
romun panososuudella. Merkille pan-
tavaa on, että tämä pitoisuus ei juuri-
kaan kohoa, vaikka sinkitetyn romun 
osuus panoksessa nousisi jopa 55 pro-
senttiin. Sinkki höyrystyy pois sulasta 
ja höyrystynyt sinkki hapettuu ilman 
vaikutuksesta sinkkioksidiksi. Sinkki-
oksidia syntyy noin 6 kiloa sulaa rau-
tatonnia kohti, jos sinkitetyn levyn 
osuus panoksessa on 36 prosenttia.

Savunpoiston induktiouunista pitää 
olla mahdollisimman täydellistä sekä 
sulatus- että kaatovaiheessa. Uunin 
savunkokoojan tulee olla takareunas-
taan raotettavissa, kuva 2, ja sen on 
käännyttävä uunin mukana kaatoasen-
toon. Savunkokoojan tehtävänä on 
myös suojata uunin käyttöhenkilöstöä 
sinkkihöyryjen palamisen aiheuttamal-
ta häikäisyltä. Nykyisillä savunpoisto-
laitteilla voidaan hallita yli 50 prosen-
tin sinkitetyn romun osuus induktiouu-
nien panoksissa.

Savuprobleeman lisäksi sinkki ai-
heuttaa toisenkin pulman. Jos uunin 
vuorauksen huokoisuus on suuri, voi 
sinkkihöyry aiheuttaa voimakasta 
vuorauksen kulumista. Pahimmassa 

Kuva 2.  Tehokas savunkokooja raollaan induktiouunin hoitotasolla.

tapauksessa sinkkihöyry voi tunkeutua 
uunin kelaan saakka vaurioittaen sitä.

Pulmaa voidaan torjua käyttämällä 
uuden vuorauksen sintrauspanokseen 
ja muutamiin sitä seuraaviin panoksiin 
sinkittämätöntä romua. 

Edellä kuvatuin varotoimin voidaan 
sinkitettyä romua yleensä käyttää vai-
keuksitta. Silti vaarana voi olla sulan 
syöksyminen uunista ulos sinkkihöyry-
jen kehittymisen vuoksi. Kirjoittajat 
kertovat tällaisesta tapauksesta ranska-

Kuva 3.  Sulan virtausnopeudet, a) ja virtausvektorit, b). Induktiouunin jaksoluku on                      
250 Hz, kelan korkeus 1085 mm ja sulan korkeus 1070 mm. Sulan yläpinta on 
              kaareva.

laisessa valimossa, jossa on 2x12 
tonnin induktiouunit teholtaan 10 000 
kW jaksoluvun ollessa 250 Hz. Panok-
sessa oli 36 prosenttia sinkitettyä ro-
mua. Kun ylikuumennus kaatolämpö-
tilaan oli tehty täydellä teholla ja teho 
oli kytketty pois, sula syöksyi välittö-
mästi yli ja sulatuslaitteisto vaurioi-
tui.

Tilanteen selvittämiseksi tehtiin 
sulatuskokeita erilaisilla panoksilla. 
Kävi selväksi, että roiskumista ja yli 
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kuohumista esiintyi paketoitua sinki-
tettyä romua käytettäessä mutta ei 
sinkitetyn hakeromun yhteydessä. 
Tämän katsottiin johtuvan siitä, että 
hakeromusta sinkkikerros ehtii palaa 
osaksi pois ilman vaikutuksesta ennen 
kuin huomattavaa määrää sulaa syntyy. 
Sulatettaessa panoksia, joissa paketoi-
dun sinkitetyn romun osuus on suuri, 
todettiin turvalliseksi sulattaa ensin 
vain 90 prosentilla uunin vetoisuudes-
ta ja lisätä lopuksi 10 prosenttia sinki-
töntä romua. 

Sulan korkeudella induktiouunissa 
on huomattava vaikutus sinkkihöyryjen 
poistumiseen. Jos sulan pinta on enin-
tään samalla korkeudella kuin virtake-
lan yläreuna, kuva 3, ovat sisäiset 
virtaukset sulan yläosassa voimakkai-
ta. Sulan yläpinta nousee kuperaksi ja 
sinkkihöyryt poistuvat rauhallisesti. Jos 
taas sulan pinta on ylempänä kuin 
virtakelan yläreuna, kuva 4, ovat sisäi-
set virtaukset sulan yläosassa heikkoja 
eikä sulan pinta nouse kuperaksi. Äkil-
liset sinkkihöyryn purkaukset ovat 
silloin mahdollisia.

Sinkitettyä romua käytettäessä jää 
valukappaleisiin noin 200 ppm:n sink-
kipitoisuus, jos kaatovalmiin sulan 
sinkkipitoisuus on noin 1700 ppm. Noin 
1 500 ppm poistuu kaadon ja  muottien 
valamisen yhteydessä. Molemmissa 
tarvitaan tehokas savunpoisto, jotta 
sallittuja pitoisuuksia työhuoneiden 
ilmassa ei ylitetä. 

De Globe hankkii
MAGMASOFT-
ryhmälisenssejä 

Giesserei-lehden numerossa 9/2004 
kerrottiin seuraavaa: Alankomaalainen 
valimoryhmä De Globe, joka vuodesta 
2004 alkaen kuuluu suomalaiseen 
Componenta –ryhmään, on päättänyt 
lisätä MAGMASOFTin käyttöä. Käy-
tettyään useita vuosia simulointiohjel-
mistoa menestyksellisesti valuosien 
kehittämiseen on yritys lisännyt edel-
leen strategista yhteistyötään MAG-
MAn kanssa ottamalla käyttöön 16-
prosessori-Linux-PC-ryhmän ja kaksi 
uutta MAGMASOFT ryhmälisenssiä. 

Vertailut suoritusajoissa tähänasti-
sen ja uuden työympäristön välillä 

Kuva 4.  Sulan virtausnopeudet, a) ja virtausvektorit, b). Induktiouunin jaksoluku on
250 Hz, kelan korkeus 1085 mm ja sulan korkeus 1320 mm. Sulan yläpinta on  suora.

Kuva 5.  Mecklenburger Metallgiesserei GmbH:n valama laivapotkuri, jonka halkaisija on             
              9 metriä ja massa 103 tonnia.

Kuva 6.  ZF Friedrichshafen AG:n kehittämä ADIsta valettu nelitukivarsi.
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osoittavat De Globen mukaan selvästi 
uuden ratkaisun ylivoimaisuuden. 
Paitsi suuruusluokan pudotusta lasken-
ta-ajoissa kahden MAGMASOFT-ryh-
mälisenssin käytön myötä yritys odot-
taa myös huomattavaa työn helpottu-
mista. Työskentely kuvaruudulla vä-
hentää koevalujen määrää kentällä ja 
valimon asiantuntijat voivat määrittää 
parhaat prosessiedellytykset jo ennen 
ensimmäistä valua.

MAGMAn tekemät esikokeet osoit-
tivat valtavia laskenta-aikojen lyhen-
nyksiä. Tämä sai De Globen vakuuttu-
neeksi investoinnin oikeellisuudesta 
yrityksen tulevaisuutta varten.

Suuria laivapotkureita

Sadan vuoden ikäinen mecklenburgi-
lainen metallivalimo, Mecklenburger 
Metallguss GmbH on Giesserei-lehden 
10/2004 mukaan toimittanut historian-
sa suurimman laivapotkurin, kuva 5. 
Sen halkaisija on 9 metriä ja massa 103 
tonnia. Potkuri sijoitetaan konttilai-
vaan, joka on 337 metriä pitkä ja joka 
pystyy kuljettamaan 8 200 konttia. 
Valimo on hiljattain laajentanut valu-
hallinsa 100 metrin pituiseksi. Nostu-
rikapasiteetti on 320 tonnia ja uunika-
pasiteetti 200 tonnia. Valimo kykenee 
valmistamaan potkureita 140 tonnin 
valmiiseen massaan saakka. Valimon 
henkilöstön määrä on 142 henkilöä ja 
sen liikevaihto on noin 27 miljoonaa 
euroa.

Tae korvautui ADI:lla

Autoteollisuuden komponentteja, mm. 
vaihteistoja toimittava ZF Friedrichs-
hafen AG kertoi Giesserei-lehden nu-
merossa 10/2004 esitelleensä kansain-
välisessä hyötyajoneuvonäyttelyssä 
Hannoverissa syyskuussa 2004 uuden 
ADIsta valetun nelitukivarren, kuva 6, 
joka oli huomattavasti kevyempi kuin 
taottu edeltäjänsä. 

Tukivarret kuuluvat ajoneuvoissa 
ns. jousittamattomaan massaan, joten 
niiden keventäminen on tärkeää polt-
toaineen säästön ohella. Kuta pienem-
pi on jousittamattomien osien massa, 
sitä paremmin ajoneuvo mukautuu tien 
epätasaisuuksiin. Kontakti tien ja ren-

kaitten välillä kiinteytyy ja ajoturval-
lisuus paranee.

Esitelty valettu nelitukivarsi on 
korvannut aikaisemman taotun kolmio-
tukivarren ja vakaajan yhdistelmän. 
Yhdistelmän korvautuessa yhdellä 
valuosalla on kokonaismassa pienen-
tynyt 28 prosenttia. Kevennys on saatu 
aikaan lähinnä ontolla rakenteella. 
Jännitystasoa madaltaa valuraudan 
pienempi kimmomoduuli terästakee-
seen verrattuna. Nelitukivarsi on val-
mistettu ADI-raudasta EN-GJS 1000-5. 
Keernojen tukemiseksi tukivarren sivut 
ovat täysin avoimet. ZF on hakenut 
patenttia rakenteelle. 

Autonomista valun 
simulointia

Götz Hartmann, Guido Busch ja Ivica 
Petkovic MAGMA GmbH:sta kertoivat 
Giesserei-lehden numerossa 10/2004 
uudesta valun simulointitavasta, jolle 
on annettu nimeksi autonominen simu-
lointi.

Kuva 7 esittää perinteistä valujär-
jestelmän optimointitapaa, jota kirjoit-
tajat nimittävät yksidimensioiseksi 
etsinnäksi. Peräkkäiset koevalut, testa-
ukset ja parannukset, joiden lukumää-
rä on aina rajoitettu, johtavat lopulta 
hyväksyttävään tapaan. Kuitenkaan ei 
tiedetä, onko ratkaisu ehdottomasti 
optimaalinen. Optimaalisiin ratkaisui-
hin voidaan nykyisin pyrkiä autonomi-
sella simuloinnilla. Tämän tekniikan 

Kuva 7.  Perinteinen valujärjestelmän optimointitapa, ”yksidimensioinen etsintä”.

