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puheenjohtajan palsta

Mika Valtonen

Sommaren lider obönhörligt mot sitt slut 
men väderprognoserna lovar ännu någotsånär 
varmt. Den gångna julimånaden var en verkligen 
bra semestermånad och det hjälper säkert åtmins-
tone dem som då semestrade att orka bättre i 
arbetet under slutet av året. Gjuteriernas order-
stock ser fortfarande ut att ligga på en hög nivå,så 
det lovar ett gott saldo för hela året.  

Hösten kommer alltså ofrånkomligt vilket bety-
der att det efterlängtade årsmötet närmar sig. 
Emedan årsmötet i år hålls i ”mitten” av Finland 
och det ekonomiska läget år gott i gjuterierna, 
förväntar jag ett rikligt deltagande. Arrangörerna 
har bokat plats och rum för cirka 120 deltagare, 
så var god och tag emot utmaningen. De allmän-
na trafi kförbindelserna till Jyväskylä är av topp-
klass från nästan alla håll i Finland, vilket är värt 
att beakta vid val av färdmedel.

I år erbjuder vi dessutom veteranerna en god 
orsak att delta i årsmötet, genom att veteranerna 
får en förmånligare prisnivå, och som grädda på 
kakan egna veteranbord på kvällsfesten. Därmed 
är det lätt att återkalla i minnet händelser från 
gångna årtionden med tidigare kolleger. 

Efter årsmötet blir det sedan en lugnare period i 
föreningens verksamhet under slutet av året, men 
nästa år skall vi igen göra en utrikes studieresa 
till Europa. Men före det har vi naturligtvis stu-
diedagarna i februari. 

Vi träffas i Jyväskylä!

Kesä alkaa olla jo viimeisellä neljänneksellä 
vaikkakin puoli-hellettä vieläkin luvataan. Kulunut 
heinäkuu oli säiden puolesta  silloin lomaileville 
todellista herkkua ja auttaa varmasti jaksamaan pa-
remmin toivottavasti työntäyteisen loppuvuoden. 
Tilauskannat tuntuvat olevan edelleen korkealla, 
mikä lupailee hyvää saldoa koko vuotta ajatellen.

Syksy siis väkisinkin saapuu ja samalla lähestyy 
jälleen niin odotettu vuosikokouksemme. Koska 
kokous järjestetään tänä vuonna “keskellä” Suomea 
ja taloudellinen tilanne valimoilla pitäisi olla ainakin 
tilauskantojen muodossa kohdallaan, uskallankin 
odottaa osanottajia runsaasti. Järjestävä taho on va-
rautunut noin 120 henkilön osanoton organisoimi-
seen, joten otetaan haaste vastaan ja mielellään vielä 
laitetaan paremmaksikin. Julkiset kulkuyhteydet 
Jyväskylään ovat huippuluokkaa melkein mistä päin 
Suomea tahansa ja se kannattaa ottaa huomioon kul-
kuvälinettä valittaessa.

Tänä vuonna haluamme tarjota myös veteraanijäse-
nille todella hyvän syyn tulla mukaan vuosikokouk-
seen, sillä heille on luvassa hiukan matalampi hinta-
taso ja kermana kakussa omat veteraanipöydät ilta-
juhlassa, joissa on sitten mukava verestää valimoai-
heisia muistoja samoilta vuosikymmeniltä. 

Vuosikokouksen jälkeen loppuvuosi sitten onkin 
yhdistyksemme toiminnan kannalta hiukan hiljaisem-
paa aikaa, mutta ensi vuonna taas matkailemme Eu-
rooppaan ulkomaan opintomatkan muodossa ja nau-
timme myös luonnollisesti opintopäivien annista. 

Tavataan Jyväskylässä!
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asiamiehen palsta

Asiamiehen 
asiaa
28.08.2005

Kesällä tuli ajankohtaiseksi ruohonleikkurin 
hankinta.  Eipä muuta kuin rautakauppaan ja katselemaan 
tarjontaa.  Hinnat alkoivat alle 200 euron ja monenlaista 
konetta oli esillä, runkoja oli tehty peltistä ja muovista.  
Mutta oli yksi tanskalainen merkki, joka oli valanut rungon 
alumiinista.  Toki se maksoi kaksi kertaa enemmän kuin 
muut. Myyjä innostui kovasti, kun osoitin kiinnostusta tätä 
tuotetta kohtaan ja mainitsi ”siinä on oikein raudasta valet-
tu runko”.  No, eihän se muuta tarvinnut, pitihän se ostaa, 
eikä tullut laskettua edes kilohintaa.  Luulen, että moottori 
ja runko kestävät ainakin sata vuotta meidän perheen käy-
töllä, edellisen tehollinen käyttöikä jäi seitsemään vuoteen.  
Kyllä ajomukavuus, ajojälki ja äänen taso on nyt yhtä juhlaa 
verrattuna edelliseen ”viulukoteloon”. 

Vuosikokoukseen joukolla mukaan

SVY:n hallitus piti kokoustaan Rautpohjassa, Jyväskylässä 
18.08.2005 ja oli kuuntelemassa vuosikokousjärjestelyjen 
tilannetta ja suunnitelmia.  Hyvin tällä hetkellä tilanne 
tuntuu olevan hallinnassa ja suunnitelmat muuttuvat hyvää 
vauhtia toiminnaksi. Juhlatoimikunta on ottanut jäsenkyse-
lyssä esille tulleet toiveet huomioon hankkiessaan mm. 
luennoitsijoita ja kokouksen pituutta. Kokous on tällä kertaa 
yksipäiväinen, ainakin SVY:n ohjelman kannalta.  Jäsenil-
lä on totta kai mahdollisuus saapua kokoushotelliin jo 
edellisenä iltana, jolloin on valmiina perjantaina aamulla 
paikalla, kun kokousohjelma aamulla aikaisin alkaa. Tors-
taina saapuville kokousvieraille on juhlatoimikunta neuvo-
tellut edullisen illallisen kokoushotelliin, jonka voi varata 
jo ilmoittautumisvaiheessa, kuten myös hotellimajoituk-
sen.

Tästä lehdestä löytyy lomake, jonka täyttämällä varmis-
tat mukanaolosi yhdistyksen 58. vuosikokouksessa.  Luen-
not ja tehdasvierailut ovat huippuluokkaa.  Unohtaa ei sovi 
myöskään, että perjantaina Jyväskylässä on mukavasti ilta-
elämää.  Jyväshovi on jo tarjonnut kaikille osallistujille 
maksuttoman pääsyn Jyväshoviin jatkoille.

Matkailu avartaa, sanotaan.  Saattaapa olla tottakin, 
varsinkin kun itse ei tarvitse ajaa autolla.  Muistattehan te 
sen, että VR katsoo ryhmäksi jo kolme (3) henkilöä.  Mitä 
suurempi ryhmä, sen mukavammat edut, näin yksinkertainen 
on VR:n pelin henki.  Melko nopeasti puhutaan usean kym-
menen prosentin alennuksista ja muista mukavista eduista. 
Riittää, kun sovitte tuttujen oman paikkakunnan valimohen-
kilöiden kanssa, että hankitaan porukalla liput samaan junaan 
kun matkaillaan vuosikokoukseen.  Melko pienellä ryhmäl-

lä saa jo salonkiosaston käyttöön ja näin varmistatte vuosi-
kokouksen alkamisen jo oman kotikaupungin asemalaitu-
rilta! Asiamies voi jonkin verran auttaa asiassa, mutta aika-
taulujen ja monien käytännön asioiden vuoksi tässä tarvitaan 
”ryhmyriä” per osallistujapaikkakunta, joka vääpelin ottein 
”ottaa ryhmän komentoonsa”, kerää osallistujien nimet ja 
rahat sekä maksaa kaikki matkailijat kerralla VR:lle.

Toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja tilinpäätös

Hallitus käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan yhdistyksen 
tilinpäätösasiakirjat ja lähetti ne tilintarkastajille.  Tänä 
vuonna uudella asiamiehellä olikin melkoinen vääntö asi-
assa, koska asiamiesvaihto ajoittui keskelle tilikautta ja 
samalla vaihtui myös tilitoimisto, sitkeästi kun yrittää, kyl-
lä se lopulta alkaa onnistua.  Toimintakertomus edellisestä 
toimintakaudesta ja toimintasuunnitelma vuodeksi 2005 – 
2006 on luettavissa toisaalla tässä lehdessä.

Jäsenmaksujen karhut lähdössä

Karhukirjeet ovat lähdössä jäsenille, jotka tähän mennessä 
eivät ole maksaneet jäsenmaksua.  Ja näitä kirjeitä on paljon, 
satamäärin. Hallitus ja asiamies pyytävät, että hoidatte tämän 
maksun mahdollisimman pian saatuanne laskun kotiinne.   
Yhdistystoimintaahan ei voi kauan pyörittää ilman tuloja.

Uusia jäseniä

Yhdistyksen jäsenmäärä on kääntynyt voimakkaalle kasvu-
uralle.  Tätä vauhtia päästään helposti 800 jäsenen rajan yli 
jo vuoden 2005 aikana!  Tällä kertaa ei uusia jäseniä seuraa 
tarkentavaa statistiikkaa heidän keskimääräisestä iästään 
tms. henkilökohtaisista asioista.  Asiamies kuitenkin palaa 
tilastolliseen analyysiin siinä vaiheessa, kun tutkittava 
joukko on riittävän suuri.

Olemme saaneet joukkoomme seitsemän uutta jäsentä:

• Aaltonen, Kalevi
• Heinäaho, Ilkka
• Holländer, Tero
• Huhtanen, Pasi
• Karvonen, Ari
• Nieminen, Tommi
• Strakh, Alexander
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SVYn asiamies ja konttori

Olavi Piha / SVY
PL 358 
40101 Jyväskylä
   
Puh. (014) 254051 
Faksi (014) 254052
Gsm (040) 7211220
e-mail: olavi.piha@svy.info 
Pankki: NORDEA 101230-73211 

Asiamiehen tavoittaa parhaiten konttorilta 
maanantaisin ja perjantaisin sekä yleensä aina 
Gsm-matkapuhelimesta. Uusista toimintaan 
liittyvistä asioista sekä hallitukselle esitettävistä 
asioista toivomme saavamme ehdotuksia jäseniltä. 

SVYn kotisivut  

www.svy.info

Toivotamme heidät tervetulleeksi aktiiviseen yhdistystoi-
mintaamme, hommia ja mukavia pieniä projekteja löytyy 
varmuudella kaikille halukkaille.  Ja toivon mukaan tapaam-
me heistä mahdollisimman monen Jyväskylän vuosikoko-
uksessa.  Siihen saakka he voivat tutustua toimintaamme 
Valimoviestien ja juhlakirjan kautta. Tässä postittamisura-
kassa lausunkin vilpittömät kiitokset yhdistyksen puolesta 
Kuusakoski Oy:lle ja siellä asiaa hoitaneelle Tero Hollände-
rille.

www.svy.info 
tarjoaa tehokkaan foorumin
 
Kotisivuillamme on vapaata mainostilaa, joka toistuu jokai-
sella sivulla.  Tarvitseeko yrityksesi tai tuotteesi markkinoin-
tia, jonka tulee kolahtaa suoraan valimoalan todellisiin 
päättäjiin, tässäpä oiva väline siihen.  Hinta per kontakti on 
niin edullinen, että pidähän kiirettä ja ota yhteys asiamieheen. 
Paikkoja on vain yksi tarjolla, joten ilmoituksesi taatusti 
huomataan.

Yhdistyksemme kotisivuilla esitellään myös 15 valimo-
aiheista tapahtumaa, joten jo on kumma, jos sieltä ei löydy 
sopivaa tapahtumaa, minne matkustaa katsomaan, mitä 
juuri nyt valimorintamalla tapahtuu.

Imuroi kotisivuiltamme ilmoittautumislomake!

Nyt on Vuosikokouksen 2005 ilmoittautumislomakkeen 
löytäminen tehty sinulle helpoksi.  Mene yhdistyksemme 
kotisivuille ja imuroi sieltä lomake.  Kerää mieluista matka-
seuraa muista valimomiehistä ja täyttäkää lomakkeet vaikka 
porukalla.  Sitten on jäljellä vain maksu pankkiin ja lomak-
keen faksaus tai postittaminen ohjeiden mukaan.  Siinä 
kaikki!

Tästä parannuksesta on monet jäsenet mielissään.  Varmaan 
useammin kuin kerran on jäsenen kotona käynyt niin, että 
kun se Valimoviestin numero 3 pitänyt löytää lomakkeen 
takia, se onkin kuin maan nielemänä kadonnut.  Mihin mil-
loinkin.  Mutta nyt lomake ei taatusti ole hukassa tai katoa 
– saat sen ympäri vuorokauden esille netistä.

Kirja-asiaa ja muuta mukavaa lopuksi

Talviopintopäivien 2005 luennoista ja osin esitteistä on 
valmistunut sidottu kirja.  Kirja on luonnollisesti A4 -kokoa 
ja edustavan näköinen sekä sisältää kaikki luennot, niin al-
kuperäisenä kuin käännettynäkin. Tämän alan seuraava 

kooste ilmestyy noin 8 vuoden päästä.  Kirjan koko painos 
meni mukavasti kaupaksi, mutta asiamiehellä on vielä muu-
tama kappale, joista voidaan neuvotella.  Soita ja kysy.

Toisaalla tässä lehdessä kerrotaan Gjutdesign-2005 fi nal 
seminaarista, joka pidettiin Espoossa. Seminaarissa jaettua 
kirjaa on saatavissa pientä maksua vastaan asiamieheltä. 
Kirjan nimi on Competent Design by Castings, ISBN 951-
38-6298-4. Kirja on kokonaan englanninkielinen ja siinä 
on 400 sivua.

Ja kun kerran kirja-asioissa liikutaan, olethan huomannut 
tämän Valimoviestin sisältämän tarjouksen!  Teknologiain-
fo Teknovan kanssa on asiamies neuvotellut lehden luki-
joille asiapitoisen lukupaketin.  Kaikki viisi raaka-ainekä-
sikirjan osaa jäsenhintaan, jonka ei enää pitäisi olla hankin-
nan este.  Laitapa tilauksesi nyt vetämään, varmistat näin 
itsellesi ns. ”kovan” joululahjapaketin.  Tai hanki kirjasar-
ja pojallesi/tyttärellesi, joka opiskelee teknisiä aineita.  
Siellä tämä kirjasarja on tarpeen ja kirjasarjan avulla hän 
voi jo ratkaista monet tehtävät. 

Toivotan kaikille jäsenille, niin uusille kuin vanhoillekin, 
monipuolisesti aktiivista syksyä 2005. Muistakaa antaa 
positiivista ja/tai rakentavaa palautetta niin töissä kuin 
kotonakin kanssaihmistenne tekemisiin ja lausahduksiin. 
Saatatte yllättyä seurauksista.

Tapaamisiin vuosikokouksessa!
op

asiamies
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vuosikokous 2005

Tervetuloa 14.10.2005 SVY:n
58. vuosikokoukseen Jyväskylään

Välkomna 14.10.2005 
till FGFs 58. årsmöte i Jyväskylä

Vuosikokouskutsu - Årsmöteskallelse

Suomen Valimotekninen yhdistys ry:n 
58. vuosikokous pidetään perjantaina 
14.10.2005 klo 11:30, Sokos Hotel Alexandran 
Kansleri-kabinetissa osoitteessa 
Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9.§:n mukaiset asiat 
sekä päätetään sääntömuutoksesta, joka on esitelty 
ohessa.

Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 58. årsmöte 
arrangeras fredagen den 14.10.2005 kl 11:30  i Sokos 
Hotel Aleksandras Kansleri-kabinett, Hannikaisenkatu 
35, 40100 Jyväskylä. Vid årsmötet behandlas de ärenden, 
som upptas i stadgarnas 9.§ samt besluts om ändring av 
föreningens stadgar, på sätt som beskrivs här invid.

Yhdistyksen hallitus, 
juhlatoimikunta ja 

Jyväskylän 
valimoväki toivottavat 

SVY:n jäsenet seuralaisineen 
sydämellisesti tervetulleiksi 

vuosikokoukseen Jyväskylään.

Föreningens styrelse, 
festkommitté och 

gjuterifolk
i Jyväskylä  

hälsar alla FGFs medlemmar 
med sällskap hjärtligt välkomna 

till årsmötet i  Jyväskylä.

Vuosikokoustapaamisiin Jyväskylässä – 
Vi ses på årsmötet i Jyväskylä !

Muutosehdotus
SVY:n sääntöihin
SVY:n hallitus päätti kokouksessaan 11.02.2005 ehdottaa 
yhdistyksen vuosikokoukselle, että Suomen Valimoteknisen 
yhdistyksen – Finlands Gjuteritekniska Förening r.y.:n 
sääntöjen pykälään 1, Nimi ja kotipaikka, tehdään muutos 
nimen osalta ja pykälä 1 kirjoitettaisiin seuraavaan muo-
toon:

Yhdistyksen nimi on Suomen Valimotekninen Yhdistys 
ry, Finlands Gjuteritekniska Förening rf.  Näissä säännöis-
sä käytetään nimitystä yhdistys.  Yhdistyksen nimestä 
voidaan käyttää epävirallisissa yhteyksissä lyhennettä SVY 
tai FGF.  Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään käännök-
siä The Finnish Foundry Technical Association ja Giesse-
reitechnischer Verein Finnlands.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

Perustelut
1. Yhdistyksen hallitus haluaa pitää yhdistyksen virallisen 
nimen muodossa, jossa sillä on virallisesti käytettävät nimet 
molemmilla kotimaisilla kielillä.
2. Vuoden 1989 yhdistyslaki ei käytä pisteitä ry:n yhtey-
dessä.  
3. Vuoden 1989 yhdistyslaki ei enää käytä väliviivaa eri-
kielisten nimien välissä, siihen uusi yhdistyslaki käyttää 
pilkkua.
4. Hallitus haluaa määritellä yhdistyksen englanninkielisen 
ja saksankielisen muodon säännöissä.  Näin yhdistyksen 
käyttämät muodot on säännöissä määritelty ja se takaa 
yhdistyksen nimen yhtenäisen kirjoitustavan yhdistyksen 
kansainvälisissä kontakteissa.
5. Vuoden 1989 yhdistyslakiin liittyvät asiat käyvät ilmi 
Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteri-osaston 
apulaisjohtaja Kari-Pekka Helmisen kirjeestä, päivätty 
01.02.2005.

Hallitus ehdottaa, että muutosehdotus käsiteltäisiin syk-
syn vuosikokouksessa.

Ikaalisissa 11.02.2005 SVY:n hallitus
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Perjantai 14.10. 
 
7:30-08:30 Ilmoittautuminen  Hotel Alexandra
08:45  Kuljetus Rautpohjaan / Toivakkaan
  busseilla
09:00-11:00 Kiertokäynnit: Valimo ja Metso Paper 
  Rautpohja
09:15-10:30 Kiertokäynti: Toivakan Mallinnus 
  Toivakka
10:30  Kuljetus Toivakasta hotellille busseilla
11:00  Kuljetus Rautpohjasta hotellille
  busseilla
11:00-12:30 Ilmoittautuminen jatkuu (hotelli) 
  Hotel Alexandra
11:00-11:30 Vuosikokouskahvit 
  Hotel Alexandra 
11:30-12:30 SVY:n 58. vuosikokous
  Hotel Alexandra / Kansleri
12:30-13:30 Buffet-lounas Hotel Alexandra / 
  Ravintola Franseska
13:30-16:30 Seuralaisohjelma busseilla
  - lähtö hotellilta bussilla klo13.30 
  Vaajakoskelle
  - opastettu kierros Naissaaren historiaan
  - iltapäiväkahvi Naissaaren Kahvihuone
  - tehtaanmyymälät: Panda, Puttipaja
  - paluu hotellille n. 16.30 
13:30-16:30 Esitelmätilaisuus 
  Hotel Alexandra / Kansleri
13:30-13:45 - Avaus / T Rantala 
  Hotel Alexandra / Kansleri
13:45-14:30 - Luento 1 / Valimoinstituutti E Ahola 
  Hotel Alexandra / Kansleri
14:30-15:00 Kahvitauko
  Hotel Alexandra / Ravintola Franseska
15:00-16:30 - Luento 2 / Työpsykologi J Mönkkönen 
  Hotel Alexandra / Kansleri
16:30-17:30 Mallijaoston vuosikokous
  Hotel Alexandra / Kansleri
17:00-19:00 Sauna Hotel Alexandra / tilaussauna
19:00  Illallinen
  Hotel Alexandra / Ravintola Franseska

Silliä ja silakkaa, sillikaviaaria,
paprikasilakkaa,saaristolaisleipää 

***** 
Miedosti valkosipulilla ja yrteillä maustettu Chateaubriend 

portviinikastiketta, shalotti-perunavuokaa 
***** 

Valkosuklaaterriiniä, mansikka-minttusalaattia 
viim.24:00 sisäänpääsy Ravintola Jyväshoviin 
  ilmainen! Hotelli Jyväshovi
02:00  Ravintola Franseskan sulkemisaika 
  Hotel Alexandra
04:00  Gastropub Jalon sulkemisaika 

Kokouspaikkana toimii uusittu Sokos Hotel 
Alexandra aivan Jyväskylän keskustassa.
Hotellista on 20 km lentokentälle ja 
50 m rautatie- sekä linja-autoasemalle. 
Ohjelma alkaa perjantaina heti aamusta 
tehdasvierailulla Metso Foundries Jyväskylän 
tiloihin ja samaan aikaan mallinikkarit voivat 
halutessaan tutustua Toivakan Mallinnuksen 
tiloihin. 

