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puheenjohtajan palsta

Mika Valtonen

Hösten ligger redan i startgroparna men se-

mestrarna har förhoppningsvis haft den önskade avslapp-

nande verkan, trots det nyckfulla och ställvis mycket

regnrika vädret. Den uppgående trenden för orderstockar-

na fortsätter förhoppningsvis, ty det vore gjuteriin-

dustrins tur, att emellanåt njuta av de goda åren.

Man bör dock alltid ha i minnet att det trots goda förut-

sättningar kan komma besvikelser, såsom det gick för

finländarna i den olympiska medaljjakten i Aten. I vår

gren, gjutandet, förvrängs inte tävlandet i alla fall av

förbjudna ämnen, såvida vi inte beaktar olika länders

intressen att skydda miljön.

Fastän FGF’s verksamhet sedan skolningsdagen i början

av året har varit rätt lugn, har kommittéerna bearbetat

goda idéer och planer, av vilka vi t.ex. kan njuta i form av

en utlandsexkursion nästa år.

Hösten hämtar med sig det av alla efterlängtade årsmötet,

som denna gång hålls i Björneborg. Där är förberedelser-

na redan på slutrakan. Redan på grund av det goda läget

väntar vi oss ett livligt deltagande i mötet i Björneborg. Vi

kommer igen att få njuta av intressanta företagsbesök,

föredrag och samvaro under mötet och kvällsfesten.

Såsom det beslöts i Brahestad senaste år, är det andra

könet denna gång rikligt representerat (detta är en vink till

våra kvinnliga läsare!).

Önskar er alla en trevlig start på hösten,

vi ses i Björneborg!

Syksy on jo lähtökuopissaan ja kesälomat ovat

toivottavasti tehneet kaikille tehtävänsä rentoutumisen

muodossa, huolimatta oikullisesta ja paikoin hyvinkin

sateisesta säästä. Keväällä alkanut tilauskantojen nousu-

suhdanne toivottavasti jatkuu ja valimoteollisuudessa

olisi todellakin vuorossa taas ne ”lihavammat” vuodet.

Aina on kuitenkin pidettävä mielessä myös se, että vaikka

ennakkoasetelmat ovatkin suotuisat, voi myös pettymyk-

siä tulla, kuten kävi suomalaisille olympiakisojen mitalijah-

dissa Ateenassa. Meidän suosimassa lajissa, valamises-

sa, ei onneksi kilpailua vääristä ainakaan kielletyt aineet,

jollei sitten eri maiden suhtautumista ympäristön suoje-

luun erilaisella  halukkuudella lueta mukaan.

Vaikka kuluva vuosi onkin SVY:n tapahtumarintamalla

ollut aika hiljaista sitten alkuvuodesta järjestettyjen opin-

topäivien, ovat toimikunnat työstäneet hyviä ideoita ja

suunnitelmia, joiden tuloksista pääsemme nauttimaan

viimeistään ensi vuonna mm. ulkomaan opintomatkan

puitteissa.

Syksy tuo taas tullessaan meidän kaikkien niin odottaman

vuosikokouksen, tällä kertaa Porissa, jonka järjestelyt

ovatkin jo aivan loppusuoralla. Jo pelkästään sijaintinsa-

kin puolesta odotamme Poriin reilusti osanottajia, jossa

saamme jälleen kerran nauttia mielenkiintoisista yritysvie-

railuista, esitelmistä ja yhdessäolosta niin vuosikokouk-

sen kuin illanvietonkin merkeissä. Ja tänä vuonnahan

mukana on sitten se toinenkin sukupuoli laajasti edustet-

tuna, kuten viime vuonna Raahessa päätimme (tämä ol-

koon vihjeenä naispuolisille lukijoillemme!).

Hyvää alkavaa syksyä kaikille, Porissa nähdään!
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asiamiehen palsta

SVY:n konttori

Pietiläntie 5–7 E 18, 03100 Nummela
Puh (09) 586 4358,
Gsm (0400) 624 416,
Fax (09) 586 4359,
E-mail: sepikon@kolumbus.fi.
Pankit: Nordea 101230-73211,
Sampo 800010-1782961.
Asiamiehen tavoittaa parhaiten konttorilta maanantai-
sin ja perjantaisin sekä yleensä aina Gsm-matkapuheli-
mesta. Uusista toimintaan liittyvistä asioista sekä halli-
tukselle esitettävistä asioista toivomme  saavamme
ehdotuksia jäseniltä.
Soita, faxaa, e-mailaa tai kirjoita!

Vuosikokous ja esitelmätilaisuus ovat siis Porissa Sokos

Hotel Vaakunassa perjantaina 15.10.2004  klo 11 ja ohjel-

ma alkaa tehdasvierailuilla jo torstaina 14.10, jonka jäl-

keen saunotaan ja syödään yhdessä illallista.  Vuosiko-

kous pyritään viemään läpi perinteiseen tapaan lounaa-

seen mennessä ja esitelmät kuullaan iltapäivän kuluessa

ja samanaikaisesti seuralaisten rinnakkaisohjelma suun-

tautuu Noormarkkuun ja ryhmä pääsee kuulemaan itse

Juhani ”Tami” Tammisen tiimityöesitelmää. Saunan jäl-

keen on juhlaillallinen, ohjelmaakin on luvassa ja tanssin

pyörteissä juhlitaan ilta loppuun. Lauantaiaamuna omaan

tahtiin lähdetään sitten  kotimatkalle. Vuosikokoukseen

kutsu ja ilmoittautumistiedot ovat tässä lehdessä ja SVYn

nettisivuillakin sen voi tehdä. Tapaamisiin Porissa.

Hyvät jäsenet ja seuralaiset -
tervetuloa vuosikokoukseen
Poriin!

Jäsenmaksuja jäi taas rästiin
Jäsenrekisterin mukaan yli 100 jäsentä ei ole maksanut

jäsenmaksuaan, vaikka pankkisiirtolappuja taas  lähti

kahdesti. Syynä osalla on osoitemuutos, joka ei ole tullut

SVYn tietoon ja posti ei ole tullut perille. Seuraavaan

Valimoviestiin tulee jälleen ohjeet jäsenmaksun suoritta-

misesta ilman pankkisiirtolappua, minkä parikymmentä

jäsentä onkin jo oppinut viime vuosien aikana.

Toivotan jäsenille virkistävää ja värikästä syksyä

Tapaamisiin Porissa!
Kari Seppälä

SVY:n kotisivut:
www.svy.info
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TARVIKKEET JA AINEET

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

KONEET JA LAITTEET

HEINRICH WAGNER SINTO Kaavauskoneet ja -linjat
I.M.F. Kuorikaavauskoneet
SPRÖTZE Kokillivalukoneet
IDRA Painevalukoneet
I.M.F. Hiekanelvytyslaitteet
I.M.F. Jatkuvatoimiset hiekansekoittimet
HINDENLANG Upokasuunit
PILLAR Induktiouunit
SIMPSON Hiekanjäähdyttimet
USF  SPENCER & HALSTEAD Sinkopuhdistuskoneet
USF  GUTMANN Sinkopuhdistuskoneet
USF  WHEELABRATOR TILGHMAN Sinkopuhdistuskoneet
USF  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

           G & L BEIJER OY
           Elannontie 5           puh.   (09) 61520550
             01510 VANTAA       fax    (09) 61520555

info@ind.beijer.fi



6 VALIMOVIESTI  3 • 2004

Ohjelma

Torstai  14.10.

RYHMÄ 1
12:00 Lounas: Hiittenharju, Harjavalta
13:00 Peiron Oy, Peipohja, Kokemäki
14:30 Niemisen Valimo, Harjavalta
RYHMÄ 2
13:00  Mallivaruste Koski Oy, Panelia
14:30 Oras Oy, Rauma
17:00  Ilmoittautuminen: Sokos Hotel Vaakuna
18 – Sauna
19:30 Yhteinen Illallinen

Perjantai 15.10.

7:30– Ilmoittautuminen  Componenta Pori Oy:
  8:00 Bussi hotellilta Componentaan
  8:30 Tehdasvierailu Componenta Pori Oy
10:20 Bussi Componentalta hotelliin
10:30 Ilmoittautuminen jatkuu Sokos Hotel Vaakunassa

Vuosikokouskahvi
11:00 SVYn  57. VUOSIKOKOUS (Vaakuna)
Avauspuhe SVYn puheenjohtaja Mika Valtonen
Pohjoismaisten veljesyhdistysten tervehdykset
Joukosta poistuneiden jäsenten muistohetki

Varsinainen vuosikokous:
–  Sääntömääräiset asiat

12:00 Buffet-lounas

SEURALAISOHJELMA
12:50 Bussi hotellilta
Kohteena Noormarkussa Alvar Aallon suunnittelema
Villa Mairea, jossa rakennuksiin ja puistoalueeseen tutus-
tutaan oppaan avustuksella. Paluu hotellille kahville ja
esitelmätilaisuuteen n. klo 15.

Vuosikokouskutsu- Årsmöteskallelse
Suomen Valimotekninen yhdistys ry:n 57. vuosikokous pidetään perjantaina
15.10.04 klo 11:00, Sokos Hotel Vaakunassa, Gallen-Kallelankatu 7, Pori. Kokouk-
sessa käsitellään sääntöjen 9.§:n mukaiset asiat.
Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 57. årsmöte arrangeras fredagen den 15.
oktober 2004 kl 11:00  i Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu 7, Björneborg.
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9.§.

SVYn 57. vuosikokous Porissa –
FGFs 57. årsmöte i Björneborg

ESITELMÄTILAISUUS, Vaakuna
13:00 Avaus: Jouni Valovuo
13:10 Valimotutkimus tänään, Juhani Orkas, TKK
13:30 Hyvinvoiva, tehokas ja oppiva organisaatio –

laadunohjauksen haasteet,
Kari Teräsniska, Improlity Oy

14:15 Uudet maalaushaasteet valimoteollisuudelle,
Kari Sandberg , Teknos Oy

15:00 Kahvi
15:30 Tulevaisuuden joukkuepeli ,

10 askelta voittajaksi,
Juhani Tamminen, Eurotam Oy

16:30 Mallijaoston vuosikokous
16:30 Saunat 1. vuoro: Pieni S:  Naiset Iso S: Miehet
17:30 Saunat 2. vuoro:  Miehet
19:00 Juhlaillallinen ja ohjelmaa,

Sokos Hotel Vaakunassa
–  Teatraalista, interaktiivista tulkintaa
– Yhdessäolon ja tanssin hyminää orkesterin
tahdissa

01:00 Tilaisuus päättyy

Lauantai 16.10.
–10:00 Aamiainen hotellilla
10:00 P-paikkabussi Componentalle

Turvallisesti kotiin
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Osallistuminen, ilmoittautuminen ja maksut
Pyydämme ystävällisesti ilmoittautuessa käyttämään

lehdessä mukana olevaa ilmoittautumislomaketta, josta

hinnat ja muut ohjeet käyvät ilmi. Kullekin lomakkeelle

merkitään vain yhden jäsenen ja tämän seuralaisen nimi.

Ilmoittautumislomakkeen ja maksut pyydämme toimitta-

maan  28.09.2004  mennessä  SVY:lle yhteystiedoin: SVY

ry,  Pietiläntie 5 E, 03100 NUMMELA, ( fax 09-5864359 ),

SVY:n tili: Nordea 101230-73211. Käytä maksuviitettä

603300 tai mieluimmin abcde 603300,  jossa abcde  = viisi-

numeroinen jäsenkoodisi Valimoviestin osoitetarrassa.

SVYn kotisivuilla voi myös ilmoittautua, käytä web-ilmoit-

tautumismahdollisuutta sivullamme  www.svy.info.

Majoitus
Kaikille osanottajille on SVYn toimesta alustavasti varattu

majoitus  Sokos Hotel Vaakunasta, Gallen-Kallelankatu 7,

Pori.

H u o m  !  Huonetarjoilu, minibaari, puhelut, ravintolalas-

kut, yms. ylimääräiset kulut on kunkin ehdottomasti itse

maksettava suoraan hotellin kassaan ennen lähtöä.

Kuljetukset
Torstain 14.10. tehdasvierailuihin tullaan omilla kyydeillä.

SVY järjestää bussikuljetuksen 15.10. hotellilta Compo-

nentaan ja takaisin sekä lauantaina 16.10. klo 10 hotellilta

Componentan paikoitukseen. Bussikuljetuksiin on ilmoit-

tauduttava, ne tehdään ohjelman mukaisesti. Niistä ei

veloiteta erikseen.

Illallinen
Menu

Caesar-salaattia

Pippurinen häränpihvi,  pippuri-konjakkikastiketta,

 uunijuureksia, pestoperunaa,

Juomat:

Alkucocktail -  Marskin ryyppy Punaviini/Valkoviini/

Olut –

Kahvi & Konjakki/Likööri

tai alkoholiton vaihtoehto
Pukeutuminen
Ei erityisiä tarpeita tehdaskäynneille eikä rinnakkaisoh-

jelmaan, kun siirrytään busseilla siis sään mukaan.

Illallinen: Siisti puku (mm. Käytöksen kultainen kirja

ehdottaa miehille tummaa pukua illalla klo 18 jälkeen –

naiset yleensä osaavat valita  itse  kaapista tai kaupasta

ilman kk-kirjaakin)

Tiedustelut
Lisätietoja antavat Componenta Pori Oy:

Outi Paala  02-5503773, outi.paala@componenta.com

 ja Paula Huhtanen  02-5503721

paula.huhtanen@componenta.com

tai  SVYry: Kari Seppälä  0400-624416,

sepikon@kolumbus.fi

Yhdistyksen hallitus, juhlatoimikunta ja Porin valimoväki

toivottavat SVY:n jäsenet seuralaisineen sydämellisesti

tervetulleiksi vuosikokoukseen Poriin.

Föreningens styrelse, festkommitté och gjuterifolk i Björ-

neborg  hälsar alla FGFs medlemmar med sällskap hjärtligt

välkomna till årsmötet i  Björneborg.

Vuosikokoustapaamisiin Porissa –

Vi ses på årsmötet i Björneborg !