Kuva 8.  MAGMA FRONTIER optimoinnin kaavio. Suorakaiteen rajoittamalla alueella käytetään 
MAGMASOFT jähmettymisen simulointia.
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edellytyksiä ovat:
- Laskennallisesti on hallittava valu-
lämpötilan, syöttökupujen moduulien 
ja syöttökupujen sijaintien vaikutukset 
syöttötapahtumaan.
- Eri vaihtoehtojen vaikutuksia mm. 
huokoisuuden jakautumaan ja raken-
teeseen on arvosteltava asetettujen 
kriteerien perusteella, kuva 8.
- Autonomiselle optimoinnille on tun-
nusomaista kokeiltavien vaihtoehtojen 
usein satoihin nouseva lukumäärä. 
Tehokkailla tietokoneilla eri vaihtoeh-
tojen laskenta supistuu minuutteihin.
Autonomisessa optimoinnissa syöte-
tään ohjelmaan ensiksi valukappaleen 
syöttöalueet. Sitten valitaan kohdat, 
joihin saadaan sijoittaa syöttökupuja ja 
askelpituudet, joilla kupuja voidaan 
siirrellä. Käytettävät syöttökuputyypit 
valitaan standardisoitujen kupujen lu-
ettelosta. Mallipohjalle pitää sovittaa 
mahdollisimman monta mallia. Rajoi-
tuksena on valukappaleiden lämpö- ja 
siten syöttövaikutus toisiinsa.    

 
Esimerkkinä lukitusvipu

Kuva 9 esittää painokoneen lukitusvi-
vun kasettimallilaattaa. Tämänkokoisia 
kasettilaattoja mahtuu kaavauskoneen 
pöydälle neljä kappaletta. Kaseteissa 
voi olla erilaisia malleja. Lukitusvivun 
malleja on kasettilaatalla kolme. Kun-
kin valukappaleen massa on 1,5 kg.  
Perinteisillä syöttökuvuilla saanto on 
24 prosenttia. Lukuun on otettu itse 
valukappale ja syöttökuvut ilman va-
lukanavaa.

Tämän valujärjestelmän autonomi-
nen simulointi aloitettiin syöttöalueiden 
määrityksellä. Kävi ilmi, että koko 
valukappale voidaan syöttää yhdellä 
syöttökuvulla. Laskenta-aika oli alle 
puoli tuntia.

Varsinainen optimointi voidaan ja-
kaa kahteen vaiheeseen. Ensimmäiseen 
vaiheeseen kuuluvat syöttökuputila-
vuuden minimointi, tiiviin valun ai-
kaansaaminen ja vaadittavan lujuuden 
saavuttaminen. Toinen vaihe sisältää 
mallipöydän optimaalisen täyttämisen 
niin, etteivät valukappaleet vaikuta 
haitallisesti toistensa syöttymiseen. 

Lukitusvivun muodosta johtuu, että 
syöttökupu on mahdollista sijoittaa vain 
kuvaan 10 valkoisella merkityn janan 
alueelle. Janan pituus on vajaat 17 mm. 

Kuva 9.  Kolme lukitusvivun mallia kasettilaatalla perinteisine syöttökupuineen,
pallografiittirauta EN-GJS-700-2. 

Jos kuvun sijainnin optimointiaskeleek-
si otetaan 0,5 mm, saadaan 35 sijainti-
vaihtoehtoa. Koska kuvun sijoituspin-
ta on rajallinen, päätettiin käyttää ek-
sotermisiä minikupuja, joissa on soi-
keat kauluskeernat (FOSECO V22/40, 
V28/40 ja V38/40, kuva 11.) Vaihtoeh-
tojen yhteismääräksi tuli kolmella 
kuvulla ja 35:llä sijaintimahdollisuu-
della 105. 

Edellä mainittuja vaihtoehtoja tar-
kasteltiin sen mukaan. miten tasainen 
murtolujuus niillä oli saavutettavissa 
valukappaleen eri kohdissa. Kappaleen 
raaka-aineeksi oli määrätty EN-GJS-
700. Itse valukappaleesta saatavaksi 
lujuudeksi määrättiin vähintään 660 
Mpa hitaimmin jähmettyvässä ja jääh-
tyvässä kohdassa syöttökuvun alla. 

Toisessa optimointivaiheessa selvi-
si, että kasettilaatassa käytettävissä 
olevaan tilaan voitiin sijoittaa neljä 
valumallia. Eksotermisten syöttökuvun 
vaippojen väliin on jäätävä vähintään 
20 mm kaavaushiekkaa. Valukappalei-
den etäisyyksien minimiksi tulee tällöin 
105 mm. Kasettilaatan pituus taas sa-
nelee sen, että neljän syöttökupuvälin 
yhteispituus ei saa ylittää 480 mm. Jos 
kupujen ja valukappaleiden sijaintien 
optimointiaskeleksi otetaan 2 mm 
saadaan vaihtoehtojen yhteismääräksi 
225. Kaikissa tapauksissa on varmis-
tettava, että valuraudan lujuus ei alita 
660 Mpa syöttökupujen alla. Reunim-
maisen valukappaleen paikan kasetti-
laatalla otti kaatokanava, kuva 12.

Optimointilaskuihin käytettiin 

Kuva 10. Vaalea jana osoittaa mini-syöttökuvun mahdolliset paikat lukitusvivussa.
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Kuva 11. Kuvan vasemmassa yläkulmassa on 
mini-syöttökupu lukitusvivun päällä.  Suurem-
massa kuvassa näkyy minikuvun sisältämä 
metallimäärä muotin täytyttyä.

Kuva 12. Neljän valumallin ja kanaviston 
optimaalinen sijoitus kasettilaatalla.

Kuva 13. Lujuuden määrittäminen simuloinnilla lukitusvivun 
eri kohdista.

Kuva 14. Laskemalla saadut rakenteet kuvassa 13 esitetyistä kohdista,
a) reuna, positio1,  pallotiheys 300,
b) kapeat ulokkeet, positio 2, pallotiheys 350, 
c), valukappaleen keskusta, positio 3, pallotiheys 200.

MAGMASOFT simulointiohjelmaa 
sekä MAGMA FRONTIER optimoin-
tiohjelmaa. Optimaaliseksi syöttöku-
vuksi havaittiin V38/40. Lujuusarvot 
todettiin kolmesta kohdasta, kuva 13: 
nurkista, positio 1, kapeista ulokkeista, 
positio 2 sekä valukappaleen keskeltä, 
positio 3. Näistä kohdista saadut raken-
teet on esitetty kuvissa 14 a), 14 b) ja 
14 c).

Lopputulokseksi optimoinnista 
saatiin, että kokonaissaanto kasvoi 16 
prosentista 46 prosenttiin. Kokonais-
kustannukset vähenivät 35 prosentilla, 
kun eksotermisten kupujen kustannuk-
set otettiin huomioon. Mallikasettiin 
tehtyjen muutosten kustannukset voi-
tiin kuolettaa noin vuodessa. 
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Metso valmistaa myös 
romunkäsittelykoneita

Kurt Pessel Metso Lindemann GmbH:
sta kertoi Giesserei-lehden numerossa 
10/2004 yrityksen valmistamista ro-
munkäsittelykoneista. Nykyisin Metso-
konserniin kuuluva yritys työllistää 
Düsseldorfissa yli 400 henkilöä. Val-
mistusohjelmaan kuuluvat mm. romu-
pakettipuristimet, brikettipuristimet 
sekä romuleikkurit.

Useimmat koneiden kulutusosat 
ovat ruuveilla kiinnitettyjä, joten niiden 
vaihto on helppoa. 

Kulutusosien kulumista seurataan 
automaattisella ”Wear Con”-valvonta-
järjestelmällä, joka voidaan yhdistää 
käyttäjän tietoverkkoon. Koneiden 
hydraulisissa sylintereissä on koske-
tukseton liikeratojen mittausjärjestel-
mä, joka ilmoittaa männän sijainnin 
sekä  männän nopeuden ja kiihtyvyy-
den. Nämä nähdään ohjaustaulusta 
myös graafisina esityksinä. BDE:ksi 
nimitetty järjestelmä kokoaa mm. ko-
neiden käyttöajat. 

RAS-sarjan romupakettipuristimia, 
kuva 15, käytetään mm. teräs-, alumii-
ni-, kupari- ja messinkiromujen pake-
toinnissa. Tässä konesarjassa käytetään 
350 baarin hydraulipainetta. Suuri 
paine tarvitsee tavanomaista pienem-
mät sylinterit ja pienemmän öljymää-
rän. Suuri paine ja kehittynyt ohjaus-
järjestelmä ovat mahdollistaneet työ-
jaksojen lyhentämisen jopa 50 prosen-
tilla. Pakettien poikkipinnan särmät 
ovat 250, 300, 400 sekä 600 mm. Pa-
kettien tilavuusmassaa voidaan ohjata 
puristuspainetta säätämällä 40 prosent-
tiin saakka romuraaka-aineen tiheydes-
tä.

MUB-sarjan brikettiprässeillä voi-
daan käsitellä valurauta-, teräs-, alu-
miini-, kupari- ja messinkilastuja sekä 
lastuja yhdessä hiontapölyn kanssa. 
Puristus on kaksipuolinen ja paine 
voidaan nostaa 43 000 N/cm2 saakka. 
Brikettien halkaisijat vaihtelevat 85-
210 mm. Brikettien tilavuuspaino on 
70-80 prosenttia raaka-aineen tihey-
destä. Briketointi pienentää varastotilan 
tarvetta ja vähentää palohäviöitä sula-
tettaessa.

Metso Lindemann rakensi maailman 
ensimmäisiä hydraulisia romuleikku-

reita 1950-luvun puolivälissä. Viimei-
sin EC-romuleikkurisarja, kuva 16, 
tuli markkinoille vuonna 2003. Aikai-
sempiin rakenteisiin verrattuna ener-
gian kulutus ja huollon tarve ovat 
pienentyneet ja käyttövarmuus on 
parantunut.

Onnettomuus 
furaanihartsisäiliötä 
täytettäessä

Giesserei-lehden numerossa 10/2004 
kerrottiin onnettomuudesta, joka sattui  
lokakuussa 2003 Römheld & Moelle’n 

Kuva 15. Metso Lindemann RAS-sarjan romupakettipuristin. Työpaine yli 2000 N/cm2.

