
1VALIMOVIESTI 4 • 2004     

SUOMEN VALIMOTEKNINEN YHDISTYS _

FINLANDS GJUTERITEKNISKA FÖRENING RY
Jäsenlehti 

Medlemsblad

VALIM   VIESTI
4 • 2004

Hyvää joulua ja menestystä vuodeksi 2005!



2 VALIMOVIESTI 4 • 2004     

Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa
N:ro Aineiston llmestyy
 jättöpäivä viikolla
1 10.2. 11
2 10.5. 23
3 20.8. 38
4 10.11. 50

Suomen Valimotekninen yhdistys ry

Asiamies
Kari Seppälä 31.12.2004 asti

puh. (09) 5864358
fax (09) 5864359

email: sepikon@kolumbus.fi

Olavi Piha 1.1.2005 alkaen
PL 358 

40101 Jyväskylä
puh. 014 254 051
fax   014 254 052

e-mail: olavi.piha@svy.info

Pankkiyhteys
NORDEA 101230-73211
SAMPO 800010-1782961

•••
Painopaikka

 Painojussit Oy, Kerava 2004

Tässä lehdessä ilmoittavat     sivu

ABB Service 45

Alteams 45

Artekno Metalli 41

G&L Beijer 6

Componenta 39

Karkkilan Malliapu 49

Keskipakovalu 44 

Kärkimalli 49

Leinovalu Oy 40

Line-Ma/Foseco 21

Lux 11

Mallikolmio 40

Metso Lokomo Steels  35 

Metso Foundries Jyväskylä 35

Metso Paper  Valkeakoski 35

PME-Trading 41

Sepikon  49

SP Minerals 49

Tyrolit 44

URV 44

Joulutervehdyksiä, 28 kpl  7

Suomen Valimoteknisen 
yhdistyksen jäsenlehti

Vastaava päätoimittaja
Mika Valtonen

puh. (09) 2250 2440
• • •

Lehtitoimikunta
Carl-Johan Nybergh

puheenjohtaja
puh. (09) 6220 5522

•
Mika Valtonen

•
Kari Seppälä

yhdistyksen asiamies, 
toimitussihteeri

•
Paavo Tennilä

puh. (02) 212 2855
•

Ole Krogell
puh. (09) 6220 5544

•••
Ulkoasu ja taitto

Kaisa Ahomaa-Krogell
krogell@kolumbus.fi

•••

SisällysVALIMOVIESTI

Tapahtumakalenteri
Helmikuu 2005
10.–11.2.2005 SVY:n koulutuspäivät, Ikaalisten kylpylä, Ikaalinen
 (katso sivut 8-10)

Huhtikuu 2005 
9.–13.4.2005 SVY’n ulkomaan opintomatka Tshekkiin
 (katso sivut 12-13)

16.–19.4.2005 CastExpo’05, St. Louis, Missouri  (USA),    
 www.castexpo.com

Kesäkuu 2005
14.6.2005 Valimoalan Golfopen 2005, Ruukkigolf

Syyskuu 2005 
13.–15.9.2005 Inter Fours 2005/Foundry 2005/Diecasting 2005
 Le Bourget, Pariisi (F)

Lokakuu 2005 
20.–22.10.2005 Foundry International London 2005, 
 Royal Horticultural Halls, Vincent Square, London (GB)
 
 •  •  •  •  •

Kesäkuu 2007 GIFA 2007, METEC 2007, THERMPROCESS 2007 ja
12.–16.6.2007 NEWCAST 2007, Düsseldorf (D), 
 www.messe-duesseldorf.de

Tapahtumakalenteri  2

Puheenjohtajan palsta 3 

Asiamiehen palsta 4

Koulutuspäivät 8

 Ilmoittautumislomake 10

Opintomatka Tsekkiin 12

Vuosikokous Porissa 14

Professuurin virantäyttö 18

Giesserei-lehdestä 22

Valuatlas uudistui 30

Valurikoulutusta Hervannassa 32

Matkakertomus Mongoliasta 36

Mallijaoston vuosikokous 42

Sattumia ja tapahtumia 43

Kaskuja ja tarinoita 46

Jäsenhakemuslomake 48

Yritysjäsenet 50

Museosäätiö 51

Pilakuva 52

Kansikuva: Vuosikokouksen lahjakolkutin; Ole Krogell

www.svy.info



3VALIMOVIESTI 4 • 2004     

Vuosi lähestyy loppuaan ja  syksyn synkeys  
muuttuu vähitellen lumen myötä valoisammaksi. Valoi-
suutta on ollut kuluvana vuonna nähtävissä myös valutuo-
tannon kasvun osalta ja niinpä uskallammekin odotella 
seuraavasta vuodesta työntäyteistä kautta.

Vuosikokous pidettiin onnistuneesti Porissa, josta allekir-
joittaneelle jäi eniten mieleen  ”Tammisen askeleet” -
esitelmä  ja Componenta Porin uudet hionta-automaatit. 
Oli todella hienoa nähdä että valimoiden vähiten kehitty-
neempiin  osa-alueisiin kuuluva hiontatyövaihe on vih-
doinkin saanut käytännössäkin toimivan automatisointi-
ratkaisun, joka pystyy tasalaatuiseen työjälkeen samalla 
vähentäen hiojien fyysisiä rasituksia.
 
Vuosikokousjärjestelyistä vastanneen Componenta Porin 
vastuuhenkilöt, Jouni Valovuon johdolla,  ansaitsevat 
suuret kiitokset! Kuten myös kaikille muille vierailukoh-
teiden isännille, jotka osaltaan olivat tekemässä vuosiko-
kouspäivistä toimivaa kokonaisuutta.

Oman kohokohtansa vuosikokoukseen toivat myös Raut-
pohjan valimon tekemien näköispatsaan ja näköisplakaa-
tin luovutukset Paavo Tennilälle  ja ”yliasiamies” Kari 
Seppälälle. Kiitos vielä kerran pitkän asiamiesuran teh-
neelle Karille ja menestystä myös hänen seuraajalleen, 
Olavi Pihalle. 

Seuraava vuosikokous on ensi syksynä Jyväskylässä ja 
jäsenistöltä kaivataankin nyt mielipiteitä siitä, halutaanko 
kokous ja vierailukäynnit pitää 1 vai 2-päiväisenä. Tätä 
varten yhdistyksemme WWW-sivuille tulee tammikuun 
aikana sähköinen palautelomake, jonka täyttäminen edes-
auttaa onnistuneen vuosikokouksen järjestämistä ensi 
vuonnakin. Eli käykäähän siis ennen talvilomia osoittees-
sa www.svy.info, niin saatte mielipiteenne huomioiduksi. 

SVY:n rintamalla tapahtumina ovat ensi vuonna mm. 
helmikuussa järjestettävät koulutuspäivät ja huhtikuussa 
tehtävä  ulkomaanopintomatka. Kaikki jäsenet joukolla 
mukaan nauttimaan niiden tarjonnasta ja mukavasta yh-
dessäolosta.
 
Lopuksi toivotan kaikille jäsenille ja yhteistyökumppa-
neillemme oikein mukavaa Joulua sekä Onnellista Uutta 
Vuotta! 

Året närmar sig sitt slut och höstmörkret övergår 
i ljusare tider när snön kommer. Ljusare tider har det un-
der det gångna året även varit för stegringen av gjut-
godsproduktionen varför vi vågar vänta oss en arbetsin-
tensiv tid av nästa år. 

Årsmötet i Björneborg var lyckat och för mig fastnade 
bäst i minnet  föredraget ”Tamminens steg” samt Compo-
nenta Björneborgs nya slipautomater. Det var verkligt fint 
att se att slipningen, som i gjuterierna är det minst utveck-
lade arbetsskedet, äntligen fått en i verkligheten fungeran-
de automationslösning, som ger ett jämngott resultat och 
samtidigt minskar de fysiska belastningarna på sliparbe-
tarna. 

Ett stort tack till årsmötesarrangörerna med Jouni Valovuo 
i spetsen! Ävenså ett stort tack till värdarna för de andra 
besökta företagen, varigenom årsmötesdagarna blev en 
fungerande helhet. 
 
En höjdpunkt under årsmötet var överlåtelsen av den i 
Rautpohja gjorda statyn åt Paavo Tennilä och plaketten åt 
”överombudsmannen” Kari Seppälä. Ännu ett varmt tack 
till Kari som gjort en lång arbetsinsats som ombudsman, 
och önskar ävenså framgång för hans efterträdare Olavi 
Piha.

Det följande årsmötet hålls nästa höst i Jyväskylä och 
önskvärt är att medlemmarna framför sina åsikter om 
mötet och företagsbesöken skall hållas under 1 eller 2 
dagar. För detta ändamål kommer det i januari att komma 
en kommentarblankett på föreningens www-sida, som 
skall hjälpa oss att arrangera ett lyckat årsmöte även nästa 
år. Uttryck alltså era åsikter före vintersemestern på våra 
hemsidor www.svy.info varvid era åsikter kan beaktas.

FGF’s aktiviteter i början av nästa år är skolningsdagarna i 
februari och utrikesstudieresan i april. Ställ mangrant upp 
och njut av utbudet och trivs tillsammans.

Slutligen önskar jag alla medlemmar och samarbetspart-
ner en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

puheenjohtajan palsta

Mika Valtonen
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asiamiehen palsta

Componentan väki ansaitsee kiitokset vuosikokouksen 
hyvistä järjestelyistä. Viihdyimme kokouksen tapahtumissa 
Porissa. Kiitokset annamme myös muille tehdasvierailujem-
me kohteille Oras Oy:lle, Niemisen valimolle, Mallivaruste 
Koskelle ja erityiset kiitokset Peironille maukkaasta rokka-
startista Hiittenharjussa ennen tehdaskäyntejä. Kokoustam-
me tukeneet yritykset G&L Beijer, Line-Ma, Lux, Meca-
Trade, PME-Trading, Teknos ja Viasveden Hiekka- ja 
Kuljetusliike ansaitsevat merkittävän kiitoksemme, sillä 
kokouksemme talous olisi ontunut ilman panostanne. 

Seuraavan kerran tavataan vuosikokouksen merkeissä 
Jyväskylässä lokakuun alussa 2005. Kiitos kutsusta Jyväs-
kylän valimoväki ja Metso Foundries. Sitä ennen on SVYn 
opintopäivät Ikaalisten Kylpylässä 10.–11.2.2005, mistä 
tarkemmin vielä tässä lehdessä. Tervetuloa joukolla mukaan 
tilaisuuksiin!

Vuosikokouksen henkilövalinnat

Sääntömääräiset henkilövalinnat tehtiin ja kokoonpanot 
hallituksen järjestäytymiskokouksen täsmennyksin ovat 
seuraavat:
Hallitus Mika Valtonen (puheenjohtaja), Pasi Mäkinen 
(varapuheenjohtaja), Markku Eljaala, Hannu Jylhä (uusi), 
Ilkka Rytky. Varajäsenet:. Marko Riihinen , Veli Vehmaa, 
Matti Leino, Pirjo Virtanen sihteerit: 2004: Kari Seppälä,  
2005: Olavi Piha
Koulutustoimikunta Juhani Orkas (puheenjohtaja), 
Heimo Laakso, Kim Laine, Kari Pohjalainen, 
Marko Riihinen, Pekka Salonen, Kari Seppälä ja Olavi Piha, 
sihteeri
Ulkomaan toimikunta Carl-Johan Nybergh (puheenjohtaja)
Lehtitoimikunta Carl-Johan Nybergh (puheenjohtaja), 
Mika Valtonen (päätoimittaja), Paavo Tennilä ja Ole Krogell 
(tekn.toimittajat), Kaisa Ahomaa-Krogell (taittaja) ja 
Olavi Piha (toimitussihteeri)
Mallitoimikunta Mikko Ojanen (puheenjohtaja), 
Lauri Hurme, Veijo Karttunen, Kari Lehto, Janne Vartama 
ja sihteeri Kari Pohjalainen
Perinnetoiminta SVYn edustus Suomen Valimomuseosää-
tiön hallituksessa: Matti Johansson ja Paavo Tennilä
Vaalilautakunta Juhani Orkas (puheenjohtaja), 
Carl-Johan Nybergh, Jari Paulasuo, Jorma Saario 
Tilintarkastajat Mikael Paul ja Lars-Henrik Nybergh, 
varalla: Robert Kajander ja Jouko Saario
Asiamies vuoden 2004 loppuun Kari Seppälä, vuoden 2005 
alusta Olavi Piha.

Kiitos vuosikokouksesta Porin seutu!

Hallitus hyväksyi uusia jäseniä ja
 valitsi uuden asiamiehen

Hallitus kokoontui 16.11. Jyväskylässä ja hyväksyi uusiksi 
jäseniksi 18 seuraavaa henkilöä:
Myyntisihteeri Tarja Bäckström Componenta Pietarsaari Oy 
tarja.backstrom@componenta.com, 
Opettaja Toni Häkkinen TAO Tampereen Ammattiopisto 
thakkinen@koti.soon.fi, 
Myyntisihteeri Anneli Jungell Componenta Pietarsaari Oy 
anneli.jungell@componenta.com, 
Huoltopäällikkö Eero Jussila Konecranes Service Oy 
eero.jussila@konecranes.fi, 
Henkilöstöasiainhoitaja Margit Jääskeläinen 
Metso Foundries Jyväskylä Oy 
margit.jaaskelainen@metso.com, 
Työnjohtaja Jani Jääskä Suomen Valuosa Oy , 
Toimitusjohtaja Mika Koivuniemi Karhuvalu Oy, 
Kunnossapitopäällikkö Petri Kulmala Componenta Pori Oy 
petri.kulmala@componenta.com, 
Koulutussuunnittelija Jouni Lehto 
TAO Tampereen Ammattiopisto 
jouni.lehto@tao.tampere.fi, 
Vuoroesim. Jari Lepomäki Componenta Pori Oy 
jari.lepomaki@componenta.com, 
Tuotantopäällikkö Petri Lyyra Metso Foundries Jyväskylä Oy 
petri.lyyra@metso.com, 
Tuotantopäällikkö Pertti Mantere Leinovalu Oy 
pertti.mantere@leinovalu.fi, 
Työnjohtaja Kimmo Markela Uudenkaupungin Rautavalimo Oy 
kimmo.markela@urv.fi, 
Työnjohtaja Kimmo Paulamäki Leinovalu Oy 
kimmo.paulamaki@leinovalu.fi, 
Toimitusjohtaja Mika Penttinen Konepaja Häkkinen Oy 
mika.penttinen@konepajahakkinen.fi, 
Talousassistentti Taina Saari Componenta Pori Oy 
taina.saari@componenta.com, 
Osastopäällikkö Kari Sandberg Teknos Oy 
kari.sandberg@teknos.fi, 
Lähettäjä Eeva Vartia Metso Foundries Jyväskylä Oy 
eeva.vartia@metso.com.
 
Samassa kokouksessa valittiin SVYn uudeksi asiamieheksi 
DI Olavi Piha Muuramesta. Allekirjoittanut ilmoitti syys-
kuussa haluavansa luopua asiamiehen tehtävistä vuoden 
lopussa. Olavin työsuhde alkoi SVYssä 15.10.2004 ja asia-
miehen tehtävät hän ottaa kokonaisuudessaan vastaan 
1.1.2005.
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SVYn uusi asiamies ja uudet yhteydet

Olavi Piha / SVY
PL 358 
40101 Jyväskylä
   
Puh. 014 254 051 
Fax 014 254 052
Gsm 040 721 1220
e-mail: olavi.piha@svy.info 
Pankit: NORDEA 101230-73211 
SAMPO 800010-1782961. 
Asiamiehen tavoittaa parhaiten konttorilta 
maanantaisin ja perjantaisin sekä yleensä aina 
Gsm-matkapuhelimesta. Uusista toimintaan 
liittyvistä asioista sekä hallitukselle esitettävistä 
asioista toivomme saavamme ehdotuksia jäseniltä. 

SVY:n kotisivut  

www.svy.info

Paavo Tennilän rahaston stipendien hakuaikaa 
helmikuun alkuun 

Stipendihakemukset vuodelle 2004 on jätettävä 4.2.2005 
mennessä. Hakemukset toimitetaan SVY:n konttoriin PL 
358, 40101 Jyväskylä, (olavi.piha@svy.info) ja osoitetaan 
SVYn hallitukselle. Paavo Tennilän rahastosta myönnetään 
stipendejä rahaston sääntöjen mukaan seuraaviin tarkoi-
tuksiin (otteita säännöistä ):
3.  Rahaston tarkoituksena on stipendien, matka-avustus-
ten ja tunnustuspalkintojen avulla tukea        Suomen va-
limoteollisuuden teknistä, taloudellista ja henkilöpoliittis-
ta kehittämistä sekä edistää SVY-FGF:n säännöissä mai-
nittuja tarkoitusperiä
5.  Rahastosta jaetaan varoja mm. seuraaviin tarkoituk-
siin:
– tunnustuspalkintoja valimoteollisuutta ja/tai SVY-FGF:
n toimintaa edistäneille henkilöille sekä valimoalan opis-
kelijoille hyvistä opiskelusaavutuksista
– stipendejä opintomatkoihin , tutkimuksiin ja julkaisutoi-
mintaan
– stipendejä ammatilliseen pätevöitymiseen 
– muihin kohteisiin, joiden SVY-FGF:n hallitus katsoo 
täyttävän kohdan 3. vaatimukset
7.  Stipendien ja tunnustuspalkintojen jakotilaisuuksia 
voivat olla mm. SVY-FGF:n tai METin valimoiden toimi-
alaryhmän järjestämät tilaisuudet sekä oppilaitosten pää-
töstilaisuudet.
 9.  Stipendit on nostettava ja käytettävä vuoden kuluessa 
niiden myöntämisestä. Mahdolliset lykkäyspyynnöt on 
esitettävä SVY-FGF:n hallitukselle.
10.  Muiden kuin tunnustuspalkintojen saajilta edellytetään 
raportointia SVY-FGF:n jäsenlehdessä Valimoviestissä.

Jäsenmaksut 2005 – maksa heti niin säästät SVYn kuluja 
Tilivuoden 2004..05 jäsenmaksuja voi maksaa jo nyt seu-
raavan ohjeen mukaan: Maksa jäsenmaksusi SVY:n tilille 
NORDEA 101230-73211 ja käytä maksuviitettä abc-
de754000, jossa abcde = viisinumeroinen jäsennumerosi 
Valimoviestin osoitetarrassa tai matrikkelin jäsentietojen 
viimeinen numerosarja. Mikäli yritys maksaa usean jäsen-
maksun samassa maksutapahtumassa, tulee käyttää viitettä 
754000 ja ilmoittaa faksaten tai sähköpostilla maksettujen 
jäsenten nimet.

(Käytä maksuviitettä, sillä rahan tilille tulon säästö on 
siten jopa korillinen = 12 pulloa Marskin ryyppyjä vuodes-
sa.) Tammikuun alussa lähetetään tuttuun tapaan pankki-
siirtolomakkeet, jos joku ei ole vielä maksanut nykyaikai-
sella tavalla jäsenmaksuaan. Jäsenmaksun suuruus on: jäsen 
20 e, vanha/nuori jäsen (opiskelija/veteraani) 10 e ja yritys-
jäsen 200 e.

SVY:n asiamies vaihtuu ja konttori muuttaa Muurameen 
1.1.2005.

Hyvät SVYläiset !

Kiitän menneistä työntäyteisistä sekä 
riemastuttavista asiamieshetkistä parissanne 

ja nyt palatessani 
rivijäsenenä ruotuun 

toivotan Olaville tehtävässään ja 
SVYlle menestystä tulevina vuosina.

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 
God Jul och Gott Nytt År! 

Kari Seppälä

Anothan Paavo Tennilän 

rahaston stipendisi 

4.2.2005 mennessä!

Koulutuspäivät 

Ikaalisten Kylpylässä 

10.–11.2.2005

– ilmoittaudu (s.10)vaikka heti! 
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B-Cast Oy Oy Lux Ab

Oy Diaco Ab Mallikolmio Gustafsson & Kumpp. Oy

Erikoisvalu H. Laakso Oy Malliveistämö J. Peltonen

G&L Beijer Oy MECA-TRADE OY

Harjavallan Valu Oy Patentti- ja rekisterihallitus

Oy Höganäs Eldfast Ab Peiron Oy

Improlity Oy Ravatek Oy

JP Ferroset Oy Sacotec Components Oy

Keycast Oy SP Minerals Oy Ab

Konepaja Häkkinen Oy Sulzer Pumps Finland Oy Karhulan Valimo

Kuusakoski Oy Teknos Oy

Lindström Oy Termorak Oy

Line-Ma Oy Ab Tikkurila Coatings Oy

 Foseco AB Valimoinstituutti

SVYn hallitus ja lehtitoimikunta ja 
seuraavat yritykset ja yhteisöt toivottavat 

lukijoille hyvää joulua ja onnea vuodeksi 2005!
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Koulutuspäivien ”teemaympyrä” sulkeutui 

viime talvena valujen jälkikäsittelyyn. 

Nyt on aika taas aloittaa alusta eli sulatosta ja 

kaikesta sulattamiseen liittyvästä.

Opintopäivät alkavat torstaiaamuna 10.2.05 varsin mielen-
kiintoisella vierailulla Purso Oy:n sulatolla Ikaalisissa. 
Sulatto valmistaa aihioita, joista yhtiön Siurossa sijaitse-
vassa alumiinitehtaassa valmistetaan pursotustekniikalla 
profiileja rakennusteollisuuden sekä kuljetus-, sähkötek-
niikka- ja elektroniikka-alojen tarpeisiin. Iltapäivällä pääs-
tään sitten esitysten kimppuun, joissa aluksi kerrotaan 
kahdesta varsin laajasta sulanhallintaan liittyvästä projek-
tikokonaisuudesta Suomessa sekä niiden tuloksista. Myös 
laadukkaan romun saatavuutta ja vaihtoehtoisten romupa-
nosten käyttömahdollisuuksia puidaan. Päivän päätteeksi 
saamme alustavaa tietoa siitä, miten työturvallisuusasiat 
vaikuttavat valusankojen suunnitteluun ja huoltoon.