Peiron Oy
32801 KOKEMÄKI
Puh 02 - 540211
Telefax 02 - 5402121
info@peiron.fi
www.peiron.fi

Niemisen Valimo Oy
Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puh 02 - 5351690
Telefax 02 - 5351602

Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2, 27430 Panelia
Puh 02 8647465

ORAS OY
Isometsäntie 2,
26101 RAUMA
Puh. 02 83 161
Fax 02 831 6200
www.oras.com

Componenta Pori Oy
PL 94 (Vanhasahankatu 3)
28101 Pori
Puh (02) 550 3700
Fax (02) 641 2596
www.componenta.comom

Vierailukohteiden osoitteet
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SVY:n  57. vuosikokous Porissa 14.–15.10.2004
I L M O I T T A U T U M I S L O M A K E

OSANOTTAJA n nimi: Yritys:

______________________________________________________________________________________________
Jäsenkoodi osoitetarrasta (perään viiteosa=maksuviite):            Seuralaisen nimi:
________________(603300)     (__)Jäsen   (__)Veteraani   (__)Opisk.
___________________________________________________
MAJOITUS, Sokos Hotel Vaakuna (Täytä sulkuihin henkilömäärät itsestäsi ja seuralaisestasi!!)
Valitse yö(t) yö 14.10...     yö 15.10…
1-hengen huone (__)  hlöä      (__)  hlöä  70e/ vrk / hlö ___ vrk ______e
2-hengen huone (__)  hlöä      (__)  hlöä 40e/ vrk / hlö ___ vrk ______e
1 hh veteraani/nuor.jäsen (__)  hlöä      (__)  hlöä 65e/ vrk / hlö ___ vrk ______e
2 hh veteraani,opisk.tai seuralainen (__)  hlöä      (__)  hlöä 35e/ vrk / hlö ___ vrk ______e

__________ e
RUOKAILUT, Vaakuna
14.10. 19:30 Illallinen, 18 e (__) kpl yht________ e
15.10. 10:45 Vuosikokouskahvi   0 e (__) kpl yht________ e
15.10. 12:00 Buffet-lounas, 17 e (__) kpl yht________ e
15.10  15:00 Iltapäiväkahvi *(Esit. 0e)   5 e (__) kpl yht________ e
15.10. 19:00 Juhlaillallinen, alko 55 e (__) kpl yht________ e
15.10. 19:00  Juhlaillallinen, vesi 35 e (__) kpl yht________ e __________ e

SAUNAT, Vaakuna
To 14.10. klo 18-19:15 (__) hlö(ä)    0e / hlö yht
Pe 15.10. klo 16:30..17:30 naiset (__) hlö(ä)    0e /  hlö yht
Pe 15.10. klo 16:30..18:30 miehet (__) hlö(ä)    0e /  hlö yht

TEHDASVIERAILUT

RYHMÄ I:
12:00 Lounas: Hiittenharju, Harjavalta (__) hlö(ä)
13:00 Peiron, Kokemäki (__) hlö(ä)
14:45 Niemisen Valimo, Harjavalta (__) hlö(ä)
RYHMÄ II:
13:00 Mallivaruste Koski, Panelia (__)  hlö(ä)
14:30 Oras Oy, Rauma (__)  hlö(ä)
Pe 15.10.
8:30 Componenta Pori Oy (__)  hlö(ä)

ESITELMÄTILAISUUS   *( sis. ip-kahvit) (__)  hlö(ä)  50 e/hlö __________ e

SEURALAISOHJELMA 15.10. (__)  hlö(ä)    0 e
( sisältää kuljetukset, käynnin Villa Maireassa, iltapäiväkahvin ja viimeisen esitelmän Vaakunassa )

BUSSI-KULJETUKSET: Pe15.klo8 Hot-Comp (__) lö(ä)*  ComP-hot (__)  lö(ä)*  La16. Klo10 Hot-ComP (__)  lö(ä)

ERIKOISTOIVOMUKSET HT=huonetoveri , RR=ruokarajoitukset, jne

HT:
—————————————————————————————————————————————————
RR
—————————————————————————————————————————————————

Päiväys ____.09.2004 Allekirjoitus _____________________________________ Yht.______________ eur

——————————————————————————-
Palautathan tämän lomakkeen 24.09.2004 mennessä  joko postitse: SVYry, Pietiläntie 5E18, 03100 Nummela tai faxa-
ten 09-586 4359, e-mailaten (sepikon@kolumbus.fi) tai SVYn kotisivuilla www.svy.info. Maksut on suoritettava
SVY:n tilille Nordea 101230-73211 viimeistään 24.09.2004  (Maksuviite: abcde603300, jossa abcde = jäsenkoodisi mm.
Valimoviestin osoitetarrasta tai ainakin 603300). Varauksesi on voimassa, kun sekä maksu että ilmoittautuminen
SVY:lle ovat tulleet. Lisätietoa: Componenta Pori Oy : 02 550 3773 Outi Paala (outi.paala@componenta.com) ja 02
550 3721 Paula Huhtanen (paula.huhtanen@componenta.com) tai SVYryFGF: Kari Seppälä., puh 09 586 4358 , 0400
624 416 (sepikon@kolumbus.fi) . Ks myös kotisivut    www.svy. info
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Peiron Oy
Nykyisen Peiron Oy:n edeltäjä Starcke Oy perustettiin vuon-
na 1948 Kokemäelle harmaata valurautaa tuottavaksi tilaus-
valimoksi. Aluksi asiakaskunta muodostui lähialueen pienko-
nepajoista ja muista valuraudan tarvitsijoista. Luotettavan ja
asiakkaan tarpeiden huomioon ottavan toimittajan maineen
levitessä asiakaskunta laajeni varsin nopeasti ympäri Suomea.

Vuonna 1978 rakennettiin Kokemäelle nykyaikainen vali-
mo vanhan yksikön rinnalle. Kumera Oy:n ostettua vuonna
1980 yrityksen osakekannan, aloitettiin uuden yksikön muu-
tostyöt teräksen ja pallografiittiraudan tilausvalimoksi. Sula-
tuskapasiteettia lisättiin kaksinkertaiseksi, kaavauslinjat ja
lämpökäsittely uusittiin 90-luvun tarpeita vastaaviksi.

Vuonna 1986 siirtyi Oittivalu Oy ja vuonna 1989 Tampe-
reen Rautavalu Oy Peironin omistukseen ja Peironin toinen
valimo toimii nyt harmaa-rautavalimona entisissä Rautavalun
tiloissa Kangasalla.

Kokemäellä toimiva Peiron Oy Kokemäen Valimo valaa
pääasiassa erilaatuisia teräksiä ja pallografiittirautaa. Näin
erikoistumalla palvellaan paremmin kovassa kilpailussa vaa-
tivaa kotimaista konepajateollisuutta yksittäis- ja piensarja-
tuotannossa.

Peironin toiminnan lähtökohtana on asiakkaan tarve, johon
tarjotaan räätälöityä ratkaisua. Asiakkaan muuttuvat tarpeet
ratkaistaan joustavasti mahdollisimman lyhyillä ja varmoilla
toimitus ajoilla. Toimintamme aikana olemme palvelleet sekä
suuria suomalaisia vientiyrityksiä että pieniä konepajojakin
ja saaneet korkeatasoisen osaamisemme ansiosta tyytyväi-
sen asiakaskunnan. Suoraa vientiä meillä on varsin vähän.

Vankka ammattitaito ja nykyaikaiset tuotantolaitteet takaa-
vat laadun. Meillä on standardin ISO 9001:2000 mukainen
sertifioitu laatujärjestelmä ja ympäristöasioissa toimimme
standardin ISO 14001 mukaisesti.

Tällä hetkellä Kokemäen valimon henkilöstövahvuus on
n. 130 henkilöä. Vuonna 2004 tulemme valamaan reilut 3000
tonnia valua, josta pallografiitin osuus on n. 50 %, teräksen
n. 40 % ja loput on harmaata valurautaa ja kulutustakestäviä
valuja.

Lisätietoa kotisivuillamme www.peiron.com

Niemisen Valimo Oy
kuuluu Ulefos NV AS konserniin, jonka omistaa Componen-
ta Oyj, omistusosuus on 50 % ja  S.D.Cappelen 50 % jonka
kotipaikka on Norjassa. Niemisen Valimo Oy toimii Harjaval-
lassa.

Henkilöstöä Harjavallassa on 70. Tuotantoyksikön liike-
vaihto on n. 8,5 milj. Euroa. Yrityksen on perustanut Väinö
Nieminen vuonna 1929.

Niemisen Valimo Oy valmistaa erityyppisiä harmaavalu-
rautaisia tuotteita. Tuotteita on noin 350 erilaista. Pääsään-
töisesti tuotantoyksikkö valmistaa kaivonkansistoja. Tuo-
tantoa on tällähetkellä 12 000 tn vuodessa. Sulatus tapahtuu
vesijäähdytteisellä kylmäilmakupoliuunilla.

Markkina-alueet ovat kotimaa, Baltia ja Pohjoismaat.
Niemisen Valimo Oy on ISO 9001:2000 ja ISO 14000 ser-

tifioitu.

vierailukohteet

Componenta
on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni,
jonka tuotantolaitokset - valimot, konepajat ja takomot -
sijaitsevat Suomessa, Hollannissa ja Ruotsissa. Konser-
nin 260 miljoonan euron liikevaihdosta valtaosa tulee
Pohjoismaista ja Keski-Euroopasta. Konsernin henkilös-
tömäärä on noin 2 200.

Konsernin asiakaskuntaa ovat raskas ajoneuvoteollisuus,
off-road- eli työkoneteollisuus, energia- ja voimansiirtoteol-
lisuus sekä koneenrakennusteollisuus. Componenta on eri-
koistunut asennusvalmiiden valettujen, hammastettujen ja
koneistettujen komponenttien toimituksiin suoraan asiak-
kaan kokoonpanolinjalle.

Konsernin lähivuosien tavoite on tulla ensisijaiseksi yh-
teistyökumppaniksi valuratkaisujen suunnittelussa ja toteu-
tuksessa.

Componenta Pori on on yksi konsernin seitsemästä vali-
mosta, jossa henkilöstöä on 265. Valimon yhteydessä toimii
15 hengen koneistamo.

Porin valimon kapasiteetti on 20 000 tn/vuosi; kokoluokat
5 - 40 kg. sarjat 100 - 100 000 kpl/vuosi.  Sulatus tapahtuu
yhdellä  8 tonnin  verkkotaajuusuunilla (2,2 MW)  ja kahdella
8 tonnin keskitaajuusuunilla (4,2 MW). Keernat valuihin
tehdään Cold-Box-tekniikkaa käyttäen ja valut kaavataan
tuorehiekkaan automaattikaavauksella. Käytetttävä  kehäko-
kok on 750x650x250/250.

Valetut kappaleet puhdistetaan teräshiekkasinkouksella
ja perinteisin puhdistusmenetelmin sekä puhdistusrobotil-
la. Komponenttien lämpökäsittelyssä Componenta Porissa
käytössä ovat jännityksenpoisto, ferritointi ja perlitointi.
Kappaleet pintakäsitellään kastomaalalla ne vesiohenteisel-
la maalilla. Valimon tehokkaan ja joustavan tuotantolinjan
ansiosta läpimenoaika on lyhyt.

Componenta Porin toiminta perustuu QS 9000, ISO
9001:2000 ja ISO 14001 laatustandardeihin.

Lisätietoja:  www.componenta.com

Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2, 27430 Panelia
Puh 02 8647465

Mallivaruste aloitti vuonna 1986 toimintansa Paneliassa.
Mallivaruste Koski Oy:llä on kolme omistajaa, jotka yhdessä
oppisopimuksella työskentelevän kanssa muodostavat yri-
tyksen henkilöstön.

Työt tehdään pääasiallisesti kahdella CNC-koneella: pol-
vityyppinen Dyna ja portaalikone Flexican Wiper. Lisäksi
käytössä ovat perinteiset malliverstaan laitteet. CNC koneet
työstävät materiaaleja puusta metalliin, joten malleja valmis-
tuu puusta, muovista ja metallista.

Vuosikokouksen osallistujat ovat tervetulleita ohjelman
mukaan ja halukkaat voivat myöhemminkin iltapäivällä käy-
dä verstaalla aina klo 16 asti.

Jatkuu
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1 YLEISTÄ
Toimintakaudella suhdanteet edelleen pysyivät vaihtelevi-
na, kevään 2004 aikana oli selvästi markkinoilla piristymisen
merkkejä, joka tulee vaikuttamaan positiivisesti valimoteol-
lisuuden vuoden 2004  kokonaistuotantomäärään. Raaka-
aineiden, etenkin teräsromun,  hintataso pysyi edelleen
noususuunnassa ja omalta osaltaan vaikeutti rauta- ja teräs-
valimoiden kannattavuutta. Yhdistyksemme merkittäviä
tapahtumia toimintavuonna olivat Raahen vuosikokous,
opintopäivät Viking Isabellalla sekä malliväen opintomatka
Euromold-messuille Saksaan.  Vuosikokous kaksipäiväise-
nä Raahessa ja Hotelli Tiiranlinnassa onnistui raahelaiseen
tapaan erinomaisesti Keycastin henkilökunnan junailemana.

Yhdistyksen taloudellinen tulos päätyi vuorostaan tap-
piolliseksi, johtuen lähinnä siitä että ulkomaan opintomatkaa
ei tilikaudella ollut. Myös valimoviestin kannattavuus oli
ennakoitua huonompi ja tämän korjaamiseksi onkin hallitus
jo tehnyt alustavia suunnitelmia.

2 HALLITUKSEN TOIMINTA
Keycastin hienosti junailema 56. vuosikokous saatiin pitää
Raahessa Hotelli Tiiranlinnassa perjantaina 11.10.2003.
Torstain vierailukohteina olivat  Keycast Oy, Miilukangas
Ky ja Rautaruukki Oy. Vuosikokous vietiin läpi perinteisen
vauhdikkaasti Pentti Kälkäisen toimiessa puheenjohtajana
ja Kari Seppälän sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastajiksi &
ääntenlaskijoiksi Satu Vähä ja Pekka Vuorelma. Hallituksek-
si valittiin vaalilautakunnan ehdottama, seuraava kokoonpa-
no: Puheenjohtaja: Mika Valtonen Jäsenet: Pasi Mäkinen,
Sirpa Petrimäki, Ilkka Rytky ja Markku Eljaala. Varahen-
kilöt jäsenille: Marko Riihinen, Matti Leino, Pirjo Virtanen.
ja Veli Vehmaa. Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Mikael
Paul ja Lars-Henrik Nybergh sekä varalle  Keijo Rantala ja
Robert Kajander  ja vaalilautakuntaan Juhani Orkas puheen-
johtajaksi ja jäseniksi Jorma Saario, Jari Paulasuo ja Carl-
Johan Nybergh.

Iltapäivän luentotilaisuudessa esiintyivät Pekka Tervo-
nen ja Marko Haapala Rautaruukilta, Jouko Tiuraniemi
Winwindiltä ja Juhani Orkas TKK:lta. Seuralaisten rinnak-
kaisohjelma suuntautui Raahen kaupunkikierrokselle.