Kuva 16. Metso Lindemann EC-sarjan romuleikkuri.
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rautavalimossa. Räjähdys tapahtui 
täytettäessä furaanihartsisäiliötä tank-
kiautosta. Rahtikirjojen mukaan säiliö-
autossa olisi pitänyt olla furaanihartsia, 
mutta todellisuudessa siinä oli kovetet-
ta, paratolueenisulfonihappoa, PTS. 
Happoa ehdittiin pumpata ennen räjäh-
dystä noin tuhat kiloa hartsisäiliöön, 
jossa oli 17 tonnia furaanihartsia. Ennen 
räjähdystä havaittiin voimakasta savun-
muodostusta, jonka aikana käyttöhen-
kilöstö ehti paeta. Henkilövahingoilta 
vältyttiin.

Paineaalto repi suuren aukon vali-
mon päätyseinään, kuva 17. Viereisis-
tä rakennuksista rikkoutui ikkunoita ja 
kattoja vaurioitui. Hapon muovinen 
varastosäiliö, jossa oli 3 tonnia happoa, 
litistyi. Valimon toiminta keskeytyi ja 
pelkät raivaus- ja puhdistuskustannuk-
set nousivat 1,3 miljoonaan euroon. 
Valimon tuotanto käynnistyi uudelleen 
kymmenen päivän kuluttua.

Uudet varastosäiliöt sijoitettiin 
erilliseen rakennukseen valimon tontin 
laidalla. Uuden hartsisäiliön tilavuu-
deksi tuli 40 m3 ja happosäiliön tila-
vuudeksi 30 m3. Vaikka laki sallii 
hartsin ja hapon kuljetuksen samalla 
säiliöautolla toisistaan erillään, ei tätä 

Kuva 17. Römheld & Moelle’n rautavalimon pääty räjähdyksen jälkeen. Säiliöauto näkyy seinän 
vieressä. 

tapaa uudessa järjestelyssä hyväksytä. 
Tankkiautojen purkauspaikalle raken-
nettiin betonista haponkestävä ja nes-
tetiivis pohjalevy ja vuotojen varalta 
hätäkaivo. 

Tärkeä turvallisuustekijä uudessa 
säiliöjärjestelmässä on laite, joka tote-
aa tuleeko säiliöautosta hartsia vai 
happoa. Aine johdetaan aluksi pieneen 

välisäiliöön, jossa mitataan sen säh-
könjohtavuus automaattisesti. Hartsin 
ja hapon sähkönjohtavuuden ero on 
tuhatkertainen. Ellei mittaustulos ole 
hyväksyttävä, sulkeutuu putki varas-
tosäiliöön ja järjestelmä antaa optisen 
ja akustisen varoituksen. Molemmissa 
varastosäiliöissä on myös kaksinker-
tainen ylitäytön estävä varmistus.

KÄYTETTÄVYYTTÄ INDUKTIOUUNILLENNE
ABB SERVICESTÄ

Tuloksellinen tuotanto tarvitsee parhaan mahdollisen taustatiimin.
ABB Servicen osaamiseen voi luottaa koko laitteen elinkaaren aikana. 

Uudet ABB:n induktiouunit
Uusi sarja Smart FS -uunit 300 – 500 – 800 kg
Induktiouunien huollot, modernisoinnit
SAVEWAY vuorauksen valvontalaitteet

Tuloksellista tuotantoa Jari Käyhty

ABB Oy, Service
Yhteistyönkatu 1, 53300 LAPPEENRANTA
Puh  050 335 670, 010 2251 20
Fax  010 2256 630 

www.abb.com/metals

ISO 14001
OHSAS 18001
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Kysely yhdistyksen kokouskäytännöistä 

1.  Vastaajan ikä

2.  Vuosikokous 2004 Porissa, osallistuinko                  kyllä ei

Jos kyllä, minkä arvosanan annat: (ympyröi sopiva vaihtoehto) 
- järjestelyjen toimivuus  1    2    3    4    5 1= huono 
- valimokäynnit  1    2    3    4    5 2= välttävä 
- luentojen kiinnostavuus  1    2    3    4    5 3=keskinkertainen 
- luentojen sopivuus  1    2    3    4    5 4=hyvä 
- hotellin sopivuus tilaisuuteen 1    2    3    4    5 5=kiitettävä 
- seuralaisohjelma  1    2    3    4    5 

mielipiteeni Porin kokouksesta  

3.  Vuosikokous 2005 Jyväskylässä, osallistunko  kyllä ei en vielä tiedä

           
4.  Vuosikokouksen yhteydessä haluan tutustua  

useampaan valimoon

yhteen valimoon tutustuminen riittää                     

5.  Mielestäni vuosikokouksen 2005 luento-osuuden tulisi olla 
teknispainotteinen työyhteisöön suunnattu työpsykologinen

teollisuuden ympäristönsuojelua koskeva

muu, mikä?

6.  Kenet haluaisit luennoitsijaksi?

7. Pidän hyvänä käytäntönä Vuosikokoukselle 
yksipäiväistä kokousta (1 hotelliyö, vanha käytäntö)

kaksipäiväistä kokousta ( 2 hotelliyötä, nykyinen käytäntö) 

8.  Mielestäni Vuosikokous soveltuu pidettäväksi 
torstaista lauantaille sunnuntaista maanantaihin

ei väliä

oma ehdotus, mikä 

9.  Kokousten järjestäminen Suomessa on kallista.  Ns. ”erämaahotellit” ovat edullisempia kuin keskustahotellit.   
Mielestäni kokoukset tulee jatkossa järjestää  

ns. erämaahotellissa kaupunkien keskustassa 

ei väliä
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10.  Mielestäni sopiva hintataso kahden yön kokoukselle ruokailuineen on   

200 - 250 € 250 - 300 €

300 - 350 € 350 - 400 €

400 - 450 € ei merkitystä

11.  Mielestäni seuralaisohjelman tulisi olla  
maksuton maksullinen ei merkitystä

12.  Vuosikokousilmoittautumiseen käytän 
kirjettä telefaksia

sähköpostia en tiedä, koska työnantajani ilmoittaa minut

13.  Kommenttini ja ehdotukseni Vuosikokouskäytännön kehittämiseksi.  Mitä toivon lisää ja mitä jättäisin pois. 

Helpoin tapa on vastata internet–sivuilla (www.svy.info) olevaan lomakkeeseen, joka on samanlainen tämän 
kyselylomakkeen kanssa tai lähettää tämän lehden sivun postissa tai faxilla asiamiehelle. 

Vastaa kyselyyn vain yhdellä tavalla, siis vain kirjallisesti TAI netissä.  Jäsenistön mielipide tulee oikein esille, kun 
toimitte ohjeen mukaan. Nyt voit vaikuttaa kokousjärjestelyihin, sillä vuosikokoustoimikunta ja hallitus analysoivat 
vastaukset tarkkaan. 

Vastaa 15.4.2005 mennessä, sillä silloin kaikkien vastanneiden kesken arvotaan valimoaiheinen palkinto.  Voittaja 
julkistetaan seuraavassa Valimoviestissä. Voit vastata myös nimettömänä, tällöin et osallistu arvontaan. 

nimi 

   
osoite     

   
postinumero ja –toimipaikka    

Lähetä kysely yhdistyksen asiamiehelle  

SVY / Olavi Piha
PL 358
40101 Jyväskylä 
fax. (014) 254 052
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Kari Mäkinen 0500-401 216
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Tiistai 10. elokuuta
Herätys oli klo 8.00 ja aamiaiselle lähdimme klo 8.30. Tänään 
oli vuorossa ajo tulivuorelle ja aika vaaputusta olikin ajami-
nen ylöspäin. Alueen nimi on Horgo:n Volgano. Parkkipai-
kalla oli jo tuntumaa turistihommista, koska siellä oli naisia 
myymässä mustikoita nesteessä ja kuivana. Ostimme paluu-
matkalla kuivia mustikoita pullossa, joista ruokailun yhte-
ydessä annoimme maistiaisia muillekin. Maku vastasi koti-
maistamme mustikkaa yllättävän samankaltaisena. Jotkut 
ostivat veteen sekoitettuja marjoja ja kuten arvata saattaakin, 
niistähän vatsat villiintyivät.

Ennen lounasta alkoivat paikalliset isännät kasata uutta 
geriä sille rakennetulle betonipohjalla. Minä seurasin kame-
ran etsimen läpi pystytysnäytöstä. Vuosisatojen saatossa ovat 
nämä majat kehittyneet helposti purettaviksi ja kasattaviksi 
ja oli nautinto seurata gerin nousua. Oviaukko sijoitetaan 
aina etelään ja puolenpäivän kohdalla se onnistuu ilman 
kompassia.

Lounaan jälkeen lähdimme tutustumaan pyörillä Terhiin 
Tsaagan Lakelle. Matkaa oli alle 10 km ja ensimmäiseksi 
saavuimme pyöräparkkeerauksen jälkeen kummalliselle 
hautavajoamalle. Alueella oli luola, jossa oli vieläkin jäätä 
nähtävissä (elokuu?) Luola oli ilmeisesti laajalti tunnettu, 
koska paikalle ilmestyi mongolialaisperhe. Yhdellä paikal-
le saapuneista miehistä oli jalassaan aidot mongolisaappaat 
ja niitä vaimoni katseli silmät kiiluen. Ei kuitenkaan tehnyt 
niistä ostotarjousta. 

Ajoimme ison järven rannalle, jossa paikallisia oli jo 
vapaapäivää viettämässä ja kävimme kastautumassa vedes-
sä. Vesi oli kylmää.

Keskiviikko 11. elokuuta
Lähdimme aikaisin aamulla jo klo 8.00 ajamaan kohti seuraavaa 
leiripaikkaa, koska kartan mukaan edessä oli pitkä ajo. 

Janoiset vauhtihirmumme kaipasivat jo lisää menovettä 
ja juottopaikkakin löytyi matkan varrelta. Tie oli muuten 
kohtalaisen hyvä ajettava. Tosin isot mäet täytyi ottaa tar-
kasti, koska yöllä satanut vesi oli kalvanut syviä uria sora-
tiehen. Matkalla meitä vastaan jyrisi muun tavarankuljetuk-
sen joukossa valtavan kokoiseksi lastattu kuorma-auto, 
jonka kuorman päällä killui henkilöauto. Ihmetellä täytyy, 
miten se on saatu sinne ja miten se saadaan aikanaan pois 
kuorman päältä. Hämmästyttävä näky!!