Tällä kertaa koulutustoimikunta tarjosi myös tavarantoi-
mittajille ja heidän päämiehilleen tilaisuuden esiintyä 
opintopäivillä. Tarjous otettiin innolla vastaan ja perjantai-
na 11.2.05 aamupäivällä kuulemme mielenkiintoisia esi-
tyksiä mm. rautasulan käsittelyistä, tulenkestävistä materi-
aaleista, induktiouunien modernisoinnista ja uudesta oh-
jaustekniikasta sekä myös alumiiniseosten sulankäsitte-
lyistä . Pääosa em. esityksistä tehdään ulkomaan kielellä, 
mutta tulkkausta löytyy ja suuri osa esitysmateriaalista 
pyritään kääntämään suomeksi etukäteen. 

Koulutustoimikunta takaa myös sen, että polskuttelulle ja 
saunomiselle kylpylän mainiolla allasosastolla jää aikaa 
ennen maittavaa illallista! Laitetaan huhu myös kiertä-
mään paikalliseen kauppaoppilaitokseen sekä käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitokseen kylpylässä tyrkyllä olevista 
tanssinnälkäisistä valimomiehistä...

ROMURALLIA SULATOSSA

SVY:n koulutuspäivät 10.-11.2.2005 
Ikaalisten Kylpylä

Juhani Orkas
Professori, TKK
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Torstai
10.2.2005

Aihe Luennoitsija

09.30 Tutustuminen Purso Oy:n alumiinisulattoon 

11.00 Ilmoittautuminen

11.30 Opintopäivien avaus pj. Juhani Orkas

11.40 Valimoiden kehitysohjelman tuloksia
• Pallorauta- ja teräsvalimoiden sulatusprosessin hallinta

Prof. Juhani Orkas, TKK

12.15 Lounas

13.15 Romun hintakehitys ja saatavuus Mr Tero Holländer, Kuusakoski Oy

13.45 Vaihtoehtoiset raaka-aineet pallografiittiraudan valmistuksessa Tutkija Veijo Rauta, TKK

14.05 Sinkkipinnoitetun teräsromun sulattaminen induktiouunilla Mr. Jari Käyhty, ABB Service Oy

14.30 Iltapäiväkahvi

15.00 Terässulien kaasupitoisuudet ja niiden hallinta Prof. Lauri Holappa ja
tutkija Ilkka Lassila, TKK

15.30 Valusankojen valmistus ja väliaikaishuolto
• Tuleva EU-lainsäädäntö

Mr. Stefan Brands, 
Foundry Service GmbH ja 
Mr. Calle Nybergh, Oy Lux Ab

16:30 Päivän päätössanat pj. Juhani Orkas

19:00 Illallinen

Perjantai 
11.2.2005

09.00 Keskijakso- ja verkkotaajuusinduktiouunien huolto ja 
modernisointi

Mr. Stefan Brands, Foundry Service GmbH 
ja  Mr. Calle Nybergh, Oy Lux Ab

09.30 Uusien materiaalien kehittäminen induktiouunien 
tulenkestäväksi vuoraukseksi

Mr. Koos Heijboer, 
Allied Mineral Products Inc. ja 
Mr. Lauri Kivijärvi, G&L Beijer Oy

10.00 Induktiouunien ohjaustekniikka Dr. Wilfried Schmitz ja
Mr. Elmar Neumann, Otto Junker GmbH 
ja Mr. Eero Pentikäinen, Oy Estek Ab 

10.30 Total Methoding – Uusi menetelmä valurautojen 
rakenteen hallitsemiseksi

Mr. Jan Sällström ja 
Mr. Kim Laine, Foseco Ab

11.00 Tehokasta tekniikkaa alumiiniseosten sulatukseen ja 
sulakäsittelyyn

Mr. Kari Seppälä, Sepikon Oy

11.30 Opintopäivien päätös pj. Juhani Orkas

11.40 Lounas

Tervetuloa koulutuspäiville 
Ikaalisten Kylpylään!
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ROMURALLIA  SULATOSSA
SVYn koulutuspäivät Ikaalisten Kylpylässä 10.–11.2.2005

I L M O I T T A U T U M I S L O M A K E   

Nimi  _________________________________________Jäsen n:o  (osoitetarrasta)_________________________  

Yritys________________________________________________________________________________________

Tehdasvierailu:
10.2. klo 9:30      (__)
Purso Oy Sulatto   
Harjutie 1, 39530 Kilvakkala
       
Opintopäiväpaketti **)        250  eur (__)   ___________eur

1-hengen huone       90  eur/hlö (__)  ___________eur

2-hengen huone      60   eur/hlö  (__)  ___________eur

Illallinen, alko       35  eur (__)   ___________eur

Illallinen, vesi       20  eur  (__)  ___________eur

(**)  Opintopäiväpaketti sisältää kahvit, lounaat,
         luennot, luentomateriaalin ja saunan )           Yhteensä     ___________eur                 
       Tili:    Nordea 101230-73211 
       Viite:  jäsno 903000

ERIKOISTOIVOMUKSET       

 Huonetoveri:____________________________________________________________

Ruokarajoitukset jne______________________________________________________

Päiväys ____. _____. 200___  Allekirjoitus ____________________________________

Tämä lomake on palautettava 10.01.2005 mennessä osoitteella SVYry FGF,  PL 358, 40101 Jyväskylä tai faxilla 
numeroon 014-254052 tai tiedot e-maililla: olavi.piha@svy.info. Maksut on suoritettava, viitteenä viisinumeroinen 
jäsennumero ja 903000 (esim. 13579 903000) 10.01.2005 mennessä SVY:n tilille Nordea 101230-73211. 
Jos yritys maksaa useamman jäsenen osallistumisen yhdellä suorituksella, pyydämme käyttämään viitteenä 903000 ja  
faxaamaan / e-mailaamaan osallistujalistan. Varauksesi on voimassa, kun maksusi on tullut tilillemme ja ilmoittautu-
mislomake on palautettu.   

Lisätietoa: Olavi Piha puh 014-254051, (040-7211220) olavi.piha@svy.info tai 
Juhani Orkas puh 050-5562288 juhani.orkas@hut.fi.  
Katso myös kotisivuiltamme: www.svy.info

ILMOITTAUDU HETI !
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ANTON hiiletysgrafiitti

BREFI suodattimet raudalle

CAPITAL induktiouunien vuoraus- ja
 senkkamassat

IKO Perlite kuonansidonta-aine

COGEBI induktiouunien eristemikaniitti

DURRANS hiiletysgrafiitti ja petrolikoksi

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

TURK valu- ja kuonakauhat

FOUNDRY SERVICE 
 valusangot

INDUCTOTHERM
 induktiosulatusuunit

BORDEN ALPHASET ja
 BETASET -sideaineet

BSSP hartsattu kuorimuottihiekka

DURRANS peitosteet, peitoste-
 sekoittimet ja    
 valutuslaitteistot

IKO bentoniitit ja hiililisäaineet

INTERMET eksotermiset ja eristävät 
 syöttöholkit ja peiteaineet

KARL SCHMIDT keernapallit

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

AXMANN hiekansekoittimet
 peitosteiden valutuslaitteet

FAT kaavauslaitteet,
 hiekansekoittimet,
 hiekan elvytyslaitteet ja 
 pneumaattiset siirtolaitteet

OMEGA hiekansekoittimet
 keernatykit
 hiekan elvytyslaitteet

EIRICH tuorehiekan sekoittimet

DISA   hiekkalaboratoriolaitteet

METABRASIVE  teräshiekat ja lankakatkot

WASHINGTON MILLS
 alumiinioksidit

CLANSMANN käsittelymanipulaattorit

DISA   sinkopuhdistuskoneet,
 katkaisukiilat

SCHENCK tyhjennystäryrännit ym.

RESAU PU-hartsit, kitit, mallilakat  
 ja irrotusaineet

KRAUSS ilmanpoistonippelit
 ohjausnastat

LANGER mallikirjaimet

ZIMMERMANN mallityöstökoneet

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

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

LUX - Metallurgia

LUX - Kaavaus

LUX - Mallinvalmistus

LUX - Puhdistus
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Matkaohjelma ja matkan hinnat

9.4.2005, lauantai

16.50–18.15 lento Helsinki–Praha, OK 481
19.00–19.30 ajo bussilla hotelliin
  yöpyminen hotelli Ibis Karlin, Praha

10.4.2005, sunnuntai

10.00–16.00 Prahan kiertoajo bussilla suomalaisen  
  oppaan kanssa. Lounas omalla   
  kustannuksella itsepalveluravintolassa
  yöpyminen hotelli Ibis Karlin, Praha

11.4.2005, maanantai

8.00   lähtö bussilla Ibis hotellista
11.00  käynti ZDAS teräsvalimo, 
  Zdasna Sazavoussa
15.00  käynti Tekninen Korkeakoulu 
  valimo-osasto, Brno
  yöpyminen hotelli Voronez, Brno 

12.4.2005, tiistai

8.30   lähtö bussilla hotellista
9.00  käynti Feramo Metallium Int.   
  rautavalimo, Brno
13.00  käynti JMA rautavalimo, Hodon
  iltaohjelma
  yöpyminen hotelli Voronez, Brno

13.4.2005, keskiviikko

7.30   lähtö bussilla hotellista
8.00  käynti Velka Bites tarkkuusvalimossa
9.45–12.00 ajo Kuttna Horaan
12.00–14.00 käynti CKD teräsvalimossa
14.00–15.30 ajo Prahan lentokentälle
17.40–18.40 lento Praha–Berliini, OK 518
19.10–22.05 lento Berliini–Helsinki, AY 918

9.4.–13.4.2005

SVYn ulkomaantoimikunta on yhteistyössä 
Tsekin valimoteknisen yhdistyksen kanssa 
laatinut matkaohjelman.
Tarkoituksena on kolmen neljän päivän 
aikana tutustua kahteen rauta- ja 
kahteen teräsvalimoon, yhteen tarkkuus-
valimoon sekä Brnon TKK:n valimotekniseen 
tutkimustoimintaan. 
Matkaan kuuluu lisäksi opastettu kiertoajelu 
Prahassa sekä ohjelmaillallinen. 
SVY on varannut lentopaikkoja 
40:lle osallistujalle.

ulkomaantoimikunta

SVYn opintomatka Tšekin tasavaltaan

Carl-Johan Nybergh

ulkomaantoimikunta

Ku
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Tsekin opintomatkan 
valimokohteet lyhyesti

ZDAS teräsvalimo
Valimon tuotantokapasiteetti on 9.000 t/v teräsvalua ja 1.000 
t/v  rautavalua. valettavat teräslaadut ovat: hiiliteräs, niuk-
kaseosteiset teräslaadut, korroosiokestävät teräslaadut sekä 
kulutusta kestävät teräslaadut. Kappalekoot ovat 100 kg – yli 
20 t. Valimolla on valokaariuunit 5 t, 12 t ja 15 t. Kaavaus-
kehysten koot ovat 0,5 x 0,5 m … 7 x 7 m. Kaavauksessa 
käytetään tuorehiekkaa, itsestään kovettuvaa hartsi- ja ve-
silasihiekkaa. Valimolla on oma puumallinvalmistus. Valimo 
käyttää myös haihtuvia malleja.

Feramo Metallium Int
Valimon tuotantokapasiteetti on 13.000 t/v harmaarautava-
lua. Valimolla on 2 x 8 t kupoliuunia ja 1 x 12 t kuumanapi-
touuni.  Valimolla on kaksi Disamatic-kaavauslinjaa 2013 
ja 2032. Lisäksi on Foromat F 40 800 x 800-kaavauslinja. 
Keernojenvalmistus tapahtuu cold box -menetelmällä. Va-
limolla on oma mallinvalmistus, jossa valmistetaan malleja 
puusta ja muovista.

Jihomoravska Armaturka (JMA)
Valimon tuotantokapasiteetti on 13.000 t/v harmaa- ja pal-
lografiittivalua. Valimolla on 3 x 4 t induktiouunia. Kaavaus 
tapahtuu käsin sekä Dynaplus 800 x 800 x 220/200 ja Dy-
namatic 850 x 700 x 320/320 kaavauslinjoissa Lisäksi va-
limolla on kokillivaluosasto. Keernojenvalmistus tapahtuu 
hot box ja cold box -menetelmillä. Valimolla on oma mal-
linvalmistus. Mallit ovat puuta ja muovia. Lisäksi valimo 
valmistaa tarvitsemansa kokillivalun kestomuotit.

CKD
Valimo on teräsvalimo ja valmistaa rautavaunujen telien 
osia. Kaavauskehysten koko on 1 x 1 m … 2.5 x 2.5 m. 
Kaavaus tapahtuu Alphaset -menetelmällä. Valimolla on 
kaksi hiekansekoitinta ja muottien täyttö tapahtuu lattialla. 
Valimolla on uudenaikaiset hiekanelvytyslaitteet. 

Matkan hinta

EURO 1.200/matkustaja/yhden hengen huone
EURO 1.050/matkustaja/kahden hengen huone

Hinnat sisältävät
Lennot Helsinki-Praha, Praha-Berliini-Helsinki
majoitus yhden tai kahden hengen huoneissa
buffetaamiainen hotellissa
ohjelmassa mainitut bussikuljetukset
oppaan palvelut sunnuntaikiertoajelun aikana

Mahdollisista kotimaan liitäntälennoista on sovittava 
erikseen BTI Nordic matkatoimiston kanssa.

Ilmoittautuminen
BTI Nordic matkatoimistoon 
sähköpostilla marika.lahtinen@btinordic.com tai 
faksilla Marika Lahtinen/
09 685 85 480 maanantai 31.1.2005 mennessä.

Maksu
BTI Nordic laskuttaa ennakkomaksuna EURO 300,-/
matkustaja viikolla 7/05 ja loppusuoritus viikolla 11/05

Lisäinformaatiota
BYI Nordic/Marika Lahtinen puh: 09 685 85 341
SVY/asiamies Olavi Piha
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Porissa onnistunut 
SVYn 57. vuosikokous 

Porin vuosikokoukseen saatiin 108 osallistujaa, 
mikä on vähän normaalia pienempi joukko, mutta hyvä näin 
ja kiitos, kun olitte mukana. Componenta Pori pani parastaan 
mitä arkityön kiireiltä suinkin ehti ja tulos oli hyvä. Valovuon 
Jouni ei paljon Karkkilasta ehtinyt muuta kuin antaa tärke-
än tuen eli luvan ja talkoointoa valmisteluihin juhlatoimi-
kunnalle. Kuormituksessa prioriteetit olivat kohdallaan , 
kun ehditte valaa komeat kolkuteltavat juhlavalut kokusvä-
elle. Kiitos tämän vuoden uudet jäsenet Outi Paala ja Pau-
la Huhtanen, kun ensikertaa vuosikokousta  hienosti ura-
koitte. Kiitos myös kokeneet adjutantit Ari Lehtimäki ja 
Matti Peltomaa, kun autoitte Outia ja Paulaa. Heille nyt 
kertyi lisärutiinia seuraavaa kertaa varten, sillä SVY:hän 
tulee Poriin taas 9 vuoden päästä. Kiitos vuosikokouksen 
pääjunailuista Componenta porilaiset!

Torstaina tehdasvierailut käynnistyivät jo puolelta päivin 
Hiittenharjussa Peironin tarjoamalla perinteisellä päivän 
annoksella, haudutetulla rokkalounaalla, joka maistuikin 
– kiitos.Vierailukäynnit suuntautuivat sitten Peironille Pei-
pohjaan ja Niemisen Valimoon Merstolaan. Toinen ryhmä 
kävi samaan aikaan Mallivaruste Koskella Paneliassa ja 
Oraksella Raumalla, missä ‘veden valtiaat’ ennen valimo-
kierrosta esittivät fi lmin Suomen historian valossa hanojen 
kehitystä.

Kiitos viimeisestä te tehdasvierailukohteiden isännät.
Kokouksen talouskin saatiin lähes tasapainoon ja suora-

naisesta kokoustuesta saamme kiittää seuraavia tuttuja 
yrityksiämme: G&L Beijer, Line-Ma, Lux, Meca-Trade, PME-
Trading, Teknos ja Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike. 
Kiitos vuosikokousväki, kun lähditte liikkeelle ja tuokaa 
kaverinne ja seuralaisenkin ensi vuonna Jyväskylään, niin 
voimme juhlia siellä satapäin.

Componentan pihalla ollaan ja mistähän ovesta mennään sisään. 

Teksti
Kari Seppälä 

Kuvat
Ole Krogell
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Componenta on kierretty ja kokous avattu, vuorossa huomionosoituk-
set. Paavo Tennilä saamassa sukelluspallopatsasta omahamoinensa 
Valimotekniikka-teos tiukasti kädessä. Meriittisanat on Juhani Orkas 
juuri puhunut ja puheenjohtaja Mika Valtonen on ojentamassa Paavolle 
pystiä.

Paavon pysti lähikuvassa – tässä Paavo ja pallo ja miten se valimotek-
niikassa tehtiinkään. Joka tapauksessa Mr Roivas Jyväskylän Metsosta 
loihtii aina vaan ehtymättömästi näköistaidetta, että terveiset ja kiitok-
set vielä sinne tässä painettuna. 

SVY on 
saanut yli-
asiamiehen ja 
tämä rautaisen 
Roivas-’va-
leen’,  näköis-
kaulakorun 
kannettavaksi 
kaulassaan 
yhdistyksen 
juhlatilaisuuk-
sissa.

Asiamiesmanööveri: suuret lasit, pysyvätkö otsan päällä – onnistuu 
Pihan Olaviltakin toteaa yliasiamies Olavin muodollisen asiamiespäte-
vyyden.

Meitä runsas-
lukuisem-
missa Ruotsin 
valimoissa 
menee myös 
hyvin toteaa  
terveisissään 
SGF:n tuore 
kunniajäsen 
ja ahkera 
puuhamies 
Ingvar Hallgren 
Volvolta.

Kokouksen sääntömääräiset asiat kulkivat sähäkästi puheenjohtajana 
Jouni Valovuo vauhditti nuijaa perinteiseen tapaan.   
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Hyvinvoivaa, 
tehokasta, 
oppivaa or-
ganisointia…. 
Teräsniskan 
Kari ei väsy 
vaan luen-
tovauhti kiihtyy 
loppua kohti.

Tulevaisuuden haasteet, maalit valimoissa: Kari Sandberg vakuuttaa, 
että ainakin Teknos hoitaa maalaushommat direktiiveissä.

Juhani ’Tami’ 
Tamminen taisi 
esitelmänsä 
aikana tallata 
lattiaa runsaam-
minkin kuin sano-
masaan  Tiimityön 
10 askelta voitta-
jaksi, ja tulevai-
suuden joukkue-
pelin prinsiipit 
tulivatkin tunnissa 
tutuiksi. Positiivista 
palutetta pojilta 
prinsiipit pian sau-
nassa saivatkin, 
joten jälkilöylynä 
aplodit arinko-
kuninkaalle.

Illallisella pohjoismaista liputusta kutsuvieraspöydässä – lippuvar-
tiossa: Ingvar Hallgren, Päivi Valovuo, Kari Teräsniska, Juhani Orkas, 
(selin) Paavo, Mika ja Calle.

Vierailuisäntiä pöydän päästä Aallon Ossi Orakselta ja Rantalan Keijo 
Peironilta vierellään Seppälän Pirjo, yliyliasiamies.

URVstä tullaan: Kari Hakala, Kimmo Markela ja Pekka Kemppainen, 
edustalla selin Reino Niskanen Lapualta oikella puolellaan uusi SVYn 
asiamies Olavi Piha vierellään Lauri Kivijärvi beijeriläisestä tukijoukosta. 



17VALIMOVIESTI 4 • 2004     

Taisi mennä putkeen tää homma toteavat juhlaa junailleet  Paula 
Huhtanen ja Outi Paala – nyt voi jo irrotella.

Rakastajat-te-
atterin esitys: 
Päätähtenä 
Mika Valtonen.

Metso Foundries-smile, hymyn haltijoina: Margit Jääskeläinen (selin),  
Kimmo Lehto, Eeva Vartia, Marko Riihinen ja Pasi Mäkinen...
ja Arvoisat SVY:n jäsenet! Tervetuloa vuoden päästä seuralaisten kera 
Jyväskylään !

Lady ja herrasmies: Laura Rikkinen ja Paavo Tennilä vierellään Mika 
vielä tietämättömänä tulevasta teatteriroolistaan. 

Mallivaruste Kosken vanhempi guru Raimo Koski ja nuoremmat gurut 
Janne Vartama ja Tero Kuusisito saavat vierailuisännälle kuuluvan SVYn 
viirin.

Mikä sen mukavampaa kuin tanssit iltamien päätteksi - suomalaista 
kansallisromantiikkaa parhaimmillaan.
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Edellisessä artikkelissani kerroin valimotekniikan profes-
sorin viran perustamisesta ja siihen liittyvistä kuvioista. 

Tällä kertaa aion kertoa niistä monivaiheisista kuvioista, 
jotka liittyvät professuurin sijoitukseen ja täyttöprosessiin, 
sekä omaan pätevöitymiseeni virkaan. Sijoituskysymykses-
tä minulla on pääosin toisen käden tietoja, mutten epäile 
niiden paikkansapitävyyttä.

Tampere vai Otaniemi?

Alun alkaen Valimoiden toimialaryhmä olisi voinut lahjoit-
taa professuurin perustamisvarat yhtä hyvin Tampereen 
teknilliselle korkeakoululle kuin Otaniemeenkin. Vaaka 
kallistui kuitenkin jälkimmäisen hyväksi. Katsottiin, että 
TKK:n naapurissa, VTT:llä monien vuosien aikana suori-
tettu valimotekninen tutkimus tukisi sopivasti TKK:n vali-
motekniikan laboratorion ja opetuksen toimintaa, ja toisaal-
ta itsekin hyötyisi TKK:lla suoritettavasta tutkimuksesta. 
Toisaalta VTT olisi voinut hyödyntää TKK:n resursseja, 
ennenkaikkea loppututkintoaan suorittavien opiskelijoiden 
työpanosta projekteissaan.