Vierailukäynnit aina kotoisalta tuntuvassa valimossa
Keycastilla  ja naapurissaan Miilukankaan konepajalla oli-
vat antoisia kohteita. Tehdasvierailu Rautaruukkiin ja heidän
luennoitsijansa esitelmätilaisuudessa edustivat ison talon
todellista ammattitaitoa. Vuosikokousillallinen Tiiranlinnassa
verbaalisine ja tanssivine ohjelmineen jätti erityisen hyvän
maun suuhun.  Vuosikokouksen juhlatoimikunta oli onnis-
tunut hienosti järjestelyissään, kiitokset siitä. Järjestäytymis-
kokouksessaan hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Ilkka
Rytkyn ja sihteeriksi yhdistyksen asiamiehen Kari Seppä-
län. Hallitus kokoontui neljä kertaa. Kokouksiin kutsuttiin
myös hallituksen varajäsenet ja puheenjohtajat koulutustoi-
mikunnasta, ulkomaan toimikunnasta ja lehtitoimikunnasta
sekä mallijaoston edustaja Kari Pohjalainen ja SVYn edus-
taja Matti Johansson Suomen valimomuseosäätiön hallituk-
sesta.

Oras Oy
Isometsäntehdas
Valimo
Oras Oy perustettiin vuonna 1945 Erkki Paasikiven toimesta.
Aluksi yritys toimi konepajana. Vuonna 1947 tapahtui ensim-
mäinen kosketus LVI-alaan, jolloin alettiin valmistaa kranaa-
tinkuorista putkenyhdistimiä eli junttureita. 1947 yritykses-
sä työskenteli 6 työntekijää. Hanatuotanto alkoi vuonna 1951.
Ensimmäinen osa Isometsäntehtaasta valmistui vuonna 1970.
Nykyinen valimo siirtyi Isometsäntehtaan tuotantotiloihin
vuonna 1986.

Nykyään Oras Oy työllistää noin 1100 henkilöä. Suomes-
sa Oraksella on noin 740 työntekijää. Yrityksellä on ISO-9001
laatujärjestelmä ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmäsertifi-
kaatti. Oraksella on tehtaat suomen lisäksi Norjasssa ja Puo-
lassa. Puolan tehtaan yhteydessä on myös yhtiön toinen
valimo.

Oras Oy:n valimo toimittaa valukappaleita ainoastaan
yhtiön omaan käyttöön. Valimo työskentelee kolmessa vuo-
rossa ja työllistää 56 henkeä. Raaka-aineena käytetään hie-
nokiteistettyä sinkinkadonkestävää messinkiä. Vuosittain va-
letaan messinkiä noin 2000 tonnia ja keernahiekkaa käytetään
noin 650 tonnia. Valu tapahtuu matalapainevaluna kuparista
valmistettuihin kestovalumuotteihin. Hiekkakeernat valmis-
tetaan hotbox-menetelmällä.

Nykyinen konekanta käsittää 6 kpl KWC LPDC-2002 va-
lukoneita, yhden KWC LPDC 1011 valukoneen sekä yhden
kolmipäisen Russ valukoneen. Kaikki valu-uunit ovat tyypil-
tään induktio-uuneja. Valu-uunissa olevasta Raaka-aineesta
otetaan analyysi joka päivä. Lisäksi jokaisen harkkopalletin
yhteen harkkoon tehdään kiillotuskoe.

Keernan valmistuksessa käytetään 2,5L Röperwerk hotbox-
koneita. Konekanta on yhteensä 12 konetta. Hiekka sekoite-
taan automaattisesti Webacin sekoittimella. Keernanvalmis-
tuksessa voidaan käyttää kolmea eri esiasetettua reseptiä.

Valut puhdistetaan vannesahoilla, jonka jälkeen ne mene-
vät sinkopuhdistukseen. Lisäksi käytössä on yksi automaat-
tinen leikkausasema, sekä yksi valukoneen yhteydessä ole-
va täysin automaattinen puhdistus- ja leikkauslinja. Puhdis-
tuksesta ”jöötit” palautuvat suoraan valu-uuneille.

Valutyökalut valmistetaan kokonaan yhtiön omalla työka-
luosastolla. Työkaluosastolla on viisi nc-työstökeskusta, lan-
kasaha, uppokipinäkone sekä työkaluhiomo. Uusin inves-
tointi on nc-ohjattu työkaluhiomakone. Työkaluosasto vas-
taa valutyövälineiden lisäksi yhtiön koneistusteristä sekä
kromattavan ABS-muovin ruiskuvalamiseen käytettävistä
muoteista.

Oras jalostaa itse valokset valmiiksi tuotteiksi. Tämän ai-
kaansaamiseksi tuotanto on jaettu viiteen eri tuotantolinjaan.
Jokainen linja käsittää koneistamon, hionta- ja kiillotuslinjan
sekä kokoonpanon. Lisäksi yhtiössä on oma muovipurista-
mo, muovi- ja messinkikromaamo sekä pulverimaalaamo.

vierailukohteet
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SVY:n Toimintakertomus vuodelta 2003-2004
3 JÄSENISTÖ
Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä on laskenut ollen 758 (suluis-
sa kauniimpaa sukupuolta edustavat) ja yritysjäseniä 31, kun
saatiin 4 yritystä lisää.

Yritysjäsenmäärän kasvu on hyvä asia, mutta myös hen-
kilöjäseniä toivotaan edelleen lisää. Menneen vuoden aika-
na saapui suruviestit  keskuudestamme poistuneista seuraa-
vasta viidestä jäsenestä: Tekniikan tohtori Jaakko Autio No-
kia, Työteknikko Ahti Huunonen Rauma , Työnjohtaja Vilho
Korpela Tampere, Työnjohtaja Pentti Sundqvist Karkkila ja
Työnjohtaja Eero Tuominen Peipohja.

4  TOIMIKUNTIEN TOIMINTA
4.1 Koulutustoimikunta
Opintopäivät järjestettiin Viking Isabellalla  5.-6.2.2004 ja ai-
heena oli  ‘Valu ergonomisesti tuotteeksi’. Osallistujamää-
rä, 60 henkilöä, oli jälleen hyvä. Luennoitsijoina tilaisuudes-
sa olivat Englannista Vulcan Engineeringiltä Ian Lennard,
Jukka Hypen Atlas Copcolta, Arto Huuhtanen ja Matti
Johansson Componentalta, Matti Sirviö VTT:ltä, Raimo
Arola TKK:lta sekä Erik Saviranta ja Mikael Lindqvist
Bodycotelta. Koulutustoimikunta kokoontui kaksi kertaa
toimintakauden aikana ja siihen kuuluivat: Puheenjohtaja
Juhani Orkas, Heimo Laakso, Kim Laine, Arto Lehtinen, Kari
Pohjalainen, Marko Riihinen, Pekka Salonen ja Kari Sep-
pälä sihteeri.
4.2 Ulkomaan toimikunta
Malliväen opintomatka suuntautui Euromold-messuille ja
mukaan saatiin 16 SVY-läistä. Juuri GIFAn jälkeinen aika ja
ajateltuun SVYn opintomatkaan Turkkiin tai Espanjaan saa-
tu vähäinen vastakaiku paikallisine rauhattomuuksineen sai
päätöksen aikaan, että matka jätetään toteutumatta. Ulkomaan
toimikunnassa on hyviä ja aina yksimielisiä päätöksiä  tehnyt
Carl-Johan Nybergh.
4.3 Mallijaosto
Mallijaoston kolmastoista toimintavuosi on ollut perinteisen
aktiivinen. Euromold-messuille osallistui 16 aktiivia. Mallija-
ostossa on puheenjohtajana ollut Mikko Ojanen ja sihtee-
rinä Kari Pohjalainen. Mallijaoston mallitoimikuntaan ovat
lisäksi kuuluneet: Markku Gustafsson, Lauri Hurme,  Veijo
Karttunen ja Pentti Kivinen. Mallitoimikunta kokoontui
kolmesti toimintakauden aikana. Kuluneella  kaudella jatket-
tiin yhteydenpitoa valun loppukäyttäjiin ja vierailtiin mm.
KCI:llä Hyvinkäällä.
4.4 Lehtitoimikunta
Valimoviesti on ilmestynyt neljä kertaa. Ulkoasua on edelleen
ehostanut Kaisa Ahomaa-Krogell. Painotyöt on  edelleen

hyvin hallinnassa Painojussit Oy:ssä. Lehtitoimikunnan
kokoonpanona on ollut: Carl-Johan Nybergh puheenjohta-
ja,  Mika Valtonen päätoimittaja, Kari Seppälä toimitussih-
teeri, Paavo Tennilä ja Ole Krogell tekniset toimittajat ja
Kaisa Ahomaa-Krogell taittaja. Paavo Tennilä on taidolla
ylläpitänyt lehden hyvää teknisten artikkelien tasoa mm.
Giesserei-lehden käännöskoostein. Museopalstalle Antti
Valonen kokosi ansiokkaasti valimokaskuja Reino Luodon
arkistoista. Lehden takakannen kuvallista valimohuumoria
syntyi Arvo Huiskon luovuutta pursuavasta kynästä.
4.5 Perinnetoiminta
FM Janne Viitala valittiin Suomen Valimomuseon amanuens-
siksi. Aiemmin hän oli toiminut mm. Tampereen jääkiekkomu-
seossa. Museon toiminta on jatkunut perinteisellä valimo-
työn ja eri taiteilijoiden näyttelyillä. Myös suosittua tinan
valua on jatkettu sekä Kulosuomäen kaivoshanketta on tuettu
tavoitteena saada entistä laajempi kokonaisuus raudan val-
mistuksesta. Karkkilan kaupungin kanssa on edelleen jatket-
tu keskusteluja valimo- ja työläismuseon toiminnan järkeis-
tämisestä samalla kun uusi vuokrasopimus Componentan
kanssa on valmisteilla. Yhdistyksen edustajina Suomen
Valimomuseosäätiön hallituksessa olivat Matti Johansson
ja Paavo Tennilä.

5 TALOUDELLINEN TILANNE
Yhdistyksen toiminta on päätyi menneenä kautena  negatii-
viseen -5064,76 e:n tulokseen, mikä alittaa selvästi budjetin
ja on seurausta Valimoviestin ilmoitus- ja opintomatkatulo-
jen alituksesta. Tase laski edellisestä vuodesta päätyen
56772,46 e:n loppusummaan kun se edellisellä kaudella oli
67965,19 e. Henkilöstömenot kasvoivat asiamiehen 12 kk:n
ajan saamasta osa-aikapalkasta 14547,68 e:on , jota edellise-
nä vuonna oli 6kk ja 8047,10 e, kun tällöin loput 6 kk ja 7320
e  oli hallinnon alihankintakulua.

Paavo Tennilän rahastosta jaettiin stipendejä yhteensä
1940 e. Stipendien saajina olivat: Lasse Rautiainen TKK (800
e), ulkomaan harjoitteluun Ranskassa ja Ti-valu tutkimuksiin
mm. lääketieteellisissä sovelluksissa,  TAO Valumallin val-
mistajat Ruotsin matkan bussikuluihin (300e).  TAO Malli-
valmistajan stipendi: (170 e), TAO Valajan stipendi: (170 e),
Kari Pohjalainen (500e)  SVYn ja mallijaoston vuosikoko-
ukseen.

Yhdistyksen talous voi edelleen niukan tyydyttävästi, sillä
rahavaroja on pankkitileillä 21490,93 e, kun edellisenä vuon-
na oli 33873,26 e. SVY:n osakkeiden markkina-arvo on 14478,60
e ja obligaatiorahastojen markkina-arvo on 25824,05 e. Hal-
litus ehdottaa tilikauden tappion kirjaamista voitto/tappioti-
lille.

SVY:n hallitus

Henkilöitä Jäseniä Nuorempia Vanhempia Yrityksiä
Jäsenistö  13.8.2004 758 (46) 627 (43) 15 (1) 116 (2) 31
Jäsenistö  15.8.2003 767 631 15 121 27
Uusia 35 26 2 7  5
Eronneet 39 29 2 8 1
Kuolleet  5 1 - 4
Muutos -9 -4 0 -5  4
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SUOMEN VALIMOTEKNINEN YHDISTYS RY – FINLANDS GJUTERITEKNISKA FÖRENING RY

 T U L O S L A S K E L M A 1.7.03-30.6.2004 1.7.02-30.6.2003
     eur eur

Varsinainen toiminta

Tuotot 48817,00 70918,00
Kulut

Henkilöstökulut 14547,68 8047,10
Muut kulut 58864,85 -73412,53 77132,69 -85179,79

Tuotto/kulujäämä 24595,53 -14261,79

Sijoitukset
Tuotot 675,77 579,88

Kulut 0,00 675,77 -2,36 577,52
Tuotto/kulujäämä -23919,76 -13684,27

Varainhankinta

Tuotot 20795,00 23703,42
Kulut -1940,00 18855,00 -5870,00 17833,42
Tuotto/kulujäämä -5064,76 4149,15

Paavo Tennilän rahasto
Tuotot 796,07 1312,82
Kulut 1940,00 5870,00
Siirto rahastoon -1143,93 -4557,18

Tilikauden yli/alijäämä +/- -5064,76 4149,15

 T A S E 30.6.2004 30.6.2003
eur  eur

V A S T A A V A A

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 32452,93 32452,93

Saamiset
Siirtosaamiset 2828,60 1639,00

Rahat ja pankkisaamiset 21490,93 33873,26

Vastaavaa yhteensä 56772,46 67965,19

V A S T A T T A V A A

Oma pääoma
Stipendirahastot:

Gunnar Heikkilän rahasto 78,64  78,64
Erkki Värren rahasto 3280,10           3280,10
Paavo Tennilän rahasto 19712,62 20856,55
Stipendirahastot yhteensä 23071,36 24215,29
Yli/alijäämä ed. tilikausilta 36923,86 32774,71
Tilikauden yli/alijäämä -5064,76  4149,15
Oma pääoma yhteensä 54930,46 61139,15

Lyhytaikainen vieras pääoma
Muut Velat 323,14  481,64
Siirtovelat 1518,86  6344,4
Yhteensä 1842,00   6826,04

Vastattavaa yhteensä 56772,46 67965,19
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1  Yleistä
Tuleva toimikausi täytyy aloittaa yhdistyksen talouden
ollessa edellistä vuotta tiukemman.
Yhdistys tulee jatkamaan toimintaansa opintomatkojen,
koulutuspäivien yms. muodossa.
Vuoden 2005 keväällä tehtävä, ulkomaille suuntautuva,
opintomatka antanee oman positiivisen vaikutuksensa tu-
lokseen. Yritysjäsenhankintaa tullaan tehostamaan ja niin
ikään Valimoviestin ilmoitusmyyntiä pyritään selvästi lisää-
mään. SVY:n omat nettisivut uusitaan Tietopiiri Oy:n toimesta
ja valmistuvat 2004 vuosikokouksen tienoilla. Sivut löyty-
vät osoitteesta www.svy.info. Seuraavassa yhdistyksen toi-
minnan osa-alueista tarkemmin.