Mongolia –
hevosten ja heinäsirkkojen maa
2. osa; jatkoa edellisestä numerosta

Kari Pohjalainen

Lounaspaikaksi löytyi pieni vuori, jonne poikettiin tieltä 
arolle.. Lounaspaikan vieressä arolla oli kuusi (6) sylinteri-
sen moottorin kampiakseli, jossa kiertokangen alapään 
halkaisijamitta oli yli 200 mm. Mitä hemmettiä se teki 
siellä ja miksi se oli kuljetettu arolle ruostumaan

Jatkoimme matkaa kohti Tsetserlegin kaupunkia. Kau-
punki sijaitsi suuren vuoren toisella puolella, jota edelsi 
pitkä ja hidas mäen nousu sen päälle. Mäen jyrkkyys oli 
sitä luokkaa, että ylämäkeä piti taittaa ykkösvaihteella. Ai-
kanaan pääsimme, pyörät valittaen ja sauhuten, mäen har-
jalle odottamaan muita.  Kaupunki oli niin suuri, että 
siellä oli jopa liikennevalokin risteyksessä.

Pysäköimme pyörämme ja kävellä teputtelimme erikoi-
simpaan markkinapaikkaan, jota olen nähnyt. Kaikki myyn-
tikojut olivat avattuja teräksisiä kuljetuskontteja, joissa ta-
varoita myytiin ja säilytettiin öisin.

Vaimoni Seija kysyi heti Pagilta, että löytyisikö markki-
noilta aitoja mongolisaappaita. Vaimon toiveet kerrottiin 
kenkäkauppiaalle, joka pyysi meitä saapumaan kotvasen 
kuluttua takaisin. Seijan kengännumero selvitettiin ja väli-
tettiin kontin myyjänaiselle, joka katosi paksu tögrög-nippu 
mukanaan ihmisvilinään. 

Kävimme odottaessamme ostamassa vain hiukan kolhitun 
kiinalaisen termoskannun ja palasimme markkinat kierret-
tyämme ko. kenkäkontille ja siellä meitä odotti kaksi paria 
hienoja, sisähuovallisia varmasti aitoja mongolisaappaita 
(Gutul). Seija istui kasvot säteillen kokeilemaan saappaiden 
kokoja ja niin komennettiin safariparin tinkijä hommiin. 
Hinnaksi sovittiin 75 dollaria ja paluumatkalle autolle perheen 
tinkijänäkin sain kantaa niitä vähän matkaa. Hienot ja var-
masti aidot saappaat, eikä monia vastaavia kävele vastaan 
Hämeensillalla. 

Matkan varrella löytyi kauppa, jossa oli useita erilaisia 
puteleita paikallista ”reumalääkettä kultahippusin”. Mekin 
löysimme jälleen tyrniviinipullon juhlistamaan saapaskaup-
paa. Pagi tarjosi meille paikallisia herkkuja ”männynkäpy-
jä”, joita purra narskutimme joutessamme. Ulkokuorta ei 
kuulemma tarvitse syödä.

Jatkoimme matkaa ja tie muutti todella hurjaksi. Syviä 
ja savisia monttuja, joita sai jälleen kierrellä sydän kylmänä. 
Samoin jouduttiin ylittämään useita syviä vesijorpakoita, 
joissa eräässä yksi kuskeistamme meinasi suorittaa tahatto-
man kastautumisen. . 

matkakeromus
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Matkaa oli tehty päivän aikana 227 kilometriä ja kello 
oli n.19.30, kun koko porukka oli perillä tällä korkeiden 
puiden reunustamalla alueella. Leirin nimi oli Shiveet Man-
han Ger Camp.

Lähdimme saippuat ja uimapuvut mukanamme suihkuun 
ja uima-altaille. Paikka on kuuluisa kuumista lähteistään, 
joiden vettä tuli myös suihkuista. Suihkun jälkeen oli ruh-
tinaallista kellutella kuumavetisessä altaassa.. 

Illallisen jälkeen isännät virittelivät vahvistimia suihku- 
wc-ja baari (?) rakennukseen. Volyymin taso ylitti reippaas-
ti kipukynnyksen ja onnittelimme toisiamme parhaasta 
mahdollisesta ger-sijainnista. Johonkin majaan (?) kerääntyi 
yöllä yhteislauluharjoittajien monikuoro, joka sinnikkäästi 
pyrki pitämään kaikki leirialueella olevat hereillä.

Vaimoni vatsa sanoi yhteistyön yöllä irti ja pikaiset kii-
ruhtamiset alueen poikki pimeään WC-rakennukseen muo-
dostuivat hänelle seuraavien tuntien hommaksi. Huonossa 
kunnossa, kun kiirehtii yöllä vessaan, ei kylläkään erityises-
ti ilahdu, kun tahattomasti yllättää lemmiskeleviä pareja 
otsalampun valossa.

Torstai 12. elokuuta
Aamiainen oli klo klo 7.00, koska edessä oli pitkä ajo. Ta-
voitteena oli päivän aikana ajaa Karakorumiin (Harhor), 
jonne matkaa piti olla liki 300 kilometriä. Karakorum on 
entinen Mongolian pääkaupunki.

Seija oli yön todella vatsasairaana ja ramppasi yön Gerin 
ja vessan väliä. Onneksi Ramilla oli mukana vatsa-antibi-
ootteja, jotka hänelle määränneen lääkärin mukaan ”tappa-
vat kaikki kissa pienemmät pöpöt ihmisen sisässä”. Rami 
antoi onneksi lääkkeet, kun huolestuneena kyselin apuja 
kumppanilleni.

Edellispäivän purot olivat yön sateiden jälkeen vuolaita 
virtoja, kun saavuimme matkan märälle osalle. Buja ajoi 
auton ensimmäiseksi ylitse ja tuli autosta tarkkailemaan 
tilannetta Torx ajoi ensimmäisenä ylitse ja kastui pahasti 
molemmista jaloistaan, joutuessaan ottamaan tukea keskel-
lä jokea. Seuraava kuski ajoi samasta kohtaa ja joutui myös 
potkimaan tukea pohjasta, jäädessään liukkaiden kivien 
pysäyttämäksi. Minä pöllö yritin samasta kohtaa ja tietysti 
jäin jumiin keskelle jokea. Onneksi kuski näki hankalan 
tilanteeni ja hyppäsi työntämään ulvovaa pyörääni rannalle. 
Rami valitsi toisen kohdan ja taisi päästä parhaiten yli. Vain 

yksi kuskeistamme kaatui kyljelleen jokeen. Seuraavana 
vaiheena ohjelmassamme olikin useimmilla sukkien vaihdot 
kuiviin.

Matkaa jatkettiin hyvinkin kapeilla ajourilla ja eräälle 
isolle mäelle noustessa oli ajouraa vain vajaa puoli metriä. 
Toisella puolella oli rinne ja toisella puolella yli puolenmet-
rin syvyinen oja. Pystyimme tällä aroajolla oikaisemaan 
pitkät matkat. Tiet olivat hyvät ajaa, vain pölyä oli taivaan 
täydeltä kypäröiden sisällä. Näkymät laaksoihin olivat jälleen 
vertaistaan vailla. Harmi, että nämä mahtavat näkymät jäivät 
tallentamatta kameraan.

Saavuimme Karakorumiin puolen päivän aikaan ja lou-
nastaukopaikaksi valittiin joen ranta, johon parkkeerattiin 
auto ja pyörät. Jokainen oli varmasti uupunut raskaan ajon 
jälkeen. Lämpötila oli 32 astetta varjossa. Lounas syötiin 
auton varjossa ja loppurippeet niistä annettiin paikalle saa-
puneelle mustalle narttukoiralle. Olipa koiralla autuaallinen 
päivä. 

Seuraavaksi ajelimme Erdene Zuu luostarille, jonne py-
säköimme ajoneuvomme. Nähtävää riitti. Matkamuistomyy-
mälä oli hyvä ja jotain sieltä tarttui meidänkin hyppysiimme. 
Matkaa jatkettiin luostarivierailun jälkeen kohti seuraavaa 
pysähdyskohdetta, paikallisesti kuuluisaa Fallos-muisto-
merkkiä, jonka päällä käyvät istumassa naiset, jotka kärsivät 
lapsettomuudesta ja haluavat apua. 

Tiet eteenpäin kohti UB:tä olivat parhaat koko matkalla 
ja pyörät nielivät kilometrejä ahnaasti. 

Ajon aikana paukahteli visiiriin kuin isoja kiviä kaiken 
aikaa ja kun kyselin, mitä ne oikein olivat, niin minulle 
näytettiin auton jäähdyttäjää, joka oli täynnä murskaantu-
neita 7–8 cm mittaisia heinäsirkkoja. Ilman suojalaseja ei 
tätä ajoa voisi suorittaa. 

Saavuimme iltapuolella päivää tauolle pienelle kaupalle, 
josta saimme ostaa eväitä iltaa varten. Täällä meille kerrot-
tiin, että matkaa on jäljellä vain 30 km, joka tosin on hiek-
katietä. Ajo oli helvetillinen. Tien irvikuvatus oli 15 cm 
syvää kuivaa ja pienirakeista hiekkaa. Pyörät soutivat koko 
ajan kaatumisen partaalla ja jos yritti nousta ajamaan arolla, 
piti seuraavan kymmenen metrin jälkeen palata uralle takai-
sin, koska valtavien ojien vuoksi ei arolla voinut ajaa. 

Parikin kertaa juutuin totaalisesti syvään hiekkaan, kun 
en saanut vaihdetta heti päälle. Molemmilla kerroilla Rami 
oli niin lähellä, että hän joutui kaatamaan pyöränsä, ettei 
olisi ajanut päälleni. Jossain siellä hiekkaurassa makailee 
sirpaleet Ramin pyörän peilistä kaatumisen seurauksena.

Ajomatkaa päivälle kertyi 210 kilometriä kun illalla klo 
19 aikaan saavutimme viimeisen leiripaikkamme Delger 
Ger Campin. Olin niin poikki ajosta, että vain nipin napin 
jaksoin kantaa laukut geriimme. Jopa Ramikin, koko poru-
kan eniten kilometrejä pyörällä taittanut, motoristiporukan 
”teräsmies”, vaikutti nääntyneeltä.