Pitkämatkalaisilla on mahdollisuus majoittua 
hotelliin jo torstaina. Lauantaille 15.10 ei ole 
järjestettyä ohjelmaa eli kokous on tänä vuonna 
yksipäiväinen. 

Toivotamme Teidät kaikki tervetulleiksi 
Jyväskylään! 

Lisätietoja saa tarvittaessa

Margit Jääskeläinen
Metso Foundries Jyväskylä Oy 
puh. 020 482 6716 tai 
040-7072807 sekä 
sähköpostitse 
margit.jaaskelainen@metso.com. 

ja 

Pipsa Pohjavirta
Metso Foundries Jyväskylä Oy 
puh. 020 482 6701 sekä 
sähköpostitse 
pipsa.pohjavirta@metso.com.

Torstai 13.10.

  
17:00-21:00 Noutopöytäillallinen 
  - mahdollisuus illalliseen 
  noutopöydästä 
  - ilmoittauduttava ennakkoon  
  Hotel Alexandra
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Toivakan Mallinnus Oy 

on perustettu vuonna 2001. Alkuvuosina yritys toteutti 
CAD/CAM -teknologian koulutusta sekä tuotannollista 
toimintaa. Vuodesta 2004 alkaen yhtiö on keskittynyt 
muotokappaleiden valmistukseen. Yrityksessä työskente-
lee tällä hetkellä 5 henkilöä.

Toivakan Mallinnus Oy valmistaa CAD/CAM -teknologi-
alla muotokappaleita ei-metallisista materiaaleista. Avain-
koneena on Bermaq CR -merkkinen 5-akselinen jyrsinko-
ne. Maksimi yhdellä kertaa työstettävä kappale on noin 
3000x2500x1000 mm: liittäen on tehty isompiakin. Työs-
töohjelmointiin ja mallinnukseen käytetään mm. Master-
cam-ohjelmistoja. Tarvittaessa voidaan myös suorittaa 

Metso Foundries Jyväskylä Oy

kuuluu Metso-konserniin ja Metso Ventures liiketoiminta-
alueeseen. Metson Venturesin valimoliiketoimintaryh-
mään kuuluu kolme yksikköä: Metso Foundries Jyväskylä 
Oy, Metso Lokomo Steels Tampereella sekä Metso 
Foundries Karlstad Ab Ruotsissa. Valimoiden päätuotteet 
ovat erilaisia rauta- ja teräsvaluja ja –komponentteja. 

Metso Foundries Jyväskylä Oy on Suomen suurin yksit-
täinen valimo ja sen tuotanto edustaa kolmannesta koko 
valtakunnan rautavalutuotannosta. Ensimmäinen valu 
Jyväskylän Rautpohjan Valimossa tehtiin joulukuussa 
1948. 

Jyväskylän valimon vuosikapasiteetti on noin 30000 ton-
nia ja se työllistää noin 250 henkilöä. Valimo on ISO 
9001:2000 luokiteltu toimittaja ja ympäristöjärjestelmät 
vastaavat ISO 14001 –standardeja.

Valutuotanto on jaettu kahteen valmistuslinjaan: sarjatuo-
tantovalut ja käsinkaavausvalut.

Sarjatuotantovalujen  kaavaus tapahtuu Künkel-Wagner 
VACU-PRESS –korkeapaine-automaatilla, jonka kehäko-
ko on 1100 x 900 x (400 + 400) mm. Valettavien kappa-
leiden kokoluokka on 20-400 kg. Sarjasuuruudet ovat 
muutamasta sadasta yli kymmeneen tuhanteen/vuosi. 
Keernat valuihin tehdään Cold-Box-tekniikkaa käyttäen 
ja valut kaavataan tuorehiekkaan automaattikaavauksella.
Sarjatuotannon asiakkaita ovat mm. Valtra, Sisu Diesel, 
Wärtsilä Diesel, ABB, KCI.

Käsinkaavausosasto käsittää kolme kaavauslinjaa, jotka 
ovat erikoistuneet vaativiin raskaisiin valuihin kappale-

vierailukohteet

3D-mallinnusta pinta- ja tilavuusmalleiksi. 

Tyypillisiä valmisteita ovat esimerkiksi: 
- Valumallit ja mallivarusteet 
- Lujitemuovikappaleiden laminointimuotit ja -lestit 
- EPS (“Styrox”) mallit esim. “Lost-foam” -valuun ym. 
- PUR, EPS yms. valumuotit 
- Muovilevyjen syvävetomuotit 
- Hahmomallit 
- Prototyypit eri materiaaleista 
- Muovista koneistettavat kappaleet, pienetkin 
- Huonekaluteollisuuden työkalut, esim. taivutuslestit 

Osoite: Toivakantie 27, 41660 TOIVAKKA
 
Lisätietoa: www.toivakanmallinnus.fi 

painoiltaan aina 80 tonniin asti. Kappaleet ovat sekä suo-
mu- että pallografi ittirautaa. Useimmiten kappaleet toimi-
tetaan luokituslaitosten todistuksin. Sarjasuuruudet vaih-
televat yhdestä muutamiin satoihin kappaleisiin vuodessa.
Käsinkaavauksen asiakkaita ovat mm. Wärtsilä Diesel, 
Metso Paper, Metso Minerals, Moventas, WinWind, ABB.

Lisätietoja: www.metsofoundries.com

Metson tehdasvierailulle omilla autoilla tulevat voivat 
pysäköidä Rautpohjankadun varren vieraspaikoille tai 
monitoimihallin vieressä oleville parkkipaikoille. Kokoon-
tumispaikka on Rautpohjankadun varrella olevan tavara-
portin luona, josta hotellilta tulevat bussit ajavat tehdasalu-
eelle.
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SVY:n 58. VUOSIKOKOUS JYVÄSKYLÄSSÄ 14.10.2005 

 ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Osanottaja: ____________________________ Yritys: _________________________________________ 

Jäsenkoodi osoitetarrasta + 603300 (=viiteosa) Seuralaisen nimi: ________________________________ 

______________________________________ Jäsen  (    )         Veteraani  (    )      Opiskelijajäsen  (    ) 

MAJOITUS, Sokos Hotel Alexandra

Valitse yö(t) yö 13.10. yö 14.10. €/vrk/hlö yht. € 
1-hengen huone (     ) hlöä (     ) hlöä 75 € / vrk / hlö      (     ) vrk  ________ € 
2-hengen huone (     ) hlöä (     ) hlöä 45 € / vrk / hlö      (     ) vrk  ________ € 
1 hh veteraani/opiskelija (     ) hlöä (     ) hlöä 70 € / vrk / hlö      (     ) vrk  ________€ 
2 hh veteraani/opiskelija (     ) hlöä (     ) hlöä 43,50 € / vrk / hlö (     ) vrk  ________€ 

    Yhteensä _________€ 

RUOKAILUT, Sokos Hotel Alexandra

13.10. klo 17:00-21:00 Illallinen, noutopöytä 18 €   (    ) kpl yht.       _________ € 
14.10. klo 11:00-11:30 Vuosikokouskahvi 0 €   (    ) kpl yht.                      0  € 
14.10. klo 11:30-17:30 Kokous-/seuralaispaketti- sis. buffet-lounaan 
 ja iltapäiväkahvin 30 €   (    ) kpl yht.       _________ € 
14.10. klo 19:00 Juhlaillallinen, alko 65 €   (    ) kpl yht.       _________ € 
14.10. klo 19:00 Juhlaillallinen, vesi 45 €   (    ) kpl yht.       _________ € 

   Yhteensä __________€

SAUNAT, Sokos Hotel Alexandra

14.10. klo 17:00-19:00 (    ) hlöä, naiset (    ) hlöä, miehet 

TEHDASVIERAILUT 14.10

Ryhmä 1: Metso Paper Oy, Jyväskylä ja Metso Foundries Jyväskylä Oy 
klo 8:45-11:15 (    ) hlöä 
Ryhmä 2: Toivakan Mallinnus Oy 
klo 8:45-11:15 (    ) hlöä 

BUSSIKULJETUKSET

Hotelli-MP/MFJ-Hotelli  (     ) hlöä   Hotelli-Toivakka-Hotelli  (     ) hlöä 

ESITELMÄTILAISUUS, Sokos Hotel Alexandra

14.10. klo 13:30-16:30 (    ) hlöä 40 € / hlö Yhteensä. __________€ 

SEURALAISOHJELMA 14.10

klo 13:30-16:30 sis. kuljetukset, kiertokäynnin Vaajakoskella (     ) hlöä  

ERIKOISTOIVOMUKSET (huonetoveri, ruokarajoitukset ym.)

Päiväys __________ Allekirjoitus ___________________ Kaikki yhteensä   ___________€ 

Palautathan tämän lomakkeen 26.09.2005 mennessä postitse Metso Foundries Jyväskylä Oy, Pipsa Pohjavirta, 
PL 342, 40101 Jyväskylä. Voit myös faksata lomakkeen MFJ:n faksiin 020 482 6705 tai käyttää 
sähköpostiosoitetta pipsa.pohjavirta@metso.com.

Kaikki maksut on suoritettava SVY:n tilille Nordea 101230-73211 viimeistään maanantaina 26.09.2005.
Maksuviite muotoa abcde603300, jossa abcde on jäsennumerosi, jos et jostain syystä löydä jäsennumeroasi, 
käytä sitten viitteenä numerosarjaa 603300.  Varauksesi on voimassa, kun sekä maksu että ilmoittautuminen 
ovat saapuneet määräaikaan mennessä. Lisätietoja antavat Metso Foundries Jyväskylä Oy, Margit 
Jääskeläinen puhelin 020 482 6716, margit.jaaskelainen@metso.com ja Pipsa Pohjavirta puhelin 020 482 6701. 
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1   YLEISTÄ   

Teollisuuden suhdanteet piristyivät toimintakautena selväs-
ti, joka näkyi valimoteollisuudessamme tilauskannan vah-
vistumisena sekä investointeina.  Keväällä 2005 oltiinkin jo 
kokonaistuotantomäärissä mitattuna kapasiteettien ylärajoil-
la. Raaka-aineiden, etenkin teräsromun, hintataso laski 
toimintakauden loppupuolella aiemmista huippulukemista 
siedettävämmälle tasolle, joskin tuleva syksy on edelleen 
kysymysmerkki.

Yhdistyksemme merkittäviä tapahtumia toimintavuonna 
olivat vuosikokous Porissa, opintopäivät Ikaalisten kylpy-
lässä sekä ulkomaan opintomatka Tsekin tasavaltaan.  Vuo-
sikokous 2004 toteutettiin yksipäiväisenä ja se onnistui 
erinomaisesti Componenta  Pori Oy:n henkilökunnan junai-
lemana. Valimoviestin ilmoitusmyynti kasvoi toimintakau-
della noin 30% samalla kun lehden taloudellinen tulos 
muuttui lievästi positiiviseksi. Toimintavuoden lehtien yh-
teenlaskettu sivumäärä oli 208 sivua.  Jäsenhakulomaketta 
ajanmukaistettiin ensimmäisen kerran yhdistyksen histori-
assa, sillä kaksi suosittelijaa jätettiin hakupaperista kokonaan 
pois.  Tämä oli onnistunut päätös, sillä nuoret jäsenet tah-
tovat yksinkertaisia hakumenettelyitä.  

Yhdistyksen toiminta sai valtakunnallista julkisuutta 
keväällä 2005 kun Teollisuuden Näytelehti julkaisi neljäsi-
vuisen artikkelin yhdistyksen toiminnasta otsikolla ”Suomen 
Valimotekninen Yhdistys kouluttaa aktiivisesti jäsenistöään 
2000 -luvulla”. Artikkelissa kerrotusta koulutustoiminnasta 
saatiin myönteistä palautetta ja artikkeli omalta osaltaan 
auttaa varmuudella jäsenhankinnassamme.

Yhdistyksen taloudellinen tulos päätyi edelleen tappiol-
liseksi, ja suurimmat poikkeukset verrattuna budjettiin olivat 
asiamiesvaihdoksesta johtuneet kulut, kuten loppuvuonna 
2004 kahden asiamiehen päällekkäisyys ja uuden asiamiehen 
työvälineiden hankinta (mm. kirjoitin, telefax, puhelin, 
konttoritarvikkeet).

2  VUOSIKOKOUS 2004 JA HALLITUKSEN TOIMINTA

Yhdistyksen 57. vuosikokouksessa Porissa toimi puheen-
johtajana isäntien Componenta Pori Oy:n Jouni Valovuo ja 
sihteerinä asiamies Kari Seppälä. Pöytäkirjan tarkastajiksi 
& ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Porri ja Mikko Tervamä-
ki. Hallitukseksi valittiin vaalilautakunnan ehdottama, 
seuraava kokoonpano: Puheenjohtaja: Mika Valtonen.  Jä-
senet: Pasi Mäkinen, Hannu Jylhä, Ilkka Rytky ja Markku 
Eljaala. Varahenkilöt jäsenille vastaavasti: Marko Riihinen, 

vuosikokous

SVY:n Toimintakertomus vuodelta 2004–2005

Matti Leino, Pirjo Virtanen ja Veli Vehmaa. Tilintarkasta-
jiksi valittiin edelleen vaalilautakunnan ehdottamat Mikael 
Paul ja Lars-Henrik Nybergh sekä varalle Keijo Rantala ja 
Robert Kajander. Vaalilautakuntaan valittiin Juhani Orkas 
puheenjohtajaksi ja jäseniksi Jorma Saario, Jari Paulasuo ja 
Carl-Johan Nybergh. Asiamieheksi hallitus oli kutsunut 
Olavi Pihan vuodenvaihteessa 2004 / 2005 asiamiehen 
tehtävät jättävän Kari Seppälän tilalle. Vuosikokouksen 
juhlatoimikunta oli taas kerran onnistunut hienosti järjeste-
lyissään, lämpimät kiitokset siitä heille. 

Järjestäytymiskokouksessaan marraskuussa uusi hallitus 
valitsi varapuheenjohtajaksi Pasi Mäkisen ja sihteeriksi 
yhdistyksen asiamiehen Olavi Pihan. Hallitus kokoontui 
neljä kertaa; marraskuu 2004 Metso Foundries Jyväskylä 
Oy, helmikuu 2005 Ikaalisten Kylpylä, toukokuu 2005 
Metso Lokomo Steels Oy ja elokuu 2005 Metso Foundries 
Jyväskylä Oy. Hallituksen kaikkiin kokouksiin kutsuttiin 
hallituksen varajäsenet ja puheenjohtajat koulutustoimikun-
nasta, ulkomaan toimikunnasta ja lehtitoimikunnasta sekä 
mallijaoston edustaja Kari Pohjalainen ja SVY:n edustaja 
Matti Johansson Suomen valimomuseosäätiön hallituksesta.

3   JÄSENISTÖ

Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä kasvoi komeasti ja toi-
mintakauden päättyessä jäsenten määrä oli 796.  Nettokas-
vu oli 38 uutta jäsentä, jollaisiin kasvulukuihin päästiin 
viimeksi yhdistyksen 50 -vuotisjuhlavuonna.  Käytännössä 
ehdittiin myös todeta oikeaksi hallituksen helmikuinen 
päätös poistaa suosittelijoiden käyttö; näin on nuorten ja 
valimouraa aloittelevien henkilöiden helpompi tulla mukaan 
aktiiviseen toimintaan. Uusien jäsenten kotiutumista jouk-
koomme on helpotettu postittamalla heille edellisiä Valimo-
viestejä, säännöt ja yhdistyksemme 50 –vuotiskirja.

Yritysjäsenten määrä on käytännössä pysynyt ennallaan, 
ollen tilikauden lopussa 30.

  Henkilöitä   Jäseniä     Nuorempia   Vanhempia     Yrityksiä

Jäsenistö 
15.8.2005     796  699    19       98             30
Jäsenistö  
13.8.2004    758  634     15     116              31
Uusia             66            62                4                  0                     0
Eronneet        23           10                 0                13                     1
Kuolleet           5              0                 0                  5
Muutos       38            52                4               -18                   -1     
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4   TOIMIKUNTIEN TOIMINTA 

4.1 Koulutustoimikunta 

Opintopäivät pidettiin 10.-11.02.2005 Ikaalisten Kylpyläs-
sä.  Koulutuspäivien teemaksi oli koulutustoimikunta va-
linnut ”Romurallia Sulatossa”, jonka takaa löytyi 11 kappa-
letta luentoja mm. seuraavista aiheista: sulatto, sulattaminen, 
sulamateriaalin laadukas hallinta, sulatusuunit, senkat, romun 
saatavuus, romupanosten käyttömahdollisuudet, alumiinin 
sulakäsittely, EU:n uudet työturvallisuusmääräykset valu-
sankojen suunnitteluun ja määräaikaishuoltoon ja uudet 
tulenkestävät materiaalit. Luennoista puolet oli suomalaisten 
asiantuntijoiden pitämiä ja toiset puolet luennoitsijoista 
tuli Ruotsista, Tanskasta, Saksasta ja Englannista. Kaikki 
jaettu luentomateriaali on käännetty suomeksi dipl.ins. 
Paavo Tennilän toimesta.  Valmiiksi käännetyt muistiinpanot 
helpottivat asian omaksumista.  Koulutuspäivä jatkui illal-
lisella, jonka aikana sitten kurssilaiset saattoivat tehdä tut-
tavuutta luennoitsijoiden ja muiden osallistujien kesken. 
Osallistujia luennoitsijat mukaan lukien oli 59, joten osal-
listujatavoite ja taloudellinen tavoite saavutettiin.  Asiamies 
työsti luentomateriaalin kirjan muotoon tapahtuman jälkeen 
ja sitä oli saatavana rajattu määrä koulutuspäivien jälkeen.

Kiintoisa valimovierailu suuntautui Purso Oy:n sulattoon 
Ikaalisissa, jossa kurssilaiset seurasivat, miten sulasta alu-
miinista valmistetaan aihioita toisen Purson tehtaan tarpei-
siin. Vierailun isäntä oli Purso Oy:n sulaton päällikkö Jouni 
Hirvijoki, joka myös liittyi yhdistyksemme jäseneksi.

Koulutustoimikunnan vetäjä oli Juhani Orkas ja jäsenet 
Heimo Laakso, Kim Laine, Kari Pohjalainen, Marko Riihi-
nen, Pekka Salonen, Kari Seppälä ja Olavi Piha.