2  Opintomatkat
Ulkomaan toimikunnan suunnittelema opintomatka suuntau-
tuu huhtikuun puolivälissä Tsekkiin.
Tarkoitus on tutustua tsekkiläisiin valimoihin ja edeltävänä
sunnuntaina on mahdollisuus syventyä paikallisen kulttuu-
rin antiin Prahassa. Matkalle odotetaan osallistuvan  40
jäsentä.

3  Koulutustoiminta
Koulutustoimikunta kokoontuu syksyn aikana tekemään
suunnitelmia talviopintopäivistä 2005. Päivien teema liittyy
tällä kertaa valujen suunnitteluun. Päivien yhteyteen ollaan
suunnittelemassa myös yhteispohjoismaista seminaaria liit-
tyen samaan aihepiiriin. Opintopäivien ajankohta ajoittunee
helmi-maaliskuulle.

4  Julkaisutoiminta
Valimoviesti ilmestyy totuttuun tapaan 4 kertaa vuodessa:
maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.

Ilmoitushankintaan haetaan jälleen uusia voimia. Laadukkaat
artikkelit ovat edelleenkin lehden tärkeimmät painopistealu-
eet. Toimituksessa jatkaa tuttu entinen kokoonpano. Valimo-
viestin nettiversiota julkaistaan edelleenkin SVY:n kotisivuil-
la.

5  Mallijaosto
Mallijaoston  toiminta jatkuu totuttuun malliin. Kentällä
keskitytään mallien tekoon ja oma opintomatka ulkomaille ei
ole nyt ohjelmassa, mutta SVYn yhteiselle opintomatkalle
riittää taas malliväellä intoa. Vierailukäynnit loppuasiakkailla
ovat olleet antoisia ja toimintaa jatketaan myös tulevalla
kaudella..

6  Perinnetoiminta
Valimomuseossa näyttelytoiminta jatkuu valimotyön ja  tai-
teilijain näyttelyillä ja niin ikään suosituksi tullut tinan valan-
ta on ohjelmassa mukana. Museon uusi vuokrasopimus
Componentan kanssa tullaan tekemään toimikaudella. Jäsen-
lehden valimoperinteikästä kaskupalstaa Reino Luodon
aarteistosta julkaistaan edelleenkin jäsenlehdessä. SVY:n
edustajina Suomen Valimomuseosäätiön hallituksessa jatka-
vat Paavo Tennilä ja Matti Johansson.

7  Muuta
Paavo Tennilän Rahastosta jaetaan stipendejä hallitukselle
tammikuun loppuun mennessä esitettyjen anomusten poh-
jalta yhteensä 3200 e:lla. Seuraava vuosikokouspaikkakunta
ratkennee Porin 57. vuosikokouksessa ja vuorossa on  nyt
Keski-Suomi ja Jyväskylän suunnalta odotetaankin kutsua
58. vuosikokoukseen.

SVY:n hallitus

SVY:n toimintasuunnitelma kaudelle 2004-2005
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Teknillisen koreakoulun
valimoprofessuuri

Edellisessä numerossa kerroimme lyhyesti Me-
talliteollisuuden Keskusliiton lahjoituksesta,
joka kattaa Teknilliseen korkeakouluun perustet-
tavan valimotekniikan professorin viran kustan-
nukset viiden vuoden ajaksi. Toimenpiteen taus-
tan valottamiseksi julkaisemme seuraavassa
lahjakirjan luovutustilaisuudessa 16. syyskuuta
pidetyt puheet pääpiirteissään.

Lahjakirjan luovutus

Lahjakirjan luovutti korkeakoulun rehtorille Metalliteollisuu-
den Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohta-
ja Pekka Herlin  seuraavin saatesanoin:
”Nopean teknologian siirron ja kansainvälistymisen aikana
tutkimuksen ja koulutuksen merkitys kilpailukyvyn säilyttä-
miseksi on entisestään korostunut.  Vain omien spesialisoi-
tuneiden kouluttajien ja tutkijoiden kautta kansainvälistä
vuorovaikutusta voidaan tehokkaasti hyödyntää.

Eräänä tavoitteenaan kuroa omalta osaltaan umpeen
maamme jälkeenjääneisyyttä tutkimuksen määrässä sekä
myöskin lisätä korkeakoulujen ja teollisuuden yhteistoimin-
taa ovat maamme kymmenen suurinta valimoa päättäneet
tuoda oman kortensa kekoon.  Maassamme annettavan va-
limoteknisen korkeakouluopetuksen kehittämiseksi alan uu-
simman teknologian edellyttämällä tasolla ja maamme kan-
sainvälisen kilpailukyvyn lisäämiseksi on Suomen Metalli-
teollisuuden Keskusliitto valimoteollisuutta edustavana
järjestönä päättänyt lahjoittaa Teknilliselle korkeakoululle
varat valimotekniikan professuurin perustamiseksi ja ylläpi-
tämiseksi 1. päivästä syyskuuta 1980 lukien viideksi vuodeksi.

Lahjoituksen on tehnyt mahdolliseksi keskusliiton kym-
menen valimotoimintaa harjoittavan jäsenyrityksen asiasta
solmima yhteistyösopimus, jonka allekirjoittajat sitoutuvat
sanottuna aikana vastaamaan valimotekniikan professorin
palkka- ja sosiaalikustannuksista.

Keskusliitto toivoo, että viran ylläpidosta aiheutuvat
kulut tämän lahjoituksen kattaman ajan jälkeen suoritetaan
valtion varoista”.

Lahjoittajien puheenvuoro

Varat lahjoittaneiden kymmenen valimoalan yrityksen edus-
tajana käytti puheenvuoron Metalliteollisuuden Keskusliit-

Tarvitaanko
Suomessa
valutuotetekniikan
professoria?
Pitkällisen valmistelutyön tuloksena Suomen Metalliteolli-

suuden Keskusliitto lahjoitti varat 1. päivästä syyskuuta 1980

valimotekniikan professuurin perustamiseksi ja ylläpitämi-

seksi viideksi vuodeksi. Toivon että oheen liitetty, Konepa-

jamies n:o 11:ssa 1980 ollut artikkeli voitaisiin tässä Valimo-

viestissä julkaista sellaisenaan. En rupea sitä tässä enempää

kommentoimaan, toteanpahan vain, että silloinen valimoiden

toimialaryhmä on, varmaan maailmanlaajuisestikin tarkastel-

tuna tehnyt todellisen urotyön tämän perustavaa laatua

olevan, vaativan ja kehityskykyisen tekniikan korkeakoulu-

tasoisen opetuksen ja tutkimuksen perustamiseksi Suomeen.

Perustamisen vaiheista on monia näkökohtia ja mielipiteitä,

joita aion valottaa seuraavissa Valimoviestin numeroissa.

Virka muutettiin vakinaiseksi lahjoitusajan kuluttua umpeen.

Pian sen jälkeen vaihdoin opetusalueen valutuotetekniikak-

si, koska se korosti valujen suunnittelua ja käyttöä ja sovel-

tui paremmin TKK:n  konetekniikan oppiaineeksi.

Olen varma, että valimotekniikan professuuria ei ole pe-

rustettu turhaan. Tätä mieltä ovat monet muutkin, etenkin mm.

minua iäkkäämmät ‘konkarit’, jotka ovat voineet olla mukana

viran lahjoitukseen liittyvissä kuvioissa.

Olen jäävi puhumaan omasta onnistumisestani virassa.

Parhaat näyttöni opetusalalla olivat epäilemättä uudet tek-

niikan tohtorit, joista toinen sitten pätevöityi seuraajakseni.

Professori Juhani Orkaksen nimityksen yhteydessä pro-

fessuuri muutettiin määräaikaiseksi, viisivuotiseksi, niin kuin

nykyään useasti tehdään. Muutos ei sinänsä ole radikaali.

Jatkamisen tarpeen ratkaisee perus- ja jatkotutkinnon suo-

rittaneiden tarve ja määrä, sekä kansainvälisten tutkimusjul-

kaisujen määrä ja taso. Näinhän on vakinaistenkin professo-

rien virantäyttötarve aina selvitetty.  Sen tiedän kokemukses-

ta. Olen ollut useassa professorin virantäyttöryhmässä, jois-

sakin jopa puheenjohtajana ja ‘työmyyränä’.

Toivon herättäväni keskustelua asiasta. Miten voitaisiin

varmistaa valutuotetekniikan professuurin jatkuvuus ja toi-

mintaedellytykset?

Jouko J. Vuorinen
Emeritusprofessori
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toon kuuluvan Valimoiden toimialaryhmän puheenjohtaja,
toimitusjohtaja Yrjö M. Lehtonen. Puheessaan hän toi julki
mm. seuraavat taustatiedot:
”Ottaen huomioon, valimoalan taloudellisteknillisen merki-
tyksen – myynnin arvo 1978 n. 350 Mmk, investointien arvo
1978 n. 250 Mmk sekä henkilöstön määrä n. 5 000 henkilöä –
on todella merkillistä, että maassamme ei ole ollut professuu-
ria alalla, jonka erikoisopettajatasoista koulutustakin on
korkeakouluissa kuunnellut vuosittain 100–200 oppilasta.

Kun valtion toimesta ei asiaa ole hoidettu, on valimoteol-
lisuus itse pyrkinyt saamaan aikaan jotain.  Samalla kun on
tuotu esille professuurin merkitystä, on pyritty huolehtimaan
siitä, että väliaikana erikoisopetus olisi mahdollisimman täy-
sipainoista.

Tämän tehtävän on hoitanut suurempien valimoiden
muodostama tutkimus- ja koulutustyöryhmä, jonka toimesta
on kuluvalla vuosikymmenellä tehty varsin mittavaa ja mer-
kittävää töitä valimoalan kollektiivisen tutkimuksen alalla,
koulutettu päteviä tutkijoita ja lisäksi osallistuttu erikoisope-
tuksen kustannuksiin. Tämän toiminnan vuosibudjetti on
noussut n. 400000 ... 500 000 markkaan.

Tämä sama joukko yrityksiä, yhteensä 10, päätti lopulta
ainoana ratkaisuna ongelmaan lahjoittaa valimotekniikan
professuurin Helsingin Teknilliseen korkeakouluun.”

Rehtorin vastauspuhe

Ottaessaan lahjakirjan vastaan piti Teknillisen korkeakoulun
rehtori, professori Paul A. Wuori, vastauspuheen lausuen
siinä seuraavaa:
“Valimotekniikan opetus Suomessa on, vanhempi kuin Tek-
nillinen korkeakoulu. Valaminen nimittäin on vanhimpia ta-
poja valmistaa käyttöesineitä ja koneenosia.  Tämä taito on
periytynyt sukupolvesta toiseen vuosituhansien aikana.
Olen selaillut korkeakoulun vanhoja, sadan vuoden takaisia
opetusohjelmia, ja näistä jokaisesta löytyy sana valimotek-
niikka.

Vaikkakin valimotekniikka taitona ja myöskin taiteena on
vanha, on se itsenäisenä tieteenalana melko nuori. Valimo-
tekniikkaan liittyvää tiedettä on harrastettu metallurgian,
erityisesti sulatusmetallurgian piirissä.  Myös koneensuun-
nittelussa on jo kauan otettu huomioon valettavien kappa-
leiden erikoisvaatimukset ja valettavien koneenosien valmis-
tuksessa on yhä enemmän jouduttu käyttämään tieteellisiä
menetelmiä.

Vähitellen ovat korkeimman teknillisen opetuksen saaneet
henkilöt alkaneet kiinnostua valimotekniikasta siinä määrin,
että muutama heistä on erikoistunut tähän alaan. Tämä tapah-

tui useita vuosikymmeniä sitten.  Voin mainita, että jo n.
30 vuotta sitten ilmestyi suomenkielinen valimotekniikan
oppikirja.  Kirja oli varsin laaja, se käsitti n. 800 sivua ja se
oli professori Paavo Asannin kirjoittama. Professori Asanti
toimi silloin valimotekniikan erikoisopettajana Teknillises-
sä korkeakoulussa. Suomessa alan opetus on ollut varsin
pätevien henkilöiden hoidettavana ja ala on kehittynyt
nopeasti viime aikoina samaan tapaan kuin useimmat
muutkin tekniikan alat.  Jarruna tälle kehitykselle on kui-
tenkin ollut se, että Teknillisessä korkeakoulussa kukaan
ei tähän asti päätoimisesti ole vastannut valimotekniikan
opetuksesta. Monen vuoden aikana on pyritty saamaan
valimotekniikan professorin virka valtion menoarvioon,
mutta tämä on osoittautunut erittäin vaikeaksi johtuen siitä,
että valtiolla on ollut, ja vieläkin on, taloudellisia vaikeuk-
sia.

Jos olisimme joutuneet odottamaan, että saisimme tä-
män viran valtion varsinaiseen menoarvioon, meidän olisi
ollut pakko odottaa vielä kauan.  Olen kovin iloinen siitä,
että Metalliteollisuuden Keskusliitto on yhtä mieltä Tek-
nillisen korkeakoulun kanssa valimotekniikan professorin
viran tärkeydestä. Aktiviteetti tässä asiassa ei ole rajoit-
tunut siihen, että Keskusliitto olisi tuonut julki mielipiteensä
asiasta, vaan joukko sen jäsenistä on mennyt niin pitkälle,
että Keskusliitto on ottanut kannettavakseen taloudelli-
sen vastuun professuurin perustamisesta viiden vuoden
ajaksi. Tämä on kustannus, joka ei normaalisti kuulu teol-
lisuudelle, ja haluan esittää korkeakoulun parhaat kiitok-
set tästä meille erittäin tuntuvasta taloudellisesta tuesta.

On myös muistettava, että valtiovalta on suhtautunut
hankkeeseen varsin myötämielisesti. Olisi nimittäin ollut
turhaa perustaa professuuri ainoastaan viideksi vuodek-
si, jollei olisi ollut takeita jatkuvuudesta, mutta kun ope-
tusministeriö on luvannut, että viiden vuoden kuluttua pro-
fessuurista aiheutuvat kustannukset katetaan valtion
varoilla, meillä on takeet siitä, että opetus ja tutkimus
Teknillisessä korkeakoulussa valimotekniikan alalla tulee
jatkumaan.

Valimotekniikan professuuri tuo jo kauan kaivatun lisän
korkeakoulun professorikuntaan, ja tämä tapahtuu alalla,
joka tänään on erittäin tärkeä sekä korkeakoululle että
maamme talouselämälle.  Parhaat kiitokset kaikille, jotka
ovat myötävaikuttaneet hankkeen onnistumiseen”.