Leiri oli yhden perheen pitämä, ilman sähköä tai kiintei-
tä rakennuksia. Ruokailurakennuksena oli kaksi yhteen 
koottua geriä. Kaksi suihkukoppia, joissa suihkun virkaa 
toimitti paineastia, joita Suomessa käytetään pienpaineruis-
kuina puutarhoissa. Vessat olivat kaksiosaisia, joissa toises-
sa oli istumapenkki (kuin puucee Suomessa) ja toisena 
paikallinen mongolialainen reikä puulattiassa. Pesuannos-
telijat olivat mongolialaisia nerokkaasti nestepaineen avul-
la toimivia. Ehdottomasti matkan paras leiri, todellinen ja-

Tamman lypsy.
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lokivi, jonne todella kannatti ähristellä nuo kamalat ajoki-
lometrit. 

Söimme illallisen ruokailugerissä ja kumppaninikin sai 
vähän syötyä, vaikka kuulemma hänen vatsansa konsertoi 
koko yön. Rami tuli illalla majaamme kylään ja tyhjensim-
me porukalla vielä säästyneet konjakkitipat. Aika raukeita 
olivat kaikki ja unta ei tarvinnut liiemmälti odotella.

Perjantai 13. elokuuta 
 Aamiainen oli klo 9.00 ja aamupäivällä ei ollut mitään 
ohjelmaa varattuna. Lounaan jälkeen kävimme tutustumas-
sa pieneen budhalaisluostariin.. Palatessamme takaisin leiril-
le ostettiin elävä vuohi viimeisen leiri-illan juhlistamiseksi. 

Paikallinen teurastusmenetelmä on, että vuohi käännetään 
selälleen ja sen raajoja ja päätä pidetään paikallaan. Seuraa-
vaksi vedetään viilto veitsellä eläimen vatsan yläosaan ja 
sinne teurastaja työntää kätensä ja puristaa aortan kiinni. 
Kuolema seuraa kuulemma parissa sekunnissa kun veren-
kierto pysäytetään. Ammattilaisten mukaan se on armeli-
aampi tapa, kuin meikäläinen, jossa kaulavaltimo katkaistaan 
teurastettavalta. Vertailu vain on vaikeata, kun kukaan ja 
mikään ei ole kertomassa kumpi tapa on parempi? 

Menimme seuraamaan lopputoimenpiteitä, joissa koko 
perhe osallistui työhön. Pagi oli varsinainen teurastaja, joka 
myöskin paloitteli ruhon. Teurastusvälineenä oli jälleen 
Ramin huipputerävä sveitsiläinen, joka oli hurjannäköises-
sä kunnossa työn aikana.( Pagi puhdisteli sitä ainakin tunnin, 
ennen palauttamista omistajalleen.)

Illallinen venyi alkamaan vasta noin klo 22 ja useimmat 
olivat siinä vaiheessa jo aika nuutuneita. Tilaisuus aloitettiin 
karmean makuisilla vodkapaukuilla. Meille kerrottiin mon-
golialainen uhraustapa, jossa vodkaa uhrataan kolmeen 
suuntaan lasiin kostutetuilla  peukalolla ja nimettömällä. 
Vodkaa napsautetaan sormin ylös jumalille, vasemman olan 
yli maalle ja viimeksi eteen terveydeksi. Annoimme suosi-
olla Seijan kanssa omat ”tuliliememme” yleiseen jakoon, 
sillä niin pöyristyttävän pahaa nieleskeltävää se oli.

Ruokana tarjottiin erilaisilla tavoilla valmistettuja sisäl-
myksiä alkupaloiksi. Ne olivat hurjan näköisiä, mutta ihan 
syötäviä. Seuraavaksi kannettiin pöytään tosi rasvaista vuo-

Hevosmiehet. Rami ja oppaat.

hen lihaa, joka oli todella hyvää. Aika hullu aika syödä 
siihen aikaan voimakkaan makuista rasvaista lihaa. Muille 
näytti kelpaavan, kun me painelimme yöpuulle.

 
Lauantai 14. elokuuta
Matkalle lähdettiin aikaisin, kun pelättiin kamalaa hiekka-
tiellä ajoa. Seija meni huoltoautoon hiekkatieajon ajaksi. 

Lähdimme kuitenkin eri suuntaan, mistä olimme tulleet, 
jotta voisimme välttää parannuksen alaisena olevaa maan-
tietä. Oikaistavan matkan arvioitiin olevan 50 km luokkaa. 
Nyt ajoin tulomatkatavasta poiketen, melkein koko ajan 
jalkatapeilla seisten, joka oli huomattavasti helpompaa kuin 
istuen. Pyörän voi antaa vapaasti heilua, kun painopiste 
sijaitsee alhaalla. Samalla itse pääsee korkeammalta katso-
maan edessä aukeavaa maastoa ja töyssyt sekä murmelin 
kaivamat kolot pystyy osittain väistämään.

Meille oli annettu kahdenlaisia neuvoja, joita yritimme 
seurata. Minä seurailin tieuraa ja muut lähtivät oikaisemaan 
suoraan aron yli, tavoitteena yhtyä tiehen kauempana. On-
neksi yksi kuski oli jäänyt tarkemmin seuraamaan oikeaa 
suunta ja lähti ajamaan meitä kiinni. Kun muita ei näkynyt 
missään ja eksymisen tunne oli painamassa päälle, laitoin 
pyörään pitkät valot ja aloin ajaa ympyrää. Näistä valoista 
osasivat muut hahmottaa, mistä eksyneet karitsat arolta 
löytyivät. 

Tiet muuttuivat jälleen kiinteämmiksi ja Seija pääsi 
huoltoautosta omalla paikalleen pyörän tarakalle. Aika 
suuren osan matkasta jouduimme kuitenkin ajamaan tien 
vieressä aroa pitkin. Ramilta oli peili mennyt edellismatkan 
kaatumiseen ja yhdellä pysähdyspaikalla irrotimme meidän 
pyörästämme peililasin tiivisteineen ja kiinnitimme sen 
Ramin peilin paikalle. Matkalla kohtasimme muutaman 
huiman alamäen, jotka ajettiin sananmukaisesti kieli kes-
kellä suuta. Tänä viimeisenä ajopäivänä vasta opimme oi-
keaa ja järkevää ajokäyttäytymistä. Jokainen seurasi peilis-
tä takaa tulevaa ja jos ei nähnyt ketään peilissään pysähtyi 
odottamaan porukkaa kasaan.

Ennen puoltapäivää tavoitimme asfalttitien ja jatkoimme 
tätä hyvää tietä kohti matkamme päätä, maan pääkaupunkia 
Ulan Baatoria. Ennen UB:tä tien varrella näimme rusinaksi 



43VALIMOVIESTI 1 • 2005

ruttautuneen taksiauton. Pysäytimme pyörämme ja innok-
kaimmat (tunnollisimmat) meistä menivät katsomaan, tar-
vittaisiinko apua. Poliisit tiesivät kertoa, että autosta oli 
vedetty hengissä 4 henkilöä, jotka oli viety sairaalaan. Yksi 
oli lentänyt autosta pyörimisen aikana ja makasi niityllä 
kuolleena. Ruumis oli jätetty siihen makaamaa, sen kum-
memmin peittelemättä. Taivaalla, paikan yläpuolella, kier-
teli siivistä päätellen korppikotka. Matkan loppuvaiheissa, 
pienessä sateessa ajaen ajoimme komeasti jonossa pitkin 
UB:n pääkatua. Matkan juhlavuus kärvähti, kun johtopyörä 
jälleen leikkasi kiinni. Matkanjohtaja siirtyi seuraavaksi 
Ramin pyörän perään, joka ajoi kärkeen. Hetken päästä 
sammui Ramin ajokki bensiinin puutteeseen. Matkalla pit-
kin pääkatua,  tiukassa letkassa ajaen, pyörät joutui tempai-
semaan rajusti sivuun, koska kadussa oli yllättäen jakelu-
kaivon aukko ilman kantta. Osa meikäläisistä taisi takapyö-
ränsä kolauttaakin syvälle UB:n kadun alle, mutta kasva-
neesta ajokokemuksestamme kertoi, ettei kukaan kuitenkaan 
kaatunut. Olipa varsinainen triumfi . 

Pääsimme kuitenkin aikanaan suljetulle poliisivarikolle 
ontuen, mutta ehjinä ja valtavan kokemuksen kokeneena 
sekä pysäytimme punaiset paholaisemme viimeisen kerran. 
Vielä viimeiseen ryhmäkuvaan pyörien päälle täytyi asettua 
ennen hotelliin lähtöä. Moottoripyöräsafarimme oli onnel-
lisesti ohi. Matkaa tälle päätöspäivälle kertyi 280 kilometriä, 
joten aika väsyneenä sitä uppoutui kuumaan suihkuun ho-
tellissa.

Sunnuntai 15. elokuuta
Sunnuntai UB:ssä herätti meidät sateiseen päivään ja ohjel-
massa oli aamiaisen jälkeen vierailu Bogd Khan Winter 
Palacessa. Aika ankeaksi käynti muodostui sateen, väsy-
myksemme ja valottomien tilojen takia. Kävimme myös 
tutustumassa kuuluisaan Gandan luostariin.

Matkan päätös.

Illalle ajoimme mongolialaiseen kurkkulauluesitykseen, 
joka vaikuttavuudessaan oli ehdottomasti käynnin arvoinen. 
Esityksen jälkeen meillä oli jäähyväisillallinen läheisessä 
ravintolassa, jonka pöytään kannettavat hiiliastiat olivat 
jälleen ennen kokemattomia.

Illalla hotellissa menimme tuhoamaan yhden matka-
laisemme säilyttämän, erittäin laadukasta ja pehmeää kon-
jakkia, sisältävän pullon. Valitettavan vähän sitä tosin oli 
kuuteen henkilöön. Mukavan letkeä tilaisuus muistella 
mahtavaa matkaamme, jossa ajomatkaa kertyi kaikkiaan 
vajaa 1500 km.

Maanantai 16. elokuuta
Puolenpäivän aikaan lähdimme kohti lentoasemaa ja kotia, 
jättäen vaikuttavan matkakohteemme jälkeemme. Cashme-
re-putiikit saivat vielä lentoasemallakin vierailijoita. Aika-
naan laskeuduimme Pekingin lentoasemalla kinaamaan 
taksikuskien kanssa kuljetuksen hinnasta hotelli Capitoliin. 
Osa porukasta pehmeni tavanomaiseen taksimiehen temp-
puun ja suostutteli muutkin lälläreiksi. Ei ihme, että turis-
teja petetään niin helposti.

