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puheenjohtajan palsta

Mika Valtonen

Jälleen kerran on vuorossa vuoden viimeinen Vali-
moviesti. Yhdistyksemme historia on reilun vuoden pääs-
tä jo todellisen (valimo) miehen iässä, eli suuret juhlat 
ovat luvassa tulevaisuudessa. Mutta palataanpa nykyisyy-
teen, eli kuluvaan vuoteen joka on ollut valimoteollisuu-
delle myönteinen ja joululahjaksi me ”alan miehet” toi-
vomme luonnollisesti jatkoa vähintäänkin samalla tasolla.

Vuosikokous pidettiin tänä syksynä Jyväskylässä 
erinomaisesti organisoituna ja laadukkaana tapahtumana. 
Myös illanvieton järjestelyt olivat sitä luokkaa että Iisalmi 
ja Huuskosen Lauri saivat todellista painetta ensi vuoden 
kokousta silmällä pitäen. Kokouspaikkana Jyväskylän 
hotelli Aleksandra oli jo pelkästään tyylikkyydellään 
ehdotonta eliittiä. Vielä kerran suuret kiitokset koko 
vuosikokouspäivien järjestelytoimikunnalle, sillä teitte 
paljon enemmän ja vieläkin hienommin kuin olimme 
odottaneet!  Tämän huomasi myös varmasti aikaisempaa 
suurempi ja paljon kokenut osallistujajoukko. Samoin 
kiitokset ansaitsevat jälleen kokouksen sponsorit -- Ilman 
teitä omakustannushinta olisi suurempi tai ohjelmajärjes-
telyt kevyemmät.

Ensi vuonna siis kokoonnumme Iisalmessa jonne 
kuulemma pääsee myös Pendolino-junalla. Tulossa onkin 
siis erinomainen mahdollisuus samalla verrata VR:n lu-
pauksia nopeista yhteyksistä ja katsastaa Iisalmen ihmeitä.

SVY järjestää poikkeuksellisesti ulkomaan opin-
tomatkan myös ensi keväänä eli kahtena peräkkäisenä 
vuotena ja vierailukohteet ovat hyvinkin mielenkiintoisia. 
Nyt kun Tsekin valimot ja viinikellarit on jo suunnistettu 
läpikotaisin, ovat siis seuraavana vuorossa Hollannin vali-
mot ja tulppaanit, vai mitä ne nyt virallisesti olivatkaan…. 
Kannattaa lukea matkasta tästä lehdestä enemmän ja il-
moittautua ajoissa, sillä paikkoja on vain rajoitettu määrä. 
Opintopäivät ovat vuorostaan Tampereella ja osallistujia 
odotetaan tulevan ennätysmäärä, eli ei muuta kuin tuu-
masta toimeen, lehden ohjeiden mukaisesti.

Perinteisesti toivotan kaikille jäsenille ja yhteistyö-
kumppaneillemme oikein hyvää Joulua sekä Onnellista 
Uutta Vuotta!, sekä luonnollisesti edelleen hyviä ja 
laadukkaita uuden vuoden tinavaluja. 

Åter igen har vi årets sista Valimoviesti i vår hand. 
Vår förenings historia når efter ett drygt år åldern av en 
”verklig gjuteriman”, vilket betyder att en stor fest snart 
kan ses fram emot. Men för att återkomma till nutiden så 
har det pågående året varit positivt för gjuteriindustrin och 
som julgåva önskar vi i branschen oss naturligtvis en 
fortsättning minst på samma nivå.

Årsmötet som denna höst hölls i Jyväskylä var ett 
kvalitativt och utmärkt organiserat evenemang. Också af-
tonfestens arrangemang var av en sådan klass att det ställs 
stora förväntningar på Idensalmi och Lauri Huuskonen 
angående nästa årsmöte. Som möteshotell var Aleksandra 
i Jyväskylä av absolut elitklass med tanke på stiligheten. 
En gång till, ett stor tack till hela årsmöteskommittén för 
att ni gjorde mera och fi nare än vi hade förväntat oss!  
Detta uppmärksammades säkert av den stora och mycket 
erfarna deltagarskaran. Likaledes ett tack till mötets spon-
sorer -- utan er skulle självkostnadspriset vara högre eller 
programmet lättare. 

Nästa år samlas vi sålunda i Idensalmi dit man även 
borde kunna åka med Pendolino-tåg. Det kan ju bli ett 
utmärkt tillfälle att pröva SJ:s löften om snabba tågförbin-
delser, samtidigt som man kan bekanta sig med Idensalmi. 

FGF ordnar exceptionellt även nästa vår en utrikes 
studieresa dvs. utrikes studieresor under två fortlöpande 
år, och besöksmålen är rätt intressanta.  Nu när Tjeckiens 
gjuterier och vinkällare redan grundligt har synats, är 
nästa i tur Hollands gjuterier samt tulpaner, eller vad dom 
nu offi ciellt var…. Det är värt att läsa mera om resan i 
den här tidningen och anmäla sig i tid, för antal platser 
är begränsat. Studiedagarna i sin tur är i Tammerfors och 
deltagarantalet kan förväntas bli rekordstort, så skrid till 
verket enligt tidningens instruktioner.

Traditionellt önskar jag alla medlemmar och samar-
betspartner en God Jul och ett Gott Nytt År! och naturligt-
vis fortsättningsvis högklassiga gjutningar av nyårslyckor 
i tenn. 
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asiamiehen palsta

Asiamiehen 
asiaa
6.12.2005

Kiinalainen juttu
Eräät jäsenet ovat toivoneet asiamieheltä juttua ns. ”kiina-
ilmiöstä”, joka vaikuttaa nyt mm. valimomaailmassa. Sehän 
on mukavaa, että kirjoittajaa kannustetaan ihan aiheen 
kanssa. Toivomusta en nyt tarkkaan ottaen täytä, mutta 
seuraavassa ihan omakohtainen kiinailmiö.

Ennen lumien tuloa vaihdetaan auton alle talvirenkaat, 
ja yleensähän operaatio tapahtuu kotipihalla tunkin avulla 
melko hämärässä paikassa.  Viisaimmat tai ainakin viitse-
liäimmät menevät huoltoaseman valoihin rattaat vaihtamaan, 
jolloin tietysti kuraiset renkaat täytyy kuskata edestakaisin.  
Suunnittelin vaihtavani kotona renkaat ja siksipä kaupun-
gilla ollessa muistin tarvitsevani toimivan taskulampun. 
Olikin marketin viereen tullut uusi rakennus ja siihen ns. 
halpakauppa.  Ajattelin, että tuostapa ne tarvittavat tavarat 
nopeasti saan, onhan kaupan pinta-ala vain sadasosa mar-
ketin lattiapinta-alasta.  Taskulampun löysin, siinä oli sentään 
jotain suomalaista, nimeltään AIRAM (tehtailijan vaimon 
nimi oli aikoinaan Maria, josta nimi) ja hinta reilut 3 euroa.  
Sitten patterit, avajaistarjouksena oli 16 kappaletta Power-
cell Super Extra Heavy Duty sormipattereita. Olihan tuotteen 
nimi komea sekä paketissa tuoreustakuu ”quaranteed fresh 
until june 2008”. Hinta paketille 1,95 euroa. Hieman minua 
huolestutti, että valmistusmaaksi oli ilmoitettu Kiina, mut-
ta eihän tällaisia tuotteita muualla päin maailmaa valmiste-
takaan, lohduttelin itseäni. Ja ei muuta kuin kassalle ostok-
sia maksamaan.