      
4.2 Ulkomaan toimikunta

Ulkomaan opintomatka suuntautui Tsekin tasavaltaan 09.-
13.04.2005.  Matkaan varattu kiintiö tuli täyteen myydyksi, 
kiinnostusta jäsenistössämme oli siis näiden Euroopan 
kasvavien talouksien valimoteollisuutta kohtaan.  Matka 
alkoi sunnuntaina tutustumisella Prahaan, johon matkalaisia 
tutustutti erinomainen opas, Thomas. Tämä järjestely sai 
paljon kiitosta osakseen. Varsinaisessa valimoihin suuntau-
tuneessa tutustumisohjelmassa oli kaksi rautavalimoa ja 
kaksi teräsvalimoa.  Matkaohjelmassa ollut tarkkuusvalimo 
ilmoitti juuri matkan alussa, että vierailua ei voi heille to-
teuttaa.  Matkalaiset vierailivat myös Brnon Teknillisen 
Korkeakoulun Valimolaboratoriossa.  Siellä luentoa pitänyt 
professori Milan Horacek kertoi Tsekin tasavallan valimo-
teollisuudesta, valimoliitosta ja Tsekin tasavallan valimo-
teknillisestä Yhdistyksestä sekä tietysti oluen kulutuksesta 
maassaan, jossa ovat maailman ykkösiä.  Vierailun aikana 
saimme myös tietää, että Tsekin tasavallan valimotekninen 
yhdistys suunnittelee tutustumismatkaa Suomeen vuoden 
2006 aikana.  Toivotimme heidät tervetulleeksi maahamme 
vastavierailulle.

 Mukana opintomatkalla oli 38 yhdistyksemme jäsentä, 
joten matkan taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Ulkomaan 
toimikunnan kokoonpano oli: Carl-Johan Nybergh. 

4.3 Lehtitoimikunta

Valimoviesti ilmestyi neljä kertaa, aina kolmella jaollisena 
kuukautena.  Neljä lehteä vuodessa on vähimmäismäärä 
julkaisukertoja, jolloin yhdistys saa maksaa painokustan-
nukset ilman arvonlisäveroa. Valimoviesti kokonaisuudes-
saan on ollut jäsenistön ja kaikkien muidenkin vapaasti 
luettavana yhdistyksen kotisivuilla.  Tästä käytännöstä on 
käyty sisäistä keskustelua. Toimintavuonna saatiin jäsen-
lehden taloudellinen tuotto kääntymään positiiviseksi. 

Lehtitoimikunnan kokoonpano oli: Carl-Johan Nybergh 
puheenjohtaja, Mika Valtonen päätoimittaja, Kari Seppälä/
Olavi Piha toimitussihteeri, Paavo Tennilä ja Ole Krogell 
tekniset toimittajat ja Kaisa Ahomaa-Krogell taittaja. Pai-
notyöt on hoidettu Painojussit Oy:ssä Keravalla. Valimo-
viestin vakiokirjoittajat ovat pitäneet toimintavuonna hyvää 
kirjoitusvauhtiaan yllä ja olleet joka lehdessä pyyteettömäs-
ti ponnisteluissa mukana. Paavo Tennilä kirjoitti referaatte-
ja Giesserei -lehdestä, Antti Valonen keräsi ja julkaisi 
vanhoista arkistoista Reino Luodon valimokaskuja sekä 
Arvo Huisko on hauskuuttanut lukijoita jokaisen lehden 
takakannessa olevalla valimoaiheisella piirroksella. Näiden 
ja monien muiden henkilöiden työpanoksella lehtitoimikun-
ta toteaa, että toimintavuoden lehtien yhteenlaskettu sivu-
määrä on rikkonut 200 sivun rajan ensimmäisen kerran ollen 
208 sivua.  Matrikkelinumeroa eikä GIFA -erikoisnumeroa 
toimintavuoden lehtiin ei sisältynyt.

4.4 Mallijaosto

Mallijaoston kolmastoista toimintavuosi oli aktiivinen. 
Mallijaoston puheenjohtajana toimi Mikko Ojanen ja sih-
teerinä Kari Pohjalainen. Mallijaostoon kuuluivat lisäksi: 
Lauri Hurme, Veijo Karttunen, Kari Lehto ja Janne Vartama. 
Mallitoimikunta kokoontui kaksi kertaa toimintakauden 
aikana. 

Mallijaosto toi vuoden aikana eri yhteyksissä huolensa 
siitä, että valimoilla on nyt hyvin tilauksia, mutta tästä ti-
lausmäärästä saapuu vähän uutta mallinvalmistusta malli-
veistämöihin. Asiakkaiden tilaukset siis kohdistuvat nykyi-
siin volyymimalleihin eikä uusia tuotteita tule tuotantoon.  
Pitkällä aikavälillä tällainen asiantila tietysti tuo vaikeuksia 
koko valimoteollisuudelle ja valimomme ajautuvat toimit-
tamaan pienehköjä määriä varaosia nykyisistä volyymimal-
leista. Asiakkaiden, siis valimoiden, työtilanteet vaihtelevat 
paljon ja tästä seuraakin malliveistämöille tarvetta laajentaa 
omaa asiakaskuntaansa, jotta vältetään mallitöiden äkillinen 
loppuminen, kun ollaan vain yhden asiakkaan varassa.

4.5  Perinnetoiminta

Karkkilan kaupungin kanssa on edelleen jatkettu keskuste-
luja valimo- ja työläismuseon toiminnan yhdistämisestä ja 
tällä tietämällä toteutus tapahtuu vuoden 2006 alussa. Mu-
seoiden yhdistämisen takana ovat valtion toimet supistaa 
pienten museoiden tukemista. Yhdistyksen edustajina Suo-
men Valimomuseosäätiön hallituksessa olivat Matti Johans-
son ja Paavo Tennilä.   FM Janne Viitala hoiti valimomuse-
on amanuenssin virkaa toimintavuonna.

Jatkuu
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5   MUU YHDISTYKSEN TOIMINTA

5.1  Yhdistyksen nimi

Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteri -osaston 
apulaisjohtajan kanssa asiamies on neuvotellut yhdistyksen 
nimestä.  Saadun lausunnon mukaan yhdistyksen nimen 
nykyaikainen, suositeltava muoto on: Suomen Valimotek-
ninen Yhdistys ry, Finlands Gjuteritekniska Förening rf.  
Hallitus piti yksimielisesti nimen nykyaikaista muotoa hy-
vänä ja siirtymistä siihen perusteltuna.  Hallitus päätti 
suositella nimen uudistamista vuosikokoukselle.

5.2  Yhdistyksen kotisivut

Yhdistys hankki Valimoinstituutilta käytännössä kaiken 
sivujen ylläpitoon tarvittavan palvelun; levytilan, varmuus-
kopioinnin, sähköpostien ylläpidon, editointiohjelman 
käyttölisenssin, opastus- ja neuvontapalvelun jne.  Vain 
nimipalvelin oli sijoitettuna toiselle operaattorille.  Sivujen 
ulkonäköasiat tarkistettiin sivu sivulta sekä toiminta- ja ta-
pahtumakalenteri saatettiin ajan tasalle.  Mainostilan mark-
kinointi aloitettiin ja se tuottanee tuloksia seuraavina toi-
mintakausina.

5.3  Yhdistyksen taskuesite

Hallitus päätti helmikuun kokouksessaan aloittaa yhdistyk-
sen taskuesitteen valmistamisen.  Projektiryhmäksi valittiin 
hallituksessa puheenjohtaja ja asiamies.  Yhdistyksemme 
jäsen Pertti Tyrkkö kuunteli Paavo Tennilän ohjeistusta ja 
valmisti kahdeksansivuisen taskuesitteen, joka oli jaossa 
Valun Käytön Seminaarissa huhtikuun alussa.  Tämä sadan 
kappaleen esipainos tehtiin digitekniikalla ja sen tarkoitus 
oli kerätä kommentteja ja parannusehdotuksia varsinaista 
painosta varten. Esite sai hyvän, jopa kiittävän vastaanoton 
ja jonkin verran hyviä parannusehdotuksia. Paavo Tennilä 
on alkukesän aikana kääntänyt tekstit saksaksi ja englannik-
si.  Korkeatasoinen taskuesite valmistuu kolmella kielellä 
lokakuussa 2005 ja on tiettävästi yhdistyksen ensimmäinen 
laatuaan.

5.4.  Jäsenkysely

Jäsenistölle varattiin vaikuttamisen paikka Valimoviesti 
1/2005 numerossa sekä yhdistyksen kotisivuilla.  Hallitus 
halusi kuullayhdistyksen jäsenten toiveita ja ehdotuksia mm. 
vuosikokouskäytännön ja koulutuksen suhteen.  Vastannei-
den kesken arvottiin arvokas valimoaiheinen kirjapalkinto, 
juuri ilmestynyt Gjuteriteknik -kirja.  Vastausaktiivisuus 
palkinnosta huolimatta jäi alhaiseksi ja hallitus sai yhteensä 
6 vastausta netin kautta, joista puolet oli hallituksen jäsenten 
vastauksia.  Näin pienen vastausaktiivisuuden perusteella 
ei luotettavia johtopäätöksiä jäsenistön mielipiteistä voi 
tehdä.  Kyselyn tulokset kuitenkin purettiin hallituksessa ja 
annettiin tiedoksi vuosikokous 2005 valmistelua suoritta-
valle juhlatoimikunnalle, joka on mahdollisuuksien mukaan 
ottanut näitä mielipiteitä huomioon. Kotisivujen kautta ta-
pahtuva kysely on koodauskuluiltaan kallis, josta syystä 
hallitus teki päätöksen siirtyä ”manuaaliseen mielipideky-

selyyn”, tarkoittaa, että yhdistyksen tilaisuuksissa jaetaan 
kysymykset paperilla ja näin saadaan ainakin paikalle saa-
puneiden mielipide tarkemmin ja ilman kustannuksia sel-
ville.

5.5. Valun Käytön Seminaari 2005

Teknologiateollisuus ry:n järjestämässä Valun  Käytön Se-
minaarissa oli SVY:llä ensimmäistä kertaa oma osasto ilta-
tilaisuudessa.  Tapahtuma osoittautui erinomaiseksi tavaksi 
hankkia jäseniä ja saada valimoalan ihmisiä kiinnostumaan 
yhdistyksemme toiminnasta.  Yhdistykselle saatiin yhden 
illan aikana 15 uutta jäsentä. Yllättävää oli, että 2/3 osallis-
tujista ei ollut yhdistyksemme jäsen, joten tulevaisuutta 
ajatellen, tässä tilaisuudessa on paljon potentiaalisia yhdis-
tyksemme jäseniä.  Valun Käytön Seminaari 2005 piedettiin 
Hämeenlinnassa, Aulangolla 07.-08.04.2005 ja paikalla SVY:
tä edustivat Mika Valtonen, Paavo Tennilä ja Olavi Piha.  
Teknologiateollisuuden vapaapaikoilla tilaisuuteen osallis-
tuivat kaksi viimeksi mainittua ja Mika Valtonen oli paikal-
la työnantajansa lähettämänä.

5.6. Paavo Tennilä rahasto, apurahat

Paavo Tennilä -rahaston stipendihakemuksia tuli 6 kappa-
letta. Stipendejä myönnettiin 4 kappaletta yhteisarvoltaan 
3.288 e.  Stipendin saajat olivat: 1) Tampereen Ammatti-
opiston Hervannan koulun valumallivalmistaja -linjan paras 
oppilas 200 e, 2) toukokuussa 2005 tehtävään valumallien 
valmistajien Ruotsin opintomatka 988 e, 3) CAEF:n opin-
tomatkan kuluista 1.900 e ja 4) 200 e hyvin suoritetusta 
valimoalan opiskelusta valaja 3-luokan oppilaalle. Yhdistys 
myönsi suuruudeltaan 1000 e apurahan Kari Pohjalaiselle 
yhdistyksen ulkomaan opintomatkaa varten ja samalla 
edellyttäen, että hän kirjoittaa Valimoviestiin matkaselos-
tuksen yhdessä asiamiehen kanssa.

6  YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TILANNE

Yhdistyksen toimintavuosi päätyi negatiiviseen -15.749 e:
n tulokseen, mikä alittaa selvästi budjetin. Tämä on osaltaan 
seurausta yhdistyksen asiamiesvaihdoksen mukanaan tuo-
mista kertaluonteisista laiteinvestoinneista sekä asiamies-
konnttorin muutosta Keski-Suomeen. Tase päätyi summaan 
66.943,78 e, kun se edellisen kauden päätyessä oli 56.772,46 
e. Rahavaroja per 30.06.2005 on 9.835,33 e, kun edellisenä 
vuonna vastaava summa oli 21.490,93 e. Rahavarojen niuk-
kuuteen vaikuttaa mm. jäsenistöltä saamattomat jäsenmak-
sut, suuruudeltaan noin 7.000 e.

Hallitus ehdottaa vuosikokoukselle tilikauden tappion 
kirjaamista voitto/tappiotilille.

SVY:n hallitus
18.08.2005
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ANTON hiiletysgrafi itti

BREFI suodattimet raudalle

CAPITAL induktiouunien vuoraus- ja
 senkkamassat

S&B Perlite kuonansidonta-aine

COGEBI induktiouunien eristemikaniitti

DURRANS hiiletysgrafi itti ja petrolikoksi

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

TURK valu- ja kuonakauhat

FOUNDRY SERVICE 
 valusangot

INDUCTOTHERM
 induktiosulatusuunit

BORDEN ALPHASET ja
 BETASET -sideaineet

BSSP hartsattu kuorimuottihiekka

DURRANS peitosteet, peitoste-
 sekoittimet ja    
 valutuslaitteistot

S&B bentoniitit ja hiililisäaineet

INTERMET eksotermiset ja eristävät 
 syöttöholkit ja peiteaineet

KARL SCHMIDT keernapallit

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

AXMANN hiekansekoittimet
 peitosteiden valutuslaitteet

FAT kaavauslaitteet,
 hiekansekoittimet,
 hiekan elvytyslaitteet ja 
 pneumaattiset siirtolaitteet

OMEGA hiekansekoittimet
 keernatykit
 hiekan elvytyslaitteet

EIRICH tuorehiekan sekoittimet

DISA   hiekkalaboratoriolaitteet

METABRASIVE  teräshiekat ja lankakatkot

WASHINGTON MILLS
 alumiinioksidit

CLANSMANN käsittelymanipulaattorit

DISA   sinkopuhdistuskoneet,
 katkaisukiilat

SCHENCK tyhjennystäryrännit ym.

RESAU PU-hartsit, kitit, mallilakat  
 ja irrotusaineet

KRAUSS ilmanpoistonippelit
 ohjausnastat

LANGER mallikirjaimet

ZIMMERMANN mallityöstökoneet

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

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

LUX - Metallurgia

LUX - Kaavaus

LUX - Mallinvalmistus

LUX - Puhdistus
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1 Yleistä  

Tulevalla toimikaudella jatketaan jo aloitettua, suunnitel-
mallista yhdistyksen tunnettavuuden lisäämistä, joka antaa 
tulosta myös yhdistyksen jäsenlehden, Valimoviestin ilmoi-
tusmyynnin kasvuun. Taloudessa pyritään saavuttamaan 
nollatulos hinnoittelemalla tuotokset edellisvuosia paremmin. 
Jäsenmaksujen lähettämistä, maksujen seurantaa ja karhua-
mista tehostetaan ja nopeutetaan.

Yhdistys jatkaa toimintaansa sääntömääräisen vuosiko-
kouksen, opintomatkojen, koulutuspäivien yms. toiminnan 
muodossa. Vuoden 2006 keväällä tehtävä ulkomaan opin-
tomatka antanee oman positiivisen vaikutuksensa tulokseen. 
Jäsenhankintaa tehostetaan edelleen sekä henkilö- että yri-
tyspuolella.

Erityistä huolta hallitus ja myös jäsenistö kantaa uusien 
jäsenten aktiivisesta mukaantulosta.  Parhaiten se onnistuu 
ottamalla heidät heti mukaan toimintaan, toimikuntiin ja 
kokousten järjestelyihin.  Jäsenkollegoiden yhteydenotot ja 
esimerkiksi kirjallisen materiaalin jakaminen yhdistyksem-
me toiminnasta ovat avainasemassa, kun uusi jäsen miettii 
omaa rooliaan tässä toiminnassa.

2 Opintomatkat 

Ulkomaan toimikunnan suunnittelema opintomatka suun-
tautuu alkavana kautena Saksaan ja Hollantiin, jossa meillä 
on jo nyt tiedossa todella mielenkiintoiset vierailukohteet. 
Matkalle odotetaan osallistuvan maksimimäärä, eli noin 40 
jäsentä.

3 Koulutustoiminta 

Koulutustoimikunta kokoontuu marraskuussa suunnittele-
maan opintopäiviä, jotka perinteiseen tapaan pidetään hel-
mikuussa.  Kokouspaikka ei tätä kirjoitettaessa ole selvillä, 
se selviää hotelli- ja kokouspaikkojen tarjouksien perusteel-
la. Koulutuspäivien teema on valunsuunnittelu, mallinval-
mistus, valumallien materiaalit, pikamallinnus, malliton 
kaavaus ja yleensä aiheet, jotka liittyvät valunsuunnitteluun 
ja valumallinvalmistukseen.  Opintopäiville on tarkoitus 
saada reilut 10 esitelmää ja osallistujien tavoitemäärä on 
60. 

SVY:n toimintasuunnitelma 
kaudelle 2005-2006

4 Julkaisutoiminta 

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

Ilmoitushankinta sekä laadukkaat artikkelit ovat edelleen 
lehden tärkeimmät painopistealueet. Toimituksessa jatkaa 
tuttu entinen kokoonpano. 

Valimoviestin nettiversio julkaistaan SVY:n kotisivuilla, 
joita kehitetään edelleen.  Suunnitelmissa on sijoittaa sinne 
uusia ikoneita, joista käy selville esimerkiksi asiamiehellä 
myynnissä oleva kirjallinen materiaali, pinssit yms. pienta-
varat.  Jäsenistöä kannustetaan keskusteluun kotisivujen 
kautta.

SVY:n taskuesitettä, joka on painettu kolmella kielellä, 
jaetaan kotimaisissa ja ulkomaisissa tapaamisissa ja koko-
uksissa, näin saadaan yhdistykselle tunnettuutta ja sitä 
kautta myös uusia jäseniä.

5 Mallijaosto 

Mallijaoston toiminta jatkuu aktiivisena vanhaan malliin. 
Opintomatkaa saksalaisiin valimoihin ja niiden malliveis-
tämöihin odotetaan. 

6 Perinnetoiminta

Valimomuseosäätiön hallituksessa jatkavat Paavo Tennilä 
ja Matti Johansson.

7 Paavo Tennilä -rahasto

Paavo Tennilän Rahastosta jaetaan stipendejä hallitukselle 
tammikuun loppuun mennessä esitettyjen anomusten poh-
jalta. 

8    Muuta

Seuraava vuosikokouspaikkakunta ratkennee Jyväskylän 
58. vuosikokouksessa 

SVY:n hallitus
18.08.2005

vuosikokous

Opintomatka 2006

Componentan ylin johto on vastannut myöntävästi SVY:n 
tiedusteluun mahdollisuudesta vierailla Keski-Eurooppaan 
opintomatkallaan Componentan Weertin ja Heerlenin vali-
moissa. Alustavat varaukset on nyt tehty viikolle 20/06. 
Matkatoimisto BTI Nordicin tekemän selvityksen perusteel-
la olemme todenneet, että edullisinta olisi lentää 15.5.06 
Helsingistä Düsseldorfi in Finnairin aamukoneella ja palata 

Amsterdamin kautta Helsinkiin 17.5.06 Finnairin iltako-
neella.