Kiinan pääkaupungissa Pekingissä täytyi tietysti käydä 
silkkimarkkinoilla tinkaamassa tuotteista, mutta se on taas 
eri tarina.

Tiistaina 17. elokuuta
Ajoimme taksikilpa-ajona lentoasemalla ja tämä oli kuu-
lemma ainoa kerta, kun Seija pelkäsi matkallamme. Pitkä 
ja tylsä lentomatka sateiseen Suomeen alkoi. Ikimuistoinen 
40-vuotis häämatkamme oli ohitse fyysisesti, mutta psyyk-
kisesti se matka tulee kestämään mielissä pitkään.

Kari Pohjalainen
Mallilehtori Hervannasta

Matkan päätös.
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Mallitoimikunta
kokoontuu

mallijaosto 

Kari Pohjalainen

Kuluvalle kolmivuotiskaudelle valittu mallitoimikunta 
aloitti toimintakautensa ensimmäisen kokouksen vajaamiehi-
senä, kun kaukaisemmat jäsenemme olivat estyneitä saapu-
maan Pohjoismaiden suurimpaan sisämaakaupunkiin 
Tampereelle. Ajankohta oli perjantai 4.2.2005 ja paikkana 
Valimoinstituutti.  

Puheenjohtajana jatkaa nykyisellä 2004–2007 kaudella 
edelleen Ojasen Mikko Karkkilan Malliapu Oy:stä Karkki-
lasta. Joten toimikunnan ja mallijaoston terävin johto pysyy 
edelleen entisen Högforssin alueelta saapuvalla ainakin 
toisen sukupolven valimolaiselta. Isä Hannuhan tunnetaan 
vankkana valimoammattilaisena jo vuosikymmenien takaa.

Muina toimikunnan jäseninä jatkoivat tälle kaudelle 
entiset Lauri Hurme Artekno – Metalli Oy ja Veijo Karttu-
nen Malliveistämö Karttunen. Uusina kiintotähtinä malli-
taivaalle kiinnityksen saaneina ovat Kari Lehto Sulzer Pumps 
Finland Oy Karhula ja Janne Vartama Mallivaruste Koski 
Oy Panelia, jotka eivät tällä kertaa Tampereelle ehtineet. 

Nykyinen mallitoimikunta vastaa paremmin kuin edel-
linen perinteistä toiminta-ajatustamme, koska nyt toimikun-
nassa on jäseniä koko valtakuntamme alueelta. Näin saam-
me haarukoitua myös muualla muhineet kristallinkirkkaat 
malliajatukset tietoomme. Edellisessä vuosikokouksessahan 
hyväksyttiin tarkennuksena toimintasuunnitelmaamme, 
että mallitoimikunnan kokouksiin voidaan kutsua myös 
mallialueen ulkopuolisia henkilöitä asiantuntijoina. Saas 
nähdä keitä uudet jäsenet kiikuttavat kokouksiin Karhulan 
tai Panelian ympäristöstä?

Sihteerikkönä jatkaa vielä mallilehtori Kari Pohjalainen 
Tampereelta nyt alkavalle viimeiselle kaudelleen, koska 
eläkeläiset pruukataan potkia pellolle ajan täyttyessä ja 
lehtorihan saa kenkää koulustaan kuluvan kauden aikana.

Puheenjohtajamme Mikko paukautti kesken kahvin 
ryystämisen kokouksemme vauhtiin. Samalla hän toivoi, 
että tämäkin toimikunta, kuten edellisetkin, olisi keskuste-
leva ja aikaansa tiiviisti seuraava.

Sihteeri lukea pajatti lokakuun SVY:n vuosikokouksessa 
pidetyn mallijaoston vuosikokouspöytäkirjan, joka ennak-
koon jäsenille toimitettuna ei aiheuttanut sen enempiä 
kommentteja.

Ilmoitusasioissa mallitoimikunnalle todettiin, että SVY:
n hallituksen kokous pidetään 11.2.2005 Ikaalisten talviopin-
topäivien yhteydessä. Malliväkeä opintopäivät eivät kerää 
ensimmäistäkään, sillä nämä romurallit eivät väellemme 
anna koulutuksellista tukea. Toivottavasti seuraavat aiheet 
houkuttelevat myös malliväkeä päiville.

SVY:n Tsekin matkalle 9.–13.4.2005 osallistuvista oli 
tiedossa malliväen matkalle lähtevät edustajat ja kuten ta-
vallista edustava määrä mallinvalmistuksen puolelta vai-
kuttavia on jälleen osallistumassa matkalle. Tämä on hyvä 
asia, koska malliväkeä tarvitaan aina siellä, missä on vali-

moiden edustajiakin. Mikä onkaan parempi paikka revitellä 
omalla mallituotannollaan, kuin yhteisellä matkalla voi kysel-
lä tilaavan valimon edustajalta, mikset ole meiltä kysellyt tar-
jousta.

Valimoalan ammattitutkintojen perusteet (ammatti ja 
mestari) vaativat perusteellisen muutoksen ja niitä varten on 
perustettu omat ammatilliset työryhmät. Työryhmät ovat 
aloittaneet jo työnsä ja valmiit tulokset pitäisi saada ylöskir-
joitetuksi ja lähetetyksi opetushallitukseen 30.9.2005 men-
nessä. 

Mallialueen kuulumisten kohdalla haarukoidaan aina 
yleisnäkymiä yritysten työtilanteesta ja siinä voitiin todeta, 
että vuoden alun pahan notkahduksen jälkeen ovat malli-
veistämöiden tilauskirjat alkaneet täyttyä. Huolestuttavina 
todettiin, että valimot leipovat vanhoja tilauksia vanhoilla 
malleilla uunit punaisina, eikä uusia myyntituotteita, jotka 
aiheuttaisivat mallitilauksia ja siten työtä ja hyvinvointia 
myös mallialalle. Entäs sitten, kun pitäisi tehdä taas uutta 
tuotantoa. 

Kannattaisi varmaan pitää mielessä vaate- ja jalkineala, 
jotka ”unohtivat” tuotekehittelyn, kun vienti Neuvostoliittoon 
aikanaan veti hyvin. Muistakaatten kuinka siinä kävi, kun 
kauppa aikanaan töksähti.

Töitä tuntuu riittävän, vaikka yhä useampi tekee jo mui-
takin töitä kuin mallitöitä. Osittain joudutaan jo hakemaan 
uusia työntekijöitä alallemme.  Todettiin, että uudet työnte-
kijät voi kouluttaa oppisopimuksella Hervannassa, jossa jo 
nykyisin koulutetaan alallemme useampiakin perustutkinnon 
suorittajia. Koulutus tapahtuu nykyisin periodeilla, joissa 
toimintamallina on viikko koulussa ja kolme viikkoa työ-
paikoilla, joka on todettu hyvin toimivaksi järjestelmäksi

Muut mahdolliset asiat kohdassa todettiin, että pienen, 
mutta teollisuudelle elintärkeän alamme tunnettavuus ei ole 
riittävän hyvä. Mallitoimikunnan jäsenet pitävät tärkeänä, 
että yleistä informaatiota nuorison keskuuteen pitäisi lisätä. 
Sihteeri velvoitettiin hommiin asian puolesta.

Muovimalleissa alallamme jyllää kaksi kaupallisesti ta-
savahvaa muovilaatua.  Niistä toisen muovien omistuksen 
siirryttyä valtameren takaisen yrityksen haltuun, olivat ta-
varatoimitukset lähes katketa. Nyt on kuulunut kirjoittajan 
korviin tietoa, että tätä muovilaatua, jonka nimen tuntevat jopa 
valimoiden ”malliorientoituneet” henkilöt, olisi jälleen maas-
samme saatavissa jonkinasteisella hankinta-aikataululla. 

Välillä vaikutti jo huolestuttavalta, kun hankinnat olisivat 
vaatineet ainakin keskimääräistä ”akuankka” kielen hankin-
taa, jonka taito useimmilta malliveistämöiltä puuttuu. Nyt 
kuulemma voi puhua jälleen suomea muovia tilatessaan. 
Tämä tietysti on hyvä asia, koska jos markkinoilta puuttuu 
kilpailu, markkinatilanteella on taipumus vinoutua.

Seuraava kokous ajankohtaa ja paikkaa mietittäessä pää-
tettiin puheenjohtajan painostuksesta pitää se Karkkilassa, 
Karkkilan Malliavun tiloissa perjantaina 29.4.2005 alkaen 
klo 10.00.

Puheenjohtajamme Mikko Ojanen päätti kokouksen ja 
osallistujat siirtyivät Tampereen Ammattiopistoon lounaalle. 

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

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

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

Nolics Oy  
PL 67, Malminkaari 23 A
00701  HELSINKI
Puhelin   0424 351 61
Faksi     0424 3516 361
www.nolics.fi

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

Sepikon Oy
Pietiläntie 5–7 E 18
03100 NUMMELA  
Puhelin (09) 586 4358, GSM 0400 624 416
Faksi  (09) 586 4359
sepikon@kolumbus.fi

Malliveistämö Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
Puhelin    (03) 3791 386
Faksi        (03) 3791 386
malliv-karttunen@yritys.tpo.fi

V.Hakkarainen Oy 
Akkutie 4
00770 HELSINKI
Puhelin  (09) 3858 388
Faksi     (09) 3858 809
www.vhakkarainen.fi

Rannan Teollisuuskone Oy
Veli-Matti Penttinen
Rajamäentie 3
41310  LEPPÄVESI
Puhelin 0500 675 256
www.rannantk.fi
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valimoperinne

Kaskuja ja tarinoita • Koonnut Antti Valonen

Masunti ja mää

Mun kaikkein ensimmäittii muistoitain on kum mää seisoin meiren Vallein ja 
Taunon kans korkijal koskitörmäl. Meiren perhe asui silloin siin likel olevas 
Näröin omistamas Fapriiki-nimises pykninkis ja meitin iloihimme kuului kipaista 
törmäl vartoomaan isää valimost - toisinas väärään aikaanki.

Ihan siin meitin kohral oli puinen koskisilta ja sen alipäässä oli masunti. Se 
valmisti tehtaan tarvittemaa takkirautaa jota tehtiin järvimalmist ja keikensort-
tisest rautaromust eli krääpist. Ja sulattaes niitten sekaan kaarettiin puuhiilii ja 
kalkkikivee.