Sitten renkaiden vaihtoon, mutta ensin on suoritettava 
taskulampun käyttöönotto.  Powercell Super Extra Heavy 
Duty jaksaa antaa heikkoa virtaa taskulamppuun ehkä noin 
20 sekuntia, jonka jälkeen polttimossa ei ole minkäänlaista 
elon merkkiä. Kokeen toisto toisilla pattereilla ja tulos ihan 
sama. Harmittaa ja viluttaa kovasti paljon. Patterikauppaankin 
matkaa olisi 14 kilometriä, ja kiinnihän se sunnuntaina on.

Useiden kesärenkailla liukasteltujen päivien jälkeen 
pääsin taas käymään kaupassa, jossa nenärenkaalla varus-
tettu neiti ilmoitti, että ”onhan niissä ongelmia ollut, että 
menkääpä kassalle, niin saatte rahanne takaisin.” Ja toden 
totta, kassa antoi rahat takaisin. Ensin asiakasta nöyryytet-
tiin sillä, että piti kirjoittaa tuotteen palauttamisen syy 
ruutuvihkoon.  Sen jälkeen kassa pyysi nimikirjoitukseni 
kahteen kassakuittiin. Koko patteriseikkailu oli tullut mak-
samaan minulle vähintään 10 kertaa pattereiden arvon. 
Perheen aikataulut olivat menneet sekaisin. Mutta halusin 
sinnikkäästi katsoa koko keissin loppuun saakka.

Tarinan juoneen kuuluu se, että kaupan hyllyssä komei-
livat Powercell Super Extra Heavy Duty patterit.  En enää 

viitsinyt mennä henkilökunnalle asiasta mainitsemaan.  
Arvasin etukäteen vastauksen, joka olisi ollut ”en mä mitään 
tiedä, olen vaan töissä täällä”.

Kaikilla tarinoilla on opetus, hyvillä tarinoilla useita. 
Tässä yksi opetus on, että jokaisessa meissä asuu pieni 
myyjä ja melko helposti sen ensimmäisen kaupan saakin. 
Myyjän kyvyt, tuotteen ominaisuudet ja asiakkuuden jatku-
vuus punnitaan, kun on kyseessä jatkokauppa. Ja tämä 
yritys ei kyllä minulta jatkokauppaa saa.  Eikä kyllä monel-
ta muultakaan.  Kiinailmiön muut opetukset jätän arvon 
lukijan mietittäväksi.  Niitä on useita.

Vuosikokous 2005, Jyväskylä
Yhdistyksemme 58. vuosikokous pidettiin Jyväskylässä 
lokakuun puolivälissä ja siitä on toisaalla lehdessämme 
kuvakavalkadi.  Käypäs katsomassa, oletko päässyt Ole 
Krogellin vikkelän kameran kantaman päähän.  

Juhlat onnistuivat hienosti ja siitä on kiittäminen Metso 
Foundries Jyväskylän järjestelytiimiä. Mahdottoman iso 
kiitos myös työnantajalle, joka antamalla täyden tukensa 
ponnisteluille mahdollisti tämän vuosikokouksen. Suurkii-
tokset menevät SVY:ltä myös yritysvierailujen kohteille.  
Näitä olivat Toivakan Mallinnus Oy, Metso Paper Oyj sekä 
Metso Foundries Jyväskylä Oy. Vuosikokoukseen oli rekis-
teröitynyt 111 kokousvierasta, koolla oltiin uusitussa ja 
laajennetussa Sokos Hotelli Alexandrassa (=Jyväskylän 
Suurajojen päähotelli), ihan Jyväskylän ydinkeskustassa.

Yhdistyksen varsinainen vuosikokous olikin tällä kertaa 
tavanomaista pidempi. Tämä johtui sääntömuutoksen käsit-
telystä, useista jäsenten pitämistä puheenvuoroista ja kysy-
myksistä, perusteellisesta tilinpäätöksen ja budjetin käsitte-
lystä ja myös asiamiehen henkilön muutoksesta. Keskuste-
lua ja kysymyksiä pitääkin järjestötoiminnassa koko ajan 
olla, ainakin asiamies arvostaa jäsenistön aktiivisuutta ja 
toivoo lisää jäsenten puheenvuoroja vuosikokouksissa ja 
jäsenlehdessämme.  Turhahan sitä on sitten jäsenen baaris-
sa kokouksen jälkeen kaverille jupista, että kun nyt tuollakin 
tavalla…

Kauden 2004–2005 taloudellinen tulos meni reilusti 
miinukselle, josta nyt lähdetään tilannetta parantamaan. 
Kauden 2005–2006 tulokseksi on budjetoitu pieni plustulos, 
jota yksinomaan säästämällä ei toteudu.  Yhdistyksessä 
tarvitaankin aktiivista toimintaa ja erinomaista ohjelmatar-
jontaa jäsenistölle.  Kaikki toiminta tarvitsee varoja mutta 
toisaalta minkäänlaisia tuloja ei synny ilman laadukasta 
toimintaa.
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Yhdistyksen talousasiat ovat kuin osallistuisi kahteen 
kilpailuun yhtä aikaa.  Pikamatkoja ovat Valimoviestit, 
opintopäivät ja muut tapahtumat, joista yhdistys saa vaati-
mattoman siivun hallintokulujen kattamiseen. Vuosikokous 
esimerkiksi jo lähtökohtaisesti budjetoidaan nollatuotolla, 
jotta osallistumismaksut pysyisivät kohtuullisina. Maratonia 
talousasioissa on se, että saadaan yhdistyksessä koko ajan 
pidettyä yllä positiivista toimintavirettä ja siten yhdistyslai-
van talouskurssi oikenemaan myönteiseen suuntaan. 

Yksi ”pieni - iso” päätös oli yhdistyksemme nimen muu-
tos nykyisen yhdistyslain suosittelemaan muotoon.  Nyt 
voimme myös juoksevassa tekstissä järkevästi kirjoittaa 
yhdistyksen nimen oikeaan muotoonsa.  Kansainvälisyys on 
tullut yhdistystoimintaankin, siksi yhdistyksen ensimmäinen 
pykälä määrittelee, kuinka nimi kirjoitetaan englanniksi ja 
saksaksi.  Huomaathan myös, että yhdistyksestä voi epävi-
rallisissa yhteyksissä käyttää lyhennettä – kolme napakkaa 
ja isoa kirjainta eli muoto SVY on oikea muoto.  Tässä ei 
ole siis lyhennettä ry perässä.