Tarkoituksena on laatia tarkempi matkaohjelma siten, 
että siitä voidaan ilmoittaa SVY:n lokakuun vuosikokouk-
sessa. Varsinainen matkatarjous tehdään Valimoviestissä 
4/2005 ja ilmoittautuminen matkaan tulisi tehdä BTI Nor-
dicin matkatoimistoon ennen tammikuun loppua 2006.

terveisin  Ulkomaantoimikunta
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50 vuoden takaa
• asiamiehen poiminnat

Sarjojen suuruudet 
automaattikaavauksessa

On yleinen käsitys, että automaatti-
kaavaus olisi taloudellisesti kannatta-
vaa vain sellaisissa tapauksissa, joissa 
jatkuvasti valmistetaan samaa valukap-
paletta suurissa sarjoissa.  Viime aikoi-
na valmistetut kaavauskoneet ovat 
kuitenkin suunniteltu siten, että niissä 
mallinvaihto on suhteellisen nopea 
toimitus, joten pienetkin sarjat voidaan 
niissä kaavata.  Ehdoton edellytys 
kuitenkin on, että mallilaattojen koos-
sa on suoritettu hyvin pitkälle mennyt 
standardisointi, sillä kehysten vaihto 
automatisoidussa järjestelmässä vaati-
si liian paljon aikaa.  Lisäksi on malli-
en oltava sellaisia, että ne soveltuvat 
automaattikaavaukseen.  Niissä ei saa 
olla jyrkkiä päästöjä eikä suuria kor-
keuseroja tai korkeita polvanoita.

(Konepajamies nro 11, 1955.  
”Automaattikaavaus” 

dipl.ins.
 E. Autere, Högforsin Tehdas, Karkkila)

Loppusanat

Automatiikka valimoissa on vielä 
hyvin nuori käsite, mutta se on jatku-
vasti saamassa yhä enemmän merki-
tystä.  Valimoteknillisen kehityksen 
käyrä lienee tällä hetkellä jyrkimmäs-
sä nousussa kuin koskaan aikaisemmin.  
Täysin mekanisoitu valimo, joka tähän 
asti on ehkä edustanut valimoalan 
huippua, on uusimman kehityksen 
valossa jo vanhanaikainen.

(Konepajamies nro 11, 1955.  
”Automaattikaavaus” 

dipl.ins. 
E. Autere, Högforsin Tehdas, Karkkila)

Terästuotantomme ennätyslukuihin

Maamme talouselämässä oli monessa suhteessa havaittavissa suotuisaa 
kehitystä viimeksi kuluneen vuoden aikana.  Tämä koskee osaksi myös 
metalliteollisuuttamme, kuten sulattojen ja valssilaitostemme tuotanto-
tilastot osoittavat.

Raakateräksen tuotannon eri aloilla saavutettiin huomattavia lisäyk-
siä. Niinpä teräsvalanteiden tuotanto vuonna 1954 saavutti 166 000 
tonnin rajan, mikä merkitsee 20 % lisäystä edelliseen vuoteen ja samal-
la uutta tuotantoennätystä aikaisemman ollessa 141 000 tonnia vuodel-
ta 1952.

Teräsvalua tuotettiin myös ennätysmäärä, 11 300 tonnia, joten raa-
kateräksen kokonaistuotannossa päästiin 177 000 tonnin määrään, 
jossa on kasvua edellisestä ennätyksestä 17 %.

Ennätysten sarja ei kuitenkaan pääty vielä tähän, sillä yhtä hyviin 
tuloksiin on päästy valssattujenkin terästuotteiden suhteen.  Näiden 
osalta ylitettiin viime vuonna ensimmäisen kerran 150 000 tonnin raja, 
mikä on peräti 26 % edellisen vuoden tuotantoa suurempi.  Mainittakoon 
vielä, että betoniteräksen tuotanto kaksinkertaistui edelliseen vuoteen 
verrattuna, ja onkin maamme sen suhteen jo täysin omavarainen.

Konepajamiehen kannalta on tietenkin toivottavaa, että tällainen 
suuntaus jatkuisi metalliteollisuuden kohdalla entistä leveämmällä 
rintamalla.

(Konepajamies nro 3, 1955)

Jälkeenpäin voidaan todeta, että Konepajamies -lehden toive terästeol-
lisuuden kasvusta toteutui.  Tonnien vertailu ei ole helppoa eikä ehkä 
kovin järkevääkään, koska teräslaadut ovat muuttuneet ja kehittyneet 
suuresti.  Joitakin suuntaa antavia laskelmia voidaan tuotantomääristä 
kuitenkin tehdä.  Rautaruukin, jota siis ei ollut olemassa artikkelin 
kirjoittamisen aikana, tuotanto on karkeasti 4 500 000 tonnia terästä, 
joten yksistään tämän yhden yrityksen tuotanto on nyt noin 30 -kertai-
nen verrattuna vuonna 1954 saavutettuun koko maan tuotantoennätyk-
seen. 

Teräsvalimoiden tuotantomäärä on pysynyt viimeiset 50 vuotta 
käytännössä ennallaan.  Vuoden 1954 ennätyslukua vastaavat luvut 
olivat todellisuutta vuosina 1984 ja 1991.  Nyttemmin teräsvalimoiden 
tuotantomäärä Suomessa on noussut tasolle 17 000 tonnia. Tähän ke-
hityskulkuun tarjotaan selitykseksi sitä, että pallografi ittirautalaadut ja 
valujen tarkentuneet lujuuslaskentamenetelmät ovat syöneet teräsvalun 
mahdollisen kasvun.   Mutta onko tätä asiaa Suomessa tai muualla 
maailmassa tutkittu; onko tarjottu selitys oikein?

Artikkelista voidaan myös mukavasti nähdä, että silloiset terästeol-
lisuuden kasvuprosentit olivat aina vähintään kaksinumeroisia, neljän-
neksen kasvu oli tavallista, ellei sitten koko tuotanto kaksinkertaistunut.  
Tällaiset kasvuluvut eivät ole enää kypsässä vaiheessa olevalle teräste-
ollisuudelle mitenkään mahdollisia, nämä kasvuprosentit ovat nyt 
tyypillisiä kännykkä- ja IT -alan yrityksille.  Mitenkähän mahtavat 
kasvuprosentit muuttua seuraavan 50 vuoden aikana? Pitäisikö toivoa 
IT -alan kasvun jatkuvan, kuten Konepajamiehessä toivottiin terästuo-
tannon kasvua vuonna 1955?
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Poimintoja 
Giesserei-lehdestä 
29. jakso   

 Paavo Tennilä 

maailmalta

Valuosia 
BMW-moottoripyörässä

Giesserei-lehden numerossa 4/2005 
kerrottiin uudesta BMW-moottoripyö-
rästä K 1200 S, kuva 1. Pyörän moot-
torin teho on 123 kW (167 hv) ja sen 
maksimi vääntömomentti on  130 Nm 
kierrosluvulla 8250 r/min. Kardaani-
vetoinen pyörä on kevyt, vain 248 kg. 
Nelisylinterinen moottori kuuluu ke-
vyimpiin tilavuusluokassaan. Sen 
massa on 81,3 kg kytkin ja vaihteisto 
mukaan luettuna. Kokilliin valetun 
sylinterilohkon jakotaso on pystysuora. 
Sylinteripinnat on pinnoitettu kulumis-
kestävällä nikkeli-pii-dispersiolla. 
Moottorin alaosa, johon vaihteisto on 
kiinnitetty, on lujasta alumiiniseokses-
ta painevalettu. Pyörän runko on val-
mistettu sisäpuolisella paineella muo-
vatuista levyosista, puristetuista tan-
goista sekä kokillivaluosista. Etu- ja 
takahaarukat ovat jäykkyyden ja sei-
nämänpaksuuksien suhteen optimoitu-
ja alumiinivaluja, samoin pyöränvan-
teet.

Dieselmoottorin 
sylinterilohkoja tylppä-
grafi ittivaluraudasta

Giesserei-lehden numerossa 4/2005 
kerrottiin, että Audin kolmen litran 
V6-dieselmoottorin sylinterilohko, 
kuva 2, on ensimmäinen suursarjatuo-

tantoon edennyt GJV-moottorinosa 
koko maailmassa. Sylinterilohkot 
valaa Eisenwerk Brühl GmbH. Tämän 
sylinterilohkon valmistuksen myötä 
tylppägrafiittiraudan valmistus on 
Eisenwerk Brühlin valimossa noussut 
vuoden 2003 alle 10 000 tonnista yli 
25 000 tonniin vuonna 2004.

Tylppägrafi ittirauta vaatii onnistu-
akseen huomattavasti tiukemman 
tuotantoprosessin ohjauksen ja valvon-
nan kuin GJL- ja GJS-raudat. Eisen-

werk Brühlillä lähtömateriaaleina ovat 
niukasti mangaania ja rikkiä sisältävä 
teräsromu, GJV- ja GJS-kiertoromu 
sekä GJS-raakarauta. Sulan happi- ja 
rikkipitoisuudesta riippuvan magne-
siumkäsittelyn on oltava tarkka, jotta 
loppuanalyysin Mg-pitoisuus pysyy 
ahtaissa rajoissa 0,015-0,023 %. Hyvän 
työstettävyyden saavuttamiseksi on 
kromipitoisuuden oltava alle 0,10 % ja 
titaanipitoisuuden alle 0,015 %.

Sylinterilohkoista otetuista näytteis-

Kuva 1. BMW-moottoripyörä
K 1200 S, jossa on paljon 
optimoituja valuosia.

Kuva 2. Audin 3 litran dieselmoottori, jonka sylinterilohko on valettu tylppägrafi ittiraudasta.
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Jatkuu

tä saatavat mekaaniset ominaisuudet 
ovat seuraavat:
- Murtolujuus Rm > 450 MPa 
  (laakeriosuudesta)
- Myötölujuus Rp0,2 > 320 MPa (
  laakeriosuudesta)
- Murtovenymä A > 0,8 % 
  (laakerosuudesta)
- Kovuus HB 5/750 230-260 
  (yläpinnasta)
- Kimmomoduuli E0 > 145 GPa 
  (laakeriosasta)
- Palloutusaste < 20 % 
  (sylinteriputkesta)
- Perliitin osuus > 85 %
  (sylinteriputkesta)
- Kuumavetolujuus lämpötilassa 
  600 ˚C on 200 Mpa, kuva 3.

Valukappaleiden mikrorakenne to-
detaan resonanssi- ja vaimennusmitta-
uksella, RFDA (Resonant Frequency 
and Damping Analyzer)    

Suurin vaikeus pyrittäessä suursar-
jatuotantoon GJV:llä on yleensä ollut 
huono työstettävyys. Audin ja Eisen-
werk Brühlin moottorivaluprojektissa 
työstettävyys on saatu hallintaan paitsi 
GJV-raudan analyysin ja rakenteen 
valvonnalla myös uusilla teräaineilla ja 
–muodoilla.

Maailman suurimmat 
valuntuottajat vuonna 
2003

Giesserei-lehti julkaisi numerossa 
4/2005 Modern Castings-lehden ja 
Euroopan valimoliiton, CAEF:in ko-
koamia tilastolukuja valujen tuotannos-
ta 35 maasta maailmassa. 

GJS:stä valettuja au-
tonosia liitoshitsataan

Dipl.ins. Peter Tölke, Georg Fischer 
Fahrzeugtechnik GmbH, Schaffhausen, 
Sveitsi, kertoi Giesserei-lehden nume-
rossa 4/2005 otsikkoaiheesta mm. 
seuraavaa:

Pallografi ittirautaa, GJS, pidetään 
ehkä vieläkin liitoshitsaukseen sopi-
mattomana tai vain rajoitetusti hitsat-
tavana. Lukuiset sovellukset osoittavat 

Seuraavassa taulukossa on maailman kymmenen suurimman valuntuottajan valutuotannot 
tuhansina tonneina vuodelta 2003.

Sija Maa        GJL        GJS        GS        Al        Yht.
 1.  Kiina      10 800      630      1 770     1 249     18 146 1)
 2. USA         4 329     3 828 950     1 952     12 070 
 3. Venäjä      5 700   600  6 300 2)
 4. Japani      2 456     1 931 235     1 263      6 111
 5. Saksa       2 296     1 342 181       677      4 723
 6. Intia       2 840       363        465       331      4 038 3)
 7. Ranska        924     1 091 108       329      2 517
 8.  Italia        907       458         67       805      2 441 4)
 9.  Brasilia    1 949  124       150 2 249 5)
10.  Meksiko       790       200 8       550      1 823 6)

Huom.
1) Kiinan Al-luvuissa on Mg mukana.
2) Venäjän tuotannot ovat vuodelta 2002; GJL-luvussa ovat mukana kaikki 
 valuraudat sekä teräs; Al-luvussa ovat mukana kaikki ei-rautametallit.
3) Intian Al-luvussa ovat mukana kaikki ei-rautametallit.
4) Italian GJL- ja GJS-tuotannot ovat CAEF:in mukaan huomattavasti suuremmat.
5) Brasilian GJL-luku sisältää kaikki valuraudat.
6) Meksikon GJL-luvussa on adusoitu valurauta mukana.

kuitenkin, että GJS-valuja voidaan 
liitoshitsata varmoin tuloksin toisiinsa 
ja teräsosiin. 

Hitsauslämpötiloissa valuraudan 
grafi itti liukenee perusaineeseen. Sil-
loin syntyy joko martensiittia tai lede-
buriittia. Ledeburiitin syntyä sulan 
jähmettyessä ei voi käytännössä estää. 
Muodostunut ledeburiitti voidaan hä-
vittää rakenteesta vain pitkällä hehku-
tuksella korkeassa lämpötilassa, mikä 
on tuskin mahdollista tavallisissa tuo-
tanto-olosuhteissa. Puristushitsausme-

netelmissä on kuitenkin mahdollista 
työntää ledeburiitti syntyvään  olak-
keeseen. Matalammassa lämpötilassa 
syntyvä marternsiitti jää liitoksen sisä-
osaan. 

Martensiitin syntyminen voidaan 
välttää tai se voidaan hajottaa esikuu-
mentamalla liitoskohta martensiitin 
muodostumislämpötilan yläpuolelle, 
päästöhehkutuksella tai hitaalla jääh-
dytyksellä.    

Poltto-tyssäyshitsauksessa (saks. 
Abbrennstumpfschweissen) kuumen-

Kuva 3. Tylppägrafi ittivaluraudan GJV 450 
murtolujuus eri lämpötiloissa.
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nus tapahtuu sähkövastuksen avulla. 
Tällä menetelmällä voidaan hitsata 
GJS-seinämiä 26 mm paksuuteen saak-
ka ilman ledeburiittivaikeuksia. Liitet-
tävissä pinnoissa riittää sahausjälki. 
Poltto-tyssähitsauksen työvaiheet nä-
kyvät kuvasta 4. Tyssäysvaiheen jäl-
keen päästökäsittely tapahtuu jaksoit-
taisella vastuskuumennuksella niin, 
että jäähtymisnopeudet 100 ºC /min ja 
20 ºC /min välillä antavat martensiitit-
toman perliittirakenteen. Kuva 5 esittää 
poltto-tyssäyksellä valmistettuja linja-
autonakseleita, joiden liitospintojen 
paksuudet vaihtelevat välillä 9-30 mm. 
Hitsausaika oli 120-135 s ja jäähdytys-
aika 60-300 s. Puristusvoimat olivat 
898 kN/mm2 ja 83 N/mm2.

Magnetarc-hitsauksessa energia 
saadaan magneettisesti pyöritettävästä 
valokaaresta. Tämä menetelmä sovel-
tuu pyörähdyssymmetristen kappalei-
den liittämiseen, kuva 6.

Tässäkin menetelmässä ledeburiitti 
puristetaan olakkeeseen viimeisessä 
työvaiheessa tyssäämällä. Syntyvä 
martensiitti päästetään läpisyöttökuu-
mennuksella, jonka tahtiaika on 30 s 
kuten hitsauksenkin. Mm. Opel Astran 
ja Opel Zafi ran yhdysvipu-taka-akselit 
on hitsattu Magnetarc-menetelmällä. 
Tosiinsa liitettävät osat ovat GJS-400-
15-valu ja teräs. Tähän mennessä on 
valmistettu 4 miljoonaa akselistoa. 

Kitkahitsauksessa hitsausenergia 
tuotetaan mekaanisesti. Tämäkin me-
netelmä soveltuu pyörähdyssymmetri-
sille osille. Liitettävien osien ollessa 
samaa ainetta ei seinämänpaksuuksille 
ole rajoituksia. Eri aineiden liittäminen 
rajoittuu yleensä onttoihin poikkipin-
toihin. Hitsausajat ovat tavallisesti 
30-40 s. Kuva 7 esittää kitkahitsauksen 
työvaiheita. Tässäkin menetelmässä 
syntynyt ledeburiitti puristetaan tyssää-
mällä kitkapinnasta olakkeeseen. Kuva 
8 esittää etuakselia, jossa GJS-valu on 
liitetty kahteen teräksiseen nivelakse-
liin.    

Saksan autoteol-
lisuuden alihankkijat 
hintapaineessa

IKB Deutsche Industriebankin analyy-
tikko Karsten Gerhard arvioi Saksan 

Kuva 4. Poltto-tyssäyshitsauksen työvaiheet, a) tasauspoltto ja esikuumennus, b) polttaminen, 
c) tyssäys, d) jälkikuumennus.

Kuva 5. Linja-auton akselikotelon valmistus poltto-tyssäyshitsauksella.

Kuva 6. Magnetarc-hitsauksen työvaiheet, a) lähtötilanne, b) valokaaren sytytys,  
c) liitoskohdan kuumennus, d) tyssäys.
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autoteollisuuden alihankkijoiden tilan-
netta Giesserei-lehden numerossa 
5/2002 mm. seuraavasti:

Saksan autoteollisuuden alihankki-
jat ovat kärsineet raaka-aineiden, kuten 
öljyn, teräksen ja alumiinin hintojen 
räjähdysmäisestä noususta. Henkilö-
kustannukset ovat puolestaan alentu-
neet. Yleensä kannattavuus on kaikes-
ta huolimatta säilynyt viime vuosien 
tasolla.

Huomion arvoista on, että pienet, 
erikoistuneet alihankkijat, joiden liike-
vaihto on alle 30 miljoonaa euroa, ovat 
menestyneet paremmin kuin suuret. 
Liikevaihdoltaan yli 500 miljoonan 

euron alihankkijat ovat vuonna 2004 
osoittaneet keskimääräistä pienempää 
liikevaihdon kasvua ja vähentynyttä 
investointitahtia.

Valimoiden kehitys autoteollisuuden 
alihankkijoina on ollut tavattoman 
positiivista. Ne ovat pystyneet paran-
tamaan selvästi tuloksiaan muihin 
alihankkijoihin verrattuna. Tähän on 
vaikuttanut huomattavasti parantunut 
kapasiteettien käyttöaste sekä pienen-
tynyt henkilöstökulujen osuus. Vali-
moiden ei silti pitäisi jäädä lepäämään 
laakereillaan. 

Etenkin kustannuspaine edellyttää 
valimoilta jatkuvaa innovatiivisuutta.

Kuva 7. Kitkahitsauksen työvaiheet, a) lähtötilanne, b) liitospintojen kuumennus, c) tyssäys.

Kuva 8. Etuakselinkotelo (EN-GJS-400-18) johon on liitoshitsattu nivelakselit teräksestä  St 52.



20 VALIMOVIESTI 3 • 2005

Georg Fischer 
Fahrzeugbau on 
kehittänyt 
uuden GJS-lajin

Tohtori Werner Menk Georg Fischer 
Fahrzeugbau AG:stä kertoi Giesserei-
lehden numerossa 5/2005 yrityksen 
kehittämästä uudesta GJS-lajista, jonka 
nimeksi on annettu SiboDur. Nimi 
johtuu seosaineista, piistä ja boorista 
sekä kestävyydestä, englanniksi dura-
bility. Uudelle GJS-lajille on löytynyt 
käyttöä mm. henkilöautojen etuakse-
listoista,  kuva 9. 

Pieni tiheys ei ole ainoa autoteolli-
suuden raaka-aineille asettama vaati-
mus. Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat 
mm. väsymislujuus, jäykkyys, veny-
misraja sekä kimmomoduuli, joissa 
pallografi ittirauta on selvästi parempi 
kuin alumiini. Uusien GJS-lajien ke-
hittämisen lähtökohta on ollut Georg 
Fischerillä GJS-400-15. Korottamalla 
piipitoisuutta ja lisäämällä booria sekä 
muita seosaineita on onnistuttu lisää-
mään lujuutta ja parantamaan myös 
sitkeyttä.    

SiboDur-rautojen väsymislujuus on 
jopa 25 % parempi kuin GJS-400-15:
n, kuva 10.