Masuntin alikertaa kututtiin puukariks ja siäl jykytteli rouhintavasara. Sitä 
hoisi vanha Sarliini ja aijai kun sen jyske veti meittii pualees.

Murretarina valaja Eino Halmeen kirjasta 1989

”Tarinoi vanhast pruukist”

Eino Halme luovuttamassa Suomen Valimomuseolle valmistamaansa rouhintavasaran 
pienoismallia 1989, vastaanottajana Antti Valonen.

Kotiseutuperinteen vaalija valaja Eino 
Halme syntyi 1908 UL. Pyhäjärvellä 
(nykyinen Karkkila) masuunimiehen 
perheeseen. Högforssin tehtaan kansa-
koulun käytyään Eino hakeutui työhön 
Högforssin tehtaan valimoon.

Vuonna 1934 hän muutti Helsinkiin 
ja työpaikka löytyi Strömbergin vali-
mosta. Ennen eläkkeelle siirtymistään 
1973 Eino ehti työskennellä myös eri 
järjestöissä toimitsijana ja toiminnan-
johtajana.

Noin 30 vuoden eläkeläisenä oloai-
kanaan Eino Halme suoritti arvokkaan 
ja mittavan kirjailijatyön, tallentamal-
la synnyinseutunsa UL. Pyhäjärven - 
Karkkilan historiaa sekä tarinoita 
nuoruusvuosiensa aikaisista ihmisistä 
ja tapahtumista Högforssissa.

Eino kuoli Helsingissä vuonna 2001 
noin 93-vuotiaana.
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– Mennääks kattomaa puukarii? kysyi muu neljä vuatta 
vanhein Vallei.
– Juuu! huurettii mei Taunoin kans innoissaa ja samas mei 
jo kipaistii törmää ales.

Rouhintavasaras oli kaks pitkää ja vankkaa hirttä pystys 
ja niitten takaal oli vaakasuaras neljäskanttinen jykevä 
puurumpu. jonka ympärs miähen käret härintuskin ylttyivät. 
Rumpun toises pääs oli siipipyärä ja juur kummei päästiin 
puukarin ovel, Sarliini tuli vesrännilt, jossa oli käynny li-
säämäs “onkaa” rouhintavasaraan.

Siin rumpus oli simmottii pyärijäpäisii tukevii töksii, 
jokka nosteli niit teräspäisii pystyparrui vuaron perään ylös 
ja ne puroi painollas ales ja murskaivat niitten alle lapijoirun 
rautamalmin ja kalkkikiven. Kun Sarliini pääsi konees 
viäree, se mulkaisi meittii alta kulmais ja pruiskautti pitkäm 
mällisylje. Se tykkäi siit et hänt katteltii pruukin kaikkein 
isomman koneen viäres ja oli tiättyst vähäharmeissaski ku 
mei peitettiin olemuksillamme puukarin ainova valollähre: 
matala ja kapija ovelläpi.
– Jyk jyk, jyk jyk, jytisteli rouhintavasara ja maa meitin 
paljaitten varpaittemme alla tärähteli kutkuttavasti.

Oli masuntis hissiki. Sitä mukaa ku Sarliini sai malmii 
möyhijäks, se lapjoitti sen kirnumaiseen puupönttöön ja kun 
se täyttyi, nim miäs koplai hissirumpun sihen verkalleen 
pyärivään isoon rumpuun. Faijeri kiristyi ja pönttö rupei 
ilkijää krahinaa pitäen nousemaa vinoo puuplaanii myären 
ylöspäin ja muu rupei hirvittämää:
– Se putoo! mää parkaisin ja meinain juasta pakoon, mut 
Vallei piti muu lujast kärest kiin. Masuntin ylitasanteel 
seisoi kaks miästä valppaana ja ne tarttui pönttöön ja juur 
samal hetkel Sarliini kiskaisi hissirumpun irki isost rum-
pust.
– Nääks ny Einoi, eihän se mihenkän puronnu, Vallei sanoi 
tiätävänä ja nykei muu kärest.

Valimon sulatusuunin tulenliaskan korkeurest Vallei 
tiäsi, et valu on kohta lopus ja meitil tuli kiiru takaisin törmäl. 
Tääl Vallei varoitteli:
– Kotool ette sit san et mei oltiin puukaris. Muutoin  mää 
en viä teittii enään koskaan mihiskä.
– Em mää, sanoin mää.
– Em määkä, vahvisti Taunoi.
Kun kului kol-nel vuatta nii mää olin tyänhaus masuntil. 
Meiren isäst oli tullu masuntimiäs ja mää kannoin sil ruakaa 
ja kaffeit ja mun miälhommiitain oli auttaa isää näil reisuil. 
Kun se kuskai puuhiilii simmottil isokorisil kärreil, nii mää 
kiskoin hihna pinkkona masuntin jyrkäst kohoavaa siltaa 
ylös ja kun se kärräi malmii tai krääpii, nii hinnan koukku 
kirskui kottkärryjen nokkameerlus.

Ja ai et mää olin sentäs kuulkkas pratikast poikaa kun 
sain seistä masuntimiästen sejas siin uunin suun likel. Uuni 
pihisi ja ähkyi ja siit loimotti mahrottoman korkijat tulenli-
askat avoint taivast kohre. Ja kaikkee tätä säjesti raurantevos 
aikanas suurta eristysaskelt merkinny alikerras jytkivä rou-
hintavasara.

Muttei mei isän kans kovin kauvaa aikaa saatu siin loimus 
lekotella. Kun pualet meitin tuamast raaka-aineest oli lap-

joitu uunin hehkuvaan kitaan, isä sylkäisi kämmeniis ja 
sanoi:
– No niin Einoi. Sitten taas mentiin hiilivajaan niin et nup-
pi tuljuu.

Ja uskotteks ettei mul tarnu ehtool laulaa tuutulaului.
Kun kaikkiin historjallisiin paikkoihin liittyy ain joku 

tarina niin kuinkas ettei masuntiin. Suamen täl kolkal oli 
aikanas vaikuttannu peljätty “Sutki suamalainen” suurvaras, 
joka oli siit erikoinen, et se otti rikkailt ja annoi köyhil. Se 
oli puheitten mukaa käynny yäseen aikaan lyämäs korttii 
masuntimiästen kans ja täst puhuttiin kyläl suurel ylpeyrel. 
Ja samallas kerrottiin se lehmätarina.

Sutkii vastaan tuli mettätiällä rääsyinen ja laiha mökin-
akka ja Sutki jäi sen juttusil. Siin selkei semmoinen asja et 
muija oli viämäs ainovaa lehmääs myytäväks saaraksee 
kipjäl ukolles troppii ja kakaroil leipää. Ja sekin siin kävi 
ilmi, et muija pelkäi kuallaksee et Sutki tulee vastaa ja viä 
hänen lehmäs. Ja ukkokin oli täst lähteis varoitellu. Sutki 
silmäili säälivästää eukkoo ja kysyi:
– Minkäs väärtti toi sun lehmäs on?
 Eukko tuumi tuakion ja vastasi:
– Kyyl…Kyylmaar mun siit yks kolkymppii kumminkin 
tars saara.
Sutki kouraisi povitaskuaan ja sanoi:
– Tosson sul se kolkymppii. Lähre takaisin kotjas ja viä 
lehmä fölissäs takaisi kotja. Ja muista sanoo sil äijälles, et 
Sutki ei ota rihmanpätkääkä köyhilt ja san et mää käskin 
sanomaa. Mää olen Sutki.

Eukko peljästyi jumalattomast ja meinai lähtee suinpäin 
karkuu, mut lehmä ei hiavahtannukka paikaltas. Lopultas 
muija kääntyi ympärs ja ojensi kätes arastaa lehmän seljän 
ylitte ja lähti verkallee menemää taakses vilkuillen ja syvään 
niijate.

Sen pituinen se, pruukataan sanoo. Ja kyl mar munkin 
tarttee sanoo, et ihan sil samal paikallas se masunti viälkin 
seisoo - nyt tosin alastomaks riisuttuna ja murheellisen 
oloisena. Puukarinkopist ei ol enää ku muisto jäljel ja niin 
ols varmaanki masuntistki, jonsei perustamiskirjaan ols 
präntätty pykälää isojen mettäalueitten imistusoikeurest ja 
niitten raukeemisest sil hetkel ku masuntin harmaalohkarei-
siin ja laastiraantoisii kiviseinii ruvetaan kaatamaa.

Jk.  Einon “Masunti ja mää”tarinan päätössanojen johdosta 
on aiheellista muistuttaa lukijalle, että Högforsin vanhan 
masuunin (1820) restaurointityö suoritettiin museoviraston 
valvonnassa 1996–2000. Nyt kunnostettu upea masuuni 
kuuluu merkittävänä osana Suomen valimomuseon yhtey-
teen.

Tervetuloa “valimoperinne matkalle” Karkkilaan!
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Sukunimi       Etunimi

Arvo / ammatti / koulutus    Syntymäaika
 

Katuosoite       Postinro ja ptmp
 

Kotipuh.       Matkapuh.
 

Kotifaksi       E-mail kotiin 
 

Työpaikka       

Postiosoite
 

Katuosoite       Postinro ja ptmp

Työpuh.       Ohivalinta
 

Työfaksi       E-mail

Työpaikan kotisivut     

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 200________________________________________         
 

Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf

JÄSENHAKEMUS

Anon SVY:n henkilöjäsenyyttä
Anon SVY:n yritysjäsenyyttä

Postita hakemus viereiseen osoitteeseen! 
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Olavi Piha 
vastaa mielellään.

SVY 
PL 358 

40101 Jyväskylä
puh. (014) 254051
Faksi (014) 254052

e-mail: olavi.piha@svy.info

Jäsenhakemus hyväksytty       _____/_____ 200________________________________________



51VALIMOVIESTI 1 • 2005

EK-Palvelupisteitä on kuudella eri paikka-
kunnalla: Karkkilassa, Vihdissä, Lohjalla,
Seinäjoella, Vaasassa ja Nummelassa.

Palveluksessamme on 150 henkilöä.
Liikevaihtomme on n. 3,5 miljoonaa euroa.
Pääkonttorimme sijaitsee Karkkilassa.