Valittiin siellä uusi hallituskin!
Hallituksen valinta aina sähköistää kokoussalin.  Niin tällä-
kin kertaa.  Vaalilautakunta oli työnsä tehnyt ja tavan mukaan 
esitti uuden hallituksen kokoonpanoa, lähinnä erovuoroisten 
tai muuten poisjäävien hallituksen jäsenten korvaajia. Ko-
kouksen puheenjohtaja julistaa keskustelun avatuksi asiasta.  
Seuraa hiljaisuus.  Kun puheenvuoroja ei pyydetä, julistaa 
hän kauden 2005 – 2006 hallituksen kokoonpanon. Hallitus 
järjestäytymiskokouksessaan valitsi keskuudestaan varapu-
heenjohtajaksi Ilkka Rytkyn. Taulukossa on hallitusherrojen 
sähköpostiosoite mahdollisia ja toivottavia yhteydenottojan-
ne varten:

• Hallitus

Valtonen, Mika  (pj.) mika.valtonen@componenta.com
Rytky, Ilkka    (varapj.) Ilkka.rytky@metso.com
Eljaala, Markku  markku.eljaala@peiron.com
Leino, Matti  matti.leino@componenta.com
Salminen, Asko  asko.salminen@alteams.com

• Hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varahenkilöt, samassa 
järjestyksessä 

Virtanen, Pirjo  pirjo.virtanen@componenta.com
Vehmaa, Veli  veli.vehmaa@peiron.com
Jääskeläinen. Antti  antti.jaaskelainen@componenta.
com
Koskela, Anssi  anssi.koskela@alteams.com

• Vaalilautakunta

Orkas Juhani (pj.), Nybergh Carl-Johan, Paulasuo Jari, Saario 
Jorma

•seuraavien toimikuntien vetäjät ja kokoonpanot hallitus valitsee 
tammikuun kokouksessaan

Lehtitoimikunta
Ulkomaantoimikunta
Koulutustoimikunta

SVYn asiamies ja konttori

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

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

SVYn kotisivut  

www.svy.info

Mallijaosto
Perinnetoiminta

• Tilintarkastajat
Mikael Paul ja Lars-Henrik Nybergh, 
sekä varalle Robert Kajander ja Keijo Rantala.

Jäsenmaksut vuonna 2006

Nyt te ajattelette, ”voi ei, taas se kirjoittaa jäsenmaksuista”. 
Ja niinhän se asiamies kirjoittaa.  Jäsenmaksuja on tullut 

kiitettävästi lokakuussa lähetetyn muistutuksen jälkeen. 
Vuonna 2006 luovutaan kokonaan aiemmasta käytännöstä 
pyytää jäseniä maksamaan jäsenmaksunsa annetuin ohjein 
ilman erillistä laskua.  Koska tämä vain ei toimi, niin on 
selvempää siirtyä yhteen toimivaan järjestelmään. 

Tammikuussa saatte tavanomaisen, kirjekuoressa eta-
napostilla saapuvan laskun, joka täyttää kaikki saapuvan 
laskun tunnusmerkit. Maksuaikaa annetaan 30 päivää.  Ne 
jäsenet, joiden työnantaja maksaa jäsenmaksun, voivat 
saada laskun yrityksen sisäisenä postina tarkistettavakseen. 
Yhdistyksellemme on edullisempaa ja viisaampaa lähettää 
kaikki saman yrityksen jäsenten laskut samassa kirjekuores-
sa etukäteen sovitulle yhteyshenkilölle. Jäsenmaksu vuosi-
kokouksen päätöksen mukaan pidettiin entisellään, eli eur 
20,- vuodessa. 

Kirjallinen jäsenmaksujen karhuaminen tuottaa ylimää-
räistä työtä ja myös postituskuluja. Hallituksessa onkin 
kahteen kertaan keskusteltu lisäkuluja vastaavan kompen-
saation lisäämisestä jäsenmaksuun niille, joilta jäsenmaksu 
saadaan karhukirjeen voimalla.  Oikeudenmukaistahan 
tämä onkin maksunsa ajoissa suorittaneita kohtaan.

Jatkuu
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Veteraanien terveiset meille kaikille

Jotakin hyötyä tuosta itse aiheutetusta jäsenmaksurevohkas-
ta oli, sain kymmeniä soittoja jäseniltä ja veteraaneilta.  
Kaikki te ymmärsitte, että ”ei kukaan ole asiamies syntyis-
sään”. Oli virkistävää keskustella kanssanne.  Erityiskiitos 
soitoista: Yngve Fahllund, Urpo Selin, Marcus Tamminen, 
Viljo Vainio ja Taisto Widenius.  Teillä kaikilla on 40 +/- 5 
vuotta SVY:n jäsenyyttä takana, joten monta kokemuksen 
tuomaa vinkkiä sain teiltä! 

Veteraanien pyyntö on, että kun paikkakunnan valimo-
miehet ilmoittautuvat vuosikokoukseen, he samalla tiedus-
telisivat veteraanien mahdollista mukaantuloa.  Erityisen 
tärkeää tällainen on silloin, kun kokous järjestetään ”kau-
empana”.  Vuonna 2006 ollaan menossa Iisalmeen, joten 
ottakaapa matrikkeli ja kännykkä käteen kaikki uusmaalai-
set ja hämäläiset kokoukseen omalla autolla menijät. Ja 
monet muutkin kokoukseen lähtijät. Veteraaneille useiden 
satojen kilometrien ajomatka lokakuussa on usein mahdoton 
tehtävä. Te aktiivijäsenet saatte tarjoamalla heille kyydin 
pitkän työkokemuksen omaavaa matkaseuraa.  

Ennätysmäärä SVY:stä eronneita jäseniä 
Yhdistyslaki sanoo, että yhdistyksen jäsen voi milloin ta-
hansa erota yhdistyksestä syytä ilmoittamatta.  Samaisen 
paperin mukaan erosta on kuitenkin aina itse ilmoitettava. 
Jäsenmaksujen maksamatta jättäminen ei ole hyvä eikä 
riittävä tapa ilmoittaa päätöksestään.  Se on varmaan tälle 
jäsenellekin kuin roikkuisi päätöksensä kanssa löysässä 
hirressä reilut pari vuotta. 

Syksyn mittaan 26 jäsentä pyytänyt eroa, jonka hallitus 
heille viime kokouksessaan myönsikin. 3 henkilöä on toi-
minut yhdistyslain mukaan ja maksaa myös vuoden 2005 
jäsenmaksun. 23 jättää velvollisuutensa hoitamatta, joka on 
hyvin ikävää kaikille osapuolille ja samalla tuo kattamatto-
mia kuluja SVY:lle.

Katselen tuota nimilistaa ja totean, että moni eroaa juuri 
jäädessään pois työelämästä. Listassa on kymmenen jäsen-
tä, joilla on yli 20 vuoden jäsenyys takana. Eroaminen 
tässä vaiheessa on kummallista, sillä nythän heillä olisi sitä 
kaikkien peräänkuuluttamaa aikaa yhdistystoiminnallekin. 

Keskimääräinen eroa pyytänyt henkilö on 53,5 -vuotias 
ja ollut yhdistyksen toiminnassa mukana yli 17 vuotta. 
Yhdistyksemme tarvitsee ehdottomasti tätä veteraanijäse-
nistöä, jotta yhdistysperinne saadaan talteen, mutta monen 
muunkin syyn vuoksi. Lyhyesti kai voisi sanoa, että SVY 
tarvitsee kipeästi vetovoimaa yhdistysviidakossa.  Olisiko 
SVY:n tuotteistaminen tarpeen tulevaisuuden haasteita 
ajatellen? Onko yhdistyksen visio, strategia ja päämäärä 
selvillä, kun nämä haasteet kohdataan.

18 uutta jäsentä liittyy joukkoomme

Uusiakin jäseniä tulee, osa ihan oma-aloitteisesti ja osa 
asiamiehen patistamana.  SVY on henkilöyhdistys, siksi 
asiamies keskittyy yhteydenotoissaan henkilöön. Tullaanpa 
tutuksi uusien kanssa ja siksipä neljä uskalikkoa tästä jou-
kosta esittäytyvät teille tässä lehdessä, arvon vanhat jä-
senet.  

Hallitus on hyväksynyt marraskuun kokouksessaan 18 
uutta jäsentä ja he ovat:

Grönlund, Marko, Heinäaho, Ilari, Holm, Patrik, Kainu-
lainen, Tero, Korhonen, Janne, Liikkanen, Jukka, Lind-
qvist, Seppo, Metsäniemi, Ari, Mickos, Ari,Nurmi, Niku, 
Nurminen, Pekka, Rytinki, Mikko,Soininen, Markku, 
Styf, Kristian, Sula, Jarno, Vainikainen, Pauli, Vehviläi-
nen, Atro, Virta, Matti.