Toinen, painava argumentti oli TKK:n vuoriteollisuus-
osastolla tapahtuva prosessimetallurgien koulutus. Valimo-
tekniikassahan metallurgisen prosessin hallinnalla on huo-
mattava merkityksensä, ja ajateltiin että näitä metallurgian 
opiskelijoita tulee pilvin pimein opiskelemaan valimotek-
niikkaa.

Toiveet ovat kuitenkin vain toiveita. Reaalimaailmassa 
em odotukset toteutuivat huonosti. Tällä kokemuksella 
voisikin kysyä, oliko valimotekniikan professuurin sijoitus 
TKK:uun pitkällä tähtäimellä sittenkään viisain ratkaisu.

Vuoriteollisuus vai konetekniikka?

Kun teollisuus oli lahjoituksensa tehnyt, siirtyi jatkon hoi-
taminen TKK:n ongelmaksi. TKK:n päättävänä elimenä oli 
tuolloin opettajaneuvosto, joka koostui rehtorin ja sihteeri-
nä toimineen hallintopäällikön lisäksi TKK:n professorikun-
nasta. Se oli sinänsä jäykkä ja hidas päätöksentekoelin, 
josta on jo luovuttukin vuosia sitten. Valimotekniikan pro-
fessuurin sijoitus tuli tietenkin myös opettajaneuvoston 
käsittelyyn. Itsestään selvät vaihtoehdot olivat vuoriteolli-
suus- tai konetekniikan osasto. Jo tuolloin osastojen välillä 
vallitsi tietty arvohierarkia ja kova kilpailu viroista. Kone-
tekniikan osastolla oli enemmän professoreja opettajaneu-
vostossa, joten asiasta äänestettäessä professuurin sijoitus 
oli sitä myöden selvä.

Valimotekniikan professuuri sijoitettiin siis TKK:n ko-
netekniikan osastolle. Ratkaisu oli toki luonnollinen myös 
siksi, että tuntiopettajien voimin tapahtunut valimotekniikan 

Professuurin sijoitus ja virantäyttö

opetus oli aiemminkin tapahtunut siellä, ja siellä oli jo jon-
kinlainen opetusvalimo, jota oli vuosikausia käytetty kone-
pajatekniikan opetuksen lisukkeena. Omalta kannaltani 
professuurin sijoitus konetekniikan osastolle oli tietenkin 
onnekas. Peruskoulutukseltani koneenrakentajana pystyin 
tietenkin siellä antamaan juuri koneenrakentajiksi valmis-
tuville sopivaa opetusta.

Tässä vaiheessa lienee mielenkiintoista muutamalla sa-
nalla kuvata TKK:n konepajatekniikan laboratorion perus-
tamisajatusta ja -vaiheita. Laboratorion rakentamisvaihees-
sa toimineen, tuolloin jo iäkkään DI T.Koivulan johtoaja-
tuksena oli, että konepajatekniikan laboratorion pitää olla 
täydellinen konepaja, jossa voitaisiin esitellä ainakin ylei-
simmät tavat valmistaa koneenosia, siis  siellä piti olla 
mahdollisuudet tehdä konepajatuotteita takoen,  taivuttaen, 
hitsaten ja valaen ja tietenkin lastuavasti työstäen.  Lisäksi 
siellä piti olla myös materiaalitekniikan laboratorio. Olen 
ymmärtänyt, että tämä malli oli saatu jostakin Koivulan 
aiemmasta työpaikasta. Ajatus sinänsä ei liene huono. On-
gelmana oli kuitenkin, että siitä käytännössä muodostui 
oman aikansa, 60-luvun konepajamuseo. Ajanmukaisen 
valmistustekniikan ylläpitämiseksi sinne olisi pitänyt voida 
hankkia aina kaikki uudet koneet, laitteet ja tutkimusmah-
dollisuudet. Mutta eihän korkeakoululla tällaiseen ollut 
varoja. Konepajatekniikan laboratorioon kuuluvaan valimo-
tekniikan laboratorioonkin oli hankittu tuorehiekkakaavaus-
kone ja muu laitteisto sarjatuotteen aihion valamiseksi, 
jotka sitten aika nopeasti onnistuin vaihtamaan opetuksen 
kannalta ajanmukaisempiin ja monipuolisempiin. Näin 
kävi myös osalle sulatuslaitteistoa, jossa oli sellainenkin 
kummallisuus kuin säteilyuuni, jonka kuumennus kesti 
kymmeniä tunteja, ja se oli opetus- ja tutkimuskäyttöön 
täysin sopimaton ratkaisu!

Nimitysprosessi

TKK:ssa tavaksi tulleen käytännön mukaan muodostettiin 
eri alojen professoreista koottu työryhmä, jonka ensimmäi-
senä tehtävänä oli määritellä viran opetusalue. Koska virka 
oli uusi, eikä korkeakoululla ollut riittävästi asiantuntemus-
ta opetusalueen määrittelyyn, käytettiin tietämäni mukaan 
teollisuuden asiantuntijoita alan määrittelyssä. Kuten tällai-
sessa tapauksessa voi odottaakin, muodostui opetusalasta 
kaikenkattava sillisalaatti, jonka hoitamiseen olisi pitänyt 
löytää koko valimotekniikan hallitseva yleistietäjä: ‘Valu-
metallien sulatus ja metallisulien käsittelyt. Sulien reaktiot 
muottimateriaalien kanssa. Metallien jähmettyminen. Valu-
kappaleiden muotoilu. Muottimateriaalit ja muotin valmis-
tus. Valettujen kappaleiden jälkikäsittelyt. Valettujen kap-
paleiden ominaisuudet ja käyttö.’
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Minulla oli toki kokemusta valujen käytöstä tutkimusin-
sinöörinä Oy Fiskars Ab:n keskuslaboratoriossa, teknillise-
nä johtajana Pl. Vammaskosken Tehtaalla, sekä valujen 
valmistuksesta ja tutkimuksesta tutkimusprojektin ja valu-
tutkimuksen johtajana Kymin Oy:n Högforsin valimossa, 
joten rohkenin jättää hakemuksen. Tätä ennen olin kuitenkin 
keskustellut TTOL:n yliopettaja Juho Tuomikosken kanssa. 
Hän, silloinen kollegani, jolle valimotekniikan opetus kuu-
lui, kertoi, ettei aio virkaa hakea.

Jätin hakemukseni 05.01.1981. Seuraavana päivänä en-
tinen esimieheni, ja Högforsin valututkimuksen asiantunti-
jana toiminut, VTT:n tutkimusjohtaja, prof Sakari Heiskanen 
soitti minulle ja sanoi kuulleensa että olen virkaa hakenut. 
Hän ehdotti että anon pätevöitymisaikaa ja teen sinä aikana 
väitöskirjan. Jotkut hakijat olivat pätevöitymisaikaa hake-
neetkin, ja sitä myönnettiin peräti marraskuun 1981 loppuun 
saakka. Tuohon aikaan toimin TTOL:n yliopettajana, ja 
tutkimusten tekoa helpotti huomattavasti virkaan liittyvä 4 
kk:n kesäloma. 

Tartuin Sakari Heiskasen asettamaan koukkuun ja ryhdyin 
tekemään väitöskirjaa silloisen työni ohella. Vuokrasin 
teekkarikylästä opiskelijakämpän kesäksi. Aikataulu vaikut-
ti mahdottomalta, mutta monien positiivisten yhteensattu-
mien summana minulla oli tilaisuus väitellä 27.11.1981, siis 
pari päivää ennen pätevöitymisajan umpeutumista. Väitös-
kirjani tarkastaja, prof Hasse Frediksson KTH:sta intoutui 
jopa kehumaan saamiani tuloksia ainutlaatuisiksi, ‘unika’. 
Koskivathan ne Kymeniten lujittumismekanismia, jota siihen 
mennessä ei juuri ollut tutkittukaan. Tutkimuksissani sain 
korvaamatonta apua mm TkL Pertti Nenoselta VTT:ltä ja 
DI Seppo Kivivuorelta TKK:sta. Käytössäni olivat toki myös 
ne tutkimustulokset, mitä aiemmin oli saatu Kymenitestä. 
Olihan minulla ollut avainrooli Kymeniten keksimisessä ja 
kehittämisessä.

Professuurien täyttöprosessissa käytetään mahdollisim-
man arvovaltaista ja asiantuntevaa asiantuntijaraatia. Vali-
motekniikan professuuri oli uusi, ja TKK:n hallinto halusi 
asiantuntijalausunnot peräti neljältä ulkomaalaiselta asian-
tuntijalta, norjalaiselta, tanskalaiselta  ja kahdelta saksalai-
selta. Tämä on tietääkseni ainut täyttöprosessi, mihin näin 
monta asiantuntijaa on tarvittu. Monissa tapauksissa on 
riittänyt kaksi, useimmiten jopa suomalaiset ovat kelvan-
neet!

Käytännön kokemukseni, tieteellisten aikaansaannosteni 
ja opettajakokemukseni perusteella pidin itsestään selvänä, 
että viidellä kilpailijallani ei voinut olla parempia mahdol-
lisuuksia kisan voittamiseen, etenkin kun kolme asiantun-
tijaa olivat asettaneet minut ykkössijalle. 12.10.1982 tuli 
kuitenkin shokki. TKK:n opettajaneuvosto olikin asettanut 
minut toiselle ehdokassijalle äänin 33–21. Ensimmäiselle 
ehdokassijalle oli asetettu TKK:sta tuolloin virkavapaalla 
ollut laboratorioinsinööri TkT Jouko Härkki, joka oli Suomen 
Akatemian vanhemman tutkijan toimessa sekä prosessime-
tallurgian dosentti. Pidin tätä ennenkuulumattomana, yleen-
sähän nimitysasiat ovat noudattaneet asiantuntijoiden lau-
suntoja, eikä niissä ole otettu huomioon esimerkiksi TKK:
n ulkopuolelta tulleita kannanottoja, jollaisen aloin epäillä 
tässä tapauksessa kuitenkin vaikuttaneen asiaan. Kukaan ei 
ole tähän mennessä pyrkinytkään tätä epäilyä kumoamaan. 
Opettajaneuvoston sähläily viivästytti nimitystäni, ja samal-

la tehokkaan toiminnan aloittamista ainakin vuodella
Tein valtioneuvostolle valituksen, perusteluina mm, että 

minut ohittanut hakija oli prosessimetallurgi, sillä alalla 
toki ansioitunut. Hänellä oli vain vähäinen käytännön ko-
kemus alalta. Minun nimitystäni voimakkaasti puoltanut 
professori Martti Sulonen oli myös huomannut, että ainut 
kilpailijani ykkössijalle asettanut Clausthalin teknillisen 
yliopiston professori ei ilmeisesti itse ollutkaan perehtynyt 
hakemukseeni, vaan delegoinut tehtävän jollekin alaiselleen. 
Lausunnon mukana olikin sinne vahingossa unohtunut kä-
sinkirjoitettu ‘arvio’, jonka tämä ‘asiantuntija’ oli jopa ni-
mellään vahvistanut! Vetosin myös siihen, että kemian 
opetus TKK:n konetekniikan osastolla oli jäänyt peruskurs-
sin tasolle. Opiskelijoilla ei siis olisi ollut edellytyksiä ja 
valmiuksia omaksua mm sula-muottireaktioiden hallintaa, 
johon pääkilpailijani oli lähinnä pätevöitynyt pyrometallur-
gisten prosessien ja ilmiöiden hallinnan ohella.

Opettajaneuvosto katsoi valitukseni aiheelliseksi koko-
uksessaan 22.03.1983. Myöhemmin kuulin rehtori Paul 
Wuorelta, että olin tehnyt historiaa. Tämä oli TKK:n histo-
riassa ensimmäinen kerta, jossa valitus sai myönteisen 
päätöksen jo TKK:n opettajaneuvostossa. Siihen saakka 
harvat, aiemmin hyväksytyt valitukset olivat vaatineet val-
tioneuvoston käsittelyn. Tasavallan Presidentti nimitti minut 
Suomen ensimmäisen valimotekniikan professorin virkaan 
0.081983 lähtien, siis vasta noin 2,5 vuotta viran perusta-
misen jälkeen.

Haasteita riittää

Suomen ensimmäisenä valimotekniikan professorina toimi-
minen on ollut erittäin mielenkiintoinen ja haasteellinen 
kokemus. Alusta lähtien olen tiedostanut, että alalle ei ole 
mitään opiskelijaryntäystä, enkä ole pyrkinyt antamaankaan 
opiskelijoille sellaista mielikuvaa. Pikemminkin olen pyr-
kinyt antamaan sellaisen kuvan, että useimmat alalle tulevat 
ovat hyvin motivoituneita henkilöitä, jotka myös yleensä 
nopeasti etenevät hyvinkin vastuullisiin tehtäviin. Tässä 
mielessä olen nähdäkseni myös onnistunut. En tietenkään 
yksin, vaan minulla on ollut onnea myös saada laboratorioon 
hyvä tiimi, jonka kanssa työskentely on ollut mielestäni 
tuloksekasta.

Valimoalan pienuus sinänsä sekä jakautuminen pieniin 
yksiköihin, toisaalta eri metallien valamiseen erikoistuneiden 
valimoyritysten keskittyminen suuremmiksi yhtymiksi ku-
vaavat osaltaan maamme valimotoiminnan tutkimuksen ja 
opetuksen ongelmia ja haasteita. Näitä minulla on ollut ti-
laisuus seurata vuosikaudet. Kun vielä pienet tutkimuslai-
tokset ovat joutuneet kilpailemaan vähäisistä tutkimusra-
hoista, on mielipiteitä niiden jaosta ollut enemmän kuin 
jakajia.

Näistä kysymyksistä enemmän seuraavassa jutussani.

Jouko J.Vuorinen
emeritusprofessori

jouko.vuorinen@hut.fi
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Ruotsin Valimotekninen Yhdis-
tys piti vuosikokouksensa 10.9.–12.9 
2004 meren rannalla vastapäätä Tanskaa.  
Halmstadin kaupungin vieressä sijaitseva 
Tylösand on tunnettu sadan vuoden ajan 
Ruotsin ykkösluokan lomanviettopaik-
kana.  Jo 1906 alkanut kylpylä- ja hotel-
litoiminta on tuonut tänne lomailijoita 
Ruotsista sekä ulkomailta.  Ravintolan 
kabinetit ovat olleet tuhansien kokousten 
ja konferenssien tapahtumapaikkana. 

Yleistä kokouksesta 

Kokoukseen osallistui 180 henkilöä, 
jota hallituksen puheenjohtaja Christer 
Davidsson piti hyvänä saavutuksena ja 
osoituksena yhdistyksen aktiivisuuden ja 
jäsenmäärän kasvusta. Yhdistyksen sa-
tavuotisjuhla lähestyy kovaa vauhtia, 
tämänkertainen kokous oli 97. laatuaan. 
Tämä oli myös ensimmäinen vuosikoko-
us, jossa ei suoritettu valimokäyntiä.  
Kokouspaikalla järjestelytoimikunta 
vastaili kysymyksiin ja jakoi hienoa, 
värillistä ohjelmakirjasta, jossa oli 60 
yrityksen ilmoitukset. Yhdistyksen jäsen-
matrikkeli oli jaossa. 

Osallistuminen vuosikokoukseen 
myös maksaa osallistujilleen. Ruotsissa 
se näyttää maksavan vielä selvästi enem-
män kuin Suomessa. Ohjelma alkoi tu-
tustumisillallisella perjantai-iltana.

Vuosikokous 2004

Kokous lauantaiaamuna noudatti samaa 
kaavaa kuin vastaava täällä Suomessa. 
Pohjoismaista olivat edustettuina Tanska, 
Norja ja Suomi.  Allekirjoittanut kertoi 
tervehdyspuheessaan Suomen valimote-
ollisuuden avainluvut ja alan rakenteesta 
sekä nykyisistä suhdannenäkymistä.  
Isäntien puheenvuoroissa kerrottiin, että 
nyt eletään reilun 10 %:n kasvun aikaa 
Ruotsissa.  Kasvua on kaikissa materiaa-
leissa, suurinta se on metallivalimoissa, 
joissa mennä viiletetään yli 15 % kasvu-
vauhdilla.  Ajoneuvoteollisuuden hyvä 
tilauskanta on tehnyt sen, että myös rau-
tapuolella eletään kasvun aikaa, Alvestan 
valimon poistumisesta huolimatta.

Mats Holmgren toi esille kaksi alan 
tärkeintä satsauskohdetta: tutkimus ja 
koulutus.  Tätä tavoitetta toteuttaa CIC 
(Casting Innovation Center). Ingemar 

Muistiinpanoja SGF:n vuosikokouksesta

Svensson kertoi jäsenmäärän kasvaneen 
18 jäsenellä, ollen nyt 1028.  Yritysjä-
senten määrä on laskenut kahdella.  
Alueellisia jaostoista kaksi on sulautunut 
yhdeksi ja kahden muun yhdistymisneu-
vottelut ovat jo pitkällä. Yhdistyksen 
talous on vahvempi kuin budjetoitu.

Henkilövalintoja ja kunniajäsenyyksiä

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajak-
si valittiin Magnus Randver.  Magnus 
toimii johtajana alumiinivalimossa ni-
meltä Näfveqvarns Bruk AB.

Yhdistyksen kunniajäseneksi kutsut-
tiin Ingvar Hallgren, työpaikka hänellä 
on Volvo Skövden valimo.  Valinnan 
perusteluissa mainitaan Ingvarin aktiivi-
nen toiminta yhdistyksen useissa tehtä-
vissä monien vuosikymmenten aikana. 

Painavaa asiaa valujen 
markkinoinista

Rudolf Sillenin puheenvuoro ”valujen 
markkinoinnista ja myynnistä teknisiä 
systeemejä hyödyntäen” oli havainnolli-
nen ja mielenkiintoinen.  Puhujalla on 
valtava kokemus valimoalalta, valimo-
vierailuitakin noin 500. Aloitettuaan 
työuransa Volvo Skövden valimossa hän 
meni myöhemmin Kockums Gjuteridi-
visionan johtajaksi. Vuonna 1981 hän 
perusti NovaCast yrityksen, jolla on nyt 
asiakkaita 28 maassa. Luennosta jäi 
mieleen hyvä kaava: Upplevelse = 
verkligheten – förväntning.  Eli tarkoittaa 
vapaasti käännettynä: Asiakkaan koke-
mus toimittajasta muodostuu todellisuu-
den ja odotusten erotuksesta.  Tästä 
matematiikasta seuraa taas suoraan se, 
että Asiakkaan kokemus voi olla plussa-
puolella vain silloin, kun toimittajan 
osoittama todellinen toimittajuus on 
parempi (siis itseisarvoltaan suurempi) 
kuin Asiakas on sen odottanut olevan. 

Juhlaillallinen & 
Anneberg Korn Brännvin

Coctailtilaisuuden jälkeen asettauduttiin 
pöytiin ja ruokalajit olivat herkullisia 
sekä palvelu kansainvälistä huipputasoa.  
Illallisella pidettiin kiitospuheita, puhei-
ta naiselle, mutta ehkä tässä ansaitsee 
tulla mainituksi eräs puhe, jonka piti Kjell 
Wardenaer.  Hän kertoi hyvin arvovaltai-

sesta ja asiantuntevasta SGF.n työryh-
mästä, jonka tehtäväksi hallitus oli anta-
nut Suomen veljesjärjestön mallin mu-
kaisesti löytää yhdistykselle nimikkojuo-
ma.  Työryhmä työskenteli aktiivisesti 
kolme vuotta saavuttaakseen parhaan 
mahdollisen tuloksen.  Tylösandin koko-
uksessa sitten tämä tulos ja juoman nimi 
julkistettiin ja totta kai myös sitä illalli-
sella oli tarjolla. Juoma on Annebergs 
Korn Bränvin.  Tämä juoma tosin on 
ruotsalaisten harmiksi Saksassa valmis-
tettu.  Työryhmä ei ankarista ponniste-
luista ja neuvotteluista huolimatta saanut 
yhtään valmistajaa innostumaan tämän 
juoman valmistamisesta Ruotsissa. Juo-
man alkuperä ja säilyminen jälkipolville 
on erikoinen tapahtumasarja.  Vuonna 
1951 ruotsalainen valmistaja toimitti 
viimeiset tipat ”Ruotsin Alkolle”, jonka 
jälkeen tehdas lakkautettiin.  Perhe Hag-
man, joka asuu entisellä tehtaan paikalla, 
oli kuitenkin säilyttänyt 12 cl tätä juomaa.  
Hagmanit ovat alkuperäisten valmistaji-
en jälkeläisiä. Tämän säilyneen näytteen 
perusteella tehtiin resepti ja alettiin val-
mistaa täsmälleen samaa juomaa uudes-
taan.  Juoman alkuperä on pystytty his-
toriassa osoittamaan vuoteen 1787, jolloin 
sitä valmistettiin Dimbån kartanossa.  
Alkoholipitoisuus on 35 %.  Juoma nau-
titaan kylmänä, mutta ei liikaa kylmetet-
tynä.  Maku olikin oikein hyvä.  Juoman 
numero Systembolagetissa on 80138-02. 
Liekö tuo 02 tuossa lopussa lämpökäsit-
tely tms. koodi? Kaikille hintatietoisille 
Ruotsiin matkustajille tiedoksi; hinta 
Systembolagetissa on SEK 211 puolen 
litran pullo.

Summa summarum

Jäsenten aktiivinen osallistuminen, puo-
lisoiden erittäin runsas mukanaolo, 
suuri lapsiperheiden määrä, runsaslukui-
set veteraanipariskunnat ja huippuluennot 
jättivät yhdessä upean kokouspaikan 
kanssa hienot muistot. 