SiboDur:in kilohinta on jonkin ver-
ran korkeampi kuin GJS-400-15:n. 
Paremman lujuuden ansiosta valukap-
paleet voidaan kuitenkin muotoilla 
ohuemmiksi, joten kappalehinnat eivät 
nouse.       

Valimon poistoilman 
termistä puhdistusta

Dipl.ins. Joachim Bosch ja dipl.ins. 
Dietmar  Decker LTG Mailänder 
GmbH:sta kertoivat otsikkoaiheesta 
Giesserei-lehden numerossa 5/2005 
mm. seuraavaa:

Termiset ilmanpuhdistimet ovat  
osoittaneet monipuolisuutensa ja talo-
udellisuutensa teollisuuden liuotinpi-
toisten poistoilmojen puhdistuksessa. 
Taajaan asutuilla alueilla hajuemissi-
oista on tullut yhä suuremman huomi-
on kohde. Seuraavassa kerrotaan, miten 

SiboDur-lajien mekaanisia ominaisuuksia GJS-400-15:een verrattuna

Valurautalaji         GJS-400-15    SiboDur 460-17    SiboDur 440-17
Murtolujuus Rm MPa     > 400            472               461
Myötölujuus Rp0,2 Mpa   > 250            349               326
Murtovenymä A5 %       > 15             21,9              21,8
Kovuus HB                               173               167
0,2 % muotovenymä Mpa1)                 670               530

1)Mitattuna pallomuotonäytteistä.

termiset puhdistimet voivat ratkaista 
myös kevytmetallivalimon hajuongel-
mia.

BMW-ryhmän ainoa kevytmetalli-
valimo sijaitsee Landshutissa. Siellä 
valmistetaan noin 30 000 tonnia kevyt-
mentallivalua vuodessa, 1,5 miljoonaa 
sylinterilohkoa ja sylinterinkantta. 
Vaikka orgaanisten hiilivetyjen pääs-
töarvot alitettiin selvästi päätti BMW-
ryhmä lokakuussa 2001 rakentaa mär-
käabsorptiolaitteen rinnalle toisen 
puhdistuslaitteen.   

Tällaisiin tarkoituksiin on tähän 

saakka käytetty tavallisesti biologisia 
laitteita. Ne vaativat paljon tilaa, mut-
ta niiden käyttökustannukset ovat 
melko pienet. Niiden erotusaste on 
kuitenkin vain noin 70 %. Tämä oli 
BMW:lle liian vähän. Uuden laitoksen 
hiilivetyjen raja-arvoksi asetettiin <20 
mg/m3 uuden ympäristönormin TA-
Luft 2002:n mukaan ja hajujen vähen-
nysvaatimukseksi >98 %. Optimirat-
kaisuksi todettiin termis-regeneratiivi-
nen laitos. Säädettäväksi imuilman 
määräksi sovittiin 50 000 – 200 000 
m3/h.

Kuva 9. Henkilöauton etuakselisto, jossa on 
pallografi ittivaluraudasta valmistetut poikit-
taisnivelet.

Kuva 10. SiboDur 460-17:n ja GJS-400-15:n 
taivutusväsymislujuudet.
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Viisitornisen ilmanpuhdistuslaitok-
sen, kuva 11, valmisti LTG Mailänder 
GmbH ja se valmistui helmikuussa 
2003. Sen päämitat ovat 25 x 7 x 9,2 
m. Laitoksen terminen hyötysuhde on 
95-97 %. Siinä on neljä 1 200 kW:n 
maakaasupoltinta, joissa on suoratoi-
miset kaasusuuttimet, (Direct Gas In-
jection, DGI). Näillä voidaan saavuttaa 
jopa 20 % maakaasun säästö tavan-
omaisiin ratkaisuihin verrattuna. Lai-
toksen lämmönvaihdinsäiliöihin virtaa 
vuoron perään kuumaa kaasua poltto-
kammioista ja kylmää prosessikaasua 
valimosta. Kammioissa toimivat läm-
mönsiirtoväliaineena porsliiniset pur-
sutetut muotokappaleet, ”kennokappa-
leet”, joiden virtausvastus on hyvin 
pieni.

Liuottimia sisältävä poistoilma 
kuumennetaan keraamisessa lämmön-
vaihtimessa noin   700 ºC lämpötilaan. 
Tällöin hiilivedyt muuttuvat yleensä 
täydellisesti hiilimonoksidiksi. Häkä 
muuttuu polttokammiossa noin 820 ºC 
lämpötilassa lähes täydellisesti hiilidi-
oksidiksi ja vedeksi. Laitos saa 96 % 
kokonaisenergiastaan lämmönvaihti-
mista. Vain 4 % tulee liuottimista ja 
polttimista. Käytännössä tämä merkit-
see sitä, että luotinpitoisuuden nous-
tessa yli 1,4 g/m3 tullaan toimeen ilman 
polttimia eli laitos toimii autotermises-
ti.

Lämmönvaihtimen tehokkuus on 
tällaisissa laitoksissa erittäin tärkeää 
tekijä. Jos terminen hyötysuhde laskee 
esim. 96 %:sta 92 %:iin, kasvaa tar-
peellisen lisäenergian määrä kaksin-
kertaiseksi 4 prosentista 8 prosenttiin. 
Keraamisista lämmönsiirtomateriaa-
leista pursutetut kennomaiset muoto-
kappaleet antavat paremman lämmön-
siirtotuloksen kuin laattakeramiikka 
(MultiLayerMedia) tai irtotavara (”sa-
tulakappaleet”), kuva 12.   

Polttimien maksimitehoa vaaditaan 
käytännössä vain laitosta käynnistettä-
essä. Polttimien tehoa voidaan säätää 
suhteessa 1:8. Maksimiteholtaan 1 200 
kW:n poltinta voidaan käyttää jopa vain 
150 kW:n teholla. Tästä 48 kW kuluu 
polttoilman lämmittämiseen ulkoilman 
lämpötilasta polttokammion lämpöti-
laan.  

Sitkeää painevalua

Ins. Günther Tranda SAG Aluminium 
Lend GmbH:sta kertoi otsikkoaiheesta 
Giesserei-lehden numerossa 6/2005 
mm. seuraavaa:

Ajoneuvonosien valmistuksessa 
kokillivalumenetelmällä suositaan se-
oksen AlSi7Mg0,3 käyttöä. Se on 
helppoa valaa ja sillä saadaan lämpö-
käsiteltynä hyvät lujuusarvot. Paineva-
lussa voidaan hyvin käyttää seosta EN 
AB-42000. Irrotettavuutta painevalu-
muotista voidaan parantaa sopivilla 
Fe- ja Mn-lisäyksillä.                              

Painevaluosien lämpökäsittelyssä 
törmätään tunnettuihin haittoihin, joita 
ovat valuosien käyristyminen, oikaisun 
tarve sekä pintarakkuloiden ja huokos-
ten aiheuttamat sudet. 

Näiden haittojen välttämiseksi Salz-
burger Aluminium AG (SAG) aloitti jo 
vuonna 2000 yhdessä Zürichin Teknil-
lisen Korkeakoulun ja Ranshofenin 
kevytmetalliosaamiskeskuksen  (Leich-
tmetallkompetenzzentrum Ranshofen, 
LKZ) kanssa tutkimusprojektin. Sen 
tuloksena syntyi lämpökäsittelymene-
telmä Silicon Speroidisation Treatment 

Kuva 11. Viisikammioinen termis-regeneratiivinen poistoilman puhdistuslaitos.

Kuva 12. Eri lämmönsiirtoväliaineilla saavutet-
tavia hyötysuhteita.

Jatkuu
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(SST). Sen avulla voidaan 12 tunnin 
liuotushehkutusaika lyhentää muuta-
maksi minuutiksi. Tämä on mahdollis-
ta yhtäältä riittävän pakkoliuoksessa 
olevan kovuutta lisäävän faasin (α-
seoskiteisiin liuenneen magnesiumsi-
lisidin Mg2Si) ja toisaalta AlSi-eutek-
tin pallouttamisen avulla, kuva 13. 
Patentoitua SST-menetelmää voidaan 
käyttää jalostetuille ali- ja lähes eutek-
tisille alumiini-pii-seoksille. 

Toinen mahdollisuus lämpökäsitte-
lyn välttämiseen on itsekarkenevien 
seosten käyttö. Kuva 14 esittää SAG:
in UNIFONT-seoksilla AlZn10Si8Mg 
(UNIFONT-94) ja AlSi9Zn6Mg (UNI-
FONT-64) saatuja mekaanisia ominai-
suuksia. Nämä seokset saavuttavat 
parhaat mekaaniset ominaisuutensa 
7-10 päivässä huoneenlämpötilassa. 
UNIFONT 64:llä on huomattavasti 
parempi murtovenymä kuin UNIFONT 
94:llä, koska sinkkipitoisuus on alen-
nettu 9-10 prosentista 6-6,7 prosenttiin. 
Sillä on myös paremmat korroosio-
ominaisuudet kuin UNIFONT 94:llä, 
jolle suositetaan aina suojakäsittelyä.  

Kolmas mahdollisuus lämpökäsit-
telyn välttämiseen on luonnostaan 
kovien seosten käyttö. Näistä mainit-
takoon AlMg5Si2MnCr (MAXXAL-
LOY 54). Tarkkaan ottaen tämä seos 
on myös jonkin verran vanheneva. Se 
saavuttaa lopulliset lujuusarvonsa 
muutaman päivän kuluttua huoneen-
lämpötilassa.

Mangaanipitoisuus ehkäisee sulan 
tarttumista painevalumuottiin. Man-
gaanipitoisuutta ei kuitenkaan voi li-
sätä rajoituksetta, koska seurauksena 
voi olla seoksen haurastuminen tai 
sakkakertoimen nouseminen yli kriit-
tisen rajan. Kromikin ehkäisee tarttu-
mista painevalussa. MAXALLOY-54 
soveltuu sen vuoksi laajapintaisiin 
painevaluihin. Kromi lisää myös seok-
sen kuumalujuutta, mikä vähentää 
tarttumistaipumusta. Seos antaa toivot-
tavan rakenteen ilman alkali- tai maa-
alkalikäsittelyä, joten niitä pitäisi 
välttää. Jo 10 ppm        Na-pitoisuus 
johtaa haurastumiseen.  

 

Epäorgaanisten 
sideaineiden 
tilannekatsaus

Maailman valimoliiton, WFO:n komi-
tea 1.6 ”Epäorgaaniset kemialliset 
sideaineet” piti kokouksensa 18.4.2005 
Tšekin tasavallassa. Tilaisuudessa 

Kuva 13. Al-Si-eutektin palloutus SST-käsittelyllä.

Kuva 14. UNIFONT-alumiiniseosten mekaa-
nisia ominaisuuksia eri käsittelytiloissa 2,7 
mm seinämänpaksuudella.

käsiteltiin seitsemää sideainejärjestel-
mää. Giesserei-lehden numerossa 
7/2005 julkaistiin yhteenvedot pide-
tyistä esityksistä.

INOTEC-menetelmä

INOTEC-menetelmän on kehittänyt 
Ashland-Südchemie-Kernfest. Sideai-
nejärjestelmässa on kolme komponent-
tia, silikaattisideaineseos, 1,5-2,5 %, 
kiihdyte, 0,1-1,0 % sekä mineraaliseos 
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Itsekarkenevien Al-seosten UNIFONT-94 ja UNIFONT-64 kemialliset koostumukset

Alumiiniseos                 Kemiallinen koostumus %
                Si     Fe    Cu   Mn     Mg       Zn       Ti    Sr

AlZn10Si8Mg   8,5-9,3  0,4  0,01  0,3  0,3-0,5  9,0-10.0  0.10   - 
(UNIFONT-94)

AlSi9Zn6Mg    8,5-9,3  0,2  0,01  0,3  0,3-0,5  6,0-6,7   0,05  0.02  
(UNIFONT-64)

Luonnostaan kovan Al-seoksen MAXXALLOY-54 kemiallinen koostumus %

Si      Fe     Cu      Mn       Zn Ti         Cr

2,0-2,8   0,15   0,02   0,3-0,5   0,07 0,05-0,15   0,1-0.3

Luonnostaan kovan Al-seoksen MAXXALLOY-54 mekaaniset ominaisuudet

Seinämänpaksuus   Rp0,2        Rm         A5       Kovuus
mm          MPa        Mpa        %       HB 5/250
 
2-4         150-195    270-310    10-18    85-100     
4-6         130-175    250-280     9-16    75-95
6-12        100-145    210-250     7-10    70-85                

IOMIN, jota lisätään kvartsihiekkaan 
5-30 prosenttia. Seos kovetetaan säh-
köisesti kuumennettavissa keernalaati-
koissa kuumailmapuhallusta 180-200 
ºC apuna käyttäen. Seoksen kovettu-
misaika on keernan koosta riippuen 
5-15 s. Keernojen kaasunkehitys valus-
sa on vähäinen ja tyhjennettävyys 
erinomainen. Menetelmää on sovellet-
tu paitsi alumiinin kokillivaluun myös 
paunametalleille ja suomugrafi ittivalu-
raudoille.

SIAL-menetelmä

SIAL-menetelmän on kehittänyt Sand 
Team -niminen yritys Brnossa Tšekin 
tasavallassa.  

SIAL on kylmäkovetusmenetelmä. 
Sideaineena on geopolymeeri, joka 
perustuu SiO4 -  ja AlO4 -tetraedreihin. 
Kovetteena on orgaanisten estereiden 
seos. Annetussa esimerkissä sideaineen 
määrä oli 1,8 hiekan massasta ja kovet-
teen määrä 14 % sideaineen massasta. 
Hiekan taivutuslujuus oli 1 h kuluttua 
0,3 MPa, 2 h kuluttua 0,5 MPa ja 24 h 
kuluttua 1,65 MPa. Mekaanisesti elvy-
tettyä SIAL-hiekkaa voidaan käyttää 
75 % pintahiekkaseokseen ja 100 % 
täytehiekkaseokseen. Menetelmää 
käyttää säännöllisesti neljä valimoa 

silikaattien käyttöön vesilasi-CO2 –
menetelmässä.

Teräsrae muottihiekkana 
tyhjökaavauksessa

Teräsraetta tyhjökaavauksen muotti-
materiaalina käyttävä menetelmä on 
kehitetty korvaamaan kokillivalua 
pienissä ja keskisuurissa sarjoissa 
kokillikustannusten välttämiseksi. 
Clausthalin teknisen yliopiston edus-
tajat kertoivat tulosten olevan lähes 
kokillivalun veroisia. Tyhjökaavaus, 
jossa sideaineita käytetä lainkaan, on 
hyvin ympäristöystävällinen. Valume-
tallia ja muottimateriaalia erottavat 
kelmut peitostetaan 0,13-0,15 mm 
paksuisella kerroksella. Menetelmällä 
on saatu hyviä tuloksia suomugrafi it-
tivaluraudalla, jonka koostumus on 
lähellä eutektista. Jäähtymisnopeutta 
voidaan säätää teräsrakeen hienoutta 
säätämällä.    
 
Cordis-menetelmä

Hüttenes-Albertuksen patentoimasta 
Cordis-menetelmästä on jo kerrottu 
Valimoviestin numeroissa 4/2004 ja 
2/2005. Cordis-hiekkaa on kokeiltu 
alumiiniseoksesta valettujen imusarjo-
jen valussa. Ensimmäisen Cordis-hiek-
kaa käyttävän  imusarjatyypin suursar-
jatuotanto  tarkoitus aloittaa lähiaikoi-
na. Epäorgaanisten sideaineiden käytön 
tutkimiseksi moottorien kansivaluissa 
on VW:n Hannoverin valimo todennut 
oman menetelmälaboratorion perusta-
misen tarpeelliseksi.

Vesilasisideaineet kupari- ja valurau-
tavalimoissa

Freibergin teknillinen yliopisto, vesi-
lasisideaineiden valmistajat sekä yksi 
pronssi- ja yksi rautavalimo ovat pe-
rustaneet yhteistyöryhmän, jonka 
pyrkimyksenä on parantaa vesilasikeer-
nojen ja muottien ominaisuuksia, 
tyhjennettävyyttä sekä elvytysmahdol-
lisuuksia. Läpimurtoa Cold-Box-keer-
nojen syrjäyttämiseksi ei kuitenkaan 
ole vielä saavutettu.  

Tšekin tasavallassa. Kokeita tehdään 
muissa valimoissa myös Saksassa ja 
Puolassa.  

AWB-menetelmä

AWB-menetelmän on patentoinut 
norjalainen Hydro Aluminium. Mene-
telmässä toimii sideaineena modifi oitu 
vesilasi, jota lisätään hiekkaan 1,5-2,5 
%. Keernojen kovettaminen tapahtuu 
poistamalla vettä kuumissa keernalaa-
tikoissa alipaineen avulla lämpötilan 
ollessa 160-180 ºC. Keernat voidaan 
irrottaa koosta ja muodosta riippuen 
10-60 s kuluttua.  Lopullinen kovetta-
minen tapahtuu mikroaaltouunissa. 
Menetelmällä on saatu hyviä tuloksia 
alumiinisten moottorinosien kokilliva-
lussa, muiden ei-rautametallien valus-
sa sekä myös valuraudoilla ja valute-
räksillä.

Desil J –menetelmä
Desil J-menetelmästä kerrottiin varsin 
niukasti Giesserei-lehdessä. Kertojina 
olivat Ostravan teknisen yliopiston ja 
Brnossa toimivan Vodnisklo –nimisen 
yrityksen edustajat.

Desil J on tarkoitettu Resoli-CO2 
–menetelmän korvaajaksi alumiiniva-
limoissa. Menetelmä perustuu alkali-
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Tutkimushankkeen tavoite

Hankkeen päätavoitteena oli lisätä valujen luotettavuutta ja 
vähentää suunnitteluun käytettävää aikaa ja muita ponnis-
teluja, kun kohteena ovat suureen väsyttävään kuormaan 
joutuvat monimutkaiset valukappaleet.  Tähän päämäärään 
hankkeessa ponnisteltiin kehittämällä selkeitä suunnittelu-
käytäntöjä, laatuohjeita sekä kustannustehokkaita NDT -
järjestelmiä (NDT, Non-destructive testing, rikkomaton 
aineenkoetus).  

Tutkimushankkeen kuvaus

Vuonna 2001 alkanutta yhteispohjoismaista tutkimushan-
ketta voi kuvailla hyvällä syyllä laajaksi hankkeeksi.  Sen 
kesto oli vuodet 2001–2005.  Mukana hankkeessa oli yh-
teensä 25 suurta julkista organisaatiota Suomesta, Ruotsis-
ta, Tanskasta ja Islannista sekä 5 isoa valimoa ja useita 
tutkimuslaitoksia. Maailmanluokan suuria yrityksiä oli 
mukana 10, Suomesta Componenta Oyj, Componenta Pistons, 
Metso Drives, Metso Paper, VTT ja Wärtsilä Technology. 
Osallistuville yrityksille on runsaan valunkäytön lisäksi 
yhteistä se, että niiden käyttämät valut joutuvat kovaan 
väsyttävään kuormitukseen.  Näin on myös mukana olleen 
Volvon kuormaimissa ja ABB:n teollisuusroboteissa. Tutki-
muksessa kohteena olleet valukappaleet siis olivat osia 
seuraavista tuotteista: kuorma-auto, maansiirtokone, teolli-
suusrobotti, tuulimylly, paperikone ja laivamoottori.

Tutkimushankkeen resurssit ja toteutus 

Yli 50 henkilöä oli tekemisissä hankkeen kanssa neljän 
vuoden aikana jollain tavalla ja 30 tutkijaa oli mukana koko 
ajan mukana aktiivisesti.  Tohtoriväitöksiä tehtiin 8 ja mui-
ta tutkimuksia suuri määrä. Kokonaiskustannus hankkeesta 
oli luokkaa 4 MEUR. Mukana olleet teollisuusyritykset 
ottivat kantaakseen 60 % kustannuksista, 20 % kustannuk-
sista tuli pohjoismaisilta valtioilta eli yhteiskunnalta ja 20 
% kustansi NiCe.