Keskimääräinen mukaan tullut jäsen on liittymishetkellä 
33,5 -vuotias. Hänellä on siis mahdollisuus toimia yhdis-
tyksessä 20 vuotta, ja vasta sitten hän on nykyisessä keski-
määräisessä iässä. Ihan hyvä näin.

Tervetuloa mukaan toimintaan uudet jäsenet! Tätä ovat 
toivottamassa jäsenet, hallitus ja asiamies. Kaikille ja kaik-
kien osaamiselle yhdistyksessämme on varmasti käyttöä. 
Nyt asiamies etsiskelee kotisivujen tekemisen osaavaa jä-
sentä haasteelliseen, palkattomaan ja määräaikaiseen har-
rastussuhteeseen. Asiamies muistaa teitä jokaista vielä 
joulukuun puolivälissä henkilökohtaisella kirjeellä (ei ole 
valitettavasti ns. ruskea kirjekuori), jossa on vanhoja Vali-
moviestejä ja yhdistyksemme 50-vuotishistoriikki.  Siinä 
sitten joulukinkkua sulatellessa voitte tutustua yhdistyksen 
vaiherikkaaseen historiaan.

Opintopäivät 2006 Tampereella, Pinjassa
Koulutustoimikunta on ahertanut Opintopäivien kanssa ja 
onkin saanut nimekkään joukon oman alansa asiantuntijoi-
ta luennoimaan Tampereelle. Viikolla 6/2005 voit tulla 
kuulemaan kolmea eurooppalaista puhujaa, varmasti uusin-
ta tietoa jaossa.  Illalla on vielä mahdollisuus tarkentaa 
asioita ko. puhujien kanssa!  Puolen tusinaa kotimaista 
esitelmöitsijää kertoo valusuunnittelun monista osa-alueis-
ta. Koulutustarjonnasta on oma artikkelinsa toisaalla tässä 
lehdessä.

Cumulus Pinja on varannut upean Olympia-salinsa meil-
le kahdeksi päiväksi ja myös illalla tapahtuvaan juhlalliseen 
buffet-tyyppiseen illalliseen. Puitteet ovat komeat ja katto 
korkealla tässä entisöidyssä entisessä elokuvateatterissa. 
Kaikki edellytykset siis onnistuneeseen koulutustapahtumaan 
ovat olemassa, tule sinäkin mukaan.

Rauhaisaa joulua ja tuloksellista uutta vuotta 2006!

op
asiamies
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Suomen Valimotekninen Yhdistys ry julistaa Paavo Tennilä 
stipendirahaston stipendit haettavaksi. 

Kirjalliset hakemukset toimitetaan 20.01.2006 mennessä 
SVY:n konttoriin; PL 358, 40101Jyväskylä. 

Hakemukset osoitettaan Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 
hallitukselle. Hakemus voi olla vapaamuotoinen, mutta siitä tulee 
ilmetä selkeästi olennaisimmat tiedot hakijasta ja selvitys siitä, 
miksi tai mihin tarkoitukseen stipendiä anotaan. 

Otteita säännöistä:

3 §.  Rahaston tarkoituksena on stipendien, matka-avustusten ja tunnustuspalkin-
tojen avulla tukea Suomen valimoteollisuuden teknistä, taloudellista, ympäristöl-
listä ja henkilöstöpoliittista kehitystä sekä edistää SVY:n säännöissä mainittuja 
tarkoitusperiä.

5 §.  Rahastosta jaetaan varoja SVY:n hallituksen päätöksien perusteella siten, että 
sekä pääoman tuottoa että pääomaa käytetään, kuitenkin enintään 1/10 rahaston 
alkuperäisestä peruspääomasta vuodessa

6 §. Rahastosta jaetaan varoja seuraaviin tarkoituksiin:
• tunnustuspalkintoja ensisijaisesti valimoalan opiskelijoille sekä valimoteollisuut-
ta ja/tai SVY:n toimintaa edistäneille nuorille, alle 30 -vuotiaille valimoalan hen-
kilöille,
• stipendejä opintomatkoihin, tutkimuksiin ja julkaisutoimintaan,
• stipendejä ammatilliseen pätevöitymiseen,
• muihin kohteisiin, joiden SVY:n hallitus katsoo täyttävän kohdan 3. vaatimukset,
• ei hallinnointiin.

8 §.  Stipendien ja tunnustuspalkintojen jakotilaisuuksia voivat olla mm. SVY:n, 
lahjoittajien tai oppilaitosten järjestämät tilaisuudet.

10 §.  Stipendit on nostettava ja käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämises-
tä.  Mahdolliset lykkäyspyynnöt on esitettävä SVY:n hallitukselle.

11 §. Muiden kuin tunnustuspalkintojen saajilta edellytetään raportointia SVY:n 
jäsenlehdessä tai muulla tavoin.

Mikäli stipendinhakijalla on kysyttävää, asiamies vastaa kysymyksiin ja lähettää 
pyydettäessä stipendirahaston säännöt kokonaisuudessaan.

Paavo Tennilän rahasto
jakaa stipendejä
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SVY:n 58. vuosikokous 
pidettiin Jyväskylässä 14.10.2005 

Hallituksen puheen-
johtaja Mika Valto-
nen aloittaa vuosiko-
kouksen ja avaa 
tilaisuuden.  Hän 
kertoo samalla muu-
tamin sanoin suoma-
laisen valimoteolli-
suuden uusimmat 
toteutuneet tuotanto-
luvut ja muut toi-
minnan mittarit.

Ruotsin veljesjärjestön edus-
taja Ingvar Hallgren tuo muu-
tamilla sanoilla SGF:n terveh-
dyksen Ruotsista.  Hän ker-
too, että Ruotsin valimoteolli-
suudella menee lujaa, ainakin 
tuotantovolyymit ovat viimei-
sen vuoden aikana kasvaneet 
ennätyksellisen paljon.

Ingvar Hallgren från den 
svenska broderföreningen 
framförde SGF’s hälsningar.
Han berättade att det är hög-
konjunktur inom gjuteriin-
dustrin i Sverige, åtmistone 
vad beträffar produktionsvo-
lymerna, vilka under det 
gångna året stigit rekordartat.

Yhdistyksen 58. vuosikokouksessa puhetta johti jämäkästi 
Metson Tapio Rantala ja kokouksen sihteerinä toimi asia-
mies Olavi Piha.

Kuvat Ole Krogell
Tekstit Olavi Piha

8

Tämän vuoden vuosikouksen valulahja oli 
blinipannu.
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Vuosikokoussalin ”toinen reuna” 
seuraa valppaana sääntömuutosten 
perusteluja varsinaisessa vuosiko-
kouksessa.  Kuvassa erottuvat Han-
gasmaa, Hietala, Tennilä, Kivijärvi, 
Lehto, Vuorelma, Ojanen, Linna, 
Kemppainen.

Yliasiamies Seppälä luovuttaa 
Paavo Tennilälle aiemmin saa-
mansa muistoesineen Valimo-
museolle säilytettäväksi.

9

Salin ”se toinen puoli” seuraa kokouk-
sen laillisuutta. Kuvassa näkyy eturivis-
sä Valtonen, Orkas, Timo Telenius, 
Strakh ja Reino Niskanen. Seuraavassa 
rivissa mmm. Hallgren, Nybergh, Riihi-
nen, Mäkinen ja Kokko. Taaempana 
mm.  Seppälä, Mäkeläinen, Marko Tele-
nius, Lahtinen, Hakkarainen ja Risto 
Niskanen. 
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Toimitusjohtaja Erkki Ahola kertoi Valimoinstituutin 
uusimmat terveiset.