Olavi Piha
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maailmalta

Poimintoja 
Giesserei-lehdestä 
26. jakso   

 Paavo Tennilä 

Valimoteollisuus sat-
saa simulointiin

Saksan Valimomiesliiton, VDG:n 
toimitusjohtaja Gotthard Wolf, kuva 1. 
kertoi otsikkoaineesta Giesserei-leh-
den 6/2004 Kompakt-liitteessä mm. 
seuraavaa:

Valimoprosessien simulointiohjel-
mia käytetään tänään noin 20 vuotta 
niiden teollisen käyttöönoton jälkeen 
maailmanlaajuisesti. Saksan valimoi-
den ei tietenkään ole syytä käyttää 
simulointia vain siksi, että muutkin 
niin tekevät. Paremminkin pitää kysyä, 
mitkä ovat Saksan valtit ja tulevaisuu-
den vahvuudet valimomaana. Tähän 
kysymykseen vastaaminen antaa selviä 
argumentteja erikoisesti juuri Saksas-
sa kehitetyn simulointitekniikan käyt-
töön.   

Nykyisin pidetään kiistattomana, 
että simulointi auttaa tärkeällä tavalla 
prosessien suunnittelua. Tuotekehityk-
selle käytettävissä oleva aika supistuu. 
Asiakkaat vaativat, että rakenneosan 
ominaisuudet on varmistettava sitovas-
ti jo tarjousvaiheessa. Valimoprosessin 
monimutkaisuuden ja vaadittavan 
yksityiskohtaisuuden vuoksi perintei-
set  valusuunnittelun työkalut eivät 
enää riitä. 

Saksan valimoteollisuuden tehok-
kuus perustuu erinomaisen teknisen 
pätevyyden ohella siihen lisäarvoon, 

mikä asiakkaalle voidaan taata valu-
kappaleen ohella. Tässä yhteydessä 
pätevyys tuotekehitykseen ja asiakas-
palvelu eivät ole pelkkiä iskusanoja. 
Tähän tietotaitoon on valun käyttäjien 
lähes pakko turvautua, koska omat 
resurssit eivät riitä. Tämän vuoksi 
Saksan valimoiden on pidettävä strate-
gisesti yllä ja kehitettävä edelleen pä-
tevyyttään tuotekehityksessä, mikä 
todistettavasti tuottaa myös taloudelli-
sia etuja. Kalliiden palkkojen maa 
menestyy kansainvälisessä kilpailussa 
vain suurella tehokkuudella ja tuotteen 
vastaavalla lisäarvolla. Tämä tilanne 
riippuu henkilöstön tiedoista ja kyvyis-
tä.

Sukupolvien vaihdosten yhteydessä 
menee myös Saksassa paljon tietoa 
hukkaan. Simulointien tulokset taas 
muodostavat helposti ja luotettavasti 
käytettävän tietopankin. Tietopankki ei 
ainoastaan talleta tietämystä, vaan sitä 
on myös helppo kehittää ja laajentaa. 
Se on sen vuoksi etenkin jälkikasvulle 
ihanteellinen työkalu. Sen avulla on 
mahdollista kasvattaa tietämystä joka-
päiväisen käytännön lisäksi ja myös 
oppia fysikaalisia perusteita. 

Simulointien tuloksia käytetään 
nykyisin säännöllisesti rakenneosien 
suunnitteluun. Kuta aikaisemmin 
konstruktööri saa tietoa ideansa toteut-
tamismahdollisuuksista valimossa sitä 
enemmän valajalla on vaikutusta ra-
kenneosan konstruktioon. Autoteolli-
suusyritykset eivät nykyisin turhaan 
harrasta valun simulointia vaikka eivät 

itse valaisikaan. Konstruktöörien on 
tuotevastuunsa takia ajateltava myös 
konservatiivisesti ja he pitäytyvät sik-
si mielellään koettuihin menettelyihin. 
Uudet mahdollisuudet tulevat esiin ja 
riskit vähenevät jos valimo tuo simu-
loinnin rakenneosan suunnitteluun. 

Joku kriittinen yksilö voi todeta, 
että valukappaleet valetaan yhä edelleen 
valimossa eikä tietokoneessa. Totea-
muksen esittäjä  on varmaankin oikeas-
sa. Tämä ei kuitenkaan saa olla esteenä 
sille, että simulointi on otettava vaka-
vasti ja sitä on harrastettava yhä enem-
män. Prosessien simulointi tarjoaa 
valtavia mahdollisuuksia – käyttäkääm-
me niitä! 

Kuva 1. Verein Deutscher Giessereifachleute, 
VDG:n toimitusjohtaja Gotthard Wolf.
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Miksi 
raaka-aineet 
kallistuvat?

Tohtori-insinööri Rüdiger Teike Duis-
burg-Essenin Yliopistosta esitti otsik-
kokysymyksen Giesserei-lehden nume-
rossa 6/2004. Koksin, teräsromun, 
raakaraudan ja seosaineiden hinnat ovat 
nousseet korkeuksiin, joita tähän saak-
ka olisi pidetty mahdottomina. Ei ole 
kysymys vain kehityksestä Saksassa tai 
Euroopassa, vaan tilanne on maailman 
laajuinen.

Koksin hintojen nousut ovat olleet 
hurjimmat. Vielä tammikuussa 2003 
sai kiinalaista masuunikoksia hintaan 
noin 120 USD/tonni. Vuoden 2004 
alussa hinta oli noin 400 USD/tonni 
fob Kiina. Hinnan nousu oli 330 % 
vuodessa.    

Markkinatutkijoille esitetään kysy-
mys, mistä hintojen yllättävät nousut 
johtuvat. Vielä tärkeämpi on kysymys, 
miten tilanne tulee kehittymään ja 
millaisiin arvoihin tuotteiden hinnoit-
telussa pitäisi nojautua. Ovatko heilah-
dukset alaspäin merkkinä palaamises-
ta tilanteeseen, joka vallitsi pari kolme 
vuotta sitten vai jatkuuko hintojen 
nousu edelleen.     

Teräksen tuotanto kasvaa

Maailmassa tuotettiin 771 miljoonaa 
tonnia raakaterästä vuonna 1991, kuva 
2. Tästä määrästä 58,6 % tuotettiin EU:
ssa, IVY-maissa ja NAFTA (North 
American Free Trade Agreement)-
maissa. Vuonna 2001 maailmassa 
tuotettiin 845 miljoonaa tonnia raaka-
rautaa eli 9,6 % enemmän kuin vuonna 
1991, kuva 3. Edellä lueteltujen maiden 
osuus oli pudonnut 49 prosenttiin. 
Johtoasema on siirtynyt Aasian maille. 
Kiinan osuus lähes kaksinkertaistui. 
Vuonna 1991 se oli 9,6 %, mutta 2001 
jo 18 %. Muutoksen voimakkuutta 
osoittaa, että vuodesta 2001 vuoteen 
2003 mennessä maailman raakateräs-
tuotanto nousi sadalla miljoonalla 
tonnilla 945 miljoonaan tonniin. Kiinan 
osuus kasvoi jo 23 prosenttiin. Vuoden 
2004 ensimmäisellä neljänneksellä 
maailman raakaterästuotanto kasvoi 8,7 

prosentilla edelliseen vuoteen verrat-
tuna, mutta Kiinan tuotanto kasvoi 26,4 
prosentilla. Kiinan tuotannon suuren 
kasvun on asiantuntijoiden mukaan 
mahdollistanut ennen muuta rautarik-
kaiden malmien ostaminen ulkomailta 
köyhempien kotimaisten sijaan. Huo-
limatta raakaraudan tuotannon kovasta 
kasvusta teräksen tuonti Kiinaan oli 
22,9 % suurempi kuin vienti vuonna 
2002.   

Sähköteräksen osuus Euroopan te-
rästuotannosta on kasvanut jatkuvasti. 
Teräsromun käyttö lisääntyi 39 % 52,1 
miljoonasta tonnista 72,5 miljoonaan 
tonniin vuosien 1993 ja 2001 välillä, 
kuva 4. 

Raaka-ainemarkkinoiden tulevaisuus

Maailman teräksen tuotanto ja sen 
myötä raaka-ainemarkkinat riippuvat 
hyvin selvästi Kiinan taloudellisesta 
kehityksestä. Aasian alueella Kiina on 

voimakkain kasvualue. Kiinan brutto-
kansantuote on viime vuosina kasvanut 
noin 8 prosentin vauhdilla. Kuluvan 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
BKT kasvoi 9,7 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. Tulevaisuudessa Kiina tulee 
ohittamaan Japanin alueen johtavana 
talousmaana.  

Kiinan kehityksessä on myös riske-
jä, joita ei voi jättää huomiotta. Kiinan 
johto tunnistaa talouden ylikuumene-
misen vaaran. Kiinan hallitus saattaa 
ryhtyä rajoittamaan luotonantoa. Joka 
tapauksessa Kiina hallitus tukee nyt 
valtiollisia pankkeja 100 miljardilla 
US-dollarilla. 

Nähtäväksi jää, riittääkö tämä. Näh-
täväksi jää myöskin, joudutaanko yli-
kapasiteetteja purkamaan esim. auto- ja 
kiinteistöalalla.  

Kiinan tekee houkuttelevaksi hyvin 
matala palkkataso. Ammattiväen tarve 
ja hintojen nousut johtavat väistämättä 
palkkojen nousuun. Kiinassa elintaso 

Kuva 2. Maailman raakateräksen tuotanto 
vuonna 1991.                         

Kuva 3. Maailman raakateräksen tuotanto 
vuonna 2001.

Kuva 4. Euroopan terästuotannon ja romun kulutuksen kehitys 1993 – 2001.
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vaihtelee voimakkaasti alueittain. Lou-
nais-Kiinassa tulotaso henkilöä kohden 
on 389 USD/a, kun taas Pekingissä se 
on 2071 USD/a. Lisäksi on huomatta-
va, että elintasoerot kaupunkien, lähi-
alueiden ja kaukaisien alueiden välillä 
voivat johtaa konflikteihin.

Kiinan tuleva talouskehitys tulee 
riippumaan raaka-aineiden ja energian 
saatavuudesta ja myös hinnasta. Kiina 
oli vuoteen 1995 asti omavarainen 
raakaöljyn suhteen. Vuonna 2002 Kii-
na toi jo 71 miljoonaa tonnia raakaöljyä, 
15 % enemmän kuin vuotta aikaisem-
min. Vuonna 2004 Kiinan arvioidaan 
tuovan 100 miljoonaa tonnia raakaöljyä, 
jolloin Kiina olisi maailman toiseksi 
suurin öljyn tuoja USA:n jälkeen. 
Energian tuotannossa Kiina on tähän 
saakka turvautunut pääasiassa kotimai-
seen kivihiileen. Kiinan hallitus on 
päättänyt siirtyä ympäristöä vähemmän 
rasittaviin energian tuotantotapoihin. 
Länsi-Kiinasta tullaan rakentamaan 3 
900 km pituinen kaasujohto Shanghai-
hin ja Jangtse-joen voimalaitos korvaa 
50 miljoonan hiilitonnin polton vuosi-
tasolla. 

Kuvasta 5 käy ilmi, että Kiinan 
raakateräksen tarpeen arvioidaan li-
sääntyvän huomattavasti vuoteen 2007 
mennessä, kun taas muiden alueiden 
tarpeet pysyvät melko vakaina. Raaka-
ainetilanne säilynee siten kireänä. Ti-
lannetta tuskin helpottavat Venäjän 
suunnitelmat. Nykyisin IVY-maat ovat 
maailman suurimpia romun viejiä 16 
miljoonalla tonnilla vuosittain. Seuraa-
vana on Saksa 6,9 miljoonalla tonnilla. 
Venäjällä suunnitellaan kahtatoista 
uutta terästehdasta, joista 10 käyttäisi 
sähkösulatusta romusta lähtien. Venä-
jän teräskapasiteetit tulisivat lisäänty-
mään yli 20 miljoonalla vuositonnilla. 
Jos nämä suunnitelmat toteutuvat, vä-
henee IVY-maiden romun vienti.

Kaikkiaan näyttää siltä. että raaka-
ainetilanne säilyy lähivuosina kireänä 
sekä Euroopassa että koko maailmassa, 
vaikka Kiinan tuotantojen kasvulla on 
riskinsä. Ohimeneviä vaihteluja voinee 
tapahtua mm. vuodenaikojen mu-
kaan.   

Kuva 5. Raakaraudan kysynnän ennuste maailmassa vuoteen 2007 menessä.

Valukappaleiden 
merkintätavat ja 
–laitteet
Professori Rüdiger Bähr Magdeburgin 
Yliopistosta et al. kertoivat otsikkoai-
heesta Giesserei-lehden numerossa 
6/2004 mm. seuraavaa:

Valukappaleiden yksikäsitteinen 
merkintä muodostaa perustan tehok-
kaalle prosessinohjaukselle. Merkin-
tään voidaan sisällyttää valmistuspara-
metrit. Merkintöjen tulee olla koneel-
lisesti luettavia.

 
Valukello

Valukappaleet voidaan merkitä sula-
tuksittain valukellon avulla. Valun 
yhteydessä syntyvä merkintä ilmoittaa 
päivämäärän ja vuoron, jolloin raken-
neosa valmistettiin. Edelleen voidaan 
ilmoittaa valmistusmenetelmä ja valm-
istajan tunnus. Valukellon informaatio-
sisältö on kuitenkin pieni, joten sitä ei 
voida käyttää yksittäisten osien 
merkintään.

Lasermerkintä

Laserin avulla saadaan syntymään 
pysyvä merkintä kappaleeseen koske-
matta. Lasersäde tekee muutoksia 
merkittävään pintaan sulattamalla, 
polttamalla, höyrystämällä tai lievem-
mällä kuumennuksella. Merkintänope-
us on jopa 100 merkkiä sekunnissa. 

Nopeus ja tunkeumasyvyys lisääntyvät 
laitteen tehon kasvaessa. Merkinnän 
laatu vaihtelee päästöväristä useamman 
millin kymmenyksen syvyisiin painu-
miin, kuva 6.

Lasermerkintää käytetään suursar-
jatuotannossa, karkaistuissa pinnoissa 
sekä kappaleissa, joiden pintaan ei saa 
kohdistaa voimaa. Metallien merkin-
tään käytetään pääasiassa Nd-YAG-
lasereita. CO2 –lasereiden käyttämät 
aallonpituudet eivät sovellu metalleille. 
Niitä voidaan käyttää vain muovipääl-
lysteisille metalleille tai eloksoidulle 
alumiinille.

Lasermenetelmän etuja ovat suuri 
nopeus, hyvät mahdollisuudet automa-
tisointiin, merkintöjen kestävyys sekä 
se, ettei kappaleeseen kohdisteta voi-
maa.

Neulamerkintä

Neulamerkitsin on itse asiassa elektro-
nisesti ohjattu tulostin, joka stanssaa 
pintaan tekstejä jopa kolmen merkin 
nopeudella sekunnissa. Merkintä muo-
dostuu pisteistä, joita timantti- tai ko-
vametallikärki painaa pintaan. Tekstin 
koko, merkkien etäisyydet ja sijainti 
ovat vapaasti ohjelmoitavissa. Työkalun 
värähtelynopeus on yleensä 250 – 400 
Hz. Merkittävä kappale on kiinnitettä-
vä tiukasti paikalleen, jotta tekstin lu-
ettavuus pysyy hyvänä. 

Valukappaleeseen kohdistuva voima 
on pieni, joten myös valmiiksi työstet-
tyjä kappaleita voidaan merkitä. Merk-
kien säädettävä syvyys on muutamia 
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Kuva 6. Laserilla tehty DMC (Data Management Code) sekä selväkielinen teksti kampiak-
selissa.

millin kymmenyksiä. Merkinnät voi-
daan valmistella PC:llä. 

Kaiverrusmerkintä

Kaiverrusmerkintä muistuttaa neula-
merkintää. Merkintä tehdään timantti- 
tai kovametallityökalulla. Työkalu 
painetaan pintaan ja sitä liikutetaan 
ala-asemassa x- ja y-akseleiden suun-
nassa. Kaiverrusmerkintä on hitaampi 
kuin neulamerkintä, mutta siitä ei ai-
heudu häiritsevää melua.

Jyrsinkaiverrus

Jyrsinkaiverruksessa käytettävä laite 
on eräänlainen NC-ohjattu jyrsinkone. 
Jyrsinkaiverrus on varsin hidas mer-
kintätapa.

Mustesuihkutulostin

Mustesuihkutulostimeen kuuluu perus-
laite sekä erillinen painopää. Tekstin 
aikaansaamiseksi poikkeutetaan mus-
tesuihkun suuntaa magneettikentän 
avulla. Ylimääräinen muste imetään 
takaisin säiliöön. Laite ei kosketa työ-
kappaleen pintaa. Työkappale liikkuu 
painopään ohi esim. kuljetushihnalla. 
Vaihtoehtoisesti painopää voi olla lii-
kuteltava.

Yhteenveto

Huokean hankintahinnan ansiosta on 
neulamerkintä saanut käyttöä kokilli- ja 
painevaletuissa alumiiniosissa. Laser-

merkinnällä on varmaankin potentiaa-
lia kaikenlaisia materiaaleja varten. 
Nykyisten laitteiden on kuitenkin vie-
lä tultava huokeammiksi, nopeammik-
si ja kestävämmiksi likaantumista 
vastaan. Muut menetelmät ovat margi-
naalituotteita eivätkä ole vielä saaneet 
jalansijaa valimoissa. Rauta- ja teräs-
valun merkitsemisestä ei ole vielä 
riittävästi kokemuksia, jotta niistä 
voisi lausua arvostelua.         

Saksan valimopäivien teesit

Saksan Valimoliitto, Deutscher Gies-
sereiverband, DGV, Saksan Valimo-
miesliitto, Verein Deutscher Giesserei-
fachleute, VDG,  sekä Saksan Metalli-
valimoliitto, Gesamtverband Deutscher 
Metallgiessereien, GDM, järjestivät 
suuret valimopäivät Münchenissä               
3.-4.6.2004. Giesserei-lehden päätoi-
mittaja Michael Franken kiteytti kes-
kusteluissa esiin tulleet teesit Giesserei-
lehden 6/2004 pääkirjoituksessa seu-
raavasti:
1. Nuoriso on saatava innostumaan 
valamisesta.
2. Tiedonsiirtoa korkeakoulujen, tutki-
musinstituuttien ja valimoiden välillä 
on vahvistettava.
3. Kehittyneiden teknologioiden, myös 
valumenetelmien eduista on tiedotet-
tava selvemmin kuin tähän asti.

Vaikuttaako poltto-
kennoautoihin 
siirtyminen valujen 
tarpeeseen?

Giesserei-lehden numerossa 7/2004 oli 
parikymmentä lyhennelmää Saksan 
valimopäivillä pidetyistä esitelmistä. 
VDG:n toimitusjohtaja G. Wolf ja sa-
man liiton tohtori-insinööri H. Wolff 
kertoivat otsikkoaiheesta Giesserei-
lehden numerossa 7/2004 mm. seuraa-
vaa: 

Useimmat ajoneuvojen valmistajat 
kehittävät polttokennojen ja sähkö-
moottoreiden yhdistelmiä busseihin ja 
henkilöautoihin, kuvat 7. ja 8. Niiden 
moottoreissa ja voimansiirtoketjuissa 
on todennäköisesti huomattavasti vä-
hemmän valettuja komponentteja kuin 
nykyisissä rakenteissa. Vähennystä 
eivät korvaa ne valetut komponentit, 
joita käytetään polttokennoissa ja säh-
kömoottoreissa.

Kuva 7. Polttokennolla toimiva bussi.

Kuva 8. Polttokennolla toimiva henkilöauto.
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Sähkömoottoreilla varustettuja ajo-
neuvoja on tähän mennessä valmistet-
tu piensarjoina lähinnä koe- ja kehitys-
tarkoituksiin. Valmistajien on kuitenkin 
vielä ratkaistava tärkeitä kysymyksiä. 
Ajoneuvojen on tultava kevyemmiksi 
luotettavuuden pysyessä korkeana. 
Tuotantokustannusten on alennuttava 
huomattavasti. Näihin päämääriin ei 
päästä pelkästään sarjasuuruuksia kas-
vattamalla. 

Kattavaa jakeluverkkoa vedylle ei 
vielä ole. Tästä syystä muutamat val-
mistajat ovat valinneet tavan, jossa 
polttokennojen tarvitsema vety kehite-
tään vasta ajoneuvossa helposti käsi-
teltävästä polttoaineesta, kuten meta-
nolista.

Ympäristöystävällisyyttä pidetään 
yleisesti keskeisenä argumenttina polt-
tokennojen käyttöön siirtymiselle. 
Ympäristöasiantuntijat ovat kuitenkin 
pidättyväisiä polttokennoratkaisujen 
kokonaisvaltaisen ekobilanssin suh-
teen. Heidän mukaansa todellista CO2-
päästöjen vähennystä saavutettaisiin 
vain keskitetyllä vedyn tuottamisella.    

Vielä nyt ei ole odotettavissa mitään 
huomattavaa poliittista painetta tai intoa 
polttokennoteknologiaan siirtymiselle 
varsinkaan kun vaihtoehtoiset poltto-
aineet, hybridiratkaisut ja entistä pa-
rempi polttoteknologia parantavat ny-
kyisten moottoriajoneuvojen ympäris-
töystävällisyyttä. Taloudelliset näkö-
kohdat eivät puolla polttokennoihin 
siirtymistä lyhyellä tai keskipitkällä 
tähtäyksellä.

Säästöjä mallittomalla valulla

Giesserei-lehden numerossa 7/2004 
kerrottiin, että mallittomassa valussa 
on siirrytty kokeiluista tuotantoon. 
Menetelmällä on jo rekisteröity tava-
ramerkkikin, Direkt Form ®. Alan 
palveluksia tarjoamaan on perustettu 
Direkt Form GmbH. Yritys avustaa 
valimoita CAD-CAM aineiston luomi-
sessa sekä jyrsii muotit ja keernat asi-
akkaan toimittamista, kovetetuista 
kylmähartsihiekka-aihioista, kuva 9.