Toimialueitamme ovat:

· Päivittäissiivous ja erikoissiivous
· Siivoussuunnittelu
· Metalliteollisuuden alihankintatyöt
· Henkilöstövuokraus
· Materiaalihankinnat

EK-PALVELUT KARKKILA OY
puh.     (09) 225 5968
            0500 – 938 346
e-mail  ek-palvelut@ek-palvelutkarkkila.fi

Fortum 

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

FEKORATEK 
OY

TEOLLISUUDEN     
KUNNOSSAPITOA

Toimialaamme kuuluvia töitä:
Olemme Laitilassa sijaitseva ja ympäri Suomea 
sekä tarvittaessa ulkomailla (Viro, Venäjä, Ruotsi…) 
toimiva teollisuuteen suuntautunut asennusyritys. 
Työllistämme tällä hetkellä noin 20 henkilöä jotka 
ovat koulutukseltaan ja kokemukseltaan monitaitoi-
sia ammattilaisia.
• Sinkopuhdistuskoneiden asennukset, korjaukset,                                   
  huollot ja modernisoinnit
• Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotyöt
• Kone ja laite siirrot ja asennukset
• Pystymme kokonaisvaltaisiin asennus- ja 
  kunnossapitotöihin sähköasennusoikeuksiemme       
  ansiosta.
Tällä hetkellä yksi toimeksiantajamme on 
Componenta Karkkila Oy, jossa huollamme useita 
sinkopuhdistuskoneita.
Yhteyshenkilönne Jouko Grönlund

Puh. (02) 855 821     Fax. (02) 833 821
e-mail: info@fekoratek.fi
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Tarjoamme asiakkaillemme

• Huippuluokan valumallit

• Puusta ja muovista

• Pienistä isoihin

• Myös CAD-CAM valmistusta

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

mallikolmio@yritys.soon.fi   http://yritys.soon.fi /mallikolmio
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KÄRKIMALLI OY  Puh. (06) 7234 442
KENKÄSEPÄNTIE 7  Faxi  (06) 7234 436
68660 PIETARSAARI kaj.haavisto@karkimalli.fi

MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

TYÖSTÄMME SEURAAVAT 
MATERIAALIT:

• PUU
• METALLI
• MUOVIT 
• BLOCKIT

CAD/CAM SUUNNITTELUA

PV COATING 
Vesi- ja alkoholiohenteiset muotti- ja keerna peitosteet joka tarpeeseen.

Tuotanto ja tuotekehitys Sibelco Scandinaviaan 

kuuluvalla PV Sand A/S:n tehtaalla Tanskassa. 

Toimitukset lyhyellä toimitusajalla suoraan tehtaalta 

tai heti Nakkilan varastostamme. 

Meiltä myös kuorihiekka, kromiittihiekka, kvartsihiekka bentoniitti, 

kivihiilijauhe, valusuodattimet, side-aineet, tulenkestävät aineet, 

Myynti:
Micke Forsblom
GSM 0400-674 200
m.forsblom@spminerals.fi

Jukka Liisanantti
GSM 0400-755 910

Tilaukset: 
Liisa Salonen
suora 02-535 0512
l.salonen@spminerals.fi
 
Tuula Pohja
suora 02-535 0511
t.pohja@spminerals.fi
 
Anneli Leijavuori
suora 09-2252 5818
a.leijavuori@spminerals.fi 

SP Minerals Oy Ab
Vihdintie 4-6
03100 NUMMELA
puh. 09-2252 580
fax. 09-2252 5810

www.sibelco-scandinavia.com

www.leinovalu.fi
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Stena Metalliyhtymä Oy
Pajakatu 7 - 9 
11130  RIIHIMÄKI
010 802 323

TEK-MUR Tekninen Muuraus Oy
PL 3, Karsikkokuja 17C
01361  VANTAA
(09) 8386 4300 
www.tek-mur.fi

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

Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 10 C
00211  HELSINKI 
(09) 682 1544 
www.diaco.fi

Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie 4
84101  YLIVIESKA
(08) 424 261 
www.betker.fi

Aga Oy Ab
Karapellontie 2
02610  ESPOO
010  2421 
www.aga.fi

Plibrico Oy
Nahkahousuntie 5
00210  HELSINKI
(09) 297 7100 
www.plibrico.fi

Special Components Oy Lahti
Televisiotie 2
15860  HOLLOLA
(03) 524 5100

Spectro Nordic Ab
Box 10004
S-18110  LIDINGÖ 
+46 8 767 0360 
www.spectro.se

Metso Foundries Jyväskylä Oy
PL 342
40101  JYVÄSKYLÄ 
020 484 152 
www.metso.com

Tyrolit Nordic Oy
Hatanpään Valtatie 26
33100  TAMPERE
(03) 358 1700 
www.tyrolit.fi

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

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

Sulzer Pumps Finland Oy 
PL 18, William Ruthin katu
48601  KARHULA
(05) 224 3333
www.sulzer.com

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

SP Minerals Oy Ab
PL 174, Vihdintie 4 – 6
03101  NUMMELA 
(09) 225 2580
www.sibelco-scandinavia.com

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

Componenta Pietarsaari Oy
PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI
(06) 784 1111
www.componenta.com

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

Artekno-Metalli Oy
Aakkulantie 46
36220  KANGASALA
(03) 244 7600 
www.artekno.fi

JP Ferroset Oy
Lähdetie 30
40530  JYVÄSKYLÄ
(014) 372 2211 
jari.paulasuo@ferroset.inet.fi

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

Beijer G & L Oy
Elannontie 5
01510  VANTAA
(09) 6152 0550 
lauri.kivijarvi@ind.beijer.fi

Termorak Oy
Larin Kyöstintie 6
00650  HELSINKI
(09) 752 561
www.termorak.fi

Nolics Oy
PL 67, Malminkaari 23 A
00701  HELSINKI
0424 3516 1 
www.nolics.fi

Keskipakovalu Oy
Kauppilaisenkatu 9
33730  TAMPERE
(03) 357 9000 
www.keskipakovalu.fi

Toivakan Mallinnus Oy
Toivakantie 27 B
41660  TOIVAKKA
(014) 871 902 
www.toivakanmallinnus.fi

Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210  HELSINKI 
(09) 675 166 
ravatek@ravatek.fi

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

Metso Paper Valkeakoski Oy
PL 125, Niementie
37601  VALKEAKOSKI
020 482 170 
www.metso.com

Alteams Oy
PL 9, Hyttipojankuja 2
02781  ESPOO
0201 339 500 
www.alteams.com

Metso Lokomo Steels Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE
020 484 146 
www.metso.com
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museosäätiö

Suomen Valimomuseo
PL 50,Tehtaanpuisto
03601 Karkkila 
Puhelin  (09)  2250 5261
 (arkisin kello 8–16)
janne.viitala@karkkila.fi 
www.karkkila.fi 
  

Koonnut 
Janne Viitala

Talvi on museoissa aina hiljaisinta aikaa. Tämä on tuttua 
myös Valimomuseossa, joka talvella pitää totutusti oviansa 
auki vain viikonloppuisin. Kaikki toiminta onkin suunnat-
tu kohti kesäsesonkia: näyttelyitä suunnitellaan ja valmis-
tellaan ja kesätyöntekijät valitaan. Myös perusnäyttely ja 
näyttelytila ovat pienen perusparannuksen kourissa.

Kesän näyttelyistä valimoväkeä ehkä eniten kiinnostaa 
Högforsin tuotannosta kertova näyttely. Tehdas, joka nyky-
ään kantaa siis nimeä Componenta, on ollut toiminnassa jo 
185 vuotta. Hatunnoston arvoinen saavutus! Näyttelyn 
suunnittelussa on kuitenkin törmätty outoon ongelmaan: 
vanhoja esineitä löytyy yllin kyllin mutta uudempaa ei ole 
juuri nimeksikään. Vaan eipä tuo ongelma ole niin tavaton 
kuin luulisi. Museoissa yleensäkin keskitytään keräämään 
vanhempaa aineistoa ja nykypäivän tuotokset jäävät hel-
posti sivuseikaksi. Ongelma on tiedostettu ja toimenpiteisiin 
on ryhdytty. Oma toimenpiteeni on tässä:

Hyvä valimoväki! Valimomuseo ottaa hyvin mielellään 
vastaan kaikkea valamiseen liittyvää esineistöä, niin 
uutta kuin vanhaa! Myös tuoteluettelot ja esitteet ovat 
meille arvokkaita.

Ja tuosta julkilausumasta sainkin mukavan aasinsillan 
piilomainokseen. Nimittäin Valimomuseo on teettänyt 
upean näköispainoksen Högforsin tuoteluettelosta vuodel-
ta 1902. Kaikki kuvat on digitaalisesti käsitelty ja sivuja 
löytyy yli sata. Högforsin ensimmäinen tuoteluettelo ilmes-
tyi jo vuonna 1887, mutta siitä ei ole säilynyt yhtään koko-
naista kappaletta. Valimomuseo toivoo tuoteluettelosta 

Valimomuseo kesää kohti

museokauppansa uutta myyntivalttia. Ja myynti onkin alka-
nut oikein rohkaisevissa merkeissä. Tiedoksi myös, että 
luettelon voi kätevästi tilata kotiinsa ottamalla yhteyttä 
Valimomuseoon.

Uuden tuoteluettelon lisäksi Valimomuseoon tulemiselle, 
myös talvella, on lukuisia muitakin hyviä syitä. Pienin syy 
ei taatusti ole Sulo Hirvosen museolle vastikään lahjoittama 
upea öljyvärityö ”Kolme veljestä Högforsissa” vuodelta 
1957. Hirvonen oli itse aikoinaan Högforsissa töissä ja 
maalaus on juuri siltä ajalta. Taulu on esillä museon taide-
näyttelyosiossa Galleria Bremerissä. Galleriassa on tänä 
vuonna esillä lukuisia hienoja näyttelyitä. Loppuvuoden 
ohjelmaa ei ole vielä päätetty, mutta ohessa on lista nyt jo 
varmistuneista näyttelyistä.

5.3.–10.4. Ek & Toivoniemi – Läheltä ja kaukaa
17.4.–1.5. Työväenopiston näyttely
6.5.–19.6. Raimo Pitkänen & Marie Möller &   
  Maija Santala
28.6.–31.7. Ilkka-Juhani Takalo-Eskola & Vesa   
  Suomalainen – Ajan aurinko ja sumu
5.8.–11.9. Armas Hursti & Mika Karhu
17.9.–  Förström & Turja-Trapp &Tyrväinen         
  Eilen – Tänään

Mainittu näyttely Högforsin tuotannosta pidetään kevään ja 
kesän aikana Högforsin masuunissa. Tervetuloa tutustu-
maan!
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Joukkokirje