Työpsykologi Mönkkösen luento oli hyvä ja se 
aiheutti myös yleisön puolelta muutamia kiperiä 
kysymyksiä. Mönkkönen ei ollut kertomansa 
mukaan ”Power-Point miehiä”

SVY vastaanotti Lassila&Tikanojalta ar-
vokkaan kirjalahjoituksen, jonka luovutti 
myyntineuvottelija Juhani Arpiainen.

Mallijaos piti oman kokouksensa 
luentojen jälkeen ja osallistumispro-
sentti oli korkea. Kuvassa oikealla 
mallijaoksen puheenjohtaja Ojasen 
Mikko ja muut kokoustajat vasem-
malta, Veijo Karttunen, Lauri Hur-
me, Janne Vartama ja Alexander 
Strakh.

10
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Luentojen jälkeen on hetki aikaa ottaa kunnon löylyt, 
kuulla alan viimeiset uutiset takkahuoneessa ja valmistau-
tua rauhassa iltajuhlaan! Alexandran saunan löylyt todet-
tiin hyviksi.

Hetkeä ennen iltajuhlaa metsolai-
silla on aihetta vapauttavaan hy-
myynkin. Kuvassa ovat kokous-
päällikkönä pitkän projektin vetä-
nyt Pipsa Pohjavirta, Tapio ja Inga 
Rantala ja Markku Hietala. 

11



12 VALIMOVIESTI 4 • 2005

SGF:n Ingvar Hallgren on asiames Pihan ja 
puheenjohtaja Valtosen tarkassa vartioinnissa.  
Vasemmalla Inga Rantala ja äärimmäisenä 
oikealla on aamupäivän tutustumiskohteen, 
Toivakan Mallinus Oy:n toimitusjohtaja Ilkka 
Heinäaho

Ja tässä Metson viisikkoa odottelemassa kehoi-
tusta käydä illallispöytään. Raimo Linna, her-
rasväki Lehto, Pasi Mäkinen, Marko Riihinen 
ja Pipsa Pohjavirta.

Vasemmalla Elvi ja Arvo Kokko ja Margit 
Jääskeläinen. Herrasväki Kokon välistä katse-
lee Calle Nybergh.

Kutsuvieraspöytä; Eija Heinäaho, Calle Ny-
bergh, Nina Lindberg, Paavo Tennilä ja Tapio 
Rantala.

12
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Vuosikokouksen järjestelyistä ja taloudesta vastuussa 
ollut Metson Margit Jääskeläinen on saanut makoisan 
jälkiruoka-annoksen.  

Illan musiikista ja ohjelmallisesta puo-
lesta huolehti Arioso - Kabaree.  Taita-
va tanssiorkesteri oli taustalla, kun 
Kabaree kertoi tunnetuin laulun säve-
lin valimoelämästä sen itsensä sanoin.  
Illan mittaan esiintyivät Tina Turner, 
Abba ja monet muut kuuluisuudet.

Tanssin pyörteissä.

Illan mittaan oli mahdollisuus ostaa 
arpoja ja palkinnot olivat runsaat.  
Arpoja myytiin reilut 200 kappaletta.  
Onnettarina ja palkintojen jakajina 
toimivat Kabaree Arioso, Pipsa Pohja-
virta ja Margit Jääskeläinen. Puheen-
johtaja Valtonen on taas kerran tullut 
pokkaamaan palkintoa. Mika taisi 
ostaa arpoja isommankin määrän?

Juhlan jälkeen koittaa arki, onneksi. Tässä laskun tarkastus ja hyväksyminen 
on suoritettu.  On syytä hymyyn.  Alexandran kokousemäntä Anne Pekko-
nen vastaanotti palautteemme ja SVY:n historiikin, joka laitetaan Hotelli 
Alexandran johtajan kirjahyllyyn.  Kokouspäällikkö Tomi Seppälän ei pääs-
syt kiireiltään kuvaan.  SVY:n puolesta Pipsa ja asiamies olivat liikkeellä 
ihan kameran kanssa. Sokos Hotell Alexandra, Jyväskylä suoriutui vaativas-
ta urakasta hienosti. Kiitos Alexandra, Anne ja Tomi.O

la
vi

 P
ih
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opintopäivät 2006 

Koulutuspäiviemme teemana on tällä kertaa, kuten lenno-
kas otsikkomme antaa ymmärtää, valun suunnitteluun, 
vaihtoehtoisiin valmistusmenetelmiin sekä mallinvalmis-
tukseen liittyvät asiakokonaisuudet.

Opintopäivät alkavat torstaiaamuna 9.2.2006 joko 
vierailulla huomattavan valunkäyttäjän eli Sandvik Tam-
rock Oy:n tuotantolaitokselle Tampereen Myllypurossa 
tai vaihtoehtoisesti tutustumiskäynnillä Artekno Oy:n 
mallinvalmistukseen Kangasalalla. Torstaina iltapäivällä 
aloitellaan lounaan jälkeen esitelmien kuunteleminen alan 
tulevaisuuden näkymistä, protovalujen valmistuksesta, 
simulointitekniikoista sekä vaihtoehtoisista valutuot-
teen valmistusmenetelmistä. Perjantaiaamu 10.2.2006 
on varattu mallinvalmistukseen liittyville ajankohtaisille 
asioille. Lisäksi kuullaan mielenkiintoiset esitelmät siitä, 
onnistuuko valaminen ilman valukanavia sekä miten vu-
onna 2002 opintopäivillämme esiintyneen prof. Campbel-
lin teesit ovat käytännössä toimineet.

IDEOI, OPTIMOI, SIMULOI – 
mallit ja menetelmät kuntoon
SVY:n talviopintopäivät 9.–10.2.2006
Hotelli Cumulus Pinja, Tampere

Juhani Orkas

Opintopäivät kautta aikojen

Vuosi Aika Paikkakunta Teema

1985 8.–9.2. Hyvinkää Valimot ja konepajat kilpailun paineessa
1986 6.–7.2 Vääksy Uudet tekniikat – mahdollisuuksia vai uhkia
1987 5.–6.2 Tampere Oikeiden menetelmien valinta kilpailukyvyn perustana
1988 4.–5.2. Vaasa Sulatustekniikka
1989 2.–3.2. Hyvinkää Tarkka valu
1990 1.–2.2 Rauma Tuottavuuspeli ja Parake-järjestelmä.
1991 7.–8.2 Jyväskylä Uunien vuoraus ja sulan suodatus
1992 6.–7.2 Tampere Tietotekniikka ja kustannushallinta
1993 4.–5.2. Pori Tehokkuutta keernanvalmistukseen
1994 2.–4.2 Tampere Simuloinnistako apu? mallimateriaalit ja mallikemiaa
1995 2.–3.2 Karhula Valimot ja kehittyvä ympäristötekniikka, valutuote uudessa suunnitteluketjussa
1996 8.–9.2. Tampere Valimotekniikka uudistuu – unohtuuko ihminen?
1997 6.–7.2. Valkeakoski Valun viimeistely tänään – poistuuko puhdistustyö?
1998 12.–13.2. Tampere Tietotekniikka ja toiminnan laatu – ajan vaatimus
1999 11.–12.2. Harjavalta Valimotekniikan uudet tuulet
2000 10.–11.2. Tampere Ympäristötietoinen  ja kansainvälinen valimoala
2001 18.–19.1. Silja Europa Oikea sulatus – vahva valu
2002 7.–8.2. Tampere Guru kertoo – kuuntele ja opi
2003 6.–7.2 Tampere Muottiko mättää kun malli jättää
2004 5.–6.2. Viking Isabella Valu ergonomisesti tuotteeksi
2005 10.–11.2. Ikaalinen Romurallia sulatossa
2006 9.–10.2. Tampere Ideoi, optimoi, simuloi – mallit ja menetelmät kuntoon

Luennoitsijoiksi on tälläkin kertaa haalittu asiantun-
tijoita sekä kotimaasta että ulkomailta. Ulkomaankieliset 
esitykset käännetään suomeksi sekä esitystilaisuudessa 
että myös luentomateriaaleihin. Tässä käännöstyössä mei-
tä avustaa taas kerran alan grand old man Paavo Tennilä.