Mallittoman valun edellytyksenä on 
valukappaleen 3D-CAD-aineisto. 
Muotti ja keernat valmistetaan jyrsi-
mällä kovetetusta hiekasta. Jyrsintä voi 
tapahtua myös kovetetuista levyistä, 
joiden paksuudet ulottuvat yleensä 100 

 Mallivalu        Malliton valu

CAD-CAM-aineiston teko   2    2

Puumallin valmistus 13  –

 Muotin jyrsintä  –  1

 Työvaiheet valimossa   5  5

    Yhteensä  20   8

Taulukko 1. Ajan käytön vertailu koneen rungon valussa työpäivinä

Kuva 9. Kovetetun hiekka-aihion jyrsintä mallittomassa valussa.

Kuva 10. Mallittomalla valulla valmistettu koneen runko. Massa 8 t.
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– 150 millimetriin saakka. Menetelmäl-
lä saavutetaan huomattavia ajan ja 
kustannusten säästöjä yksittäisvaluissa 
ja piensarjatuotannossa. Kahdeksan 
tonnin massaisen koneenrungon valus-
sa säästettiin 14 000 euroa käyttämällä 
mallitonta valua puumallin sijasta, 
kuva 10. Menetelmä on jopa edullisem-
pi kuin polystyreenimallimenetelmä. 
Hellityksiä ei tarvita lainkaan, vasta-
hellityksetkään eivät tuota vaikeuksia. 
Taulukossa 1 esitetään ajan käytön 
vertailu mallittoman valun ja tavan-
omaisen mallivalun välillä kuvan 10 
mukaisessa koneen rungossa.

Laseranalysaattori alumiinisulille

Giesserei-lehden numerossa 7/2004 
kertoi itävaltalainen Laser Technologies 
Inc, Linz uudesta lasersäteilyyn perus-
tuvasta alumiinisulien analysaattorista, 
kuva 11., jonka nimeksi on annettu 
CLM 400. Sen avulla saadaan alumii-
nisulien kemiallinen koostumus selvil-
le sekunneissa ilman näytteen ottoa, 
sen jäähdyttämistä, käsittelyä ja spekt-
rometriin sijoittamista.

Laser lähettää sulaan lyhyen inten-
siivisen valoimpulssin, jonka kesto on 
vain muutamia nanosekunteja. Impuls-
sin osumakohtaan kohdistuu tehoisku, 
jonka suuruus on useita GW/cm2. 
Lämpötila nousee paikallisesti useisiin 
tuhansiin asteisiin. Tällöin sulan pin-
nasta haihtuu muutamia mikrogram-
moja metalliseoksesta irronneiden 
atomien, ionien ja elektronien muodos-
tamaa plasmaa. Plasma lähettää sätei-
lyä, joka koostuu sulan sisältämien 
alkuaineiden ominaisista aallonpituuk-
sista. Säteily ohjataan perinteisesti 
toimivaan spektrometriin. Spektromet-
ri voidaan kytkeä valimon prosessinoh-
jausjärjestelmään.      

Vaahtometalleja eri tarkoituksiin

Giesserei-lehden numerossa 7/2004 
kertoi Linn High Term niminen yritys 
vaahtometalleista. Niitä valmistetaan 
jauhemetallurgisin menetelmin mm. 
kuparista, nikkelistä, titaanista, moly-
bdeenistä ja volframista sekä eri me-
talliseoksista, kuva 12..

Vaahtometallien tiheydet saattavat 
olla vain 0,25 – 1 g/cm3. Niiden sisäl-
tämien homogeenisten huokosten koko 
vaihtelee välillä 0,8 – 4,5 mm. Vaahto-
metallit ovat termisesti ja kemiallises- Jatkuu

Kuva 11. Alumiinisulien laseranalysaattori.

Kuva 12. Vaahtometalleista valmistettuja harkkoja.
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ti hyvin kestäviä. Niiden kovuutta 
voidaan säädellä lämpökäsittelyllä. 

Vaahtometallien tyypillisiä käyttö-
alueita ovat mekaaniset vaimennusele-
mentit, galvanotekniikan elektrodit, 
kemiallisen teollisuuden ja energiatuo-
tannon komponentit sekä kuumennus- 
ja jäähdytyselementit lasertekniikassa 
ja elektroniikassa. Suuren ominaispin-
ta-alansa ansiosta vaahtometallit sovel-
tuvat myös nesteiden ja kaasujen suo-
dattimiin, katalysaattoreihin ja läm-
mönvaihtimiin.

Lisätietoja saa osoitteesta 
www.linn.de    

BMW investoi painevalimoon

Bühler Druckguss AG kertoi Giesserei-
lehden numerossa 8/2004, että BMW:
n Landshutin valimossa on otettu käyt-
töön uusi osasto kuusisylinterisien 
moottoreiden runkojen valamista var-
ten, jotka koostuvat liitosvaluna yhteen 
valettavista alumiini- ja magnesiumo-
sista. BMW suunnitteli laitteet yhdes-
sä Bühler Druckguss AG:n kanssa. 
Laitteistoon kuuluu kuusi painevalu-
konetta, joista jokaisen sulkuvoima on  
40 000 kN. Nämä koneet kuuluvat 
maailman suurimpiin. Bühlerin toimi-
tusten arvo nousi 10 miljoonaan  eu-
roon. BMW on investoinut Landshutin 
valimon laajennuksiin kaikkiaan yli 
100 miljoonaa euroa.            

Mg-Al-liitosvalun tekniikasta kertoi 
Landshutin valimon päällikkö Johann 
Wolf jo Giesserei-lehden numerossa 
12/2003. Magnesiumseokset eivät so-
vellu sylinterilohkoissa käytettäviksi 
lähinnä huonon lämmönjohtavuuden ja 
siitä johtuvan ”vetelyn” vuoksi. Uudel-
la Al-Mg-liitosvalulla, kuva 13., on 
magnesiumin rajoitukset vältetty ja 
moottorinrunko on lisäksi keventynyt 
10 kg. Uudella valmistustavalla on 
saavutettu rakenteen jäykkyyden, me-
luttomuuden ja väsymislujuuden suh-
teen optimiratkaisu. Erikseen valettu 
alumiininen sylinteriosa sijoitetaan 
ennen valua magnesiumosan paineva-
lumuottiin, jonka massa on lähes 60 
tonnia, kuva 14. Muotin täyttymisaika 
painevalukoneessa, jonka sulkuvoima 
on 40 000 kN, on vain kuusi sadasosa-
sekuntia täyttöpaineen ollessa 1 000 
baaria. Magnesiumosan jähmettymis-
aika on 10 sekuntia. Robotti nostaa 

Kuva 13. Liitosvaluna alumiinista ja magnesiumista valettava BMW:n moottorinrunko kaavioku-
vana.

Kuva 14. Alumiinista valettu sylinteriosa ylösalaisin painevalumuotissa, johon magnesium vale-
taan.

Kuva 15. Robotti ottaa valmiin Al-Mg-moottorinrungon painevalukoneesta.
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Kuva 17. Hartsihiekasta (vas.) ja Cordis-hiekasta (oik.) tehtyjä imusarjan keernoja. Cordis-hiekan 
kirkkaan sininen väri ei näy mustavalkoisessa kuvassa.  

Kuva 16. Hybridirakenteinen Audin Al-Mg-moottorinrunko.

jähmettyneen liitosvalun muotista 20 
sekunnin kuluttua, kuva 15. 

Todettakoon tässä yhteydessä, että 
BMW:n esimerkkiä noudattaen myös 
Audi on ryhtynyt valmistamaan moot-
toreita, joissa sylinteriosuus on alumii-
nivalua ja moottorin muut osat magne-
siumseosta, kuva 16. Tämä kävi ilmi 
kevytmetallivalun vuosikatsauksesta 
Giesserei-lehden numerossa 7/2004. 
Pikku-uutisesta ei kuitenkaan käynyt 
ilmi valmistustapa. Audin moottorin 
yhteydessä ei puhuttu liitosvalusta, vaan 
magnesium-hybridi-teknologiasta. 
Audi ilmoitti massan säästöksi 25 % 
alumiinista valettuun moottorinrun-
koon verrattuna.

Epäorgaaninen keernansideaine 
alumiiniseosten sarjavaluun

Giesserei-lehden numerossa 8/2004 
kerrottiin jälleen uudesta orgaanisesta 
keernansideaineesta. Volkswagenin 
Hannoverin valimo on ottanut käyttöön 
ainutlaatuisen sideaineen monivuotis-
ten tutkimusten ja nelikuukautisen pi-
lottiprojektin jälkeen kevytmetallisten 
imusarjojen keernoissa, kuva 17. Vali-
mo, jonka päätuotteet ovat kevytmetal-
liset imusarjat ja sylinterin kannet, 
työllistää 1 650 henkilöä.

Uusi sideaine ei kehitä nimeksikään 
häiritseviä emissioita, kuten hajuja tai 
höyryjä. Tämä säästää ympäristöä sekä 
valimolaisten ja naapurien terveyttä. 
Hyvien ympäristöominaisuuksien li-
säksi uusi sideaine on jopa huokeampaa 
kuin tähän asti käytetyt hartsisideaineet. 
Uuden sideaineen koostumusta ei uu-
tisessa selvitetty, mutta sen raaka-ai-
neiden saatavuus kuuluu olevan lähes 
rajaton. 

Hannoverin valimo on tähän men-
nessä valanut perinteisin sideainein 
noin 25 miljoonaa imusarjaa, joista 
tänä vuonna noin miljoona. Vuoden 
loppuun mennessä siirrytään osassa 
tuotantoa uuteen menetelmään. Sylin-
terinkansissa uusi sideaine aiotaan ottaa 
käyttöön vuodesta 2005 alkaen. Uuden 
sideaineen nimi on Cordis ja se on 
Hüttenes-Albertuksen patentoima. 
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ValuAtlas on uudistunut syksyn aika-
na. Uusi ValuAtlas näyttäytyy käyttä-
jilleen tyylikkäänä kauniin sinisessä 
värissä. Muutokset eivät ole vain 
kosmeettisia, tietoa ja toimintoja on 
tullut lisää.

Uudistuksista näkyvin on etusi-
vulle ilmestyvät valimoalan uutiset. 
Uutisia kerätään mm. valimoiden 
tiedottajilta ja myös kaikki muut 
voivat lähettää uutisia ValuAtlak-
seen osoitteeseen valuatlas@tut.fi. 
Uutisista kerätään myös koko ajan 
kasvavaa uutisarkistoa, joka löytyy 
vasemmalla olevista linkeistä ’Vali-
moala’  -kohdan alta.

Toinen suurempi uudistus on 
jäsenpaketti 1:n ja jäsenpaketti 2:n 
tilanneille tullut tietomateriaalihaku. 
Jäsenpaketti 2:n tilanneilla haku 
hakee kaikista tietomateriaaleista ha-
kusanaa ja antaa tulokseksi ne sivut, 
joilla ko. sana esiintyy. Jäsenpaketti 
1:n tilanneilla tietomateriaalihaku on 
suppeampi, se hakee Valimoteknii-
kan perusteet-, Valukappaleen suun-
nittelu- ja Valukappaleen valmistus- 
materiaaleista hakusanan mukaan.

Rekisteröityminen ja kirjautuminen

ValuAtlakseen rekisteröidytään oi-
keassa palkissa olevasta linkistä ’Re-
kisteröityminen’. Täällä täytetään 
lomakkeeseen tarvittavat tiedot lähe-
tetään lomake. Tämän jälkeen tunnus 
on heti voimassa. Rekisteröitynyt 
käyttäjä saa ilmaiseksi käyttöönsä 
Valukappaleen suunnittelu, Valukap-
paleen valmistus ja Valimotekniikan 
perusteet tietomateriaalit sekä Valu-
velho-työkalun, jolla voi etsiä vali-
moja valukappaleen lähtötiedoilla.

Vanhaan järjestelmään rekiste-
röityneiden käyttäjien salasanoja ei 
voitu siirtää uuteen järjestelmään. 
Tämän vuoksi näillä käyttäjillä en-
simmäisellä kerralla kirjautuessaan 
ValuAtlakseen on Tunnus: Etunimi 
Sukunimi ja Salasana: Sukunimi. 
Isojen pienten kirjainten käytössä on 
oltava tarkkana. Kirjautumisen jäl-
keen Sukunimi-muotoinen salasana 

vaihdetaan halutuksi ’Muuta tietoja-
si’ –kohdassa.

ValuAtlaksen sisältö

ValuAtlaksen sisältö on ryhmitelty 
uudelleen ja uusia sivuja on myös 
useita. Seuraavat kohdat ja toiminnot 
löytyvät uudesta ValuAtlaksesta:

Salasanan unohtuminen

Jos salasanasi unohtuu, lähetä sähkö-
postia anu.pettersson@tut.fi tai 
valuatlas@tut.fi niin vaihdan sen. 
Vanhaa salasanaa ei järjestelmästä 
saada selville vaan se on aina vaih-
dettava.

Liittyminen ja hinnasto

Hinnasto
ValuAtlas käyttäjät, vuosihinta 
1.1.2005 alkaen. Yrityshinnat eivät 
sisällä alv:a.
Mainoksen hinta per 1 kuukausi 150 e.

Pelkät yritystiedot tietokantaan (Val-
tar-jäsenvalimot 0 e) 125 �e / vuosi 

Jäsenpaketti 1 = CastWord, CastFind, 
yritystiedot tietokantaan, suppea 
tietomateriaalihaku

Jäsenpaketti 2 = Kaikki tietomateri-
aalit, laaja tietomateriaalihaku

VALTAR jäsenyritysalennus on -20% 
Jäsenpaketti 1-hinnasta (voimassa 
1.1.05 alkaen)

Mainostilaa tarjolla

ValuAtlaksessa on tällä hetkellä 
(11.11.) 750 rekisteröitynyttä käyttä-
jää. Heille voit esitellä yritystäsi tai 
asiaasi yläbannerin automaattisesti 
vaihtuvassa mainoksessa. Mainosasi-
assa ota yhteyttä valuatlas@tut.fi tai 
(03) 3115 2325. Mainoksen hinta 150 
e / kk.
 

www.valuatlas.net

ValuAtlas uudistui
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Tulossa
Valuatlakseen tulee uusi tietomateri-
aali ’Valujen jälkikäsittelyt’. Materi-
aali valmistuu viimeistään tammi-
kuussa –05 ja sen saavat kaikki jä-
senpaketti 2:n tilanneet automaatti-
sesti.

Ongelmat

Niin hieno kuin uusi järjestelmä 
onkin, ongelmia saattaa esiintyä. 
Käyttäjät ovat tässä asiassa avainase-
massa ja pyydänkin kaikista ongel-
mista ja toimimattomuuksista yms. 
kummallisuuksista lähettämään pa-
lautetta suoraan ValuAtlaksen pa-
lautelomakkeen kautta tai sähköpos-
tilla valuatlas@tut.fi, niin viat saa-
daan nopeasti korjatuksi.

www.svy.info

SVY:n nettisivut uudistettiin samalla 
kuin ValuAtlaskin. Sivujen sisältö on 
suurinpiirtein sama kuin ennenkin, 
ulkonäköä on muutettu. Lisääntynyt 
levytila uudessa järjestelmässä mah-

Yritys/yksikkö: Jäsenpaketti 1 Jäsenpaketti 2

 50 käyttäjää 650 e 1 250 e

25 käyttäjää 300 e  650 e 

4 käyttäjää 200 e 300 e

1 käyttäjä 50 e 75 e

Yksityishenkilöt, 
opiskelijat(1 käyttäjä)

50 e (sis. alv) 75 e (sis. alv)    

ValuAtlas  
Liittyminen ja hinnasto
Koulutus ja tapahtumat
Julkaisut
FAQ
Anna palautetta
Linkit

Tietomateriaalit (rekisteröityneille)
Etusivu
Valukappaleen suunnittelu
Valukappaleen valmistus
Valimotekniikan perusteet
Kertamuottitekniikat (jäsenpaketti 2)
Valumallin valmistus (jäsenpaketti 2)
Muotin valmistus (jäsenpaketti 2)
Sulatus- ja valutekniikka (jäsenpaketti 2)
Valukappaleet koneistuksen
kannalta

Koulutus ja julkaisut
Oppilaitosten opiskelijoille
Kaikille avoimet opinnot
Julkaisut

Yritykset
Malliveistämöt
Tutkimuslaitokset
Valimoiden toimittajat
Valimot
Liity jäseneksi!

Valimoala
Valimoteollisuus
Kehitysohjelma
Kestävä kehitys
SVY
Uutisarkisto
Taidevalu

Lisäksi erilliset toiminnot:
Valuvelho (rekisteröityneille)/ CastFind (jäsen-
paketti 1), 
Sanakirja (jäsenpaketti 1) ja Tietomateriaali-
haku (jäsenpaketit 1 ja 2).

dollistaa Valimoviestien arkistoimi-
sen uudelle palvelimelle.

Valuatlas tausta

Valuatlas kehitystyötä toteutetaan 4T 
(www.4t-projekti.net) ESR-hankkeen 
Sähke -osaprojektissa Tampereen 
teknillisen yliopiston, Valimoinstituu-
tin, Teknillisen korkeakoulun Valimo-
tekniikan laboratorion sekä Tampe-
reen teknologiakeskuksen välisenä 
yhteistyönä. Valimoteollisuus on 
myös vahvasti mukana hankkeessa. 
MET valimoiden toimialaryhmä sekä 
Suomen valimotekninen yhdistys Ry 
ovat hankkeen rakentamisvaiheessa 
kiinteästi mukana.

Anu Pettersson
ValuAtlas-projekti



32 VALIMOVIESTI 4 • 2004     

Muutama Valimoviesti sitten kerroin lehden palstoilla vali-
moalan toisen asteen koulutuksesta Hervannassa. Silloin 
kovasti toin esille vaikeuden saada alalle opiskelijoita. Tai-
sin myös heittää pallon yritysten johdollekin alan tunnetta-
vuuden parantamisesta. Kyseessähän on alan tulevaisuuden 
henkilöstön koulutuksesta. Lisäksi toivoin että yrityksiltä 
yhteistyötä koulutuksen markkinoinnista omilla paikkakun-
nillaan ja yhteydenpitoa meille Hervantaan. 

Luuriin vastataan edelleen ja sitä ensimmäistä puhelua 
odotellaan. 

Olemme toki saaneet aikaan jotakin asian tiimoilta. 
Alasta saatiin alkuvuonna aikaan lyhyt esittelyvideo 

(kasettina ja CD:nä), jossa tuodaan esille mallinvalmistus, 
kerta- ja kestomuottivalaminen, sekä koulutusmahdollisuu-
det ihan peruskoulutuksesta eteenpäin ylempiin koulutuksiin 
asti. Tässä yhteydessä kiitän vielä kerran niitä henkilöitä ja 
yrityksiä, jotka osallistuivat tähän työhön.

Tätä esittelyvideota on saatavissa esim. paikkakunnan 
työvoimatoimistoon tai muuhun alan esittely- sekä rekry-
tointitilaisuuteen Valimoinstituutista ja  Hervannan ammat-
tioppilaitoksesta.

Esitimme tätä videota myös viime keväänä ensimmäisen 
vuoden oppilaille, ajankohtana jossa he valitsivat suuntau-
tumisvaihtoaan. Edelleenkään ruuhka ei ollut suuri, mutta 
yhdessä lehti-ilmoitusten avulla valimopaikkakuntien leh-
dissä, aloittava joukko syksyllä Valaja-linjalla oli 14 ja 
Valumallinvalmistajalinjalla 8. Viime vuoden perujahan on 
jatkavilla luokilla (molemmilla linjoilla yhteensä) on 9 
oppilasta. Uskoakseni lukumäärä on sopiva käytettävissä 
olevan tilan ja laitteiston kannalta, sekä myös työssäoppi-
misjaksojen (opiskeluun sisältyy 20 viikkoa kahtena vuon-
na työpaikoilla) ja työllistymisen kannalta.

Aloittavat opiskelijat valajalinjalla ovat hyvinkin laajalta 
alueelta. Tampereen alueen lisäksi myös mm. Nurmes, 
Haukipudas, Rovaniemi ja Mikkeli ovat edustettuna, sekä 
molemmat sukupuolet ja maahanmuuttajat, puhumattakaan 
ikähaarukasta, jossa edustettuna iältään jo työelämässäkin 
olleita. 

Siis opiskelu on lähtenyt käyntiin ja alaan on nyt tutus-
tuttu syksy. Joukkomme on jo hieman kutistunut syistä 
joita aina esiintyy, yhtenä esimerkkinä se että työpaikkaa 
aiemman koulutuksen alalta on vaikea vastustaa. Tässä 
yhteydessä huomaa koulutuksen tarpeellisuuden. Jos on 
aloittanut opiskelun esim. työttömyystilanteessa, niin silloin 
se on myös noteerattu positiivisesti työnantajan näkökul-
masta henkilönä joka haluaa kouluttaa itseään eli on aktii-
vinen elämänsä suhteen. Eräänlainen positiivinen suositus 
tämäkin ja osoitus että kouluttautuminen ei mene koskaan 
hukkaan.

Ope on saanut myös palautetta alasta ja kouluttamisesta, 
joka on tervettä ja toivottavaa alan koulutuksen kannalta. 

Valurikoulutusta ja laiteuudistusta 
Hervannassa

Seuraavassa tuon esille pienen ajatusten vaihdon, jossa 
näkemyksiään esiin tuovat Valaja-linjan oppilaat Enni Tol-
vanen, Petri Mäkipää ja Jarno Hannus. Valimolasta esiin-
tuotiin seuraavaa.
– ”Ihan kiinnostava ja mielenkiintoinen ala”, toteaa Enni ja 
samoilla linjoilla on Jarno.
– ”Sopii minun luonteelleni hyvin, kun oikeasti nautin 
työnteosta, kunhan se on fyysistä ja aikaansaannokset ovat 
konkreettisia, toteaa Petri.