Käytännön kokeet etenivät laajalla rintamalla yhtäaikai-
sesti.  Näitä olivat esimerkiksi kokonaisten komponenttien 
kuormittaminen murtumiseen saakka ja lukuisat testipalojen 
väsytyskokeet. Samanaikaisesti kehitettiin monimutkaisten 
kappaleiden mallintamis- ja analysointityökaluja.  Myös 
valujen laatuun vaikuttavien muuttujien määrällinen tutkimus 
kuului ohjelmaan.

Tutkimushankkeen teknistieteellisiä tuloksia

Ruotsalaiset tutkijat todistivat, ettei piiseosteisten laatujen 
grafiittiongelma (chunky graphite) estä näiden laatujen 
käyttöä.  Pallografi ittirautojen murtumismekaniikkaa oli 
tutkittu ja seminaarijulkaisusta löytyy siihen liittyviä mate-
riaaliarvoja.

Tutkimushankkeessa varmistettiin monen vaativan valu-
komponentin käytettävyys aiotussa käyttökohteessa ja tar-
kennettiin niiden mitoituskriteerejä.  Wärtsilä teetti moot-

Olavi Piha

Gjutdesign 2005 -tutkimushankkeen tavoite oli lisätä monimuotoisen valun luotetta-
vuutta toimivana koneenosana, kun käyttöolosuhteet ovat erittäin väsyttävät.  
Tällainen kuormitustilanne on tyypillinen mm. seuraavissa tuotteissa: kuorma-auto, 
maansiirtokone, teollisuusrobotti, tuulimylly, paperikone ja laivamoottori. 
     Loppuseminaari Espoossa 13.-14.06.2005 porautui aiheeseen sananmukaisesti 
”pintaa syvemmälle”. Tilaisuudessa syntyi asiamiehelle tunne, että monissa 
osatutkimuksissa oli saavutettu tieteellisesti merkittäviä ja uusia tuloksia, 
niin innostuneena tunnelma välittyi tiedemiesten kaikissa puheenvuoroissa. 

COMPETENT DESIGN BY CASTINGS
IMPROVMENTS IN A NORDIC ”GJUTDESIGN 2005” PROJECT
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torin kuormituksia simuloivia väsytyskokeita, joiden ansi-
osta heidän kriittisten komponenttien suunnittelukriteerejä 
on tarkennettu.

Componenta ja Metso teettivät laboratoriokokeita, joiden 
tarkoituksena oli selvittää toimitetuissa valuissa olevien 
valuvirheiden merkitystä väsymiskestävyydelle.  Metso 
Paper tutki isoja keskilinjahuokosia suurissa valuissa ja 
Componenta pieniä pintavikoja.  Componenta Pistons esit-
teli seminaarissa valmistamiensa mäntien NDE -tarkastusta 
ja laadunvarmistusta (NDE, Non-destructive evaluation, 
rikkomaton aineenkoetusmenetelmä, jota käytetään tuottei-
den laadunvalvonnassa ja tuotteiden käytönaikaisessa kun-
nonvalvonnassa) .

VTT kokeili menestyksekkäästi uutta ultraäänimenetel-
mää valujen laadunvarmistuksessa.  Laboratoriomittauksin 
osoitettiin, että pintakerroksessa sijaitsevat ja väsymismur-
tuman ydintäjinä toimivat pienetkin viat ovat paikannetta-
vissa kappaletta rikkomatta.  Osoitettiin myös, että kompo-
nentin kestävyyttä voidaan ennustaa tutkitulla menetelmäl-
lä. Käytetyt mittausmenetelmät olisivat myös valimon laa-
dunvarmistukseen siirrettävissä, jos vain niillä saavutettava 
hyöty pystytään uskottavasti osoittamaan. 

Tutkimushankkeen johto ja suomalaiset tutkijat

Koko hankkeen johtaja oli professori Jack Samuelsson, 
Volvo CE.

Johtoryhmään kuului 6 henkilöä, joista puheenjohtajana 
toimi professori Anders Blom, FOI, Ruotsi.  

Espoossa pidetyn seminaarin toteutuksesta vastasivat 
Matti Johansson, Componenta Oyj, Panu Ukkonen, VATTU 
ja Jussi Solin, VTT.

Suomalaisia tutkijoita olivat: 
• Jorma Pitkänen, Pentti Kauppinen, Harri Jeskanen, Päivi 
Karjalainen-Roikonen, Jouni Alhainen ja Jussi Solin, VTT
• Matti Johansson, Componenta Oyj, Karkkila

• Sakari Pisilä, Componenta Pistons, Pietarsaari
• Roger Rabb, Wärtsilä Finland – Engine Division, Vaasa
• Janne Lepistö ja Gary Marquis, LUT, Lappeenranta.

Final seminar, 13.-14.06.2005, Espoo, Finland

Hankkeen kaksipäiväiseen päätöstilaisuuteen oli saapunut 
54 osallistujaa, jossa määrässä oli jo reilut parikymmentä 
luennon pitäjää.  Hankkeen laajuus ja tulosten merkittävyys 
huomioiden, olisin odottanut laajempaa kuulijakuntaa.  
Kaikki esitykset olivat englanniksi, että sillä on tietty oma 
merkityksensä.  Toisaalta englanti luentokielenä varmaan 
sopii ruotsalaisille ja tanskalaisille paremmin kuin suomi.

Esitetyt puheenvuorot oli painettu 400 -sivuiseksi kirjak-
si ”Competent Design by Castings”. Kirjasta voin todeta, 
että onpa tiivistä asiaa.  Joka sen saa luettua kannesta kanteen 
– häntä suuresti onnittelen. Kirjan artikkelit oli jaettu seu-
raavasti: 

1) Casting technology and optimisation 
2) Inspection and quality assurance
3) Fatique assessment 
4) Complex loading.  

Kirjaa voi lukea ja imuroida netistä maksutta osoitteesta 
http://www.vtt.fi /inf/pdf/symposiums/2005/S237.pdf. Koko 
kirjan voi tilata maksua vastaan VTT:ltä kertomalla, että 
kyseessä on Symposium nro 237, puhelin tietopalveluun on 
020 722 4404. 

Tauolla seminaarin sisältö ja järjestelyt saivat osallistu-
jilta kiitosta, vaikka se, ainakin minulle, oli ilman ennakko-
harjoittelua teoreettinen ja uusia käsitteitä vilisevä kokonai-
suus.  Minulle tultiin pariltakin taholta puhumaan siitä, että 
eikö SVY voisi toimia tässä ”tulkkina” ja näin saataisiin 
ainakin suomalaisten luennoitsijoiden tutkimukset suomen-
kielellä jäsenistölle.  Kysyjille vastaan, että asiamies on 
käynyt keskusteluja suomenkielisten referaattien julkaise-
misesta Valimoviesteissä. Jatkuu

Tarkkaavaisia kuulijoita Gjutdesign 2005 symposiumissa 
kuulemassa tutkimushankkeen lopputulosta..
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Pohjoismaisten valimoiden tekniset ja 
taloudelliset mahdollisuudet

Seminaarin ensimmäisenä puhujana oli toimitusjohtaja 
Heikki Lehtonen, Componenta Oyj.  Alla tähän puheenvuo-
roon liittyviä muistiinpanoja:

Taustatietoa

• viimeisten vuosikymmenten aikana pohjoismainen va-
limoteollisuus on läpikäynyt valtavan rakenteellisen ja 
teknisen muutoksen.

• 1970 ja myös osittain 1980 -luvulla valimoteollisuus näh-
tiin auringonlaskun teollisuutena, oikeastaan kukaan ei ollut 
halukas kehittämään tai omistamaan tätä teollisuudenalaa
• valimoteollisuudessa ei ollut erikoistuttu, se oli kaukana 
päämarkkinoista ja hyvin hajallaan
• ympäristösuojelulliset vaatimukset ja paineet olivat valta-
vat niin valimon ulkopuolisilta tahoilta kuin valimon sisäl-
läkin
• valimoalan koulutus ja tutkimus olivat matalalla tasolla
• valimoteollisuus kokonaisuudessaan tuotti tappiota
• rakennusteollisuus suurimpana valimotuotteiden käyttäjä-
nä oli löytänyt uusia teknologioita ja energiakriisi tuhosi 
kokonaan tietyt tuoteperheet.

Valimoteollisuuden trendit

• globalisaatio tuo kasvavaa painetta hintoihin, koska osto-
volyymit kasvavat, mutta samalla tarpeen valmistaa pidem-
piä tuotantosarjoja, joista kertyy suurempia toimitusvolyy-
mejä.
• asiakkaiden keskittyminen ydinliiketoimintaansa tuo vaa-
timuksen toimittaa heille valmiita komponentteja, vaatimuk-
sen läheisempään yhteistyöhän sekä aikaiseen tekniseen 

osallistumiseen.
• valimokapasiteetti vanhenee Länsi-Euroopassa
• lisääntyvä kilpailu ns. low-cost maista korkean volyymin 
omaavissa tuotteissa
• kiristyvät EU ympäristövaatimukset

Valukomponenttitoimittajan menestystekijät

• resurssit suunnitteluun
• korkea tekninen tietotaito valamisessa, koneistuksessa ja 
maalaamisessa
• toimitusketjun johtamisen optimointi
• laaja tuotetarjonta
• tuotantotilojen optimointi, joka saavutetaan erikoistumal-
la
• kapasiteetin korkea käyttöaste
• kokonaisratkaisu toimitusketjussa:                                                                               
suunnittelu -> valu -> koneistus -> maalaus -> esiasennus

Mitä pohjoismainen valimoteollisuus 
tarvitsee menestyäkseen?

• globaalisti menestyviä pohjoismaisia yrityksiä, kuten 
Volvo, Scania, Wärtsilä, Metso
• yrityksiä, joiden suunnittelutoiminta on sijoitettu Pohjois-
maihin
•  valukomponenttien suunnittelun erinomaista osaamista 
ja tuotantoprosessien optimointikykyä
• valimo- ja suunnittelukoulutuksen korkeaa tasoa
• kykyä yhdistää low-cost -maiden hankintamahdollisuudet 
kotimarkkinoiden suunnitteluun ja tuotantoon
•laajaa verkottumista pohjoismaisella foorumilla mutta myös 
verkottumista muiden Euroopan maiden kanssa
• teollisuutemme rakenteiden jatkuvaa kehittämistä niin, 
että tarpeeksi suuri kriittinen massa on taattu
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Valimogolf

Ensi vuoden kilpailu samalla kentällä
tiistaina 13.6.06 alkaen klo 14.00.

Pankaapa aika jo ylös kalentereihin!

minerals

Ossi Levander
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”Puhdistaminen”– on luonnossa selviämisen
perusasioita, mutta valimoissa se ainoastaan nostaa
kustannuksia globaaleilla kilpailluilla markkinoilla.

Alhaisemmat puhdistus kustannukset –
Minimaalisen kosketusalueen ja ainutlaatuisen
katkaisukeernan ansiosta kappaleeseen jäävä
syötön kanta on pienin mahdollinen, poistaen
tai vähentäen minimiin katkaisun jälkeisen
puhdistustarpeen.

Maksimi saanto – FEEDEX K:n
erityinen syöttöholkki ja
ainutlaatuinen katkaisukeerna
tekevät siitä markkinoiden
tehokkaimman
korkeapainekaavauskoneeseen
tarkoitetun syötön.

Varmatoimisuus – Syötön kaulus on
suunniteltu hallitusti antamaan periksi
kaavauksen aikana, jolloin hiekka saadaan
pakkaantumaan tiiviisti syötön alle. Syötön
kaulan ansiosta metalli syöttyy hallitusti
ja kaulan katkaisupinta kappaletta
vasten on siisti.

Lisätietoa FEEDEX K syötöstä ja siitä
kuinka voimme maksimoida
saantonne ja auttaa vähentämään
valun jälkeisiä viimeistelykustannuksia,
saat osoitteesta www.foseco.se
tai soittamalla numeroon
+358 40 502 4889. SITOUTUMISTA VALIMOIHIN

Odotamme yhteydenottoasi.

Edustaja suomessa
Oy Line-Ma Ab
Gunnar Nordqvist
040 900 9675
gunnar.nordqvist@linema.fi

Metallin käsittely Suodattimet Syötöt Peitosteet Sideaineet Senkan vuoraukset
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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  050 3356 670, 010 2251 20
Fax  010 2256 630 

www.abb.com/metals

ISO 14001
OHSAS 18001

Raaka-ainekäsikirja

Viisiosaiseen kirjasarjaan on valittu tärkeimmät rakenneaineet. Niiden 

valintaan, käyttö- ja valmistusominaisuuksiin sekä hankintaan liittyvät 

tiedot on koottu yhteen. Rakenneaineita sekä niiden työstö- ja käsittely-

menetelmiä koskevat tiedot on tarkistettu ja täydennetty alan viime kehi-

tyksen mukaisiksi.

- Osa 1 Muokatut teräkset 65,60 €

- Osa 2 Valuraudat ja valuteräkset 46,25 €

- Osa 3 Kuparimetallit 46,25 €

- Osa 4 Muovit ja kumit 46,25 €

- Osa 5 Alumiinit 46,25 €

Tilaa koko sarja!

Hinta Valimoviestin lukijoille 130 € 

(koko sarjan normaalihinta 214,40 €)

Hintoihin sisältyy alv ja niihin lisätään toimituskulut

Muista myös nämä Teknologiateollisuuden julkaisut

- Terästen lämpökäsittelyt 2005 cd-rom 

- Lämpökäsittelyoppi

Lisätiedot ja julkaisutilaukset: 

Teknologiainfo Teknova Oy

Puh. (09) 19231/julkaisumyynti

www.teknologiainfo.net
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mallijaosto

Elokuu 1935 oli merkittävä vuosi ja kuukausi suomalaisel-
le valumalli- ja valimoteollisuudelle, vaikka tuskin silloinen 
teollisuusväki valimoissa ja malliveistämöissä tunsi edes 
maan järkkyvän allaan. Kyseisenä ajankohtana putkahti 
maailmaan Orivedellä suutariperhe Konsta ja Alli Jaakkonen 
poikalapsi, joka myöhemmin opittiin tuntemaan nimellä 
Jouko ”Jokke” Jaakkonen. 

Pian perhe muutti Tampereelle, josta sodan sytyttyä 
Jokke lähti  kieliopintoja harjoittelemaan sotalapseksi Ruot-
siin. Tuloksena ei kylläkään aivan ollut täydellinen riikin-
ruotsalainen, vaikkakin suomenkieli ehti vierailun aikana 
hukkumaan ja palatessaan takaisin Jokke joutui harjoittele-
maan tuplavuoden koulussa. Toisaalta, kun Jokke oli aikoi-
naan SVY:n matkalla Ruotsissa ja kaveri, joka kirjoitti 
matkasta raportin, mutta ei jaksanut vääntäytyä luennolle, 
kysyi kokouksessa olleelta:” Mitä siellä puhuttiin? Niin 
Jokke vastasi ykskantaan, että: ”Ruotsia”.

40-luvun loppuaikoina Jokke aloitti opiskelut ”mallipuu-
seppien korkeakoulussa” Pyynikin Poikain Valmistavassa 
Ammattikoulussa. Tokko silloin on voinut olla edes malli-
puuseppäkoulutusta ja niin nuorukaisemme valmistui aika-
naan puuseppälinjalta. Kouluaikoina rahaa hankittiin 
juoksevien asioiden hoitajana paikallisessa Tuotannon 
kaupassa ja tekemällä ”JoSe”jääkiekkomailoja. Jouko teki 
mailat ja velipoika Seppo myi eteenpäin.

Mallipuusepän ura alkoi hahmottua 1952 Tampereen 
Pellava ja Rautatehtaassa eli Tampellassa, jonne hän pääsi 
mallipuusepän oppisopimusoppilaaksi. Työnjohtajina ”Nik-
kariverstaalla” taisivat olla silloin ”Huuko” Saarinen ja 
Harri Salastaro. Tamperelainen erikoisuus mallialalla oli, 
että Tampellan silloista malliveistämöä kosken yläjuoksul-
la kutsuttiin Nikkariverstaaksi (mallipuuseppä ruotsiksi on 
modell-snickare) ja kosken alapäässä olevaa Lokomon 
vastaavaa Mallipajaksi. Olisivatkohan nuo yläjuoksulaiset 
kuvitelleet olevansa toisenlaisia kuin jättövesiläiset. No, 
Tampellan johtajat olivat suomenruotsalaisia ja Lokomon 
perustaja oli Hämeenlinnasta tullut suutari.

Nikkarissa Jokke oli osaston nopeimmin kehittyviä ja 
tiedonhaluisimpia kavereita. Persoonakohtaisena erikoisuu-
tena hän teki päivittäin kierroksen jokaisen mallipuusepän 
penkin ohitse ja seurasi hetken mallien ja keernalaatikoiden 
valmistumistapaa. Kysyin kerran häneltä, miksi hän niin 
teki? Sain vastaukseksi: ”Minä vain katson millä tavalla 
kukin mallinsa rakentaa, koska jokaisella on aina oma ta-
pansa. Kun vastaava kohta tulee mulle tehtäväksi, niin voin 
soveltaa useamman ammattilaisen taitoja työssäni.” Osa 
miehistä meinasi hermostua, kun tämä silloinen pitkä ja 
laiha miehenhojo hiukan etukenossa kädet selän takana il-
mestyi penkinpäähän ja mitään puhumatta tuijotti hetken 

teelmäksiä, ennenkuin jatkoi ”opintomatkaansa” seuraaval-
le penkille.

Ammattitaidon ja iän kartuttua 1955 Jokke nostettiin 
mallintarkastajaksi jo hyvinkin nuorella iällä ja jonkun ajan 
kuluttua urakkahinnoittelijaksi ja mallien korjaus-, sekä 
muutostarkastajaksi. Tampellassa oli silloinen urakkakont-
torin pää Leppälän ”Tikke” kehitellyt uuden vallankumo-
uksellisen tavan mallien ja keernalaatikoiden hinnoitteluk-
si. Siihen asti oli jokainen väittänyt, että mallien tekoa ei 
voi standardisoida, koska mallit ovat niin erilaisia. (Vielä 
nykyisinkin tapaa alamme ammattilaisia, jotka väittävät 
samoin). 

Tässä innovaatiossa varsinaisen työn teki entinen nikka-
rilainen Wirtasen Matti ja Jokke ikä- sekä penkkitoverina 
toteutti hinnottelua muutosurakoinneissaan mallivarastos-
sa.

Samoihin aikoihin 60-luvulla lähti Tampellasta Lehden 
Erkki, Karttusen Vilho ja Jaakkosen Jouko iltahommiin, 
tekemään valumalleja pieniin tilausmalliveistämöihin. En-
simmäisenä iltatyöpaikkana kolmikolla taisi olla ”Hirvosen 
Enskan” tilausmalliveistämö Tampereen pienteollisuusta-
lossa. Siihen aikaan jokaisella valimolla oli oma malliveis-
tämönsä ja Tampellassakin oli”nikkarissa” viitisenkymmen-
tä työntekijä, kuten Lokomollakin. (Mallilehtori aloitti 

Jouko Jaakkonen 70 vuotta 

Mallialan ikonit juhlatuulella. Vasemmalla juhlakalu Jouko Jaakkonen.
Viirin ojentaa mallijaoston Grand old man Erkki Lehti.
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mallipuusepän polulla taivaltamisen samassa talossa 
1957.)

Yksityisiä malliveistämöitä ei siihen aikaan ollut kovin-
kaan montaa. Tampereella toimi Ekendahlin, Savingon ja 
Hirvosen malliveistämöt ja Tuure Tannin yhden miehen 
paja. Helsingissä toimivat kuuluisat Kaarnakorven, Pesosen 
ja Widbergin malliveistämöt. Lii-toksen Vesasen Allan ja 
Koivun Ossi Lahdessa taisivat olla seuraavat yksityiset 
malliyritykset. Karhulassa aloitti Karhulan Malliveistämö 
Horton Paavon johdolla samoina vuosikymmeninä. 

Näistä ilta- ja viikonlopputyöläisista perustivat myöhem-
min Suomen suurimman yksityisen malliveistämön Kanga-
salan Malliveistämön 1972  Karttusen Vilho ja Lehden 
Erkki. Kyseistä malliveistämöä jatkaa nykyisin Artekno-
Metalli Hämäläisen Erkin johdolla ja Erkin adjutanttina 
toimii ansiokkaasti Hurmeen Lauri, joka on Laitilan lahja 
Suomen malli- ja valimoteollisuudelle.