Artikkeli on aiemmin julkaistu Konepajamies 11 • 1980 -lehdessä.
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ANTON hiiletysgrafiitti

BREFI suodattimet raudalle

CATFILTER suodattimet teräkselle

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

MARX 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
www.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



18 VALIMOVIESTI  3 • 2004

maailmalta

Poimintoja
Giesserei-lehdestä
25. jakso

 Paavo Tennilä

VDG:n
presidentin tervehdys

Saksan valimomiesyhdistyksen, Verein
Deutscher Giessereifachleute’n pu-
heenjohtajaa, Hans-Dieter Honselia,
kuva 1, kutsutaan nykyisin yhdistyksen
presidentiksi. Giesserei-lehden nume-
rossa 4/2004 presidentti esitti ajatuksi-
aan haasteista, joita jatkuvasti muuttu-
vat olosuhteet asettavat yhdistykselle
ja sen jäsenille.

Me valajat voimme myös tulevaisuu-
dessa valloittaa uusia markkina-alueita
ja sitoa itseemme globaalisti toimivia asi-
akkaita. Tämä onnistuu maassa, joka ei
ole matalapalkkamaa, vain täyttämällä
uudet vaatimukset ja haasteet. Mikäli
haluamme kulkea menestyksellisesti
uusia teitä sekä kehittää ja muodostaa
itse tulevaisuutemme, meidän on kyet-
tävä irtautumaan vanhasta koetusta
ollaksemme vapaita innovatiivisiin, kan-
sainvälisesti vielä nykyisiäkin kilpailu-
kykyisempiin tuoteratkaisuihin.

Toiminnan reunaehdot ovat tuskin
millään muulla asiakasalueella muuttu-
neet lyhyessä ajassa niin perusteellises-
ti kuin autoteollisuudessa. Toimittajat
sidotaan yhä tiukemmin lisäarvon tuot-
tamisketjuun. Tämä kehitys asettaa
autoteollisuuden suuren haasteen
eteen. Tämä merkitsee myös keskikokoi-
sille toimittajille kuten valimoille kasva-
via mahdollisuuksia, mutta myös riske-
jä, jotka on otettava mukaan yritysstra-
tegiaan. Tehtäviä, joita tuoteyritykset
hoitivat vielä joitakin vuosia sitten itse,
siirretään yhteistyökumppaneille kuten
valimoille. VDG on teknis-tieteellisenä

yhdistyksenä jäsentensä rinnalla tässä
kehityksessä. VDG:n rooliin kuuluu
uusiin menetelmiin siirtymisen kiihdyt-
täminen mm. seuraavilla tavoilla:

– Käynnistää teknis-tieteellisiä tutkimuksia
innovaatioiden perustaksi,

– Ottaa huomioon pienten ja keskisuurten
yritysten vaikeudet tutkimuksen alalla,
(Useimmat saksalaiset valimot ovat keski
suuria yrityksiä.)

– Tiedonsiirto tutkimuksesta käytäntöön,
– Uusien menestyskelpoisten käyttöalueiden

avaaminen valuosille.

VDG on osallistunut menestyksellä
GIFA- ja Newcast.messujen järjestelyi-
hin sekä uudistanut Giesserei-lehteä.
Mitään syytä ei ole jäädä lepäämään
laakereilla. Jälkikasvusta on huolehdit-
tava ja parannettava jatkokoulutustar-
jontaa. Ilman lisääntyvää määrää sitou-
tuneita ja ammattitaitoisia työntekijöi-
tä valimot eivät kykene selviytymään
oman alueensa ja asiakkaiden vaatimuk-
sista globaalissa ympäristössä. Tehok-
kuus on lähivuosien tunnussana. Siihen
liittyy resurssien hallinta. Parhaatkaan
strategiat ja ohjeet eivät kuitenkaan
hyödytä mitään elleivät työntekijät
noudata niitä eivätkä toteuta niitä aktii-
visesti käytännössä.

Cadillac V 16-proto-
tyyppimoottori

Giesserei-lehden numerossa 4/2004 ker-
toivat Becker GmbH CAD-CAM-
CAST:in edustajat Cadillac V 16-moot-
torin, kuva 2, osien valamisesta.

Becker valmisti tähän 13,6 litran moot-
toriin sylinterilohkon ja kannet. Uutuus
esiteltiin Detroit Motor Show:ssa 2003.
Moottorin pituus on yli  metrin ja teho
yli 1 000 hv.

Valmistus perustui 3 D-aineistoon,
joka käsitti valuosien, keernapakettien
ja keernojen geometriat. Ennen työka-
lujen valmistusta aineisto tarkastettiin
seinämänpaksuuksien, työstövarojen
ja keernapakettien koonnan suhteen.
Tarkastuksessa käytettiin myös pienen-
nettyjä näköismalleja.

Ulkopuolen keernat valmistettiin

Kuva 1. Verein Deutscher Giessereifachleute,
VDG:n presidentti Hans-Dieter Honsel
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Jatkuu

tavanomaisilla menetelmillä työkaluis-
sa, jotka tehtiin CNC-työstöllä. Moni-
mutkaisiin sisäkeernoihin käytettiin la-
sersintrattuja EOS-keernoja. Itse vala-
minen tapahtui pienpainemenetelmällä,
kuva 3. Inertin kaasun ohjelmoidun
paineen avulla sula metalli johdettiin
keraamisen nousuputken kautta keer-
napakettimuottiin. Valukappaleiden
laatu varmistettiin tietokonetomografil-
la, kuva 4. Sen avulla voidaan todeta
mahdolliset imut ja huokoset sekä tar-
kastaa seinämänpaksuudet.

Lasersintraus
vs. ”keernaprintteri”

Samassa artikkelissa, jossa kerrottiin
Cadillac V 16-moottorista, Becker
GmbH:n edustajat esittivät myös vertai-
lua lasersintrauslaitteen (EOS)  ja ”keer-
naprintterin” (ProMetal) kyvyistä pro-
tokeernojen valmistuksessa.

”Keernaprintterissä” levitetään työ-
pinnalle hiekkakerros samaan tapaan
kuin lasersintrauksessakin. Levitetty
hiekka sisältää kiihdytteen (aktivaatto-
rin). Keernojen muodostus tapahtuu
mustesuihkutulostimissa käytetyllä
menetelmällä. Musteen sijasta tässä
ruiskutetaan nestemäistä hartsia, jon-
ka pitoisuudeksi tulee 1,5 % hiekan
massasta. (Lasersintrauksessa hartsi-
pitoisuus on  4 - 5,4 %.) Uudella mene-
telmällä on useita etuja, kuten seuraa-
vasta taulukosta näkyy.

Kuva 4. Cadillac V 16-moottorin sylinterinkannen tarkastus tietokonetomografilla.

Kuva 2. Cadillac V 16-moottori, jonka sylinteriti-
lavuus on 13,6 litraa.

Kuva 3. Becker GmbH CAD-
CAM-CAST:in käyttämä pienpai-
ne-valumenetelmä.
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Kuvan 5 mukaan keernojen valmistus
”keernaprintterillä” on edullisempaa
kuin Cold-Box-menetelmällä jos tarvit-
tavien keernojen lukumäärä on enin-
tään 140 kappaletta.

Kuvan 6 mukaan sata keernaa saa-
daan valmistetuksi keernaprintterillä
alle neljässä työpäivässä, Cold-Box-
menetelmällä alle 14 päivässä ja lasers-
intrauksella 16 päivässä. Cold-Box-keer-
nalaatikoiden valmistukseen on lasket-
tu kuluvan 13 työpäivää. Viidentoista
työpäivän kuluttua ja noin 420 keernan
valmistuttua Cold-Box-menetelmän
tuotantokyky ylittää keernaprintterin
tuotantokyvyn.

AlSi9MgMn (Silafont-
36) -seosten ominai-
suuksien optimointi

Hubert Koch Rheinfelden Aluminium
GmbH:sta kertoi otsikkoaineesta Gies-
serei-lehden numerossa 4/2004.
Saksan alumiinivalun tuotannosta 56,3
% valmistetaan painevaluna, kuva 7.
Painevaluosista 77,5 % toimitetaan
autoteollisuudelle. Alumiinivalujen
määrä henkilöautoa kohti nousi Euroo-
passa vuosien 1990 ja 2000 välillä 50
kilosta 100 kiloon. Eniten käytetty pai-
nevaluseos on EN AC-AlSi8Cu3. Tätä
seosta voidaan valaa taloudellisesti ro-
mumateriaalista, mutta sen sitkeys ja
korroosionkesto ovat vaatimattomia.
Viime vuosina on etenkin autoteollisuu-
dessa ryhdytty käyttämään sitkeämpiä
vähärautaisia lajeja, joita ovat mm.
AlSi9MgMn (Silafont-36) ja
AlMg5Si2Mn (Magsimal).

Silafont-36:n koostumus on seuraa-
va: Si 9,5-11,5 %, Fe < 0,15 %, Cu < 0,03
%, Mn 0,5-0,8 %, Mg 0,1-0,5 %, Zn < 0,08
%, Ti 0,04-0,15 %, Sr 0,01-0,02 %, P <
0,001 %, muut < 0,2 %. Artikkelissa
kerrottiin mangaanin vaikutuksesta
mekaanisiin ominaisuuksiin Silafont-
36:ssa, jonka Mg-pitoisuus oli 0,2 % ja
strontiumpitoisuus 130-170 ppm. Lu-
juusominaisuudet mitattiin 3 mm x 10
mm koesauvoista DIN 50 125, muoto F
mukaan, kuva 8. Tulokset näkyvät ku-
vissa 9-11. Käyrät osoittavat, että alle
0,4 %:n mangaanipitoisuuksilla seos
pyrkii tarttumaan painevalumuottiin.
Silafont-36:n ohjeanalyysissä mainittu
pitoisuusalue 0,5-0,8 % Mn näyttää
käyrien perusteella antavan optimaali-
set ominaisuudet.

Keernanvalmistusmenetelmien vertailu

Ominaisuus  Cold-Box- EOS Keerna-
menetelmä printteri

Sarjavalmistus ++ — o
Mutkikkaat muodot - + ++
Ensimmäisen keernan aika — + ++
Tuotantonopeus ++ — +
Alkukustannus, CAD ja työkalut  — + ++
Kustannukset keernaa kohti ++ *) — o
Muutokset ja joustavuus — ++ ++
Keernojen jälkikäsittelyn tarve + — +
Sideaineen määrä, kaasunkehitys + — o
Eri hiekkojen käyttömahdollisuus + - +
Pinnanlaatu ++ - -
Mittojen pysyvyys ++ o +
Keernojen lujuus + ++ o
Jäähdytysrautojen käyttö ++ - -
Keernojen hajoavuus + — +
Vastaavuus sarjakeernoihin ++ — -

*) kun työkalu on valmiina
++ soveltuu erittäin hyvin
+  soveltuu hyvin
o  soveltuu keskinkertaisesti
-  soveltuu varauksin
— soveltuu huonosti

Kuva 5.  Sylinterilohkon vesitilakeernan valmistuskustannukset eri menetelmillä.

Kuva 6. Sylinterilohkon vesitilakeernan valmistusajat eri menetelmillä.
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Jatkuu

Kuva 7. Alumiinivalujen valmistusmenetel-
mien osuudet Saksassa.

Kuva 11. Silafont-36:n murtovenymät Mn-
pitoisuuden mukaan.

Kuva 10. Silafont-36:n lujuudet lämpökäsittelyti-
lassa T6 Mn-pitoisuuden mukaan.

Kuva 9. Silafont-36:n lujuudet valutilassa Mn-
pitoisuuden mukaan.

Kuva 8. Silafont-36:n lujuuskokeissa käytetty
koesauva-aihio.
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Componenta De Globen
osaomistajaksi

Gisserei-lehden numerossa 4/2004 ker-
rottiin yrityskaupasta seuraavaa:
 Suomalainen Componenta-niminen
yritys hankkii 55 %:n osuuden hollan-
tilaisesta valimoryhmästä De Globe
B.V:stä 45 %:n osuuden jäädessä hol-
lantilaisen teollisuuspankin, LIOF:in
omistukseen.

Componenta on pörssiyhtiö ja sillä
on hyvä asema markkinoilla suomalais-
ten tuotteiden tarjoajana. Yritys saavut-
taa 1600 työntekijällään 170 miljoonan
euron liikevaihdon.

Hollantilainen valimoryhmä De Glo-
be tuottaa laitoksillaan Weert:issä,
Hoensbroek:issa ja Belfeld:issä vaativia
valuosia rakennusteollisuudelle, hyö-
tyajoneuvoihin sekä kompressoriteol-
lisuudelle. Yritys saavuttaa 640 työnte-
kijällä 81 miljoonan euron voiton vuo-
sitasolla.

De Globe ja Componenta täydentä-
vät toisiaan erittäin hyvin jakeluverk-
konsa ja asiakaskuntansa suhteen. Tu-
levaisuudessa Componentan jakeluor-
ganisaatio Pohjoismaissa ja De Globen
jakeluorganisaatio Keski-Euroopassa
tullaan yhdistämään voimakkaaksi eu-
rooppalaiseksi jakeluorganisaatioksi,
joka takaa laajan asiakaspalvelun. Lisäk-
si yhteistyö mahdollistaa suuren inves-
tointiohjelman Belfeld:in ja
Hoensbroek:in valimojen uudistusten
aloittamiseksi.

Maailman suurimmat
valuntuottajat
vuonna 2003
miljoonaa tonnia
(Giesserei 4/2004)

Kiinan kansantasavalta 16,262
USA 11,812
Venäjä (vuosi 2000)  6,200
Japani  5,752
Saksa 4,595
Intia 3,267
Ranska 2,519
Italia  2,441
Meksiko 2,030
Brasilia 1,971

Kuva 12. Alumiinivanteen keernan puristaminen vermikuliittimassasta.

Kuva 13. Vermikuliittimassasta puristetun keernan pinta muistuttaa puristelun korkkilevyn pintaa.
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Keernoja
vermikuliittimassasta

Keernojen poisto monimutkaisista kap-
paleista on usein vaikeaa. Vermikuliitti-
massasta valmistetut keernat voivat
ratkaista pulman. Ne voivat olla valus-
sa täysin sulan metallin ympäröimiä eikä
niitä tarvitse valun jälkeen poistaa.
Uudesta menetelmästä kertoi Giesserei-
lehden numerossa 5/2004 Hoffmann
Wärmedämmtechnik GmbH:n tekninen
johtaja Peter Hoffmann.