Valimoalan on syötä huomioida tämä ”mahdollinen kil-
pailija”, koska miehellä on pieni valimo omissa tiloissaan. 
Valimon kokoa voi kai kuvata siten että ”mitä opiskelijan 
varoilla aikaan saadaan”, mutta sulaa siellä aikaan saadaan 
ja ihan tuotantoakin on ollut. Pienestä sponsoroinnista ei 
Petri kuulemma olisi pahoillaan.

No mitä he sitten koulutuksen jälkeisestä ajasta ajatel-
laan.
– ”Täysin mahdollista. Kuitenkaan ei tiedä miten elämä 
tulee heittelemään ”, Enni toteaa.
– ”Omalla kohdalla tulevaisuus näyttää valoisalta ja harkit-
sen jatkokoulutusta” Jarno pohtii.
– ”Kyllähän siinä töitä riittää, eikä liksakaan ole hullumpi, 
Petri sanoo ja tuo esille meille kaikille tärkeän taloudellisen 
realiteetin esille.

Millaisena koet koulutuksen valimoalalle?
– ”Kaikkiaan ihan hyvätasoista opetusta, mutta tahti saisi 
olla nopeampi, olisi parempaakin tekemistä kuin pyöritellä 
peukaloitaan”, Petri heittää.Tässä sitä on opella tekemistä. 
Joukossa kun on niitä opiskelijoita jotka kaipaavat ja tarvit-
sevat niitä nuoren ja vielä kasvavan ihmisen osin kevyttä 
sekä iloista opiskelumenoa, sekä toisaalta on niitä jotka 
haluavat painaa töitä, kun niitä on. Aina ei halut kohtaa.
– ”Vaihteleva, mielenkiintoinen ja haastava”,  Jarno sanoo 
rauhalliseen tyyliinsä.
– ”Ihan hyvin koulutus toimii. Ainoana ongelmana koneiden 
toimivuus”, on Ennin mielipide.

Enni tuo esille tilanteen joka meillä valitettavasti on ollut 
koko syksyn. Toisaalla kerron opetustiloissamme tehdyistä 
laiteinvestoinneista, joiden asennus on sotkenut työopiske-
lua. Meidän on ollut pakko työskennellä laitteilla, jotka 
eivät ole toimineet vielä moitteettomasti. Lisäksi laitteiden 
toimivuuteen vaikuttaa se että niitä käytetään oikein. Voisi 
heittää hiha-arvioin, että kyllä laitteiden vikaantuminen 
meillä ainakin (uskoisin näin olevan jossain määrin yrityk-
sissäkin) johtuu suurimmalta osin väärästä käytöstä. Kun 
koulussa ollaan, niin siellä ollaan oppimassa, joten on tämä 
väärä käyttö kai jotenkin ymmärrettävä. Kaikki eivät omak-
su opetusta samassa tahdissa

Petri vielä heitti että opiskelussaan hän aikoo edetä aina 
erikoisammattitutkintoon saakka, joka tuo esille sen näkö-
kohdan että ammattitaitoaan voi kehittää myös tätä kautta.
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Tämä näyttöihin perustuva ammattitaidon osoittaminen 
on edennyt yrityksissä mukavasti, joskin varmaan tarvetta 
edelleen on lisätä osaamistaan ja samalla saada myös val-
miuksia edetä uusiin tehtäviin yrityksissä. Perustutkinnon 
näyttöön johtavia koulutuksia on pidetty, mutta valitettavas-
ti ne eivät ole johtaneet näyttöön kovin helposti. Näytön 
onnistumisiin vaaditaan myös erilaisten tehtävien harjoitte-
lua yrityksen sisällä ja tämä näyttää olevan vaikea järjestää. 
Tähän on usein mainittu syyksi että tuotanto on korkea tai 
se kiire (tilausten myöhässä olemista ei taida uskalla maini-
ta, tähän kiireeseen syyksi), eikä myöskään runsaat poissa-
olot paranna tällaista kouluttautumisresurssia.

Toisaalta tällaisten monitoimiosaajien saaminen yrityksen 
sisälle helpottaa em. ongelmien hoidossa. Ratkaisun teke-
minen on aina vaikea, ja varsinkin kun ajattelee että ehkä 
sitten joskus kun homma on hallussa.

Ammattitutkintoja on tehty myös, mutta huomattavasti 
vähemmän kuin perustutkintoja. Tämän sekä erikoisammat-
titutkintojen lisääminen, olisi mielestäni se tie jolla yrityk-
sellä on mahdollista nousta aina hieman eteenpäin kehityk-
sessään. Se että opitaan mahdollisesti tarvittavissa lisäkou-
lutuksissa aina hieman uutta, on ehkä vähäisempi harppaus 
kehitystiellä, kuin se että henkilö saa uutta tietoa ja alkaa 
oivaltaa sekä pohtia uusia mahdollisuuksia töidensä tekemi-
sessä.

Siis herää ajatuksia.

Erikoisammattitutkintoja on jo olemassa ja lähiaikoina 
saadaan lisää kestomuottipuolella. Tässä työssä näiden 
tutkintojen kanssa on huomannut kuinka hämmästyttävän 
paljon ihmisillä on tietoa omista työtehtävistään, mutta 
kuinka kapea-alaista se joskus on. Tähän on usein vaikutta-
massa se että on oltu samantapaisissa työtehtävissä ja pit-
kissä työsuhteissa samalla työnantajalla. Tämä on tietysti 
hyvä asia ja tästä syystä on selvää että valimoalan muut 
osa-alueet ovat jääneet tutustumatta.  Kun näiden itsensä 
kehittämiseen todella innokkaiden ihmisten tietoa saadaan 
laajennettua koulutuksen avulla, on yrityksillä käsissään 
kehityksen eteenpäinmenossa todella arvokas ”moottori”.

On tietenkin tilanteita joissa on vaikea saada henkilöstöä 
motivoitumaan opiskeluun, eli ” paljonko siitä saa lisää 
liksaa”, on tuttu kysymys. Tähän motivoitumiskysymykseen 
ei liene helppo vastata, mutta kokemukseni on, että ne jotka 
siihen vapaaehtoisesti ovat koulutukseen lähteneet, eivät ole 
sitä katuneet. Uusien ajatusten ja mahdollisten uusien työ-
tehtävien lisäksi, koulutus on tuonut ehkä sitä liksaakin, 
mutta myös työelämään vaihtelua.

Viime keväänä valimoalan koulutuksesta huolestuneet 
ovat saaneet aikaan tutkintojen kehittämisprosessin, johon 
opetushallitus on lähtenyt mukaan. Lähimmän vuoden ai-
kana tullaan tutkintojen vaatimuksia käymään läpi kerta- ja 
kestomuotti-, sekä valumallinvalmistaja-alalla läpi. pyrki-
myksenä selventää nykyisiä vaatimuksia hieman enemmän 

Kaavaamomme uusien sulatusuunien ohjausyksikön äärellä vasemmalta Jarno Hannus, 
Jukka-Pekka Öhrling, Petri Mäkipää ja Enni Tolvanen.

Jatkuu
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ja saada niistä paremmin valtakunnassa tasapuolisesti toi-
miviksi. Eli hieman selventää mitä pitää osata, miten näyt-
tö tehdään, millaisilla välineillä ja missä. Tähän työhön 
pyritään saamaan 4-5 hengen ryhmä/ala, joka edustaa yri-
tyksiä ja kouluttajia. Toivonkin näiden ryhmien toimintaan 
apua yrityksiltä ja yritysten osaajilta. Kun ryhmä on kasas-
sa, he varmaankin käyttävät omia kanaviaan saadakseen 
mahdollisimman kattavan tiedon siitä mitä tänä päivänä eri 
osaamisen alueella vaaditaan.

  Tässä edellä on tuotu näkemyksiä täältä valimoalan 
koulutuksesta tänään täältä Hervannan näkökulmasta. Vas-
taan otetaan edelleen mielipiteitä, kannanottoja, ideoita, jne., 
luuriin vastataan.

Laite ja toimintauudistuksia 

Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet jo pitkään suun-
nittelemamme laiteuudistushankkeemme liikahtamaan 
toiminnaksi. Viime syksynä kertamuottivalimon puolella 
uudistimme hiekansekoitin kalustoa uudella Richardsin 5t 
hiekansekoitustehon laitteella, joka korvasi Webacin ajalli-
sesti jo hyvin palvellun, mutta teollisuuden mittakaavassa 
vähän käytetyn sekoittimen. Sekoitin jatkaa toimintaansa 
uudella omistajalla ja kuten normaaliin suomalaiseen tapaan 
kuuluu päätellä, että kun mitään yhteydenottoja ole kuulunut, 
niin laite jatkaa hyvää toimintaansa. Tällä sekoitinuudistuk-
sen johdosta meillä on nyt käytössä saman valmistajan 
sekoittimet (olemassa jo yksi 3t Richards) ja myös mahdol-
lisissa huolto-, uusinta- ja vikaantumistilanteissa uskoak-
semme myös helpompi toimia yhden konetyypin kanssa.

Aiemmin olemme suunnitelleet muuttavamme hiekan-
kuljetusjärjestelmämme teollisuuden kaltaiseksi, jossa 
kaavaushiekka kulkee lähettimien avulla putkistossa. Aiem-
pi nosturin avulla siilojen kanssa toimiminen oli ihan toimi-
va ratkaisu oppilaiden kannalta, lähinnä nosturinkäyttö 
harjoituksineen. Nyt kuitenkin hiekansiirto tapahtuu auto-
maattisesti ja anturit tunnistavat tarpeen sekä huolehtivat 
ettei yli rajojenkaan lähetykset toimi. Heti täytyy kyllä to-
deta, että emme vielä ole saavuttaneet tätä ihannetilaa, 
mutta olemme lähestymässä sitä.

Sulatuskapasiteettikin on saatu nousemaa, sillä pitkällisen 
projektin lopputuloksena saatiin kaksi uutta uunia, joiden 
avulla sulaa saadaan 1000kg. Uudet kertamuottivalimon 
uunit, XMEI, valmistettu Xianissa Kiinassa. Paikka on 
tunnettu korkealuokkaisesta metallitekniikastaan. Muun 
muassa Metsolla on paperikonetehdas siellä. Uunien teho 
on 350 kW ja kapasiteetti 2x500 kg (voidaan sulattaa 500 
kg ja samanaikaisesti pitää lämpimänä toiset 500 kg). Taajuus 
on noin 1300 Hz, eli uuneissa pystytään sulattamaan varsin 
pientä silppua. Ohjausyksikössä on IGPT - tekniikkaa 
(kuormittaa verkkoa huomattavasti maltillisemmin kuin 
perinteinen tyristori ohjattu uuni.)

Tämän uuden uunin avulla on meillä nyt mahdollisuus 
tehdä ja valaa kerralla isompia kappaleita, sekä sarjoja. 
Tämä mahdollisuus ei tämän hetken töiden valossa ole 
yleistä, mutta toivommekin yritysten huomioivan tämän 
mahdollisuuden ja käyttävän hyväkseen esim. koevalu- ja 
kehitystoimintaan suunnitellessaan. Kun ajatellaan Vali-
moinstituutin mahdollisuuksia valaa pieniä koe-eriä tutki-
mus- ja henkilöstökapasiteetillisesti, verrattuna ko. toimin-

nan sijoittamista normaalin tuotannon sekaan normaalien 
töiden ohelle, uskoisin hyötynäkökohtia löytyvän. 

Kuitenkaan tämä uuniprojekti- ja hiekankäsittelylaitteis-
tojen uudistaminen ei käynyt helposti ja ilman otsanahan 
rypistelyä. Saimme myös ratkaistavaksemme myös layout-
probleeman, sillä käytettävistä katosi tilaa runsaasti. Osa 
tietenkin on järjesteltävissä miettimällä uudestaan toimin-
tatavat ja tarvittavat laitteet, sekä välineet. Eli tarvitaanko 
kaikkea sitä mitä nurkkiin on kerääntynyt. Kuitenkin tosiasia 
on että tulevaisuuden ideamme valu- ja muotin siirtoratojen 
sijainnista ja määrästä, sekä ilmastointiin liittyvien laitteiden 
kohdalla ovat vielä ratkaisematta.

Tässä esille tuomani laiteuudistuskehitys on suunnattu 
siihen ajatukseen että toimisimme opetuspuolella aina 
enemmän teollisuudentoiminnan kaltaisesti ja samankaltai-
silla laitteilla, eli olla kuin pieni teollisuuslaitos, sekä voi-
simme olla teollisuudelle avuksi heidän kehitystoiminnas-
saan.

Kestomuottipuolella on omat laiteuudistuskehityksensä 
josta varmaan joku asian parissa työskentelevä kertoo leh-
temme palstoilla. Myös niiden kehitystoimien tuotoksena 
uskomme saatavan opiskelijoille lisääntyvää kestomuotti-
koulutusta ja siis opintojen laajentumista entistä monipuo-
lisemmaksi.

Vaikka aina tuntuu hieman olevan ongelmia, kun uutta 
otetaan käyttöön ja vanhaa puretaan samanaikaisesti (silloin 
kun normaali toiminta on käynnissä), on asiat ratkaistavissa. 
Oikea asenne ratkaisee jo paljonkin ja tästä muistuu mie-
leeni eräs esimerkkitapaus eräässä yrityksessä menneiltä 
ajoilta. Tarina kertoo että eräs jo kokenut valimoalalla her-
rasmies huomasi (kuten me kai kaikki olemme jo huoman-
neet) että moniosaamista tarvitaan, sillä komennus tuli 
kunnossapitoon. Se ei hänen kokemuspiiriinsä vahvasti 
ollut aiemmin kuulunut. Kollegat taisivat hieman ”pilke 
silmäkulmassa ” kysellä, että millaista siellä nyt on. Tähän 
tämä moniosaaja totesi innostuneen oloisesti käsiään hiero-
en, että ”tosi hienoa, siellä on kuule paljon ratkaisemattomia 
ongelmia”. Sillä asenteella pitää meidän kaikkien edetä.

.
Valulehtori

Pekka Niemi
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Metso Paper Valkeakoski Oy
PL 125, 37601 Valkeakoski

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

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

Kypärästä se alkoi. Mongolian matkan varusteina moottori-
pyöräsafarillemme mukanaan piti tuoda oma kypärä. No 
sellainen löydettiinkin kirpparilta, musta käytetty AGS-avo-
kypärä. Tiistaina 3 elokuuta kiipesimme Finnairin koneeseen, 
jossa yhytimme muut matkalaisemme: Kosken Raimon 
Mallivaruste Koskelta  ja pari muuta matkalaista Tampereel-
ta. Pärinäsafarimme lopulliseksi kooksi muodostui siten 5 
henkilöä. Pitkän lentomatkan (ja koko pariviikkoisen mat-
kamme ajan) Mongolian tietopankiksi muodostui vaimoni 
Seija, joka oli edellisenä vuonna vuorotteluvapaallaan ollut 
maassa kolmen viikon kansainvälisellä työleirillä. 

Lentomme laskeutui ensimmäiseksi Pekingin lentoken-
tälle. Kävimme kahvilla, jossa teenjuojamme Rami meinasi 
saada teepussin kurkkuunsa verratessaan, kuinka monta 
”rempulaa” joutui huippukalliista teestään maksamaan..

Mongoliassa
Saavuimme keskiviikkona 4 elokuuta Ulan Baatorin 

lentokentälle ja siellähän niitä parveili TsingisKaanin jälke-
läisiä joka puolella. Jotain samaa näköä löytyy kuulemma 
kirjoittajaltakin? 

Pakkauduimme pikkubussiin, jossa tapasimme ensikertaa 
matkamme todellisen ”primus motorin” paikallisen mongo-
lioppaan, kutsumanimellä Pagi. Ajelimme hotelliin, jonne 
majoituimme yhdeksi yöksi matkan alussa ja pariksi yöksi 
matkan lopussa. 

Kello 15 istuimme tervetuliaislounaalla paikallisessa 
ravintolassa, jossa Rami tapansa mukaan ehdotti retkueem-
me jäsenten esittelykierrosta, koska matkakumppaninsa 
tunteminen avittaa mukavasti matkamme lähtöä. 

Lounaan jälkeen lähdimme vaimon kanssa pääkaupungin 
suurimpaan Department Storeen unohtuneita tarvikkeita 
hankkimaan. Ostosten jälkeen lähdimme suunnistamaan 
kartan avulla kohti hotelliamme. Uskomatonta, mutta totta, 
vaikka meillä oli kartta, niin emme löytäneet hotelliamme 
millään. Jonkinlaisena selityksenä voinee yrittää, että katu-
jen nimet olivat kyrillisellä kirjaimistoilla ja kartan nimet 
englanniksi.. Mitä tästä opimme? Seuraavan kerran tarkis-
tamme, onko hotellikortissa nimet ja osoitteet paikallisella 
kielellä!!

Torstai 5. elokuuta
Paikallisen tietoiskuna lähdimme UB:n luonnonhistorialli-
seen museoon (Natural History Museum), jossa käynti oli 
varsinainen täysosuma. Museossa oli täytettyinä yli 200 
maassa tavattua lintua ja eläimiä. Esihistoriallisessa osastos-
sa oli täydellisiä ja liki täydellisiä luurankoja, joista esimerk-

Mongolia 
– hevosten ja heinäsirkkojen maa

kinä mainitakseni oli 15 metrinen Tarbosauruksen luuranko 
ja mm. vain 8 metrinen pikku Saurolophus ja paljon muuta 
monttu auki katsottavaa.

Museosta ajoimme tarkoin vartioidulle poliisivarikolle, 
jossa oli odottamassa komea moottoripyörärivi mongolian 
poliisilta vuokrattuja punaisia 350 cm³, Planet 5. Urospuo-
liset retkuelaisemme valitsivat silmät kiiltäen ja kynnet 
syyhyten pyöränsä, joilla matkaa tullaan taittamaan. Kokei-
limme katu sauhuten pyöriämme, malttamattomasti odotta-
en lähtöä.

Täällä tapasimme myös ensikertaa muut henkilöt, jotka 
mahdollistivat teknisesti matkamme. Torx, Mongolian po-
liisin kersantti, joka väsymättä, jopa yökaudet jaksoi korja-
ta pyöriämme ja Buja, karhean komea autonkuljettajamme, 
jota vaimoni ihaillen jaksoi silmäillä.

Lähdimme puolen päivän jälkeen ajaa sauhuttamaan UB:
n liikenteeseen. Edessä ajoi Buja sinistä Vaniaan ja me 
letkana perässä. Viimeisenä ajoi Torx japanilaisellaan.. 

Kaupunginportilla ajoimme ensimmäisen kerran huolto-
asemalla imauttamaan 76 oktaanista vauhtilientä tankkeihim-
me. Koska Mongoliassakaan ei ole kaksitahtibensiiniä, 
joutuivat ammattilaisemme sekoittelemaan öljyt bensan 
joukkoon.  

Odotellessamme huoltoasemalla keksimme ”helikopte-
reita” = heinäsirkkoja läheisellä niityllä. Toden totta, mon-
golialaiset heinäsirkat osaavat lentää. Oudon metallinen 
naksutus niistä lähti, kun ne lensivät, josta johtuu nimi he-
likopteri. Mittasin yhden hyppäävän heinäsirkan pompun 
askelmittarilla ja tulokseksi sain ensimmäiseksi harjoitus-
hypyksi 10 metriä ja toiseksi hypyksi komeat 23 metriä.

Vajaan tunnin matkan jälkeen pysähdyimme mäen har-
jalle, jossa näimme ensimmäisen ”OVOOn” Rakennelmat 
ovat mongolialainen sovellus pyhistä paikoista ja useimmat 
näkemämme olivat kasattu kivistä kartiokeoksi, joista kor-
keimmat olivat 3–5 metrin korkuisia. Tunnuksena niissä on 
sinistä, pyhitettyä silkkikangasta. Mongolialaiset uskovat 
että ihmiset, jotka eivät kunnioita OVOOta sairastuvat ja 
jopa kuolevat. Monessa OVOOssa matkan varrella näimme 
kainalosauvoja, vodkapulloja(tyhjiä), auton osia ja jopa 
setelirahoja. 

Mäellä nautimme ensimmäisen matkalounaamme ja 
Rami pääsi elvistelemään hänelle lahjoitetulla aidolla sveit-
siläisellä monitoimiveitsellään, joka matkan aikana oli to-
della monenlaisissa käyttötehtävissä. Tässä sai jo tuntuman 
rauhalliseen äärettömyyteen, joka mongolialaisessa maise-
massa on luonteenomaista. Ensimmäiset maisemakuvat 
poltettiin kameroiden muistiin.  

Lounaan jälkeen polkaisimme pyörät käyntiin ja mat-

Kari Pohjalainen

matkakertomus
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kamme jatkui. Ajaminen tällä valtatiellä vaati erityistä 
tarkkaavaisuutta, sillä niin usein tiessä oli teräväreunaisia, 
usein jopa 10 cm syvyisiä kuoppia.  Ajon aikana näimme 
esimerkkejä tiestön vaativuudesta, sillä aina parin kilomet-
rin välein oli jokin ajoneuvo tien varressa korjattavana. 
Valtavia kuormia ajeli vastaan kuorma-autoilla, joissa kuor-
man korkeudet ja leveydet vaihtelivat valtavasta - hirmu-
suureen. 