60 – 70 luvun vaiheilla myös muut valimot kuulivat 
Tampellan valumallien arvioinnin ja osaurakoinnin edistyk-
sellisyydestä ja niin Jaakkosen Jouko palkattiin Lokomolle 
mallinsuunnittelijaksi. Vastustus Lokomolla oli ankaraa 
uuteen mallitekniikkan siirtymisessä (käsittämätön tunti-
määrä siellä muuten uhrattiin mallien turhaan hieromiseen 
ja rahaa paloi) ja Jouko joutui siirtymään valimon urakka-
konttoriin. (Jutun kirjoittaja tuli Joken paikalle Lokomolle, 
josta aikoinaan siirryin Hämeenlinnan ammattikouluun. 
Vanha sääntöhän on,  jos set osaa tehdä mitään käsilläsi, 
niin siirry opettajaksi)

70-luvun puolivälissä laman aikana Jouko irtisanottiin 
Lokomolta ja hänet palkattiin Kangasalan Malliveistämöön 
mallipuusepäksi. 

Jouko siirtyi seuraavaksi muutaman vuoden kuluttua 
Järvenpään Kalervon omistamaan Suoraman Malliveistä-
möön Pasintie 5:een.  Siellä ollessaan hän  yhdisti voiman-
sa Kalervo kanssa ja he rakensivat yhdessä suuren ja nyky-
aikaisen malliveistämörakennuksen Teollisuustie 6:een 
1980-luvun alussa. 

80-luvun puolivälissä kumppanuksille tuli erkaantuminen 
ja Järvenpää perusti Hämeen Malli ja Muotin Pasintiellä 
kaikenaikaa toimineeseen vanhaan verstaaseen. 

Aikamoinen mallihautomon tuo Pasintien mallikiinteis-
tö muuten aikoinaan muodosti. Siellä renkeilivät aikoinaan 
myös Gustafsson:in Markku, Kivirannan Pentti ja Nääpän 
Terho, jotka aikanaan  (1981 Vappupäivänä) perustivat 
Lepolan kouluun malliveistämön, nimellä Mallikolmio. 
Nykyisinhän nämä uroot pyörittävät Hepolamminkadulla 
CNC-varusteista yritystä, joka taitaa olla henkilömäärässä 
mitaten kakkonen Suomenmaassamme. Nykyisin niissä 
työskentelee Juhani Peltosen yhden miehen yritys.

Kriittisinä aikoina Suoraman Malliveistämön yksinään 
omistanut Jokke ehti toimia uudessa hienossa malliraken-
nuksessa kuutisen vuotta, kunnes 90-luvun pankkikriisi 
pakotti yrityksen konkurssiin. 90-luvun pankkikriisivuosina 
lainojen korot olivat jopa 23 – 25 % ja maksa siinä tilan-
teessa lainoja pois.

Näinä toiminnan vuosina aloitettiin koko mallialueen 
ensimmäisiä tietokoneistamisia Joken omistamassa Suora-
man Malliveistämössä. Joken toinen poika Petri Jaakkonen 
rakensi isänsä tarpeiden perusteella tietokonepohjaisen 
mallitilausjärjestelmän, jossa tietokoneelta löytyi tiedot 

edellisten tilauksien mallien päämitoista, toimitusajoista ja 
hinnoista. Edistyksellistä toimintaa, jota nykyisin käyttää 
jo useampi malliveistämö eri versioina. Valimoinstituutissa 
myöhemmin kehitetty mallialan tietokoneohjelma (Win-
Paavo, myöhemmin Nikkari) sai ainakin ajatuksen ituina, 
lähtökohtansa Suoraman Malliveistämöstä. Tällä ohjelmal-
lahan poistettiin se iänikuinen ”sinikantinen vihko”, josta 
tilattavien mallien edellisiä hintoja epätoivon vimmalla 
yritettiin etsiä. Mahtaakohan niitä vielä olla käytössä?

Omana malliveistämöhautomonsa myös Suoraman Teol-
lisuustien yritys oli, sillä siellä ehti työskennellä nykyisistä 
malliveistämöyrittäjistä ainakin Tapani Puukka, Juhani 
Peltonen ja Pekka Virtanen. Äveriäitä miehiä kaikki ja 
ajavat isoja ja kalliita autoja  siviilissä. Joken syömäham-
paana talossa työskenteli pitkään mallipuuseppänä, nyt jo 
edesmennyt, Mauno Pentti tai Pentti Mauno, jonka oikea 
nimi aiheutti loputonta kiistelyä alan ammattilaisten kesken. 
Myös Joken toinen poika ralliautonrakentaja ja tietokonef-
riikki Jari Jaakkonen oli Teollisuustiellä isällään töissä 
mallipuuseppänä. Nykyisin tämä isämeidän poika Jari 
vaikuttaa  CNC-hommissa Artekno-Metallilla.

Suoraman konkurssi vei kaiken Jokelta, eikä sekään 
riittänyt verottajalle ja jatkovuosien harrastukseksi sanka-
rillemme tuli yhden miehen matkatoimisto, jonka pääkoh-
de oli Suomenlahden toisella puolella oleva valtio. Matko-
ja yksittäin laskien kuulemma riittää.

Valumallialan kouluttajana olen onnellinen ja ylpeä, 
että olen voinut saada osan opeistani tältä mallialan jättiläi-
seltä, joka valumallien valmistajana oli ehdottomasti maam-
me mallivalmistajien joukossa mitalistien joukossa. Kateel-
lisena olen saanut seurata piirustuksenlukutaitoa, joka 
sankarillamme oli aktiiviaikoinaan.

 SVY:n tilaisuuksiin Jokke aktiiviaikoinaan osallistui 
aina kuin se suinkin oli mahdollista ja legendaarisena jut-
tuna edelleenkin kulkee Ranskan / Pariisin matkamme, 
jossa sankarimme kierteli Pariisia yksinään. En muuten ole 
koskaan testannut Joken ranskankielen taitoa, joten siltä 
suunnalta voisi tulla yllätyksiä.

Valumallialan koulutustukena Jokke toimi aina esimer-
killisesti, vaikka jokainen oppilaamme, jonka hänelle sijoi-
timme työharjoitteluun, ei välttämättä ollut mikään mallialan 
kultahippunen. Aina sieltä sai kuitenkin paikan oppilaalle, 
kun harjoittelun aika koitti.

Parhaat onnittelut onittelukäynnin suorittaneiden Joken 
ystävien joukon jatkona olleelta mallilehtorilta.

Mallilehtori Hervannasta
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mallijaosto

Mallilehtori tässä pyytelee anteeksi, kun palstaa ei ole saa-
tu kirjoitetuksi viimeaikoina mainioon Valimoviestiimme, 
mutta yritetään nyt paremmalla onnella. 

Aloitimme koulun jälleen täällä Tampereen Herwoodis-
sa ja oppilaita tulla puksahti mallipuolelle 12 + 6, joista 
pienempi määrä on kolmosia. Kauniimpaa sukupuolta on 
valumalliluokilla yhteensä 5 viehättävää mallialan opiske-
lijaa, joten asettukaapa yrittäjät jonoon, kun alamme kysel-
lä työssä oppimispaikoista opiskelijoillemme. 

Valaja-luokille tuli oppilaita 11 nuorta kakkosluokalle ja 
kolmosilla jatkaa 10 opiskelijaa, joten hyvältä näyttää jäl-
kikasvun kasvatus, ainakin määrällisesti.

# # #

Kirjoittajalle alkanut syksy on viimeinen, jolloin toimin 
opettajana mallioppilaille (tästäkö muuten johtuu, että op-
pilaita tuli nyt näin runsaasti). Toukokuun lopussa 2006 
siirryn viettämään eläkepäiviäni ja toiset saavat hoidella 
postia tulevaisuudessa. 

Opettajana tullee näillä näppylöillä vaikuttamaan Häkki-
sen Toni, joka nyt aloittaa ensimmäistä kokonaista vuotta 
opettajan vaativassa ammatissa. On siinä Tonilla sarkaa, kun 
samanaikaisesti hän aloitti ammattikorkeakouluopinnot 
Tampereen Ammattikorkeakoulussa. Kokemuksesta voin 
vakuuttaa, että ajanpuutteesta ei ole puutetta lähivuosina. 

Laskin kohdaltani juuri, että alkanut aloitussyksy on 
eräällä tavalla merkkipaalu, koska itse aloitin tasan puoli-
vuosisataa (50 v) sitten Tampereen Poikain valmistavassa 
Ammattikoulussa mallipuusepän opinnot, jotka sitten ovat 
tyrkkineet minut valimoalalle. Alalle, jonka vahvasti tunnen 
omakseni ja joka on itselleni ollut todella merkittävä ja 
tärkeä. Tulipa melkein tippa silmään, kun edellä olevia 
kirjoittelin.

# # #

Mallitoimikunta on pyrkinyt kokouksissaan vierailemaan 
eri yrityksissä, jolloin sillä on ollut mahdollisuus saada 
”vierailevaa verta” istuntoihinsa. Näin toimien olemme 
voineet laajentaa tietämyksemme määrää isäntätalon kyvyil-
lä ja saaneet mielikuvaa paikallisista ongelmissa. Samalla 
olemme tutustuneet yrityksiinkin sisäkautta.

Seuraava kokouksemme on tarkoitus viettää jossain 
muualla kuin Valimoinstituutissa. Suunta on rannikoille päin 
joko Karhulaan tai Paneliaan. Vahvoja ehdokkaita kumpikin, 
joista molemmista vaikuttaa terävä ja aktiivinen toimikunnan 
jäsen kokouksissamme. Lehdon Kapu on ollut hakemassa 
ns. ”bulgarialaisia vaikutteita” kokoustyöskentelyyn, eikä 
päässyt elokuun lopun kokoukseemme. Perästä kumminkin 
kuuluu, väittää torventekijä.

Sattumia ja tapahtumia

# # #

Malliväen vierailukäynnit loppuasiakkaille näyttää olevan 
hyvässä vaiheessa. Aiheesta myöhemmin lisää lehtemme 
palstoilla tai erityiskutsuilla suoraan yrityksiin. Suuntana 
näyttäisi olevan Vaasa jälleen, mutta käyntikohteena tavoit-
telemme ABB:tä. 

Kosken Rami on ansiokkaasti toiminut yhteydenottajana 
jälleen, kuten muuten kaikissa muissakin edellisissä vierai-
luissamme. Siinä muuten on varsinainen mallialan Duracel-
pupu, virtaa vain riittää ja riittää, kun muut ovat jo rummu-
tuksen lopettaneet.

# # #

Valimoammattien tutkintojen perusteet ovat nyt jo raskaas-
ti vanhentuneet ja kaipaavat kipeästi uusintaa. Valtakunnal-
linen tutkintotoimikuntamme nykyisellään eläkeläisen 
Matti Johanssonin johtamana lähetti aikoinaan anomuksen 
Opetushallitukseen opetusneuvos Olli Hautakoskelle, josko 
perustettaisiin työryhmät uusimaan, sekä Valumallinvalmis-
taja-, Valaja-, ja Työvälinealojen tutkintojen perusteet. (Niin 
Mattihan jäi eläkkeelle kesän aikana Componentalta. Siellä 
olisi nyt todella suuret saappaat täytettävinä ja täyttäjällä 
pitäisi vissiin löytyä metallurgista ajattelupohjaa). 

Opetushallitus näytti vihreää valoa ja männä kesänä ei 
ollut paljon lomista tietoa mallilehtorilla kuten ei myöskään 
valimon Pekka Niemellä. Tutkintojen perusteiden laadin-
nassa on riittänyt valtavasti työtä, joista kuvaavaa on aina 
yhtä pirteän Karhulan Kyllin tokaisu: ”Paljon pitää tapahtua, 
ennen kuin meikätyttöä saadaan vastaaviin hommiin. Niin 
paljon se on työllistänyt”

Perusteiden ylöskirjoittajina ovat olleet opettajat ja teol-
lisuudesta on saatu asiantuntijaryhmät, jotka tarkalla kat-
seella ovat seuranneet, että perusteet ovat ymmärrettäviä ja 
oikeassa suhteessa työammatteihin. Näillä perusteilla tulee 
olemaan suuri välinearvo, jolla valimoteollisuutemme voi 
kehittyä entistä tehokkaammaksi. Valitettavasti löytyy vie-
lä sellaisia, jotka eivät ymmärrä kuinka tärkeää, jopa vält-
tämätöntä on, että vaatimukset ja perusteet on selkeästi 
määritelty, eikä olettamusta ”ammattitaidon perusteista” 
vedetä mistään kokemus-hatun alta.

Nykyiset tutkintoperusteet toimivat matriisipohjalla ja 
niistä on entistä helpompaa rakentaa Ammatti- ja Mestarin-
erikoisammattitutkintojen palikkapino, joiden suorittaminen 
ja näyttö antaa aikanaan tarvittavan tutkintonimikkeen.

Tarkemmin asiasta kirjoitellaan, kun loppuluovutus on 
ohitse. Viimeinen yhteiskokous on tulossa tiistaina 6.8.2005, 
jonka Lehdon Jouni on puristellut kokoon pätevään tapaan-
sa. Tilaisuus pidetään Valimoinstituutissa. Toivottavasti 
ehdotukset kelpaavat ilman isompia korjauksia.

 

Kari Pohjalainen
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# # #

Valimoinstituutti on saanut uuden päällikön Aholan Erkin. 
Erkki tuli valimosektorin ulkopuolelta, Tamrock- Sandviken:
ilta, joka saattaa olla suurikin etu, koska silloin voi Vali-
moinstituutin kehitystyötä tarkastella hiukan kauempaa, 
eikä repussa kulje mukana vanhoja alarasitteita. 

Hän on lähtenyt aivan oikeaoppisesti hattu kourassa tu-
tustumaan valimoiden vaikuttajiin, koska sitä tukea, jota 
sieltä on saatavissa, ei koskaan voi ja saa vähätellä. Toimi-
va ja hedelmällinen yhteistyö onnistuu vain toimivien 
henkilösuhteiden kautta. Useimmat suuret talot on Erkin 
kalenterista jo leimattu poiketuiksi, vain muutama on vielä 
käymättä tällä hetkellä. Mutta tulossa taitaa tamperelainen 
olla niihinkin taloihin. (Kun muuten aikoinaan soittelin 
ystävälleni Tikan Sepolle Asko-Upolle ja uhkasin tulla 
malliveistämöön kyläilemään, niin hän kiitteli soitosta, 
koska hän sen perustella pystyi soittamaan Upon ruokalaan, 
että osaisivat nostaa pullat kuivamaan riittävän ajoissa. 
Terveisiä vain sinne Lahden suuntaan).

Peruslähtökohtia Valimoinstituutin tulevaan menestys-
toimintaan on toki useita, mutta varmasti listan kärkipäässä 
sojottaa entistä tiiviimpi yhteistyö Valimotekniikan labora-
torion, mukaan lukien valimoproffamme Orkkaan Jussin ja 
totta kai oman Ammattiopistomme kanssa. Meissäkin on 
kuulkaa piileviä voimavaroja olemassa, toivottavasti ei 
liian syvällä. 

Pienessä maassa ja pienillä resursseilla toiminnassa ei 
aikaa ja henkilöenergiaa saa tuhlata turhaan:” Katsotaan 
kumpi paremmin pärjää”, kisailuun. Yhdistetään voimat, 
niin synenergiaa riittää. (yäk mikä sanahirviö).

# # #

Ensimmäinen suurista virstanpylväistä ammattitutkinnoissa 
on saavutettu, kun alamme valtakunnallinen Valaja-, Valu-
mallin- ja Työvälinealan tutkintotoimikunta on hyväksynyt 
kokouksessaan 25.8.2005 kahden alojemme mestarin eri-
koisammattitutkinnon hyväksytysti suoritetuksi.

Maamme ensimmäinen Valajamestarin erikoisammatti-
tutkinnon suorittaja on nimeltään: Esa Ahlgren. Yrityksen 
nimi on: Ferral Alucast ja se sijaitsee Kruununpyyssä. Suun-
tautumisvaihtoehtona on Kestomuotti-puoli. 

Samoin maamme ensimmäinen Valumallimestarin eri-
koisammatti-tutkinnon suorittaja on nimeltään: Toni Häk-
kinen, jonka nykyinen toimipaikka Tampereen Ammatti-
opisto, Hervanta. Suuntautumisvaihtoehtona on Cad/Cam-
tekniikka.

Alamme yrityksien kilpailukykyyn muuttuvassa yhteis-
kunnassamme tarvitaan tämänkaltaisia henkilöitä, jotka 
hankkivat sellaisia tietoja ja taitoja, joilla voivat yritystään 
ja oppilaitostaan edesauttaa yhä parempiin tuloksiin. Näiden 
tutkintojen yhteydessä voidaan koulutuksen keihäänkärkiä 

kohdistaa niille alueille, joita taloissa tarvitaan ja joista 
niissä on hyötyä työpaikoilla.

Mitenkähän olisi Valimoiden Toimialaryhmän Hallituk-
sen arvoisat jäsenet, jos ja kun kutsuisitte nämä mestarit 
kevään 2006  Valun Käytön seminaariin ja ojentaisitte jon-
kinlaisen palkkion kera kättelyn näille uranuurtajille?

Tällä tempauksella lähettäisitte valtavasti myönteistä 
signaalia alamme yrityksiin ja kannustaisitte muitakin läh-
temään tälle kehityksen tielle. Sen varjolla pystyisimme 
räätälöimään sellaisilta alueilta täsmäkoulutusta tutkintoja 
suorittaville, joista taloissa on tarvetta. 

Myöntäkäätten vain, että ajatuksessa on ideaa ja päästä-
käätten Kangasmaan Pentti operoimaan juhlallisuuksia asia 
tiimoilta. Levynpaloittelijat saavat puolestani käyttää omis-
sa tilaisuuksissa samaa ideaa.

# # #

Mallitoimikunta kokousteli perjantaina 26.8.2005 Valimoins-
tituutissa omaa vuoden kolmatta kokoustaan ja monenlaisia 
asioita siellä sivuttiin. Tuleville SVY:n opintopäiville rus-
tattiin runsaasti ehdotuksia, joista malliväellä olisi halua ja 
kykyä kertoo laajemmaltikin siellä hiekkojen parissa puu-
haaville ystävillemme. Palaamme asiaan myöhemmin SVY:
n opintotoimikunnan kokouksessa.

Kokouksen päätteeksi Karttusen Veijo kutsui porukan 
Turkansaareen suunnittelemaan uusia hienoja ammatillisia 
asioita, joista myös toivon mukaan kuullaan myöhemmin.

Mallitoimikunta onnittelee näin Valimoviestin välityk-
sellä etukäteen puheenjohtajaansa Mikko Ojasta yllättäväs-
tä ja iloisesta uutisesta. Ojasen perheen ”valumallidynastia” 
on saamassa uuden jäsenen ja nyt jännityksellä odotamme, 
kumpaa sukupuolta edustaa tuleva Karkkilan Malliavun 
toimitusjohtaja.

# # #

Tennilän Paavo, toinen valimoalan Duracel, on kuulemma 
edelleenkin ainoa Valimoviestin kirjoittaja, joka lähettää 
kirjoituksensa ajoissa lehteen präntättäväksi. 

Kateellisena ja hieman häveten yritän jälleen luvata, että: 
Ensikerralla minäkin…!! Kohtuutonta on toimintamme 
lehden toimituskunnalla. Toivottavasti jaksatte meitä kes-
tää.

 
 

Mallilehtori Hervannasta
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valimoperinne

Kaskuja ja tarinoita • Koonnut Antti Valonen

Högforssin tehtaan konepajakoulusta Karkkilasta
valmistui ammattilaisia myös valimoteollisuuteen

Koulun perustaminen
Marraskuussa 1942, jolloin ensi kerran julkisesti tuotiin 
esille ammattikoulun tarve Karkkilassa, elettiin maassamme 
vaikeita aikoja. Sotia oli kestänyt jo vuosia ja koko Suo-
messa oli suuri puute ammattitaitoisesta työvoimasta. Te-
ollisuudelta vaadittiin enemmän kuin rauhan vuosina ja 
samanaikaisesti suurin osa ammattimiehistä oli poissa nor-
maalista työelämästä. Tämä puute tunnettiin kipeästi myös 
Högforssin tehtaalla.