Torstai-iltana nautitaan herkullinen illallinen Hotelli 
Pinjassa. Loppuilta on varattu vapaalle seurustelulle ja 
kun kerran Tampereella ollaan, niin eiköhän meikäläiset 
lopulta Seurahuoneelta löydy…

Asiamiehen kanssa kasattiin oheinen opintopäivien 
historiasta kertova taulukko, josta selviää, että nyt järjest-
ettävät opintopäivät ovat järjestyksessä kahdennetkymm-
enennet toiset.  

Tervetuloa opintopäiville helmikuussa idylliseen 
Hotelli Pinjaan!
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Torstai
9.2.2006

09.30

11.30
12.00

13.00

13.40

14.10

15.10

15.30

16.15

17.00

19.00

Perjantai 
10.2.2006

09.00

09.30

10.00

11.00

11.45

12.00

Aihe

Yritysvierailut:
Vaihtoehto 1: Sandvik Tamrock Oy
Vaihtoehto 2: Artekno Oy

Ilmoittautuminen
Lounas

Avaus 
Miten valukomponentit suunnitellaan ja hankitaan 
tulevaisuudessa, katsaus Suomen Akatemian FC-
ICT projektiin

Alumiini- ja magnesiumvalujen protovalmistus 

Valun simulointi tänään – esimerkkejä maailmalta

Iltapäiväkahvi

Mallittomam valun kokemukset Audilta

Täysmuottikaavausko ratkaisunne jatkossa?

Päivän päätössanat

Illallinen

Tie tuotesuunnittelusta mallisuunnitelmaksi

Suunniteltu malli valimon työvälineeksi

Valu ilman valukanavia

prof. Campbellin opit, totta vai teoriaa

Loppupuheenvuoro 

Lounas

Luennoitsija

pj. Juhani Orkas

Mr. Ari Lehtonen, Alphaform RPI Oy

Mr. Niko Turunen, B-Cast Oy

Mr. Robert Oblinger, Audi AG, Mr. Matti Sirviö, 
Simtech Systems Inc Oy
Mr. Rodger Wheeler, Richards Engineering Inc., 
Mr. Kari Seppälä, Sepikon Oy
pj. Juhani Orkas

Mr. Raimo Koski, Mallivaruste Koski Oy

Mr. Lauri Hurme, Artekno Oy

Mr. Harry Clark, Mr. Kim Laine, Foseco Ab
  
Mr. Ilkka Rytky, Metso Lokomo Steels Oy

pj. Juhani Orkas

Opintopäivät  9.–10.2.2006
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IDEOI, OPTIMOI, SIMULOI – MALLIT JA MENETELMÄT KUNTOON

Koulutuspäivät Cumulus Pinjassa, Tampere  09.–10.02.2006
I L M O I T T A U T U M I S L O M A K E   

Nimi:  ____________________________________Jäsenn:o  (osoitetarrasta):_________________________  

Yritys:__________________________________________________________________________________

Torstai 09.02. klo 9.30 Konepajaryhmä   (__)          Vaihtoehto 1
Sandvik Tamrock Oy, Tampereen tehdas  
Pihtisulunkatu 9, 33310 Tampere

tai vaihtoehtoinen tutustumiskohde  

Torstai 09.02. klo 9.30 Malliveistämöryhmä  (__)          Vaihtoehto 2
Artekno-Metalli Oy, Malliosasto
Aakkulantie 46, 36220 Kangasala       

Opintopäiväpaketti, jäsen      250   eur  (__)   ___________eur

Opintopäiväpaketti, ei jäsen  290  eur  (__)  ___________eur

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

2 -hengen huone, to/pe             70   eur/hlö  (__)  ___________eur

Illallinen, alko        40   eur  (__)   ___________eur

Illallinen, vesi         25   eur   (__)  ___________eur

Opintopäiväpaketti sisältää luennot,
luentomonisteet, iltapäiväkahvin, 
2 kertaa lounaan sekä saunan    Yhteensä       ___________eur              
       
ERIKOISTOIVOMUKSET:        
Huonetoveri:____________________________________________________________

Ruokarajoitukset jne______________________________________________________

Päiväys ____. _____. 2006    Allekirjoitus ____________________________________

• Ilmoittautumislomakkeen on oltava perillä viimeistään torstaina 19.01.2006.  Asiamies hartaasti toivoo, että lähe-
tät lomakkeen sähköpostin liitteenä osoitteeseen olavi.piha@svy.info. Se on kaikille varmin tapa! Lomakkeen saat 
imuroitua kotisivuiltamme. Mikäli sähköpostilla ilmoittautuminen ei käy, faksaa lomake SVY:n faksinumeroon 
014 – 254 052. Kirjeitsekin voi ilmoittautua, osoite on: SVY, PL 358, 40101 Jyväskylä.

• Kaikki maksut on suoritettava viimeistään torstaina 19.01.2006 tilille Nordea 101230 - 73211. Käytä maksuviit-
teenä viisinumeroista jäsennumeroasi ja 903000 (esim. 13579 903000). Jos yritys maksaa useamman jäsenen osal-
listumisen yhdellä suorituksella, käytä viitteenä 903000 ja lähetä erillinen osallistujalista. 

• Mikäli syystä tai toisesta tarvitset majoitusta ennen tai jälkeen koulutustapahtuman, ota asiamieheen tai suoraan 
hotelliin yhteys. SVY ei ole neuvotellut näille öille erikoishintoja, mutta huoneen saamiseksi samasta hotellista, 
ole ajoissa liikkeellä!  Hotellit Tampereella ovat pääsääntöisesti täyteen myyty loppuviikon päivät.

• Varauksesi on voimassa, kun maksusi on suoritettu ja ilmoittautumislomake on palautettu ohjeita noudattaen. 
Lisätietoa antavat koulutustoimikunnan sihteeri, asiamies Olavi Piha, 040 7211220 tai koulutustoimikunnan 
puheenjohtaja Juhani Orkas, 050 5562288.
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ANTON hiiletysgrafi itti

BREFI suodattimet raudalle

CAPITAL induktiouunien vuoraus- ja
 senkkamassat

S&B Perlite kuonansidonta-aine

COGEBI induktiouunien eristemikaniitti

DURRANS hiiletysgrafi itti ja petrolikoksi

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

TURK valu- ja kuonakauhat

FOUNDRY SERVICE
 valusangot

INDUCTOTHERM
 induktiosulatusuunit

BORDEN ALPHASET ja
 BETASET -sideaineet

BSSP hartsattu kuorimuottihiekka

DURRANS peitosteet, peitoste-
 sekoittimet ja    
 valutuslaitteistot

S&B bentoniitit ja hiililisäaineet

INTERMET eksotermiset ja eristävät 
 syöttöholkit ja peiteaineet

KARL SCHMIDT keernapallit

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

AXMANN hiekansekoittimet
 peitosteiden valutuslaitteet

FAT kaavauslaitteet,
 hiekansekoittimet,
 hiekan elvytyslaitteet ja 
 pneumaattiset siirtolaitteet

OMEGA hiekansekoittimet
 keernatykit
 hiekan elvytyslaitteet

EIRICH tuorehiekan sekoittimet

DISA  hiekkalaboratoriolaitteet

METABRASIVE  teräshiekat ja lankakatkot

WASHINGTON MILLS
 alumiinioksidit

CLANSMANN käsittelymanipulaattorit

DISA  sinkopuhdistuskoneet,
 katkaisukiilat

SCHENCK tyhjennystäryrännit ym.