Vermikuliittimineraalia tavataan mm.
Etelä-Afrikassa, Venäjällä, Kiinassa ja
Amerikassa. Se on kemialliselta koostu-
mukseltaan alumiini-rauta-magnesium-
silikaattia. Sen rakenne muodostuu
ohuista kerroksittaisista levyistä. Kuu-
mennettaessa 700 – 1000 oC lämpötilaan
sen tilavuus kasvaa 15-20-kertaiseksi
mineraalin sisältävän veden höyrysty-
essä. Syntynyttä materiaalia voidaan
kutsua mineraaliseksi pop-corniksi. Sitä

käytetään lämmön eristeenä valimoissa
ja lämpötekniikassa.

Vermikuliitista on nyt ryhdytty val-
mistamaan myös keernoja, kuva 12.
Keernojen sideaineena käytetään vesi-
lasia. Massasta, jonka kaupallinen nimi-
tys on Hofalit S, puristetaan keernoja
metallisissa keernalaatikoissa. Keernat
kovetetaan uunissa. Valmiiden keerno-
jen tiheys on pieni, vain 0,4-0,6 kg/dm3.
Keernojen pinta muistuttaa puristettua
korkkilevyä, kuva 13.

Keernat ovat tulenkestäviä 1 100 oC
saakka. Keernat ovat kimmoisia ja puris-
tuvat kokoon valumetallin jähmettyes-
sä eivätkä aiheuta kutistumarepeämiä.
Hofalit S-keernoja on käytetty jo kaksi
vuotta hyvällä menestyksellä valmistet-
taessa alumiinivanteita pienpaine-kokil-
livalumenetelmällä. Keernaa käytettäes-
sä vanteen massa on pienentynyt 6,38
kilolla ja valettava massa 7.38 kilolla.
Menetelmä on patentoitu. Sitä kokeil-
laan myös messingin ja valuraudan
valuun.

Jatkuu
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Vesilasikeernoja –
kerran vielä pojat

Gieserei-lehden numerossa 6/2004
Andreas Wolff ja Thomas Steinhäuser
Duisburg-Essenin Yliopistosta kertoi-
vat uudesta vesilasimenetelmästä, jon-
ka nimeksi on annettu AWB. Menetel-
män on patentoinut Hydro Aluminium.
AWB-menetelmällä pyritään korvaaa-
maan Cold-Box-keernoja ja perinteisiä
vesilasi/CO

2
 –keernoja.

Perinteisellä silasi/CO
2
-menetelmällä on

haittoja:
– Kemiallinen reaktio ei ole palautu

va,
– Sideaineen sisältämää vettä jää

paljon keernoihin,
– Saavutettavat lujuudet ovat

vaatimattomia,
– Na

2
CO

3
 ja SiO

2
 muodostavat

korkeissa lämpötiloissa pysyvää
lasifaasia, jolloin tyhjennettävyys
huononee,

– Vesilasihiekkojen elvytettävyys on
huono.

Uudessa AWB-menetelmässä keerno-
jen kovettaminen tapahtuu yksin-
omaan vettä poistamalla, jolloin saavu-
tetaan useita etuja:
– Reaktio on palautuva,
– Keernat ovat vedettömiä ja siten

hyvin varastoitavia,
– Lujuudet saavutetaan pienemmillä

sideainepitoisuuksilla,
– Ei muodostu soodaa eikä synny

lasiyhdisteitä korkeissa
lämpötiloissa,

– Elvytettävyys kiertojärjestelmässä
on hyvä.

AWB-menetelmässä käytettävä modi-
fioitu vesilasisideaine on huomattavas-
ti herkkäjuoksuisempaa kuin tavan-
omaisissa vesilasimenetelmissä. Tämä
helpottaa homogeenisen massan syn-
tymistä hiekkaa sekoitettaessa. Hiekan
juoksevuus ammuttaessa on lähes Cold-
Box-hiekkojen tasoa. AWB on kuuma-
laatikkomenetelmä, jossa keernalaatik-
kojen lämpötila on noin 160-200 oC.
Haihtuva vesi imetään pois keernalaa-
tikosta alipaineen avulla.

Kovettumisaika laatikossa vaihtelee
välillä 10-60 s keernan massasta ja geo-
metriasta riippuen. Irrotuksen jälkeen
kuivatusta täydennetään mikroaaltouu-
nissa 1-3 minuuttia. Jäähdytyksen jäl-
keen keernat ovat valmiita valuun.

Kuva 14. AWB-keernojen ja Cold-Box-keernojen taivutuslujuuksia varastointiaikojen mukaan. CB =
Cold-Box, FLZ = Hiekkaseoksen penkkiaika.

AWB-menetelmällä saavutettavat
lujuudet ovat Cold-Box-keernojen luok-
kaa, kuva 14. Kuvasta 15 näkyy, että va-
lussa kehittyvien kaasujen määrä on

Kuva 15. Kaasunkehityksen määriä AWB- ja Cold-Box-keernoilla.

AWB-keernoilla vain noin neljäsosa
Cold-Box-keernoihin verrattuna.  Kuva
16 esittää alumiinista valettavan sylin-
terinkannen vesitilakeernaa.

Kuva 16. AWB-menetelmällä valmistettu sylinterilohkon vesitilakeerna.
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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
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Valimoalan Golfopen 2004

Tässä kesäkuun 8. päivänä Ruukkigolfissa
pelatun Valimogolfin tulokset.

1. Krister Lundqvist Selcast 77
2. Marko Riihinen Metso Jyväskylä 82
3. Jarmo Honkasalo Metso Lokomo Steel 82
4. Olli Karhunen Componenta 84
5. Ari Kauppinen Metso Jyväskylä 88
6. Atte Hietalahti Alteams 91
7. Ossi Levander O.Levander Ky 91
8. Pekka Salonen Stadia 95
9. Antti Zitting Sacotec 97
10. Tapani Vainio-Mattila EVP 97
11. Pasi Mäkinen Metso Jyväskylä 99
12. Kalevi Puolamäki EVP 107

Ensin vuoden kilpailu
 tiistaina 14.6.2005 alkaen klo 14.00
eli pankaapa jo aika ylös kalentereihin.

Ossi Levander
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mallijaosto

Sattumia
ja tapahtumia

Kari Pohjalainen

Kirjoittelin edellisessä Valimoviestissä 2 /2004, että odotte-
len Word Skillsin Hongkongin kokouksen päätöstä jännit-
tyneenä ja luottavaisena. Olin varma, että ilmoittautumisia
alamme kisoihin on riittävästi. Toisin kävi. Tuloksena oli, että
Hongkongissa oli ilmoittautuneena vain 6 maata (Japani,
Korea, Sveitsi, Ranska, Taiwan ja Suomi) ja olisi pitänyt
olla vähintään 10 maata.

Kokouksen päätös oli, MALLIALAN KILPAILUJA EI
JÄRJESTETÄ HELSINGISSÄ LIIAN PIENEN MÄÄRÄN
TAKIA.

Jäin pois osa-aikaeläkkeeltä täysiaikaiseksi projektinvetäjäksi
tämän vuoden helmikuussa. Suunnittelin kilpailualueen,
neuvottelin käytettävät koneet kilpailuihin, valmistelin kilpai-
lun lajisäännöt, otin yhteyttä alamme expertteihin jne.

Jo keväällä oli nähtävissä uhka,  kilpailuja ei järjestetäkään
mahdollisen liian pienen osallistujamäärän vuoksi. Lähetin
tavallisia kirjeitä, E-maileja + muita yhteydenottoja  useaan
eri maahan mm. Ruotsiin, jossa kerroin alamme yllä roikkuvasta
Damokleen miekasta.

Satoja tunteja tiivistahtista valmistelua.
Sitten viikon sisällä kokouksen jälkeen sain sähköposti-

viestejä, että Englanti, Saksa, Hollanti ja Kanada, ehdollise-
na Etelä-Afrikka lähettävät kilpailijan kisoihin.

JUNA OLI JO MENNYT, lähetin masentuneet viestit ta-
kaisin. Arvaatteko ystävät, että PÄÄSSÄ KIEHUI. Joten se
siitä.

Hyötynä aikaisempiin WSC-kisoihin osallistumisesta
voidaan kai nähdä, että mallialan opiskelijaksi löytyi haluk-
kaita nuoria enemmän kuin voimme ottaa sisään, joten luon-
nollisen karsinnan avulla saimme valimo- ja mallialalle entis-
tä parempia työntekijöitä Suomessa.

• • •

Kesän alussa hyppelin tasakäpälää onnesta, kun valumallin-
valmistajan opintolinjalla saatiin vihdoinkin valittua opetta-
ja, joka tulevaisuudessa ottaa hoitaakseen nämä väistyvän
mallilehtorin tehtävät. Onnea kesti suurin piirtein viikon,
kunnes toimeen valittu henkilö soitti, ettei otakaan hommaa
vastaan, kuten oli sovittu rehtorin ja koulutusjohtajan haas-
tattelussa. Edellinen työnantaja oli korottanut tarjoustaan
sellaiseksi, jota toimeen valittu ei voinut hylätä. Voihan nenä!

Tässä sitä ollaan jälleen ilman homman jatkajaa ja Virtasen
Pekankin lopetettua tuuraavan opettajan tehtävät, jouduin
palaamaan täysiaikaiseksi opettajaksi. Mutta haku jatkuu.

Onneksi opiskelijoiksi saatiin aivan rautaisen (ehdotto-
masti ei tautisen, kuten nuoriso tapaa sanoa) hyviä nuoria,
jotka tulevaisuudessa tulevat siirtymään alamme tyhjenty-
ville työpaikoille. Koko mallioppilasryhmässäni on nyt 25 %
kauniimman sukupuolen edustajia, joten hyvältä näyttää
jatkot. Koko oppilasmäärä mallialan saloja opiskelemassa on
7 + 1 opiskelijaa.

Mallijaoston vuosikokous
pidetään 15.10.2004

Hotelli Vaakunassa, Porissa
SVY:n luentotilaisuuden jälkeen

klo 16:30 (ennen saunaa).
Kokouspaikka selviää

paikan päällä.

Tervetuloa!
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• • •

Kesäkuun alussa pidettiin Hervannassa neuvottelupäivät,
johon oli kutsuttu osallistujia opetushallituksesta ja alamme
teollisuudesta. Päivien tarkoituksena oli valmistella Valajan,
Valumallinvalmistajan ja Työvälinevalmistajan ammattitutkin-
tojen perusteiden uusimista ja selvitellä minkälaisia toimen-
piteitä tarvitaan ko. hommaan.

Alamme ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista on aika
ajanut armotta ohitse ja tarvitsemme pikaisesti nykyaikaisen
raamituksen tuleville tutkinnoille. Entisissä tutkinnoissa on
aivan liian ylimalkaiset määritykset tutkintojen vaatimuksis-
ta ja mm. kestomuottipuolella ei ole kuin otsikot olemassa.

Nykyisin tutkinnot rakentuvat matriisirakenteisiksi ja niis-
tä kokoamalla saadaan yksityiskohtaisempia ja tarkempia
tutkintorakenteita, jotka toivon mukaan ymmärtää jokainen
lukija samalla tavalla ja turhat sekä kiistanalaiset väärinym-
märtämiset saadaan tulevaisuudessa vähenemään.

Uudet tutkintotoimikunnat on nimetty menneen kesän
aikana. Entinen puheenjohtaja Johanssonin Matti Compo-
nenta Oyj:ltä jatkaa pääpuheenpitäjänä ja varapuhemiehenä
ahkeroi  Mäkelän Pekka Metso Oyj:n lokomolaisena lahjana
tutkintotoimikuntien palvelukseen.

Sihteerinä jatkaa myöskin entinen sihteerikkö Hautamäen
Martti Oulusta. Uutena työnantajien pakan kantajana liittyi
joukkoomme seuraavaksi toimikaudeksi Hurmeen Lauri Ar-
tekno Oy:stä. Muut jäsenet ovatkin entiset, jotka jokainen
tutkintoasioita seuraava totta kai muistaakin.

• • •

Valimoinstituutissa tapahtuu suuria kuluvan vuoden aikana.
Koko hiekkajärjestelmä on uusinnan kohteena. Valtavan
kokoiset siilot on rakennettu ja sijoitettu valimon entisen
tuorehiekkajärjestelmän tilalle. Tulevaisuudessa uusi hiek-
ka toimitetaan paineen avulla siiloihin ja sieltä se johdetaan
samanlaisella tekniikalla varsinaisiin käyttösiiloihin hartsijär-
jestelmien yläpuolelle.

Kiinasta on hankittu kaksi isoa 500 kg keskijakso induk-
tio-uunia, joissa aikanaan suoritetaan sulatukset. Parin met-
rin korkeuteen on rakennettu hoitotaso, jonka päällä on
valtavat (koulun tasolta katsoen) sähkökaapit. Kolme kiina-
laista rakentaa parhaillaan kytkentöjä kuntoon. Laineen Jark-
ko puhkuu valtavan paineen alla, kokonaisvastuun uunien
asennuksesta asettuessa hänen jykevien hartioittensa pääl-
lä. Siinä meillä on pystyvä kaveri ottamaan vastuuta hommis-
taan.

Kestomuottipuolella Mannisen Juha otti vastuun konei-
den rakentamisesta käyttökuntoon ja sähäkästi se kävikin
Juhalta. Höökin Tuulan huolena käynnistää iso korkeapai-
nevalukone ja koekäyttää laitteistot kuntoon. Matalapaine-
valukone odottaa instituutissamme tulevaa käyttöönotto-

asennusta.  Tulevaisuudessa taitaakin olla tungosta kesto-
muottikoulutuksessa, kun sana leviää, että Tuula on koulut-
tajana. Pitäisiköhän mallilehtorinkin erikoistua kestomuot-
titekniikkaan, jotta pääsisi Tuulan koulutukseen.

Laivassa matkalla jossakin kohti Valimoinsituuttia ovat
parhaillaan uudet isommat titaanivalulaitteistot, joilla nimi-
merkki: joku tulee aikanaan operoimaan. Valetaankohan niil-
lä titaanisia implantteja norsuille kun edellisillä laitteilla ra-
kennettiin vastaavia kaneille?

Muutakin on tapahtumassa Valioinstituutissa, mutta niistä
tulevat kirjoittamaan tulevaisuudessa mallilehtoria kykene-
vämmät immeiset. Nähtävää joka tapauksessa riittää, joten
poiketkaapa jutulle instituuttiin.

• • •

Elokuussa mallilehtori suoritti ikimuistoisen 40-vuotishää-
matkan vaimonsa kera Mongoliassa moottoripyöräsafarilla.
Retkueen matka oli viidellä venäläisellä poliisimoottoripyö-
rällä suoritettu yli 1500 km mittainen ajo, jossa matkat ajettiin
pääosin poluiksi luokitetuilla paikallisteillä. Keskinopeudet
sijoittuivat jonnekin 30 km/h tasoille, joka kertoo teiden ta-
soista. Polulla kun oli irtohiekan syvyydet 5 – 30 cm tasoilla,
niin ei niissä paljon vauhtia pidetä, kun renkaat soutavat
jatkuvasti puolelta toiselle. Parhaillaan päivittäiset ajorupea-
mat olivat 13 tunnin luokkaa.