Muutaman kilometrin päässä yhytimme leirille menevän 
pikkutien. Tie eteni hiekkaisena urana kauniin maaseudun 
keskellä. Kuivaa puuterihiekkaa oli paikka paikoin ainakin 
10 cm syvyisenä kerroksena ja jo matkan tässä vaiheessa 
sai vääntää ohjaustankoa hampaat irvessä, kun yritti pysyä 
pystyssä. Saavuimme Hustai National Parkiin ja jokainen 
väsynyt kuski oli varmasti tyytyväinen, kun saimme pyö-
rämme jalalle seisomaan. Matkaa oli tehty 110 kilometriä, 
joka tiet huomioon ottaen oli varsin kunnioitettava saavutus. 
Majoituimme ensimmäistä kertaa gereihin, joka on yleis-
nimellä tunnetumpi jurtta-nimisenä. Illalla ahtauduimme 
vielä Vaniin, kolme istumaan penkille ja kolme heilumaan 
lattialla olevien pehmusteiden päälle. Ajoimme alueelle, 
jossa on kuuluisia, melkein sukupuuttoon kuolleita Prze-
walskii hevosia villeinä nähtävissä. Kiipesimme rinnettä 
satojen heinäsirkkojen ja ”helikoptereiden” hyppiessä edes-
tämme karkuun. Hevoslaumaa emme nähneet kuin kiika-
rilla. Palailimme autolle ja laskevan auringon värjätessä 
korkeat maastohuiput mahtavan näköisiksi matkamme ta-
voite ainakin omasta mielestäni täyttyi monin verroin. 

Yöllä kuului sudenulvontaa, johon leirin vieressä olevan 
kylän koirat reagoivat voimakkaalla haukkumisella. Koirien 
kylässä pitämä meteli vahvisti, että sudet olivat ulvoneet.

 
Perjantai 6. elokuuta  
Yhden pyörämme rikkoutumisen vuoksi matkaohjelmamme 
menivät uusiksi ja keskiviikko vietettiin ohjelmasta poike-
ten Hustai National Park:issa. 

Kosken Rami oli herännyt kyseisenä päivänä syntymä-
päivälleen ja totta kai aamulla täytyi laulaa sankarille onnit-
telulaulu, joka jatkui kättelyiden ja halausten merkeissä.

Päivän yllärinä oli ylimääräinen ratsastusretki, johon 
motoristimme osallistuivat kypärät (?) päässä. Koska rat-
sastusoppaamme epäili (aiheestako) taitojamme, niin osa-
porukan hevosten liekanaruja hän piti kädessään ratsasta-
essaan. Kirjoittajan hän salli ratsastaa sooloratsastuksena. 
Minä varmasti ryhmämme huonoimpana ratsastajana sel-
visin sillä, että hevoseni oli johtohevosen kaveri, joka pyrki 
sen vuoksi kaikenaikaa kylkikosketukseen johtohevosen 
kanssa. Osuutenani tähän ”huimaan” ratsastukseen olikin 
kiskoa koniani kauemmaksi sen kumppanin kyljestä. Rat-
sastuksen huimavauhtisuutta kuvaa varmasti parhaiten se, 
että oppaamme nukahti satulaan pari kertaa matkan aikana, 
jolloin hinattavien köydet irtosivat hänen kädestään ja ai-
heuttivat sekaannusta hevoskuvioissamme. 

Päivä päätettiin Ramin gerin edessä mukavahenkisiin 
synttärijuhliin, jossa tyhjennettiin juhlakalun Helsingistä 
kantama 1/3 litran konjakkipullo kuuteen ihmiseen. Melkein 
horjumatta selvisimme yöpuulle odottamaan seuraavaa 
päivää. 

Lauantai 7. elokuuta
Lauantaiaamuna klo 8.00 pukkauduimme kaikkien 4 + 1 
pyörän päälle aamukoleassa ilmassa ja lähdimme tavoitte-
lemaan seuraavaa kohdettamme aamukosteuden sitomalla 
hiekkatiellä. 

Eräällä mäennyppylällä, oli mongolialainen perhe tauol-
la. Saapuessamme paikalle huoltoauton kanssa, meillä oli 
tilaisuus nauttia paikallisesta vieraanvaraisuudesta. Airagia, 
valkoista hapatettua tammanmaitoa tarjottiin jokaiselle 
vieraalle ja se olikin yllättävän hyvää. Matkalla py-
sähdyimme juottamaan janoiset pyörämme huoltoasemalle. 
Paikalle ilmestyi samoissa puuhissa paikallinen nuorisokol-
mikko samanmerkkisellä Planet 5:lla kuin meilläkin. Tark-
kaan siinä katsastettiin varmasti paikallisten silmissä 
kummallinen retkueemme. Epäilen, että porukastamme 
puhutaan kauan paikallisella murteella.

Seuraava pysähdyspaikkamme oli laakea suolajärvi, 
nimeltään Bayannuur-järvi, joka tietysti piti käydä kävellen 
katsastamassa.. Ajomme jatkui pitkin laajaa tasaista aluetta 
ja yhtenä erikoisena pysähdyspaikkana oli 1700-luvulla 
pykätty raunioitunut Tsogt Teuj-palatsi.

Saavuimme klo 20.00 ison makeavetisen järven rannalla 
sijaitsevalle Ogiy Nuur Ger leirintäalueelle. Matkaa edelli-
sestä camp:istä oli taitettu 250 km ja jokainen oli aika vä-
synyt jälleen kuluneen päivän rasituksista. Ajoajaksi tuli 12 
tuntia, jolloin keskinopeudeksi tuli vajaa 21 km/h, joka 
kertoo omalla tavallaan teiden tasosta.. 

Koska elimme lauantai-iltaa, oli rantaan pystytettynä 
teltta-disko, palvelemaan matkalaisia. Ja koska disko oli 
kaukana rannalla, niin totta kai piti sen houkute-volyymia 
eli ääntä nostaa yli kipurajan. Onneksi mukana oli korva-
tulppia.

Torx, Pagi ja Buja alkoivat heti illallisen jälkeen purkaa 
kiinnileikanneen pyörän moottoria ja vaihtamaan siihen 
uutta sylinteriä, mäntää ja kiertokankea. Koska ilta pimeni 
nopeasti ja moottorin täyskorjaus käsikopelolla on hankalaa 
tottuneellekin, lainasi Rami kahden polttimon otsalamppu-
aan pimeässä ahertaville. Kiitollisuus oli käsin kosketeltavaa, 
kun he saivat niin hyvän valaisimen pimeään. Pimeyden 
töitä on toki paljon parempi tehdä hyvän lampun valossa. 

Jatkuu

Kaksin pyörällä.
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Sunnuntai 8. elokuuta
Lähdimme leiripaikalta klo 10.00 ja ajon alkupuolella otim-
me ”lipat” löysähiekkaisella tiellä  ja niin vaimoni vasen 
jalka sai komeat mustelmat loppumatkan ajaksi. Tie oli al-
kupäässä kohtalainen, mutta pian siltatullin jälkeen se 
muuttui saviseksi ja runsaskuoppaiseksi pelloksi, jossa 
ohjaustankoa sai käännellä sydämen kyllyydestä. 

Lounas nautittiin matkan varrella, jossa näimme ja kuva-
simme vapaasti laiduntavan kamelilauman. Lounaan jälkeen, 
ennen liikkeelle lähtöä, Vanin eteen pysähtyi samanlaisella 
punaisella Planetilla ajava kolmihenkinen perhe. Vanhem-
pien välissä matkaa taittoi enintään 2-vuotias lapsi. Tie 
sillä kohtaa oli välillä niin hiekkainen, että pyörä teki kaik-
kia muita liikkeitä, muttei heittänyt volttia ympäri. Ihmetel-
lä täytyy kuskin kykyjä, kun sellaisella tiellä kuljetti perhet-
tään kaksipyöräisellä. 

Melko pian lounaan jälkeen alkoi sataa ja takaohjaajani 
siirtyi kastumasta takapenkiltä huoltoautoon. Rami ja minä 
luotimme Gore-Texeihimme ja jatkoimme rajusti kiihtyväs-
sä sateessa ajamista. Ajokäsineet jokaisella kastuivat sellai-
siksi, että tauoilla niistä saattoi vääntää vettä kuppitolkulla 
maahan.

Nummitiet muuttuivat maantieksi, jota ikävä kyllä oli 
paranneltu sormenpään kokoisilla irtosoralla, jossa pyörän 
renkaat luistivat koko ajan sivuttain. Ajaminen sateessa 
muuttui kärsimysnäytelmäksi ja aivan läpimärkänä hyppäsin 
huoltoautoon vaatteiden vaihtoon. Rami kyllä ehti ivailla 
”vellihousuista”, jotka luopuvat ajosta kesken. 

Saavuimme Tayhir Chuluu Ger Campille klo 19.30, jolloin 
matkaa oli taitettu kaikkiaan 170 km. Paikalliset isännät 
tekivät räiskyvän tulen gerin kamiinaan ja neuvoivat, kuin-
ka märät kengät pohjat kattohuopaa vasten tungettiin katto-
ruoteiden väliin kamiinan yläpuolelle ja muut märät vaatteet 
ripustettiin yksittäisiin ruoteisiin. Erinomainen, käyttökel-
poinen ja varmasti ikivanha vaatteiden kuivatustapa, jota nyt 
todella tarvittiin läpimärkien ajoasusteiden kuivaamiseksi.  

Illallisen jälkeen kävimme Seijan kanssa kiertämässä 
kolmasti valtavan kallion Tayhir Rockin, joka samalla oli 
paikallinen ovoo. Otsalamppujen valossa suhahteli lepakoi-
ta, kun ne pyydystivät valoissa näkyviä lentäviä ötököitä. 

   
Maanantai 9. elokuuta
Aamulla oli kylmää kun normaaliin tapaan lähdimme aami-
aiselle. Lähdimme ajamaan klo 9.00 ja suunta oli nyt luo-
teeseen. Nyt oli jälleen pyöriä liikkeellä 5 kappaletta, kun 
kaikki pyörät oli illalla saatu kuntoon. Tie oli hyvää ajaa, 
tähänastisista teistä parhainta matkata.

Ensimmäinen pysähdyspaikka oli suuren mäen päällä 
olevalla Ovoolla. Tauolla ollessamme mäkeä polki ylös 
kahden miehen ja yhden naisen kanadalainen ryhmä maas-
topyörillään.. He kertoivat silmät pyöreinä, että aamulla oli 
ollut niin kylmää, että teltan edessä oli ollut jäätä.

Matkaa jatkettaessa seuraava pysähdyspaikka historialli-
nen hautamuistomerkki noin 300–700 jkr. Yllättävän hyvin 
olivat kaiverrukset kivessä vielä näkyvissä. Samoilla pai-
koilla oli syvä kaunis kanjoni, jonka takana olevat vuoret 
hehkuivat aivan ennennäkemättömissä satukirjaväreissä. 
Valitettavasti värit eivät toistuneet vastaavina valokuvissa. 
Kotkia lenteli pään yläpuolella enimmillään 18 lintua.

Seuraava varsinainen huilaustauko oli isolla ovoolla, 
jonka muodosti valtava lehtikuusi. Puussa liehui useita pyhiä 
sinisiä kankaita ja se oli ainoa paikka, joka oli ympäröity 
aidalla. Aitaan oli kiinnitetty seteleitä ja puun juurakossa 
näkyi useita pieniä maaoravia. Matkamme varrella näimme 
varmaan kymmenittäin näitä samoja nopeita eläviä, jotka 
ylittivät edestämme teitä.

Kun lähdimme ajamaan eteenpäin, yhytimme pian ison 
hevoslauman ja gerin, jossa oli parhaillaan alkamassa tam-
man lypsy ja saimme hienon tilaisuuden seurata tapahtumaa. 
Kamerat alkoivat käsissämme sauhuta.

Lypsettävän tamman viereen tuodaan varsa, joka aukaisee 
imaisullaan ”maitoröörit”, jonka jälkeen se vedetään sivuun. 
Seuraavaksi gerin emäntä alkoi lypsää hevosta. Lehmän 
lypsämisestä toimenpide poikkesi siinä, että lypsäjän kädet 
ovat kahta puolta takajalkaa lypsyn ajan. Lypsettävän hevo-
sen toinen etujalka on sidottu koukkuun paikallaan pysymi-
sen varmistamiseksi ja varsa on vierellä koko ajan lypsyn 
onnistumiseksi.

Lypsyn jälkeen meidät kutsuttiin istumaan hetken isän-
tiemme vieraana heidän ympyrämajaansa. Meille tarjottiin 
jotain kermajuustoherkkua. Vati kiersi vuorollaan jokaisel-
le ja samalla lusikalla ammensi kukin vuorollaan sitä suu-
hunsa. Annos oli kaamean näköistä, mutta pakkohan sitä oli 
syödä. Yllätys oli, että se oli todella hyvänmakuista. Samoin 
airagia tarjottiin kiertävästä vadista. Buja, Pagi ja Torx ot-
tivat siitä monta kertaa, me muut vain kerran. Ajomiehem-
me ostivat isäntäperheeltä saman päivän aamuna ammutun 
murmelin juhla-ateriaksi seuraavalle leiripaikalle. 

Jatkettaessa matkaa oli vuorossa joen ylitys siltaa pitkin. 
Sillalla seisoi kuitenkin aivan kauhusta jäykkänä pari he-
vosta, joita ne vuokranneet puolalainen pariskunta eivät 
saaneet liikkumaan mihinkään suuntaan. Syynä saattoi toki 
olla se, että silta oli rakennettu erikokoisista lankuista, jois-
ta joka toinen oli poissa ja joki näkyi sillan läpi kolme 
metriä alempana. Odottelimme vaikka kuinka kauan heidän 
ohjas-hihnatempoiluaan, kunnes Pagi meni auttamaan ja 
talutti hevoset sillan yli. Ajoimme sillan yli ja totta puhuen 
omatkin rystyset olivat valkeina puristaessani kouristuksen 
omaisesti ohjaustankoa ylityksen aikana. Ymmärsin kyllä 
hevosten tunteet.

Lähestyessämme seuraavaa leiripaikkaa koko maaperä 
oli aivan mustana muistona menneestä tulivuoriajasta, joi-
takin satoja tai tuhansia vuosia sitten. Tie, tarkemmin sanot-
tuna ajoura, oli karmea. Kaikkialla teräviä mustia kivenloh-
kareita, joita hampaat irvessä sai kierrellä ja pelätä pyörän 
renkaiden vuoksi. Musta vuori tummuudessaan oli jylhän 
komea.

Saavuimme 160 kilometrin ajomatkan jälkeen Tsolmon 
Ger Campille, joka sijaitsi kauniissa laaksossa noin klo 19.20. 
Aika tyytyväisenä siinä jätti pyörän seisomaan jalalleen.

Tällä leiripaikalla suihkut ja vessat olivat omassa raken-
nuksessaan ja ruokailu oli isossa gerissä. Suihkuun meno 
tuntui jälleen taivaalliselta, ennen illallista. Sähköä tässä 
paikassa kehitettiin agregaatilla, joka sammutettiin yöksi.

Illallisen jälkeen meidät kutsuttiin Bujan, Pagin ja Torxin 
majaan murmeli-illalliselle, jonka he olivat valmistaneet 
”tammanmaito-paikasta” ostamastaan murmelista. Liha oli 
rasvaista ja hyvää.

Yöllä lähdin otsalampun valossa vessaan pikaistunnolle 
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ja kävellessäni pimeässä yössä näin kaksi kiiltävää silmää, 
jotka kiersivät taakseni. Oli siinä niskat katketa, kun muis-
tin sudenulvonnan ensimmäisestä majoitusleiristä ja tiesin, 
että susia on todella paljon maassa. Ei silloin pimeässä 
yössä tullut mieleen, kaikkialla olevat koirat, jotka varmas-
ti haukkuisivat rajusti, jos susi…Palatessani takaisin kohti 
majaa, unohdin tykkänään sudet, kun jäin ihailemaan ylä-
puolella näkyvää taivasta. En ole missään nähnyt niin 
kirkkaasti tähtiä kuin siellä säkkipimeässä taivastellessani 
ylöspäin.

Kari Pohjalainen
Mallilehtori Hervannasta

Mika ja
oppaat.

Matkakertomus jatkuu Valimoviestin 
seuraavassa numerossa!

Mitä tapahtui tiistaina 10 elokuuta
 ja sen jälkeen...
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TERÄS-JA RAUTAVALIMO
Leinonkatu 5  24100 SALO

p.(02) 77500, faksi (02) 7750222
www.leinovalu.fi 

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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mallijaosto 

Kari Pohjalainen

Mallijaoston järjestykseltään 13:tta vuosikokousta vietettiin 
Hotelli Sokos Vaakunan tiloissa Porissa. Kokouksessa oli 
paikalla kaikkiaan 10 mallialan rautaista ammattilaista, 
joka määrällään kertoo paikkakunnan olevan suosittujen 
kokouspaikkakuntien joukossa.

Perinteiseen tapaan mallijaoston istuva puheenjohtaja 
Ojasen Mikko räimäisi kokouksen avatuksi ja lausui porukat 
tervetulleiksi jaoston  vuosikokoukseen. 

Puheenjohtajaksi hihkaistiin itseoikeutetusti paikallinen 
yritysvierailukohteen kolmasosajohtaja Raimo Koski  Pa-
neliasta ja sihteerin kynää pyörittämään nimettiin  mallileh-
tori Kari Pohjalainen Tampereelta nääs.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi 
kutsuttiin loput 2/3 Mallivaruste Kosken johtajistosta eli 
Tero Kuusisto ja Janne Vartama Paneliasta, joten yhden 
yrityksen koko henkilöstö vastasi kokouksen kulusta ja sen 
oikeellisuudesta.

Alkajaisiksi Ramin yllytyksestä todettiin kokous lailli-
sesti koolle kutsutuksi ja siten totta kai jälleen kerran pää-
tösvaltaiseksi ja kokouksen työjärjestyskin hyväksyttiin 
esityksen mukaisesti tilaisuuden nuotitukseksi.

Mallijaoston johtopaimeneksi seuraavaksi kolmeksi 
vuodeksi (2004 – 2007) kutsuttiin Ojasen Mikko Karkkilan 
Malliavusta, josta voitiin todeta Mikon onnistuneen edelli-
sellä toimintakaudellaan riittävän hyvin jatkoa ajatellen. 
Mallijaoston sihteeriksi ei tässäkään kokouksessa ollut 
isompaa tungosta ja paremman puutteessa tehtävää jatkamaan 
valittiin puolitöinen tai eläkeläinen – Pohjalaisen Kari Tam-
pereen Hervannasta.

Mallijaoston toimintanyrkkinä toimivaan mallitoimikun-
taan olikin tarjolla kokouksessa useampiakin toimintahalui-
sia ja -kykyisiä  jäseniä ja sen jäseniä nimettäessä mallija-
oston perusajatuksena olleen mahdollisemman laajan 
alamme kattavuuden varmistamiseksi jäseniksi valittiin: 
Hurmeen Lauri Artekno - Metallista ja Karttusen Veijo 
Malliveistämö Karttuselta. Molemmat valitut ovat Kanga-
salta. Lauri tosin asuu Tampereella. Heitä nimettäessä 
täyttyi myös se johtoajatus, että jatkuvuuden takaamiseksi 
on hyvä, että myös edellisen toimikunnan jäseniä kuuluu 
jatkavaankin toimikuntaan.

Uusina jäseninä toimikuntaan kutsuttiin Lehdon Kari 
(Kapu) Sulzer Pumpsilta Karhulasta ja Vartaman Janne 
Mallivaruste Koskelta Paneliasta. 

Mallijaoston äänten kuulumiseksi myös korkeammalle 
taholle eli SVY:n hallitukseen ja Koulutustoimikuntaan 
nimettiin Pohjalaisen Kari Tampereelta 

Ilmoitusasioissa todettiin, että SVY:n opintomatka jär-
jestetään tulevana vuonna 2005 keväällä Tsekin tasavaltaan 
ja toivomuksena jäsenillämme olikin, että myös mallijaos-
tolaisia osallistuisi jälleen runsain joukoin tälle matkalle. 

Mallijaoston 
vuosikokous 
Porissa

Personoitunut ulkomaan toimikunta eli  Nyberghin Calle 
ehti lupailla, että vaikka matkalla ei olisikaan varsinaisia 
malliveistämökäyntejä, niin ainakin kohdeyritykset pyritään 
valitsemaan siten, että niissä on omaa malliveistämötoimin-
taa.  

Word Skills Competion eli ammattitaidon maailmanmes-
taruuskisoissa Suomessa 2005 ei ole mallialan kilpailijaa. 
koska kisoihin oli liian vähän ilmoittautuneita. Mikä kirjoi-
tuksen kirjoittajan mielestä on puute ja suuri häpeä aikai-
semmin kisoihin innokkaasti osallistuneilta mailta.

Todettiin myös, että Euromold-messuille 2004 ei SVY 
tule järjestämään opintomatkaa kuluvana vuonna.

Sihteeri kailotti ääneen toimintakertomuksen edelliseltä 
toimintavuodelta ja toimintasuunnitelman tulevalle vuodel-
le. Edellinen hyväksyttiin sellaisenaan, mutta jälkimmäiseen 
lisättiin lause: 

” Mikäli mallitoimikunta niin katsoo, voidaan sen koko-
uksiin kutsua myös mallialueen ulkopuolisia henkilöitä 
asiantuntijoina”. Tästä voidaan päätellä, että terävät malli-
laiset myös kuuntelivat sihteerin ääneenlopotusta.

Kohdassa yhteistyö valun loppukäyttäjien kanssa ja 
mahdollisen vierailukohteen valinnan pohdintoina mallija-
osto päätti tunnustella vierailukohteeksi ensisijaisesti ABB 
Vaasaa. Kosken Raimo lupautui suorittamaan kuten edelli-
selläkin kerralla alkukyselyjä yrityksestä. Toiseksi mahdol-
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Sattumia ja 
tapahtumia

Mallialan koulutuksessa on päästy alkamaan asianmukainen 
Mastercam-koulutus, kun saimme Mallikolmion palveluk-
sessa olevan Toni Häkkisen tuntiopettajaksi koulun toiselle 
opetusjaksolle.  Tonille tuli opetustunteja riittävästi, joten 
opetus on ollut täysiaikaista jo usean viikon ajan.