RESAU PU-hartsit, kitit, mallilakat 
 ja irrotusaineet

KRAUSS ilmanpoistonippelit
 ohjausnastat

LANGER mallikirjaimet

ZIMMERMANN mallityöstökoneet

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

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

LUX - Metallurgia

LUX - Kaavaus

LUX - Mallinvalmistus

LUX - Puhdistus
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Matkaohjelma ja matkan hinnat

15.5.2006, maanantai

07.35 – 09.00 lento Helsinki – Düsseldorf AY 703
09.30 – 10.00 ajo Düsseldorf lentokenttä - Düsseldorf Neuss
10.00 – 12.00 käynti Hüttenes-Albertus tehtaalla Düsseldorf Neussissa
12.00 – 13.30 ajo Düsseldorf – Brühl, omakustanteinen pikalounas 
13.30 – 16.30 käynti Eisenwerk Brühl -valimossa
16.30 – 17.30 ajo hotelliin Kölnissä

Yöpyminen hotelli IBIS Köln Messe, 
Brugelmannstrasse 1, 50679 Köln

16.5.2006, tiistai

08.30 – 09.15 ajo Köln – Engelskirchen
09.15 – 11.00 käynti teräsvalimo Dörrenberg Edelstahlissa
11.00 – 13.00 ajo Engelskirchen - Heerlen, omakustanteinen lounas 
13.00 – 16.00 käynti Componenta Heerlen HWS- ja
   Heerlen Furaanivalimossa
16.00 – 17.00 ajo hotelliin Mönchengladbachissa

Yöpyminen hotelli Best Western Crown, 
Achenerstrasse 120, 41061 Mönchengladbach

17.5.2006, keskiviikko

08.30 – 09.30 ajo Mönchengladbach - Tegelen
09.30 – 10.30 käynti metallivalimo Giessen Tegelenissä
10.30 – 11.15 ajo Tegelen - Weert
11.15 – 14.00 käynti Componentan Weert valimossa
14.00 – 16.30 ajo Weert – Düsseldorf, omakustanteinen lounas matkalla
18.45 – 22.00 lento Düsseldorf – Helsinki, AY 708 

Matkan hinta

EURO 990/matkustaja/yhden hengen huone
EURO 900/matkustaja/kahden hengen huone

Hinnat sisältävät:
- lennot Helsinki – Düsseldorf ja Düsseldorf – Helsinki
- majoitus yhden tai kahden hengen huoneissa
- buffet -aamiainen hotellissa
- ohjelmassa mainitut bussikuljetukset

Mahdollisista kotimaan liitäntälennoista on sovittava erikseen 
BTI Nordic matkatoimiston kanssa.

SVY:n opintomatka 
Hollantiin ja Saksaan
15.–17.5.2006
SVY:n ulkomaantoimikunta 
tarjoaa jäsenilleen kolmen 
päivän opintomatkan Hollan-
tiin ja Saksaan. Opintomat-
kan ohjelma on laadittu yh-
teistyössä Componenta Oyj:n 
sekä SVY:n yritysjäsenyritys-
ten G&L Beijerin Oy:n ja Oy 
Lux Ab:n kanssa. Tarkoitukse-
na on tutustua Hollannissa 
sijaitsevaan kolmeen Compo-
nentan valimoon ja yhteen 
alumiinivalimoon sekä Sak-
sassa sijaitsevaan suureen 
rauta- ja keskisuureen teräs-
valimoon. Valimoviesti-leh-
den painatusajankohtana on 
saatu luvat vierailla ohjel-
massa mainituissa kohdissa. 
Mikäli jonkun kohteeseen 
käyntilupa evätään, se korva-
taan vastaavantyyppisellä 
käyntikohteella. SVY on va-
rannut lentopaikkoja 40 osal-
listujalle.

C-J Nybergh
ulkomaantoimikunta
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Ilmoittautuminen
BTI Nordic –matkatoimistoon sähköpostilla 
marika.lahtinen@btinordic.com tai faksilla 
Marika Lahtinen/ (09) 6858 5480 
viimeistään maanantaina 31.1.2006 

Maksu
BTI Nordic laskuttaa ennakkomaksuna EURO 300,-/mat-
kustaja viikolla 7/06 ja loppusuoritus viikolla 11/06

Lisäinformaatio
BYI Nordic/Marika Lahtinen puh: (09) 6858 5341
SVY/Olavi Piha puh: 040 7211 220

Hollanti – Saksa opintomatkan 
kohteet vierailujärjestyksessä 
lyhyesti

Hüttenes-Albertus (www.huettenes-albertus.com )
Huttenes-Albertus on suuri Saksalainen valimokemikaali-
valmistaja, jonka päätehdas sijaitsee aivan Düsseldorfin 
keskustan läheisyydessä Rhein –joen länsipuolella. Hüttenes-
Albertus -yrityksen ohjelmassa ovat mm. hartsisideaineet, 
peitosteet sekä lukuisat valimoissa käytettävät apuraaka-
aineet.

Eisenwerk Brühl (www.eb-brühl.com)
Eisenwerk Brühl on Euroopan suurimpia valimoita. Valimon 
tuotantoon kuuluu yksinomaan moottorilohkoja. Asiakkai-
na ovat Euroopan suurimmat autonvalmistajat. Päivittäin 
käsitellään romua jopa 1600 t. Kuumailmakupoliuunien 
yhteinen sulatuskapasiteetti on 90 t/h. Pääkaavauslinjan 
muottimäärä on 280 muottia/h. Vuorokaudessa kaavataan 
5000 moottorilohkoa. Päivittäinen keernatuotanto on noin 
120 000 kappaletta ja keernanvalmistusmenetelminä ovat 
hot box ja cold box. Keenapakettien kokoamista varten on 
käytössä useita robotteja. Valimolla on myös pienempi 
kaavauslinja, jossa valetaan prototyyppejä sekä lyhyitä ja 
keskisuuria sarjoja. Valukappaleiden jälkikäsittely on pit-
källe automatisoitu. Harmaarautatuotannon lisäksi valimo 
valmistaa moottorilohkoja myös vermikulaariraudasta.

Dörrenberg Edelstahl (www.dorrenberg.de)
Dörrenberg Edelstal valmistaa seostettuja teräslaatuja mm. 
kemian- ja elintarviketeollisuudelle, mutta myös työkalu-
valmistajille ja terästehtaille. Valimolla on 10 t valokaari-
uuni, jolla on sekundaarimetallurgiaa varten puhallusasema. 
Asemalla voidaan sulaan puhaltaa ilmaa, argonia ja kalkki-
pitoisia jauhesekoituksia. Kaavaus tapahtuu itsestään kovet-
tuvalla kaavausmenetelmällä. Valimolla on monipuolinen 

jälkikäsittely, johon mm. kuuluu erityyppiset pintakäsitte-
lytekniikat. Dörrenberg Edelstahl:illa on myös tarkkuusva-
limo.