Sotavuosien vaikeuksista huolimatta tehtaan johto ajat-
teli tulevaisuutta kuitenkin optimistisesti. Tehtaan silloinen 
toimitusjohtaja Gustaf Arppe ja teknillinen johtaja Ernst 
Alander pohtivat asiaa perusteellisesti ja tulivat siihen tu-
lokseen, että paikkakunnalle oli saatava ammattikoulu. He 
järjestivät Tehtaan Seuratalolle 5.11.1942 neuvottelutilai-
suuden, jossa haluttiin kuulla yleinen mielipide koko paik-
kakuntaa koskevassa asiassa. Läsnäolijat, joita oli saapunut 
yllättävän runsaasti, käyttivät vilkkaasti puheenvuoroja ja 
yleinen kanta oli, että paikkakunnan nuorisolle täytyy saa-
da ammattikoulutusta. He julkitoivat ilonsa myös siitä, että 
vaikeasta ajankohdasta huolimatta ajatusta oli ryhdytty 
toteuttamaan.

Koulun perustamisen  puolesta esitetty kanta oli niin 
rohkaiseva, että koulu päätettiin perustaa. Asiat kehittyivät-
kin sitten ripeästi. Jo 12.11.1942 toimitusjohtaja G. Arppe 
ilmoitti tehtaan perustavan oman ammattikoulun sekä ni-
mitti ja kutsui koolle koulun ensimmäisen johtokunnan. 
Koulun nimeksi tuli Högforsin Tehtaan Konepajakoulu. 

Seuraava kokous pidettiin joulukuun 2. päivänä, jolloin 
johtokunta valitsi koulun ensimmäiset oppilaat. 3.12.1942 
valtioneuvosto hyväksyi virallisesti koulun perustamisen, 
ja kauppa- ja teollisuusministeriön Ammattikasvatusosasto 
vahvisti koulun ensimmäisen opetusohjelman.

Tammikuun 11. päivänä 1943, siis noin kaksi kuukautta 
neuvoa antavan yleisen kokouksen jälkeen Högforsin Teh-
taan Konepajakoulu avasi ovensa ja 22 karkkilalaista nuor-
ta miestä aloitti opintaipaleensa 4-vuotisen koulun ensim-
mäisenä lukuvuonna. Koulun ohjesääntö hyväksyttiin lo-
pullisessa muodossaan 26.2.1943 pidetyssä johtokunnan 
kokouksessa ja valtioneuvosto hyväksyi sen käytäntöön 
otettavaksi syyskuun 2. päivänä 1943.

Koulun johtajista ja opettajista
Ensiarvoisen tärkeää koulun menestymiselle ja jatkuvalle 
kehitykselle oli se, että tehtaan johto oli alusta alkaen sen 
toiminnassa kiinteästi mukana ja antoi sille tukensa ja luot-
tamuksensa.

Koulun syntysanojen ja sen perustamisajatuksen julki-
tuojat, vuorineuvos Gustaf Arppe oli johtokunnan jäsenenä 
aina eläkkeelle siirtymiseensä vuoteen 1958 saakka, samoin 
toimi tehtaan tekninen johtaja-isännöitsijä Ernst Alander 
johtokunnan puheenjohtajana vuoteen 1968 jolloin jäi myös 
eläkkeelle.

Johtaja Alander ammattikasvatuksen kehittäjänä arvosti 
koulun toimintaa ja piti sitä välttämättömänä pätevien am-
mattimiesten kouluttamiseksi metalliteollisuuteen.

Koulun rehtoriksi tuli 1947 insinööri Toivo Nissinen, 
jonka innostuksen ja aloitteellisuuden ansiosta koulun toi-
minta sai todella vauhtia. Kokeneena ammattikasvattajana 
hän loi kouluun kestävät perinteet ja puitteet. Tarmokkaas-
ti hän kehitti rehtorina koulun ammattikasvatusohjelman 
korkeatasoiseksi ja kasvatti isällisin ottein suuren joukon 
nuoria miehiä ei vain tulevaa ammattia varten vaan myös 
tulevaa elämää varten. Oppilaiden kunnioittama ja ansioi-
tunut rehtori jäi eläkkeelle 1965.

Teoreettisen opetustoiminnan hoitivat koulun rehtori ja 
Högforsin tehtaan insinöörit ja teknikot OTO-tuntiopettaji-
na.

Koulun työopettajista mainittakoon oppilasvalimossa 
toiminut Paavo Saaristo, oppilasvalimon toimintavuodet 
olivat 1946 - 1956, jolloin toiminta päättyi.

Oppilaskonepajan vanhin työnopettaja Aarne Lundberg 
toimi viilaus- ja koneistustyönopettajana 1947-1966. Oppi-
laskonepajan toiminta jatkui kolmen työnopettajan voimin, 
joista Aarne Mattila toimi oppilaskonepajan työnopettajana 
vielä kun koulu siirtyi kuntainliitolle.

Oppilasvalimon toiminnasta Högforsin tehtaan valimos-
sa 1946-1956 työnopettaja Paavo Saariston kertomana:

“Alkuhankaluudet olivat melkoiset opetusohjelman yhtä 
hyvin kuin muunkin koulutoiminnan puitteissa, varsinkin 
juuri valimokoulutuksen alalla. Tämäntapaista ammatillista 
opetustoimintaa valimoalalle oli siihen aikaan koko maassa 
jokseenkin vähän eikä selvää opetusohjelmaa ollut olemas-
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sa. Ensimmäiset oppilaat olivat hajallaan tehtaalla eri koh-
teissa töissä työnjohtajien ja ammattimiesten alaisina. 
Vasta kun minut nimitettiin työnopettajaksi, alettiin muo-
dostaa omaa koulutusosastoa. Kaikki pojat kerättiin työn-
opettajan alaisuuteen ja valimosta erotettiin tähän tarkoituk-
seen oma työskentelytilat. Tehtaan sisäisten järjestelyjen 
vuoksi joutui koulutusosasto muuttamaan monet kerrat 
tuotannon vaatimusten mukaisesti, sillä opetushan tapahtui 
varsinaisen tuotannon keskellä.

Työteknilliselle kehitykselle ajankohta oli erittäin sopiva, 
koska jouduttiin tekemään sotakorvaustuotteita. Näin työt 
muodostuivat varsin monipuolisiksi. Vaikeusasteen mukaan 
työt jaettiin eri vuosiluokille. Esimerkkinä koulun valimo-
oppilaiden töitten saamasta tunnustuksesta mainittakoon 
vuonna 1950 Helsingissä pidetty koko maata käsittävä 
ammattikoulujen työnäyttely. Näin kirjoitti muuan päivä-
lehti tuosta näyttelystä vain pienen siteerauksen mainitak-
seni: “Erikoisesti herättivät näyttelyssä huomiota Högforsin 
Tehtaan Konepajakoulun valimolinjan oppilaitten työt…” 
Näyttelyssä oli tällöin mukana mm. suuri hammaskehä sekä 
vaativia moottorinosavaluja.

Sotakorvaustuotannon aika oli ammattikoulutuksen 
kannalta varsin kehittävää ja valimo-osaston oppilasmäärä 
oli silloin korkeimmillaan. Sen jälkeen se alkoi vähentyä, 
kunnes vuonna 1956 viimeiset maakaavaajat valmistuivat 
- varsinainen valimolinja loppui. Jo koulun alkuvaiheissa 
havaittiin, että kaikki oppilaat omalta paikkakunnalta pyr-
kivätkin  ensisijaisesti konepajalinjalle ja valimolinjalle ei 
ollut montakaan tulijaa. Tilanne parani kuitenkin  jonkin 
verran, kun valimo-oppilaille järjestettiin korkeammat op-
pilaspalkat kuin konepajalinjan oppilaille. Siirtoja valimo-
osastolta muualle tapahtui jatkuvasti, ei vain oppilaan 
omasta toivomuksesta vaan myös työopettaja siirsi oppilai-
taan toiselle osastolle, jos huomasi heillä olevan selvästi 
taipumuksia muuhun työhön. Ammattikoulutuksen tarkoi-
tuksenahan on olosuhteitten ja mahdollisuuksien mukaan 
löytää nuoren oppilaan lahjoja vastaava ammatti ja ohjata 
hänet siihen.

Ammatin opettamisen ohella opettaja tunsi suurinta 
vastuuta oppilaitten suojelemiseksi työtapaturmilta. Valis-
tustyön ja neuvonnan  ansiosta selvisimmekin hyvin, vaka-
vilta onnettomuuksista vältyttiin.”

Högforsin tehtaan 4-vuotesin konepajakoulun toiminta 
päättyi 1971.

1964-1965 valmistuneessa tasokkaassa koulurakennuk-
sessa jatkoi opetus toimintaa 2-vuotinen Kymin Osakeyh-
tiön metalliteollisuuden ammattikoulu. Koulussa järjestettiin 
myös teollisuuteen liittyvää kurssi- ja tiedotustoimintaa. 
1976 koulu siirtyi Lohjan ammatillisten oppilaitosten kun-
tainliiton hallintaan, sivupisteeksi, jonka toiminta lopetettiin 
1987.

Edellisessä “koulutarinassa” vaikuttaneista ansioituneis-
ta henkilöistä on myös mainintoja SVY:n 50-vuotishistorii-
kissa (Paavo Tennilä 1997) mm. seuraavaa:

- yli-insinööri Ernst Alander kuului liittomme Helsingin 
osaston johtokuntaan ja on hän toiminut mainitun osaston 
ensimmäisenä puheenjohtajana 1947-49 ja yhdistyksemme 
toisena puheenjohtajana 1949-53.

Högforssin tehtaan konepajakoulusta
valmistuneet oppilaat
 valimoteollisuuden ammatteihin 1946-1970:

1946 - 1956  (oppilasvalimotoiminnassa)
maakaavaajia  31 kpl
keernantekijöitä   2  “
mallipuuseppiä  10 “
malliviilaajia  14 “
valimoasentajia  10 “

1957 - 1970
mallipuuseppiä  8 kpl
malliviilaajia  8 “
valimoasentajia  7 “
valimolaborantteja  2 “
mallikaavaajia  1 “

Yhteensä 93 valimoammattilaista.

Vastaavana aikana 1946 - 1970 koulusta 
valmistui konepaja-ammattilaisia 437 kpl.

Oppilasvalimo 1947, taustalla työnopettaja Paavo Saaristo sekä 
II-vuosikurssin oppilaita työharjoittelussa.

IV-vuosikurssin maakaavaajaoppilas työssään 1949 tehtaan 
maakaavaamossa.

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

Insinöörimatrikkeleista näkyy, että Ernst Alander oli 
Högforsin Tehtaan yli-insinöörinä vuoteen 1966 saakka ja 
sen jälkeen isännöitsijänä eläkkeelle siirtymiseensä saakka 
1968. Ernst Alander saavutti korkean iän. Hän kuoli 8.4.1993 
lähes 90-vuotiaana. Hänet muistetaan hienokäytöksisenä 
“vanhan koulun” herrasmiehenä. Hänet kutsuttiin yhdistyk-
sen kunniajäseneksi 1967.

- rehtori Toivo Nissinen toimi yhdistyksemme hallituksen 
jäsenenä 1949-50. Hän osallistui koulutukseen liittyviin 
toimintoihin.

- oppilasvalimon työnopettaja Paavo Saariston kirjoitta-
ma “valimomiesten marssi” esitettiin yhteislauluna ensiker-
ran Karkkilassa14.5.1949 liittokokouspäivällisillä, orkes-
terin ja 213 osanottajan voimalla. Valimomiesten oma 
marssi sai ihastuneen vastaanoton.

(Muistitietoa täydennetty koulun vuosikertomuksista.)

Myydään

NIKKELIKATODEJA

Aitoustodistus CANR Oy:ltä

Jukka Halkola 
puh. (90) 588 1378
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Harjavallan Valu Oy
Sepänkatu 5
29201 HARJAVALTA
Puhelin  (02) 5318500
Faksi  (02) 531 8510
www.harjavallanvalu.fi 

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

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

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

Ins.tsto. AX-LVI Oy
PL 428
33101  TAMPERE
Puh. 03 - 2680 111
www.axcons.fi  

Niemisen Valimo Oy
Merstolantie 5
29200  HARJAVALTA
Puh.  02 – 535 1690
www.ulefosnv.fi 

Procatec Oy
Kalastajanmäki 5 B 28 
02230 ESPOO
Puh.  09 - 256 0090
www.procatec.net

Suutarilan Valimo Oy
Oppipojantie 6
04500  KELLOKOSKI
Puh.  09 – 271 2890
aarno.lahtinen@suutarilanvalimo.com

Tiesen Oy
valujen koneistusta kokemuksella
Pohjoisrannantie 420
29200 HARJAVALTA
Puh.  02 – 6741 350,  Fax 02 – 6741 150

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

Syntymäaika Koulutus

Kotiosoite

Kotipuhelin Kotifaksi

Matkapuhelin Sähköposti (koti)

Työnantaja Tehtävä yrityksessä

Osoite

Puhelin Faksi

Matkapuhelin Sähköposti (työ)

www-sivut

Lisätietoja

Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf

JÄSENHAKEMUS

Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä

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

SVY 
PL 358 

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

e-mail: olavi.piha@svy.info

Jäsenhakemus hyväksytty       _____/_____  200__  _____________________________________

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 200__  _____________________________________
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Tarjoamme asiakkaillemme

• Huippuluokan valumallit

• Puusta ja muovista

• Pienistä isoihin

• Myös CAD-CAM valmistusta

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

mallikolmio@yritys.soon.fi   http://yritys.soon.fi /mallikolmio
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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 

SVYn kotisivut  
www.svy.info

www.valuatlas.net
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KÄRKIMALLI OY  Puh. (06) 7234 442
KENKÄSEPÄNTIE 7  Faxi  (06) 7234 436
68660 PIETARSAARI kaj.haavisto@karkimalli.fi 

MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

TYÖSTÄMME SEURAAVAT 
MATERIAALIT:

• PUU
• METALLI
• MUOVIT 
• BLOCKIT

CAD/CAM SUUNNITTELUA

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

Tuotanto ja tuotekehitys Sibelco Scandinaviaan 

kuuluvalla PV Sand A/S:n tehtaalla Tanskassa. 

Toimitukset lyhyellä toimitusajalla suoraan tehtaalta 

tai heti Nakkilan varastostamme. 

Meiltä myös kuorihiekka, kromiittihiekka, kvartsihiekka bentoniitti, 

kivihiilijauhe, valusuodattimet, side-aineet, tulenkestävät aineet, 

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

Jukka Liisanantti
GSM 0400-755 910

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

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

www.sibelco-scandinavia.com

FEKORATEK 
OY

TEOLLISUUDEN     
KUNNOSSAPITOA

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

Puh. (02) 855 821     Fax. (02) 833 821
e-mail: info@fekoratek.fi 
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Stena Metalliyhtymä Oy
Pajakatu 7 - 9 
11130  RIIHIMÄKI
010 802 323

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Componenta Pietarsaari Oy
PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI
010 403 00
www.componenta.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koonnut 
Eeva Nikander

Tältä palstalta on yleensä voinut 
lukea museon asiat kuin omat taskun-
sa tuntevan amanuenssin mietteitä, 
mutta tällä kertaa kirjoittajana on 
amanuenssin hoitovapaan sijainen. 
Lokakuun puoleenväliin asti allekir-
joittanut pitää siis huolta museosta 
Janne Viitalan pitäessä huolta vuoden 
vanhasta Venla-tyttärestään. 

Saadessani tämän jutun laatimisen 
tehtäväkseni olin ehtinyt istua amanu-
enssin tuolilla peräti pari tuntia. Vali-
momuseo ei ole minulle kuitenkaan 
vieras paikka: olen paljasjalkainen 
karkkilalainen, joskin yliopisto-opin-
tojeni vuoksi hiukkasen turkulaistunut. 
Kuitenkin juuri opintoihini kuuluneen 
museologian harjoittelujakson vuoksi 
Valimomuseosta on tullut minulle 
reilun vuoden kuluessa tutumpi kuin 
koskaan aiemmin. Amanuenssin sijai-
seksi siirryin melkein lennosta työs-
kenneltyäni valtaosan kesästä museon 
lippukassalla ja museokaupassa.

Museon tämän vuoden kesäsesonki 
näytti lipunmyyntitiskin takaa samalta 
kuin kävijätilastoja nikkaroivan ama-
nuenssinkin silmin: asiakkaita oli lo-
pulta aivan mukavasti, eikä heinäkuun 
hellesääkään ajanut kaikkia potentiaa-
lisia museovieraita uimarannoille. 
Mutta aina toki olisi toivonut hiukan 
useampien löytävän tiensä erityisesti 

Galleria Bremerin upeisiin taidenäyt-
telyihin, jotka kirvoittivat kävijöiden 
suusta jos jonkinlaista kommenttia 
epämääräisistä hämmennyksen sanois-
ta varsin värikkäisiin ylistyspuheisiin. 
Tosin kävijäjoukkoon mahtuu aina 
myös joku, jolla on jotakin yleisesti 
nykytaidetta vastaan. 

Perinteisen maalauksellisuuden 
ystävillekin on Valimomuseolla jatku-
vasti tarjolla jotakin nähtävää, enkä 
tarkoita pelkästään gallerian pysyvää 
Ilmari Huitti –näyttelyhuonetta. Joka-
päiväisten museokävijöiden kanssa 
jutustellessani olen huomannut, että 
näyttelyidemme ohessa ihmiset arvos-
tavat erityisen paljon museon vanhaa 
miljöötä, jossa onkin paljon nautiskel-
tavaa: vaikkapa valimolle aikanaan 
vesivoimaa tarjonnut koski, jota monet 
jaksavat käydä ihailemassa vielä ko-
luttuaan museon perusteellisesti läpi. 
Kelpaa Tehtaanpuiston vanhojen pui-
den katveesta katsella myös ruukinpat-
ruuna Bremerin komeaa, 1800-luvun 
puolivälissä rakennettua kartanoa, pu-
humattakaan jokilaaksoon levittäyty-
västä monipolvisesta tehdasalueesta. 

Jos mielii lähteä syysretkelle katso-
maan näitä ympäri vuoden avoimia 
nähtävyyksiä, kannattaa tietenkin va-
lita päivä jolloin voi pistäytyä samalla 
kertaa myös Valimomuseossa, eli lau-

antai (klo 11–15) tai sunnuntai (klo 
11–18). Tilauksesta museo on talvikau-
dellakin avoinna myös muina aikoina. 
Ja muistattehan myös, että esimerkiksi 
pyöreitä vuosia täyttävän ystävän syn-
tymäpäivälahjaksi mainiosti sopivia 
koristevalutauluja ja muita museokaup-
pamme myyntituotteita voi tiedustella 
meiltä puhelimitse tai sähköpostitse, 
mikäli ei vielä tule lähdettyä paikan 
päälle.

Galleria Bremerin näyttelytoiminta 
jatkuu talvea kohden täysipainoisesti: 
17.9.–16.10. esillä on taiteilijakolmik-
ko Riitta Förströmin, Nelly Turja-Trap-
pin ja Ella Tyrväisen teoksia otsikolla 
Eilen – Tänään, ja 22. lokakuuta alka-
en saattelemme kävijöitämme vuoden 
synkimpien kuukausien läpi pitkäai-
kaisen museoapulaisemme, Maila 
Sundbergin, näyttelyn voimin.

Valimomuseon väen puolesta toivo-
tan iloista ja värikästä syksyä, ja kos-
kapa seuraavassa numerossa seikkailee 
jälleen vakituinen amanuenssimme, 
toivotan omasta puolestani tämän 
palstan lukijoille kaikin puolin hyvää 
jatkoa syksyn ylitsekin.

Syksyisin terveisin
Eeva Nikander

Kesä ja syksy Valimomuseolla
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