# # # 
Valimoalan Grand Old Man Paavo Tennilä, ehti melkein 
salaa täyttää 75 vuotta. Onneksi kuitenkin joku oli hereillä 
ja käynnisti hankkeen Paavon muistamiseksi. 

Porin vuosikokouksessa merkkihenkilö oli kutsuttuna 
ottamaan vastaan Rautpohjassa valmistettu näköisveistos. 

Patsaassa on ikuistettuna Lokomolla valettu sukelluspallo, 
joka ehti aiheuttaa jopa kansainvälisen kriisin Suomen ja 
Yhdysvaltojen välillä. Paavollahan oli ratkaisevan suuri 
merkitys, kun Lokomo hankki kuuluisan ”Wodka”-konvert-
terinsa, jolla valmistettu teräs oli riittävän lujaa 6 000 met-
rin syvyyden saavuttamiseksi.

Parhaimmat onnittelut Paavolle täältä mallilehtorinkin 
suunnasta.

# # #
Mallivaruste Kosken johtajakolmikko Paneliasta on hylän-
nyt entisen SurfCaminsä ja mallintaa jyrsittävät mallinsa 
työvälinepuolella käytössä olevalla ohjelmalla. Tämä ohjel-
ma kuulemma sopii mallintekijälle erinomaisesti. Ohjelman 
nimeä ei kirjoittajalla ollut tiedossa, joten palataan siihen 
myöhemmin.

# # #
Valimoalan tutkintojen (ammatti- ja mestaritutkinto) perus-
teiden ajanmukaiseksi saattamiseksi on parhaillaan menos-
sa työryhmien kokoaminen. Valajapuolelle tullee Kerta- ja 
Kestomuottipuolelle omat ryhmät, joita sihteeröi Pekka 
Niemi. Mallipuolelle tulee Puu- ja muovimalliryhmä ja 
Cad/Cam-ryhmät, joita sihteeröi Kari Pohjalainen.

Syy toiminnan hitauteen on ollut epäselvästi ymmärre-
tyissä Opetushallituksen hakuohjeissa. 

Takaraja tulee olemaan syyskuu 2005, joten alkaapi olla 
kohta kiire.

# # #
Seppälän Kari on luopumassa SVY:n asiamiehen tehtävistä 
ja uutena asiamiehenä on remmiin astumassa Olavi Piha. 
Vaihtoajankohta on vuoden 2005 alku (tai 2004 loppu).

Onnea ja menestystä molemmille uusiin tehtäviin ryh-
dyttäessä.

# # #
Hervannan valimopuolen opiskelijoissa on yhteensä 3 nät-
tisilmäisemmän sukupuolen edustajaa, joista 2 kpl on mal-
lipuolella ja kolmas sillä hiekkaisemmalla puolella. Täytyy 
vissiin pistää jonoon työnantajat, kun alamme kysellä työs-
säoppimispaikkoja heille.

# # #
Mallipuolen Valumallimestarin tutkintoa on ensimmäiseksi 
lähtenyt suorittamaan Mikko Tervamäki Componenta Pori 
Oy.

Toivottavasti meidän oma Valimoiden Toimialaryhmäm-
me VALTAR ottaa saman käytännön kuin Työvälinevalmis-
tuspuolikin ja tullee ojentamaan Mestarintutkintotodistuksen 
ja stipendin alan mestariksi valmistuneille valmistumisvuo-
den Valun Käytön seminaarissa. 

Samallahan talot, joissa tapahtuu tutkintojen suorittami-
sia voivat pullistella rintojaan, ”että meillä sitä porukka 
suorittelee tutkintoja” ja on entistä pätevämpiä omissa työ-
tehtävissään. Valitettavan vähän tätä ammatillisen kehitty-
misen puolta kannustetaan taloissamme.

Mallilehtori Hervannasta

liseksi vierailukohteeksi valittiin Sulzer Pumps Karhulasta 
ja sen kyselyä lupasi suorittaa Lehdon Kari. Vierailuajan-
kohdaksi ehdotettiin alustavasti syyskuun alkua 2005. Lo-
pullinen varmuus ajankohdasta saadaan vasta myönteisen 
vastaanoton jälkeen.

Katsauksessa nykynäkymiin mallialalla, työtilanteissa ja 
alamme tulevaisuuden näkymissä todettiin, että: Mallialan 
yrityksissä on keskimääräisesti kohtalaisen hyvä työtilanne. 
Yrityskohtaisia eroja työllisyydessä on kylläkin (kuten aina) 
nähtävissä.

Yleiskuvana voidaan todeta, että mallivarusteiden tilaus- 
ja hankinta-ajat ovat edelleen jatkaneet kiristymistään. Ti-
laustiedostot (fileet) ovat edelleenkin puutteellisia, mutta 
silti pitää pysyä luvatussa aikataulussa, vaikka päivätolkul-
la saattaa mennä aikaa niiden korjailuun. Puheet ajankäytön 
= ammattityön korvaamisesta eivät vain tunnu menevän 
tilaajan tajuntaan.

Tulevaisuuden tavoitteena malliveistämöille  todettiin, 
että asiakasyrityksien (valimot) lukumäärää pitäisi ehdotto-
masti pystyä laajentamaan, jottei yhden talon töiden vähen-
tyessä, pitäisi pistää lappua luukulle malliveistämössä. 

Muita jäsenten esittämiä asioita ei ollut, jollei niinä pi-
detä arveluja, josko ne hotkot, jotka ovat olleet saunassa jo 
vaikka kuinka kauan, eivät suinkaan ole juoneet kaikkia 
ruskeita juomia, joita perinteisesti siellä on ollut janoa ”vä-
hentämässä”. Toisaalta, sehän on vain ”arvon sponsoroiden” 
kunnioittamista, ettei ylenkatsele heidän tarjoomuksiaan. 
Tämäkin täytyy pitää mielessä.

Kokouksen puheenjohtajana ammattimaisesti huseeran-
nut Kosken Raimo päätti puolitoistatuntisen kokouksemme 
kiitokseen osanottajien aktiivisuudesta ja päästi porukat 
valmistautumaan illan pääjuhlaan.

Ylöskirjaaja
Mallilehtori Hervannasta
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Hyvää Joulua!
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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

Hyvää Joulua ja Menestystä vuodelle 2005 
Jari Käyhty

ABB Oy Service
Yhteistyönkatu 1, 53300 LAPPEENRANTA
Puh  010 2256 670, 010 2251 20

ISO 14001
OHSAS 18001
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valimoperinne

Kaskuja ja tarinoita • Koonnut Antti Valonen

Reino Luodon 
kaskuja ja tarinoita 
takavuosien Högforssilaisista

* Wahlstenin Santtei siirtyi sähköosastolta valimoon. Ei 
osannut luopua aluksi paksusta villapaidastaan, mistä valu-
mestari huomautti:
– Kyl sää Santtei voisit heittää tääl sisäl ton villapaitas 
pois.
– Mut kun niit on kaks, tokaisi toinen.

* Valimossa maksettiin miehille urakkapalkkaa kappaleen 
painon mukaan. Mitä keveämpi kappale sitä parempi hinta 
ja päinvastoin. Sparf kaavai padankansia ja sai vähän väliä 
moitteita Hartmannilta niiden raskauden takia. Kerran taasen 
kun mestari sätti miestä tavallista railakkaammin, käänsi 
tämä asian päälaelleen uteleville työtovereille.
– Mestarikin tuli sanomaan oikein vartavasten:
– Älkä tei Parvi tehkö niin ohkuisii, täähän on niinkun yks 
hilve.

* Mennessään tehtaan tuotantokomitean kokoukseen oli 
Aarne Ekström pudottanut lompakkonsa konttorin käytä-
välle, josta vahtimestari Isaksson sen löysi ja kiikutti Aar-
nelle. Aarne kiitteli löytäjää, mutta toiset tuotantokomitean 
jäsenet huomauttivat, ettei siitä noin vain kiitoksella selvitä. 
Pitää maksaa myöskin löytöpalkkio, johon Aarne tokaisi:
– Niin tuotanoin. Isaksson tietää saavansa ruhtinaallisen 
palkkion. Isaksson tulee istumaan mun häissäni morsiamen 
oikealla puolella ja häävalssista seuraava kappale on hä-
nen. 
Aarne kuoli aikanaan poikamiehenä.

* Uunimiesten apulainen Eklundin Oskari oli vähän kuuro. 
Tästä johtuen hän joutui aina joskus vaikeuksiin osaston 
mestarin kanssa. Oskari katseli pauhaavaa mestaria silmät 
killeillään, eikä ollut tietääkseenkään toisen toruista. Kun 
mestari oli lopettanut, kysyi Oskari:
– Mitä mestari sanoi. Jaa ylitöitä vai.
Aikanaan tuli tilipäivä ja mestari huusi tarkoituksella Oska-
rin nimen tavallista hiljempää, minkä toinen kuuli kuitenkin 
oikein hyvin.
– Saatana. Kun minä puhun sinulle työstä, niin sinä et kuu-
le mitään. Mutta kun minä jaan tiliä, niin sinä kuulet oikein 
hyvin, pauhasi mestari.

* Keskisuomalainen nainen lähestyi kirjeitse Högforssin 
huoltopäällikköä, jossa hän tiedusteli:
– Mistä johtuu, kun kylpyammeestani on kadonnut kiilto?
Huoltomies lähetettiin matkaan, tutkimaan asiaa. Tehtyjen 
havaintojen perusteella lähetettiin naiselle kirjelmä, jossa 
kartoitettiin kaikki ne virheet, mitä hän oli ammeensa kans-
sa tehnyt. Tärkein huomautus oli kuitenkin, että hän oli 
käyttänyt ammeessa jotakin happoa.
Aikanaan naiselta tuli palautetta, jossa hän kumosi kaikki 
tarkastajan väitteet. Kaikin puolin asiallinen kirje päättyi 
kysymykseen:
– Vai luuleeko Högforssin herrat, että minun perseestäni 
valuu happoa?

* Kapearaiteinen rautatie valmistui Högforsiin 1911. Sitä 
ennen rahdinajo tapahtui Röykän aseman kautta. Se oli työn 
täytteistä aikaa hevosmiehille.
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– Paroin viärään ja krupsii tuaraan, sanoi taksvärkkiä teke-
vä torppari, kun tehtaan tuotteita Röykän asemalle ajoi ja 
paluukuormassa koksia tehtaalle toi.

* Käpylän kentällä Karkkilassa oli Kymiyhtiön kesäkisat, 
kun niiden suojelija vuorineuvos Arppe tiedusteli toimitsi-
jana olevalta tunnetusti sanan valmiilta konepajan insinöö-
ri Reino Heikkilältä:
– No. Mitäs lajeja se Heikkilä sitten harrastaa.
– Minä olen keskittynyt etupäässä yöjuoksuun ja syrjähyp-
pyihin, selvitti Reino.

* Kultaseppä Gustafssonnin yläkerrassa sijaitsi Pyhäjärven 
ensimmäinen puhelinkeskus. Tunnetusti äreäluontoinen 
pappa joutui joskus tuuraamaan keskuksen hoitajaa. Kerran 
yöllä tuli Högforssin tehtaan virkamieskerholta soitto sopi-
mattomaan aikaan. Harmistunut isäntä mörähti luuriin ta-
vallista äreämpänä, jolloin sieltä kysyttiin.
– Missä se on?
– Helvetissä.
– Ai, mutta sitten minulla onkin varmaan kunnia puhua itse 
pääpirun kanssa.

* Kerran kesäisenä päivänä valimon miehet pitivät ruoka-
taukoa Masuunin tuntumassa olevalla ruohikolla. Keskus-
telun aiheena miehillä oli keväiset kalansaaliit. Järven Iiva-
ri oli elementissään. Kalaa oli tullut taasen tavallista enem-
män.
– Kotoolla ei löydy pienintäkään kastrullia, saavista lähtien, 
kun kaikki on täynnä suolakalaa.

Sai samalla kertaa hauen, jolla mittaa oli yli puolentoista 
metrin ja painokin yli 30 kiloa. Paikkaa oli sivuuttamassa 
samanaikaisesti tehtaanjohtaja paroni Cedergreutz, jota Ii-
vari ei huomannut. Oli kuullut kuitenkin toisen mahtavat 
kalajutut.
– Pärkele sinä valhettele, sanoi huonosti suomea puhuva 
paroni.
Oli lukenut juuri lehdestä, että Suomessa saatu suurin hau-
ki oli painanut 24 kiloa.
Eihän Iivari tästä paronin huomautuksesta häkeltynyt. Pyyh-
käisi pitkiä viiksiään ja tarkensi asiaansa.
– En minä nyt aivan nuukemman päälle voi sitä vannoa, 
sillä pimeessä oli vähän huono nähdä niitä puntarin kiloja 
ja mitan senttejä.

* Porttivahdeille tuli taasen tulikivenkatkuinen kirjelmä 
yli-ins. Alanderilta, jossa hän vaati vahdeilta entistä tarkem-
paa valvontaa lisääntyneen varastelun estämiseksi.
Mainitsi muun muassa, että kaikkien työntekijöiden kassit 
on tarkastettava, asemaan katsomatta. Välittömästi kirjelmän 
jälkeen portilla oli jälleen Takalan Heikki, kun yli-insinöö-
ri kulki kasseineen mainitusta portista.
Heikki nosti kätensä ylös ja sanoi:
– Jos kattottais vähän sitä insinöörinkin kassia.
Tietenkin Alander aluksi hämmästyi toisen röyhkeydestä, 
mutta puhui kuitenkin jälkeenpäin:
– Nyt siellä portilla on oikea vahti. Vaati nähtäväksi minun-
kin kassini.

Högforssin 
tehtaan 
henkilökunta 
vuonna 
1930. Takana 
silloinen 
pääkont-
tori, nyky-
inen  Valimo-
museo.

Väki on 
kokoontunut 
teknisen 
johtajan     
insinööri 
Einar       
Salvenin 
läksiäisiin.

Kuva Reino 
Luodon 
arkisto
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Sukunimi _____________________ Etunimi ___________________________

Katuosoite _____________________ Kotipuh. ___________________________

Postinro/tmp _____________________ Matkapuh. ___________________________

Arvo/ammatti _____________________ Fax  ___________________________

Syntymäaika _____________________ E-mail  _____________________________

Työpaikka _____________________ Työpuh. ___________________________

Katuosoite _____________________ Ohivalinta ___________________________

Postinro/tm _____________________ Fax  ___________________________

Kotisivut _____________________ E-mail  ____________________________ 
 

Päiväys ja allekirjoitus _____/_____ 200__          _____________________________

Suosittelijat _____________________   _____________________________

SUOMEN VALIMOTEKNINEN YHDISTYS _

FINLANDS GJUTERITEKNISKA FÖRENING RY

Jäsenhakemus

Anon SVY:n henkilöjäsenyyttä
Anon yritysjäsenyyttä
Muutosilmoitus jäsentietoihin, SVY:n jäsenkoodi _________________

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

SVYn konttori 

       
Olavi Piha 

PL 358 
40101 Jyväskylä

Puh. 014 254 051
Fax  014 254 052

e-mail: olavi.piha@svy.info
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KÄRKIMALLI OY  Puh. (06) 7234 442
KENKÄSEPÄNTIE 7  Faxi  (06) 7234 436

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
j.liisanantti@spminerals.fi

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

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

www.sibelco-scandinavia.com

 Kiitämme hyvästä yhteistyöstä  
12v:n SVY-asiamieskautenamme! 

 Toivotamme Joulurauhaa ja 
Uutta hyvän yhteistyön vuotta !  

SULATUS JA VALU 
Al-seosten: sulatusuunit, kaasun ja oksidin poiston 

aineet ja laitteet

KAAVAUS / ELVYTYS 
Richards- elvytyslaitteet, mikserit, keernatykit,
Action- kaavaamolaitteet. lost foam, radat, 

kääntökoneet, täyttöasemat., 
Feskote- jauhepeitosteet ja peitostuslaitteet 

LAADUNVALVONTA & PUHDISTUS 
Spektrometrit-Kovuusmittaus-Vetokoneet-Pyrometrit 
Vision-näkevät robottisolut Action -pneum.Iskukone 

Fox -hioma & katkaisukoneet, täyd. puhdistamot, 
maalaamot, Foxall automaattiset puhdistussolut 

Ks myös   www.vulcaneurope.com

sepikon oy 
Kari Seppälä, Pietilänt.5E, 03100 NUMMELA Puh 09 5864358, 
0400 624416,   Fax 09 5864359,  e-mail: sepikon@kolumbus.fi 
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Yritys Postiosoite Web/Email Puhelin Telefax

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet liittymisjärjestyksessä



51VALIMOVIESTI 4 • 2004     

museosäätiö

Suomen Valimomuseo
PL 50,Tehtaanpuisto

03601 Karkkila 
Puhelin  (09)  2250 5261

 (arkisin kello 8–16)
 janne.viitala@karkkila.fi

www.karkkila.fi
  

Koonnut 
Janne Viitala

Kulunut vuosi Valimomuseossa oli vähintäänkin tyydyttävä, 
joten hyvällä omallatunnolla voi jo alkaa keskittyä joulupa-
kettien käärimiseen ja availemiseen. Kylläisenä ja onnelli-
sella on lupa röyhtäillä kunnon pala joulukinkkua mahassaan. 
Mutta kaiken joulutohinankin keskellä katseet on jo kään-
netty seuraavaan vuoteen. On mietittävä, että mitä voidaan 
tehdä paremmin, mikä on vielä kesken ja olisiko jotain aivan 
uusia paranneltavia kohteita.

Selvästi parantamisen varaa on ainakin museon omakoh-
taisessa tuotossa. Kävijöitä museoon ja museokauppaan on 
saatava ehdottomasti lisää. Tietysti aina voidaan tehostaa 
markkinointia ja muuta näkyvyyttä. Tähän puoleen onkin 
panostettu, ja tulokset näkyvät jo nyt. Tärkeintä on kuitenkin 
miettiä, että onko itse tuote, museo, kunnossa. Onko se 
kävijöille niin suuri elämys, että he voivat suositella sitä 
tutuilleen? Uskallan väittää, että suurimmalle osalle se on! 
Museo tarjoaa tietoa, visuaalisia elämyksiä sekä aitoa vali-
mon tunnelmaa. Parantamisen varaa on kuitenkin aina. 
Museon elämyksellisyyttä etenkin lapsia ja lapsenmielisiä 
varten tulee parantaa. Jotain on jo tehtykin ja lisää tehdään 
koko ajan.

Muutosten tekeminen pienellä budjetilla toimien ei ole 
kuitenkaan viikon tai kahden asia. Voidaan huoleti puhua 
vuosista. Tämä tarkoittaa sitä, että uudistustyö ei tule koskaan 
päätökseensä, sillä aina löytyy uutta paranneltavaa. Positii-
visesti ajatellen voidaankin sanoa, että Valimomuseo on 
jatkuvassa uusiutumisen tilassa. Uusia esineitä, erilaisia 
esillepanoja sekä pieniä yllätyksiä on tarjolla niillekin, 
jotka jo luulevat tuntevansa museon.

Museon omasta varainhankinnasta on osaltaan vastannut 
museokauppa. Kaupan hyllyt ovat pääasiassa täyttyneet 
viereisen valimon, Componentan, perinteikkäistä tuotteista 
kuten sillipannuista ja saapasrengeistä. Näin on todennäköi-
sesti jatkossakin. Silti toiveissa on, että uusia tuotteita 
saataisiin myös muista valimoista. Tämä jo senkin takia, 
että jatkossa museokaupan myyntiä pyritään tehostamaan 
etenkin postimyynnin avulla, joten tarjottavaa asiakkaille 
tulisi olla.

Valmistautumista uuteen vuoteen
Museon meneillään olevista hankkeista on suorastaa 

pakko mainita jälleen kerran Kulonsuonmäen rautakaivos. 
Sieltä on nyt pumpattu vettä pois yhteensä parisenkymmen-
tä metriä ja kaivoksen haarautumiset ovat päivänvalossa yli 
sadan vuoden tauon jälkeen. Pian saamme kuvia kaivoksen 
käytävistä ja voimme aloittaa hankkeen jatkosuunnittelun. 
Ja lähivuosina kaivos toivottavasti tuo lisää matkailijoita 
paikkakunnalle ja myös Valimomuseoon.

Vaihtuvat näyttelyt Galleria Bremerissä on perinteisin 
tapa tuoda uusia tuulahduksia museoon. Sillä saralla kaikkia 
päätöksiä ensi vuoden suhteen, etenkään kesäkaudelta, ei 
ole vielä tehty. Ensi vuonna kuitenkin järjestettäneen Com-
ponentan tuotannosta kertova näyttely. Tarkoitus olisi saada 
näytille kyseisen valimon tuotantoa eri aikakausilta. Näyt-
tely liittyy valimon 185-vuotisjuhliin. Componentan näyt-
telyn ohella pitäydytään perinteisemmän taiteen parissa. 
Ohessa on lista jo varmistuneista näyttelyistä. Kesälle tun-
tuisi olevan jälleen kerran ruuhkaa, mutta varmasti kaikille 
halukkaille löytyy mieleinen ajankohta.

2005
n.1.3-12.4. Ek & Toivoniemi – Läheltä ja kaukaa.
17.4. – 1.5. Työväenopiston näyttely
n. 9.5. - 23.5. Yhteiskoulun ja lukion oppilaitten 
  näyttely
28.6.-31.7. Ilkka-Juhani Takalo-Eskola & Vesa   
  Suomalainen – Ajan aurinko ja sumu
syyskuu  Förström & Turja-Trapp &Tyrväinen -  
  Eilen –Tänään

Hakemuksia näyttelytilaan otetaan edelleen mielihyvin 
vastaan, joten muistakaapa mainostaa Galleria Bremeriä 
tuntemillenne taiteilijoille ja taiteentukijoille.

Rauhaisaa joulua ja entistäkin parempaa uutta vuotta 
kaikille Valimoviestin lukijoille!
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Joukkokirje