Matkaan yhtenä malli- ja valimoväelle tuttuna henkilöä
osallistui myös Kosken Raimo, joka tunnetaan paremmin
määritteellä, Panelian lahja Suomen malliveistämöille ja va-
limoille. Rami se vakaasti otti tyyppejä näistä väliin karmeis-
ta ajo-olosuhteista ja venäläisistä Planet 5:sista (entinen IC)
maasto-olosuhteissa käytettynä.

Kaatumisia Ramille taisi tulla vain silloin, kun hän vältti
edessä kuivaan ja löysään hiekkaan kiinnijuuttuneen malli-
lehtorin. Ainakin kirjoittajan mielestä, tämä on täysin ymmär-
rettävä ja hyväksyttävä syy kaataa oma pyörä. Rakas mus-
sukkani Seija tuossa olkapään takana on muuten täysin
samaa mieltä. Mitä sitä raajarikkoisella lehtorilla voisi olla
käyttöä naiselle, kun puolieläkeläinenkin on kotona vain puo-
liviikkoisen, jos silloinkaan kyselee kumppanini.

 Mallilehtori Hervannasta
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Perjantaina 20.8.2004 mallitoimikunnan jäsenet käänsivät
peltilehmiensä keulat kohden Kangasalaa. Paikka, joka oli
kohteena, sijaitsi Muurarintiellä ja siellä tarkemmin Malliveis-
tämö Karttunen Ky:n tiloissa. Mallitoimikuntaanhan kuuluu
5 jäsentä ja puheen paimenena toimii Ojasen Mikko Karkki-
lasta. Jäseninä vaikuttavat: Markku Gustafsson, Pentti Ki-
vinen, Lauri Hurme ja Veijo Karttunen. Toimikunnan viisaudet
kirjoittelee jälkipolville ihailtaviksi mallilehtori Herwoodista.
      Alkajaisiksi tutustuimme ”Veijon kioskiin” kuten tämän-
kertainen isäntämme Veijo Karttunen yritystään tapaa nimit-
tää. Yhden miehen yritykseksi siellä onkin riittävästi tilaa ja
peruskoneita on tarpeellinen määrä. Tietokonekeskus lue
konttuuri sijaitsee aivan ulko-oven vieressä. Kahvin ja syö-
tävien avustuksella paikka tutkittiin tarkoin ja seuraavana
vuorossa olikin siirtyminen Längelmäveden Pahalahdessa
sijaitsevalle Veijo Karttusen kesämökille. Etäisyyttä työpai-
kan ja hermolepopaikan (saaren) välillä on nafti 20 km.

 Puheenpaimena Ojasen Mikko avasi kokouksen ja toivotti
osanottajat tervetulleiksi mallitoimikunnan kokoushistorian
miellyttävimpään kokouspaikkaan. Kyseessä oli toiminta-
vuoden kolmas kokous. Alkajaisiksi totta kai hän kiitti isän-
täämme vierailukäynnistä yrityksen tiloissa.

Sihteeri luki paapotti edellisen kokouksen pöytäkirjan, joka
ihmekyllä hyväksyttiin muutoksitta. Kiireet ovat painaneet
toimikunnan jäseniä, koska yrityksien tiedot ovat edelleen-
kin toimittamatta uusiutuvaan ValuAtlakseen. Anu Petters-
son odottelee edelleenkin niitä luvattuja tietoja malliväeltä.
Kovin harvalta malliyritykseltä löytyvät yhteystiedot mai-
niosta ValuAtlaksestamme. Menkäätten tätä lukevat malli-
väen edustajat ValuAtlaksen sivuille ja katsokaa keitä sieltä
löytyy ja ottakaatten sitten yhteyksiä mainioon Valimoins-
tituuttiimme korjataksenne puutteet luetteloista.

Word Skills – kilpailuja 2005 varten tarjosi mallikoneita
valmistava firma Zimmerman mahdollisuutta saada malliko-
neita halvemmlla ostettavaksi sen jälkeen kun ne olisivat
olleet käytössä kisoissamme.

Honkongin 2004 kokouksessaan Suomen delegaatio sai
tietää, että Valumallipuolen (Trade 11) kilpailuun oli ilmoit-
tautunut vain kuusi maata, kun tarvittava ilmoittautuneiden
määrän piti olla vähintään 12 osallistujamaata. (Sihteerin 42
kirjelmää ja sähköpostiviestiä eri maiden malli- ja valimoyh-
distysorganisaatioille ei ollut tuottanut parempaa tulosta,
voihan perkele sentään).

Ilmoittautuneiden pienestä määrästä johtuen valumalli-
alan kilpailuja ei sitten käydä Suomen kisoissa 2005, joten
Zimmermannin tarjous saattanee peruuntua. Miten on Cal-
le?

Ilmoitusasioissa ilmoiteltiin, jotta SVY:n vuosikokous
pidetään perjantaina 15.10.2004 Porissa. Alustavan tiedon
mukaan malliväki tullee vierailemaan torstaina 14.10 Malliva-
ruste Koskella Paneliassa, jonne Raimo Koski muine kaksine
täysvaltaisine omistajineen on malliväkeä kutsunut. Toivon
mukaan Raimo on toipunut täysin kahden viikon mahtavas-
ta moottoripyöräsafarista Mongoliassa, johonka kirjoittaja
ja Raimo osallistuivat männä elokuussa. Viimeistään seuraa-
vassa Valimoviestissä tullee olemaan laajempi, kuvallinen
kirjoitus tästä extreme-kokemuksesta.

 Kulkutavasta Paneliaan(bussi / omat autot) ei ole tietoa.
Vaikuttaa siltä, että vuosikokous on palaamassa vanhaan
kahden päivän kaavaan.Vai onko?

Puheenjohtajamme Mikko lupasi selvittää ennen kokous-

Mallitoimikunta kokoontuilee
ta, missä ja millä ajalla Mallijaosto pitää oman vuosikokouk-
sensa.

 Materiaalitoimitukset yrityksille ovat osittain alkaneet
takkuilla erilaisten epoksi- ja polyuretaani-tuotteiden hankin-
noissa. Osa yrityksistä toimii totta kai edelleenkin moitteet-
tomasti. Eräiden muovien odotusajat ovat nykyisin yli 2
kuukautta, jota mallitoimikunta pitää enemmän kuin törkeä-
nä? Toisaalta korvaavia materiaaleja löytyy myös muilta toi-
mittajilta, mutta kun tilaavat valimot ovat oppinet yhden
muovin nimen, niin sitä toistellaan tilauksissa kuin uskonnol-
lista mantraa.

On myöskin muita  toimittajia, jotka eräillä alueilla ovat
edustajansa toimesta osoittaneet huonoa käytöstä, eivätkä
siten ole tervetullut kaikkiin asiakkaiden yrityksiin.

Vierailukäynneistä loppuasiakkailla päätettiin keskustel-
la tarkemmin mallijaoston vuosikokouksessa Porissa loka-
kuussa. Ehdotettuja kohdeyrityksiä ovat ainakin: ABB Vaa-
sa, Katsa Tampere, Valtra Suolahti /Linnavuori, Kalmari
Tampere, Tamrock /Sandviken Tampere ja Kolmeks Turenki.
Sehän nyt riippuu pitkälti siitä, kuka ensimmäisen ymmärtää
kutsua malliväkeä yritykseensä.

Mallialueen kuulumissa käsitellään asioita, jotka kiinnos-
tavat aina jäseniä ja samalla saadaan näkökulmaa siihen missä
mennään. Mallitilauksia on tullut kohtalaisesta, joillakin on
jopa ruuhkaa ja syksy ja siten loppuvuosi näytttäytyy tähän
aikaan katsoen hyvältä. Joillakin yrityksillä on koko syyskuu
myyty loppuun. (Edellisvuonna vastaavaan aikaan pureskel-
tiin enemmän tai vähemmän vain omia kynsiä, kun tilauksia
ei näkynyt edes naapuritontilla).

Muissa mahdollisissa asioissa kertoiltiin, että SVY:n
opintomatka tullaan tekemään Tsekin valtioon huhtikuussa
2005. Lentopaikat on jo alustavasti varattu, joten alkakaatten
neuvotella yrityksissä, kuka lähtee seuraavalle matkalle. Praha
ja Tsekinmaa ovat paikkoja, joissa ehlottomasti pitää jokai-
sen käydä ainakin kerran elämässään.

Nikkarin jälkeen käyttöön tulleesta Emmasta ei ole mitään
tietoa. Sihteeri lupasi kysellä asiaa Jouni Myllymäeltä. Aikoi-
naan kehitetty Nikkari on osoittautunut erinomaiseksi työ-
välineeksi niille, jotka osaavat sitä käyttää. Mutta niinhän se
on aina. Jos et osaa jotain käyttää, niin se on ihan p…

Nykyisin paljon käytetyistä ”uretaanilankuista” ei ole
työterveystietoja riittävästi. Asiaa pitänee ryhtyä selvittä-
mään. Materiaalia käytettäessä (hiottaessa) on syytä pitää
suodattimella varustettua kuonokoppaa. Ainakin ulkonäkö
saattaa parantua huomattavasti niitä käytettäessä, ainakin kir-
joittajalla.

Seuraava kokous päätettiin pitää Porissa vuosikokouksen
yhteydessä. Ovatkohan porilaiset huomanneet, jotta malli-
jaosto on myöskin aina pitänyt varjokokouksensa SVY:n
kokouksen yhteydessä?

Puheenjohtajamme Mikko päätti tämän keskustelevan
kokouksen ennen pimeää ja kiitti lämpimästi isäntäämme Veijo
Karttusta tästä erikoisesta ja miellyttävästä kokoustavasta
ja -paikasta.

Kokouksen jälkeen mitattiin saunan lämpivyys iholla ja
siirryttiin makkaroiden, salaatin ym trahteerausten nautinta-
osastolle.

Mallilehtori
Hervannasta

Kari Pohjalainen
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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  010 2256 670, 010 2251 20
Fax  010 2256 630

ISO 14001
OHSAS 18001
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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, tulen-
kestävät aineet, vermikuliitti, harkkorauta.

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

Jukka Liisanantti
GSM 0400-755 910
j.liisanantti@spminerals.fi

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

Konepaja Häkkinen Oy
Konekuja 4,
FIN-21200 RAISIO
Tel. +358 2 436 8800
Fax +358 2 436 8801

Tikkakosken Konepaja Oy
Elementtitie 1,
FIN-41160 TIKKAKOSKI
Tel. +358 14 339 5600
Fax +358 14 339 5601

Kun asiakas menestyy,
menestymme myös me

When our customer succeeds,
so do we

konepajahakkinen@konepajahakkinen.fi
http://www.konepajahakkinen.fi
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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
LOPPUIKO KAPASITEETTI?

EI HUOLTA, JOHY-METALLI OY PALVELEE!

MEILTÄ PIKATOIMITUKSENA RAUTA- JA
TERÄSVALUJEN

- HIONTA, PAKKAUS JA LÄHETYS
- KÄSINHIEKKAPUHALLUS

TERÄSRAKEELLA. Koppi 4X4 m

SUORITAMME MYÖS MUUTA METALLIN ALI-
HANKINTATYÖTÄ.

NOPEAT TOIMITUKSET KOHTUUHINNALLA.

TUOTANTOTILAT LAHDESSA, HYVIEN YHTE-
YKSIEN VARRELLA.

SOITA, SE KANNATTAA.

JOHY-METALLI OY
Varikonkatu 10
15800 Lahti
P. 040-7410104
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valimoperinne

Kaskuja ja tarinoita • Koonnut Antti Valonen

Reino Luodon
kaskuja ja tarinoita
takavuosien Högforssilaisista

* Valutavaran lastaajalla Raunion Antilla todettiin pahanlai-
nen varsahaava, josta tuli kuulemaan ohjeita Sjöblommilta.
Kun tohtori oli antanut toiselle tarvittavat ohjeet ja määrän-
nyt tarkat ruokavaliot, kysyi Antti.
– Kuinkas sit sen viinan kans o?
– Ei sitten tippaakaan, totesi tohtori.
Palattuaan osastolle, manaili Raunio:
– Jumalaut. Kaikkii saatanoi sitä ihminen erehtyy kysymäänki.

* Hiilikämpän metsurit Vuotinaisissa olivat ottaneet rajusti
yhteen. Koitoksen seurauksena Sjöblommin paikattavaksi
tuotiin mies, jossa oli 22 puukon pistoa. Kuului vain suhi-
naa, kun hengitysilma purkautui keuhkoihin osuneista haa-
voista. Ryhtyessään antamaan miehelle ensiapua, manaili
tohtori:
– Johan  on perkele, ettei vähempi riittänyt.
Henkitoreissaan oleva potilas raotti toista silmäänsä ja vas-
taili lääkärille:
– Jumalaut ja mää annan takas samal mital, kum mää täst vähän
selkiin.

* Tohtori Sjöblom tutki nuoren naisen vatsavaivoja, mutta
ei löytänyt tähän mitään syytä.
– Ei ne kivut mitään vakavia ole. Kun laskette pari kunnon
pierua, niin kyllä ne siitä tokenee.
Tapauksesta oli kulunut runsas vuosi, kun samainen nainen
tuli Sjöblommia vastaan, työntäen lastenvaunuja.
– Mitäs teillä siellä vaunuissa on, kysyi tohtori?
– Täällä on nyt ne pari kunnon pierua, sanoi nainen ja he-
läytti hyvänlaisen naurun.

* Lehtosen Hjalmari, rakennusosaston työnjohtaja, tuli ker-
ran ulos Sjöblommin vastaanotolta. Näytti kädessään olevaan
kirveen terää odotushuoneessa oleville ja sanoi.
– Tämmöst lääket se mul antoi.
Todellisuudessa Sjöblom pyysi tutulta mieheltä palvelusta,
että tämä hankkisi terään uuden varren.

* Verstaan mies tuli lääkärin vastaanotolle, kun pitkään jat-
kunut kuume oli heikentänyt hänet perusteellisesti.
– Kun toi kuume ei meinaa hellittä. On niin kovin heikko olo.
Mää olen yrittänny sekoittaa kananmunaa konjakkiin, mut ei
sekä auta.
– Kyllä minä sen vielä käsitän, että sinä otat konjakkia. Mutta
sitä en käsitä mitä siinä se kananmuna tekee, ihmetteli lääkäri.

* Konekaavaamon valurina toiminut Aallon Väinö löi vale-
tusta kappaleesta pois “jöötiä” sen verran lujaa, että siitä
irtautui terävä särmä, joka osui hänen kaikkein “kalleinpaan-
sa”. Tuli vertavuotavana hakemaan apua työnjohtajan ko-
pista, jossa sattui olemaan yksin Eila niminen kirjuri. Kun Väinö
laski alas housunsa ja tyttö näki mitä paikkaa hän joutuisi
sitomaan, parahti ja pakeni paikalta. Onneksi läheisyydessä
oli Lyyli niminen kaavaaja, joka ei pienistä säikähtänyt ja ryhtyi
teippaamaan Väinön “työkaluja” ja tekikin sen hyvin sekä
huolella.
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Högforssin valimo vuonna 1903. Keskellä ”raudanvetäjät”  Vihtori Etholen ja Eemeli Ahlgren senkkoineen,
taaempana vallumestari Erik Hartman.

* – On se vaan ilma tänäsuven. Jonsei se sara, niin se jyristää
ja vettä pitää tulemaan, päivitteli Holmstenin Janne valimos-
sa, kun oli kastunut läpimärjäksi tulomatkalla työhön.

* Helluntailaisia kastettiin Pyhäjärvellä. Jostain syystä jou-
kosta puuttui valimon korjaamossa työskentelevä pitkän
huiskea Junssonnin Väinö. Asia tietenkin herätti arvailuja
valimossa, mitä sitten miehissä pohdittiin. Jonkin aikaa kuun-
neltuaan aina sanavalmis Frimankin lausui mielipiteensä.
– Ei se Väinö, Väinö sano, sen sakin syntisin olut, ettei se sen
takii kastamatta jäänny. Mutta se oli siltapaa, ettei Pyhäjär-
vestä löytynyt niin syvää paikkaa, että se olisi saatu uppe-
luksiin, jaaritteli Frimannin pappa tavanomaiseen tapaansa.

* Viikottaiset arpajaiset kuuluivat valimossa asiaan, joilla
miehet yrittivät paikat heikkoa taloutta. Arvonnan voittoina
oli tavallisesti perheen tarpeettomiksi katsotut esineet. Fors-
mannin Hugokin myi valimossa arpoja, jossa oli niin hyvä
voitto kuin ompelukone. Luonnollisesti arvat meni myös
hyvin kaupaksi. Sovittu arvontapäiväkin oli jo mennyt ajat
sitten, mutta koneen voittajasta ei kuulunut mitään. Lopulta
miehet ryhtyivät tiedustelemaan kuka koneen on voittanut:
– Muija voitti, tokaisi Hugo.

* Valimon korjaamossa työssä olevan Oivan vaimo oli vähän
huonohermoinen. Oiva joutui viemään hänet lopulta mielisai-
raalaan, jossa vastaanottava lääkäri otti hänet puhuteltavak-
si. Oiva vähän ilmetteli tohtorin esittämiä kummallisia kysy-
myksiä.
Lopulta tämä totesikin:
– Mutta eihän teidän järjessänne näytä olevan mitään vikaa.
– Ei pitäisikään. Kukas simmossii on väittänyt?
– No se teidän anoppi soitti ja sanoi, ettei hänen tyttäressä
ole mitään vikaa, mutta sen mies on hullu.
Anopin kanssa huonoissa väleissä oleva Oiva kertoi myö-
hemmin korjaamossa.
– Kas se vanha kamiina ehti ennen meittii.

* – Niin kun puut loppus, sanoi vanha Frimanni, kun miehet
kehuivat valimossa, miten hienosti tehtaan VPK oli sammut-
tanut omakotitalon palon Vattolassa.

* – Pannaan viismarkkaa pohjaksi sille tehtaalt varastetul
porakoneel, huusi huutokaupassa Vattolassa, kun meklari
tarjouksia pyysi.
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Sukun imi _____________________ Etunimi _______________________________

Katuosoite _____________________ Kot ipuh . _______________________________

Postinro/tmp _____________________ Matkapuh. _______________________________

Arvo/ammatti _____________________ F a x _______________________________
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Kotisivut _____________________ E-mail _______________________________

Päiväys ja allekirjoitus _____/_____ 200__ _______________________________

Suosittelijat _____________________ _______________________________

Suomen Valimotekninen yhdistys ry
Finlands Gjuteritekniska förening rf

J ä s e n h a k e m u s
Anon SVY:n henkilöjäsenyyttä

Anon yritysjäsenyyttä

Muutosilmoitus jäsentietoihin, SVY:n jäsenkoodi __________________

Kopioi ja lähetä viereiseen osoitteeseen tai
faxaa viereiseen numeroon! Kiitos!

SVY:n konttori
Fax  (09) 586 4359
Email: sepikon@kolumbus.fi

Pietiläntie 5 E 18
03100  NUMMELA
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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

LAADUKKAAT PUU- JA MUOVIMALLIT

Valimomalli Kaski Oy
Kanervankatu 21  28120 Pori
Puh 02 6416411, 0500 559721
Fax 02 6416412  e-mail: Valimomalli@verkkotieto.fi

K. Antinluoma Oy
Puinnintie 21  28360 Pori Puh. 02- 635 0300

Huom! Osoitteenmuutos!
            Pietiläntie 5 E 18, 03100 Nummela

Konecranes Service Oy, Puunaulakatu 7, 28100 Pori

sepikon@kolumbus.fi
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Yritys Postiosoite Web/Email Puhelin Telefax

Lux Oy Ab Tulkinkuja 3 www.lux.fi (09) 622 0550 (09) 622 0551
02650  ESPOO info@lux.fi

Sulzer Pumps Finland Oy PL 18, William Ruthin katu www.sulzer.com (05) 224 3333 (05) 224 3239
KarhulanValimo 48601  KARHULA

Meca-Trade Oy Pohjoisrantakatu 11 www.mecatrade.fi (02) 641 8540 (02) 633 7544
28100  PORI meca-trade@mecatrade.fi

SP Minerals Oy Ab PL 174, Vihdintie 4 - 6 www.sibelco-scandinavia.com (09) 225 2580 (09) 2252 5810
03101  NUMMELA

Sepikon Oy Pietiläntie 5 E 18 (09) 586 4358 (09) 596 4359
03100  NUMMELA sepikon@kolumbus.fi

Componenta PL 37, Birgerintie 3 www.componenta.com (06) 784 1111 (06) 784 1199
Pietarsaari Oy 68601 PIETARSAARI

Keycast  Oy PL 100, Merikatu 7 www.keycast.fi (08) 211 3111 (08) 211 3300
92101  RAAHE

Artekno-Metalli Oy Aakkulantie 46 www.artekno.fi (03) 244 7600 (03) 244 7612
36220  KANGASALA

JP Ferroset Oy Lähdetie 30 (014) 372 2211 (014) 372 2222
40530  JYVÄSKYLÄ jari.paulasuo@ferroset.inet.fi

Uudenkaupungin Betorantie 30 www.urv.fi (02) 842 9000 (02) 842 9099
Rautavalimo Oy 23500 UUSIKAUPUNKI urv@urv.fi

Beijer G & L Oy Elannontie 5 (09) 6152 0550 (09) 6152 0555
01510  VANTAA lauri.kivijarvi@ind.beijer.fi

Stena Metalliyhtymä Oy Pajakatu 7 - 9 010 802 323 (019) 736 640
11130  RIIHIMÄKI

TEK-MUR Tekninen PL 3, Karsikkokuja 17C www.tek-mur.fi (09) 8386 4300 (09) 871 3448
Muuraus Oy 01361  VANTAA info@tek-mur.fi

Karkkilan Malliapu Oy Valurinkatu 4 A 6 www.malliapu.fi (09) 225 9281 (09) 225 9283
03600  KARKKILA

Diaco Oy Ab PL 167, Melkonkatu 10 C www.diaco.fi (09) 682 1544 (09) 682 1778
00211  HELSINKI diaco@diaco.fi

Bet-Ker Oy PL 13, Joutsentie 4 www.betker.fi (08) 424 261 (08) 424 953
84101  YLIVIESKA

Aga Oy Ab Karapellontie 2 www.aga.fi 010  2421 010 242 0311
02610  ESPOO

Plibrico Oy Hiojankuja 4 www.plibrico.fi (09) 297 7100 (09) 297 7141
02780  ESPOO

Special Components Oy Televisiotie 2 (03) 524 5100 (03) 524 5110
Lahti 15860  HOLLOLA

Spectro Nordic Ab Box 10004 www.spectro.se +46 8 767 0360 +46 8 767 5776
S-18110  LIDINGÖ

Metso Foundries PL 342 www.metso.com 020 484 152 020 482 6705
Jyväskylä Oy 40101  JYVÄSKYLÄ

Tyrolit Nordic Oy Hatanpään Valtatie 26 www.tyrolit.fi (03) 358 1700 (03) 358 1750
33100  TAMPERE tyrolit-fi@tyrolit.com

Termorak Oy Larin Kyöstintie 6 www.termorak.fi (09) 752 561 (09) 7525 6303
00650  HELSINKI

Nolics Oy PL 67, Malminkaari 23 A www.nolics.fi 0424 3516 1 0424 3516 361
00701  HELSINKI

Keskipakovalu Oy Kauppilaisenkatu 9 www.keskipakovalu.fi (03) 357 9000 (03) 3645964
33730  TAMPERE info@keskipakovalu.fi

Toivakan Mallinnus Oy Toivakantie 27 B www.toivakanmallinnus.fi (014) 871 902 (014) 871 903
41660  TOIVAKKA

Ravatek Oy Itälahdenkatu 20 (09) 675 166 (09) 675 877
00210  HELSINKI ravatek@ravatek.fi

Leinovalu Oy Leinonkatu 5 (02) 77500 (02) 775 0222
24100  SALO

Metso Paper Valkeakoski Oy PL 125, Niementie www.metso.com 020 482 170 020 482 171
37601  VALKEAKOSKI

Alteams Oy PL 9, Hyttipojankuja 2 www.alteams.com 0201 339 500 0201 339 504
02781  ESPOO

Metso Lokomo Steels Oy PL 306, Lokomonkatu 3 www.metso.com 0204 84 146 0204 84 147
33101 TAMPERE

Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet liittymisjärjestyksessä
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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

Kesäsesonki museossa on nyt ohi. On aika luoda kat-
saus menneeseen suveen. Tavallista lomailijaa on luon-
nollisesti ärsyttänyt sateinen ja kolea sää. Museon
seinien sisällä kurjan sään aikana ollaan kuitenkin hy-
kerrelty tyytyväisinä. Ilmeisesti on niin, että rankkasa-
teiden vihmoessa tuhansien järviemme rantoja, lomai-
lijat heittävät uikkarit nurkkaan ja suuntaavat kulttuurin
pariin. Tästä yllättävästä kulttuurinhimosta Valimomu-
seokin on saanut osansa.

Viime vuoteen verrattuna kävijämäärät ovat selke-
ästi nousseet. Jo elokuun alussa kävijöitä oli ollut enem-
män kuin koko viime vuonna yhteensä. Kärjistetysti
voidaan todeta, että matalapaineen aikana museoissa
vallitsee korkeapaine!

Aivan kokonaan museon kohonneita kävijämääriä ei
voi laittaa rankkasateiden ja suoranaisten tulvien piik-
kiin. Koko kesän ajan Galleria Bremerissä ollut kark-
kilalaisten taiteilijoiden yhteisnäyttely oli onnistunut ja
harmoninen kokonaisuus, vaikka näytteilleasettajia oli
parisen kymmentä. Kehuttu näyttely sai varmasti run-
saasti lisäkatsojia kaikkein perinteisimmällä tavalla:
”kuulin kaverilta!”.

Sama keino on edistänyt varmasti myös tinavalupa-
jamme suosiota. Mainontaa ei juurikaan ole ollut, mutta
innokkaita valajia pajaan on silti kulkeutunut varsin kii-
tettävästi. Nyt jo näyttää varmalta, että tinavalupaja on
vakiinnuttanut asemansa museon yhtenä kohokohtana
myös tulevina kesinä. Ehkäpä jo ensi kesänä saamme
siirrettyä tinavalupajan tilavampaan myllyrakennuk-
seen. Edellytykset siirrolle ovat todellakin olemassa, sillä
kesän aikana rakennuksen katto on saatu korjattua. Toki
muutakin remonttia vielä kaivataan, mutta juuri nyt
näyttää hyvältä.

Yksi valimomuseon yhteishankkeista Karkkilan kau-
pungin työläismuseon kanssa on ollut. ns. harkkohytin
rakentaminen. Nyt tuo hytti on valmis ja se sijaitsee työ-
läismuseon pihassa. Työnäytöksiä perinteisestä raudan
tekemisestä tullaan syksyn aikana näkemään.

Korkeapainetta Valimomuseossa
Toinen yhteishanke on Kulonsuonmäen vanhan rau-

takaivoksen tekeminen varsinaiseksi matkailunähtävyy-
deksi. Nyt syksyllä päästään vihdoin pumppaamaan vettä
pois vanhoista kaivoskäytävistä. Käytävillä lienee sy-
vyyttä reilut 70 metriä. Aivan pohjalle saakka ei pump-
pauksissa tulla pääsemään, mutta ehkäpä n. 30 metriin
päästään. Tässä syvyydessä päästään tutkimaan jo kai-
voksen haarautumista, minkä pohjalta osataan parem-
min tehdä hankkeen jatkosuunnitelmat.

Syksyn kohokohta Valimomuseossa on Rolf Holmin
”Suomalaiset ruukkimiljööt” -näyttely. Luvassa on kym-
menittäin upeita öljyväritöitä suomalaisista ruukkimai-
semista. Mukana on myös muutama tuore teos Kark-
kilan ikiomasta ruukkimiljööstä.

Holmin näyttelyn jälkeen vuorossa onkin modernim-
paa kuvataidetta, sillä silloin vuoronsa saa Elisa Luodon
ajatuksia herättävä valokuvanäyttely. Tervetuloa tutus-
tumaan!

11.9.–31.10. Rolf Holm – Suomalaiset ruukkimiljööt
6.11.–28.11. Elisa Luotonen – Luonnon valo,
valokuvanäyttely

Loppuvuoden näyttelyohjelmaa ei ole vielä päätetty. Ha-
kemuksia on kuitenkin tullut, joten taidenautintoa ras-
kaamman teollisuuden vastapainoksi on siis jatkossakin
tiedossa. Hakemuksia kuitenkin otetaan mielihyvin
vastaan jatkossakin, joten pistäkääpä sana kiertämään
museon hienosta näyttelytilasta!

Nyt kun syksy on alkanut, niin muistuttaisin vielä siitä,
että museon aukioloajat jälleen muuttuvat. Talvikaudella
museo on auki vain lauantaina klo 11–15 ja sunnuntaina
klo 11–18.

Kuulasta syksyn jatkoa kaikille Valimoviestin lukijoille!
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