Componenta Heerlen HWS (www.componenta.com )
Hollanin Heerlenissa sijaitseva tuorehiekkavalimo kaavaa 
tuorehiekkaan. Valimolla on automaattinen kaavauslinja, 
jonka kaavauskehyksen koko on 850 x 630 x 350/350 
mm.

Componenta Heerlen Furan (www.componenta.com)
Heerlen HWS tuorehiekkavalimon yhteydessä toimii toinen 
valimo Heerlen Furan. Kuten valimon nimi kertoo, valimos-
sa on käytössä furaanimenetelmä. Valimolla on mekanisoi-
tu kaavauslinja, jonka muottikoko on 2200 x 1250 x 800/800 
mm, 2000 x 1750 x 800/800 mm ja 3000 x 1750 x 800/600 
mm. Valimon laitteet siirrettiin Heerlenin hiljakkoin Globe 
ryhmän Belfeld valimosta, joka suljettiin ja koko kaavaus-
linja on siten uusasennettu.

Metallgiesseri Giessen
Metallgiesseri Giessen sijaitsee Hollannissa aivan Saksan 
rajalla. Valimo on Hollannin suurin tuorehiekkavalimo, 
joka valaa alumiinia. Käytössä on automaattinen kaavaus-
linja. Asiakkaana on mm. autoteollisuus, joten sarjat ovat 
suuret. Keernaosasto on mittava, kuten myös malliosasto.  
SVY vieraili valimossa 1998 ja silloin todettiin, että vali-
mossa oli runsaasti itse kehitettyjä teknologioita.

Componenta Weert (www.componenta.com)
Componenta Weert on tuorehiekkavalimo, joka valmistaa 
yli 20 000 t/v harmaarautaa ja pallografi ittirautaa mm. ajo-
neuvoteollisuudelle. Valukappaleet ovat usein keernallisia, 
joten keernaosasto on suuri. Kaavauskehysten koko on 1250 
x 850 x 400/400 mm.  Valimolla on tehokas induktiouuni-
sulatus. Uunien koko on 8 t. Uuneihin on kytketty poikke-
uksellisen suuret tehot: kilowattiteho per kilo sulatettavaa 
rautaa on 1:1. Valimo on tunnettu tehokkaasta tuotannostaan, 
hyvästä työympäristöstään ja lukuisista innovaatioistaan.
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Risto ja Reino olivat asiamiestä vastassa eräänä kuulakkaa-
na lokakuun aamuna, kun asiamies saapui tutustumiskäyn-
nille.  Ja valimoonhan vieras aina ensin viedään, sehän on 
selvä ja sinne sitten mentiin. Isäntien opastuksella katsas-
tettiin kaavauskoneet, keernapaketit, sileäpintaiset ja ohut-
seinämäiset kuorikeernat ja tutustuttiin valmistettuihin va-
luihin. Mieleen jäi vaikutelma, että monet valimokoneet oli 
hankittu kansainvälisiltä koneenvalmistajilta, mutta kun 
niihin ei oltu aivan tyytyväisiä Lapuan Valimon tuotannos-
sa, niitä varsinkin Risto oli parannellut ja sittemmin oli 
Saksasta saakka toimittajatehtaan myynti-insinöörit tulleet 
niitä ihastelemaan ja ihmettelemään. Vanhempi veljeksistä, 
Risto siis, kertoi, että hän on suunnitellut ja rakentanut va-
limon tuotantolaitteisiin käytännössä kaiken säätöelektro-
niikan itse, esimerkiksi kaavauslinjan kaikki ohjauselektro-
niikka on Riston suunnittelemaa ja rakentamaa.

Valimon tuotantolaitteisto lyhyesti

• Sulatto; valimo tekee tällä hetkellä harmaarautaisia 
tuotteita ja sulatus tapahtuu yhdellä sähköuunilla, jolla 
saadaan noin 750 kg sulaa tunnissa.  Muut arvot ovat 500 
kW / 1000 Hz. Sulaton pääasiallinen raaka-aine on teräs-
palaromu. Yrityksellä oli kupoliuuni runsas sata vuotta 
käytössä, mutta vuonna 1998 siirryttiin sulattamaan säh-
köllä ja tämä merkitsi suurta parannusta myös valimon 
ympäristölle.  

• Kaavaus; Kaavauskone on Wagner Sinto HSP-1P ja 
siinä on vakioitu kehäkoko, joka on d 640 x 220/220. 
Kaavaushiekka on tuorehiekka. Konekaavaus toimii jatku-
vana ja kun on kiireisiä tilauksia ja kova kuorma päällä, 
se käy jopa 10…12 tuntia vuorokaudessa. 

• Valumallit; Valumallit voivat olla muovia tai metallia. 
Puutakin voidaan käyttää, mutta sitä ei tehdä useinkaan.  
Eri materiaalin yhdistelmät tuottavat usein kustannuste-
hokkaan ratkaisun.  Pääsääntöisesti valimon mallit ovat 
muovia ja ne tilataan ulkopuoliselta mallinvalmistajalta.

• Keernanvalmistus: Kuorikeernat tehdään kahdella 
automaattisella keernakoneella. Keernojen paistoaika 
vaihtelee parista minuutista viiteentoista minuuttiin.  Kuo-
rikeernoja on joskus sellaisenaankin myyty muille alan 
yrittäjille.

yritysesittely

Olavi Piha

Yritysesittely -juttusarjan aloitamme komeasti 
esittelemällä juurevat Niskasen veljekset Lapu-
alta, jossa he Kiviristintiellä pyörittävät rauta-
valimoansa.  Valimo tunnetaan nimellä Lapuan 
Valu, ja yrityksellä on yli satavuotiset perinteet. 
Kaikesta toiminnasta näkyy vuosikymmenien 
asiantuntemus, kokemus ja tarkoituksenmu-
kainen toiminta juuri näihin toimintaolosuhtei-
siin.  

Asiamiehellä oli kunnia käydä onnittelemassa 
veljeksiä pikkuisen etukäteen, täyttäväthän he 
muutaman kuukauden välein tämän lehden 
ilmestymisen aikoihin yhteensä 125 vuotta.

Veljekset Niskanen
täyttää 125 vuotta

Risto käynnistää maamoottoria.
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Jatkuu

• Tuotantoarvot; valimo käy tällä hetkellä pidennettyä 
yksivuoroa. Päivätuotanto vaihtelee varsin paljon tuottei-
den mukaan, mutta tyypillinen päivätuotanto on noin 3000 
kiloa puhdistettua valua.

• Työntekijät; Valimon työntekijämäärä vaihtelee, mutta 
tavanomainen työntekijämäärä on 14.  Risto kertoo, että 
hyviä työntekijöitä on ollut helppo saada Lapualta. Kaikki 
miehet on aina koulutettu itse ja paikan päällä valimossa. 
Ei siinä sen kummoisempia ”työhöntutustumiskursseja” 
ole käyty. Reinolta kuulen kummia; pisimpään Lapuan 
Valulla on oltu yli 40 vuotta työssä ja tälläkin hetkellä on 
heidän palveluksessa yli 30 vuotta olleita työntekijöitä.  
Tämä, jos mikä, kertoo ilman korulauseita ja juhlapuheita, 
minkälainen on yrityksen henkilöstöpolitiikka.

• Tuotteet ovat yksikeernaisia, monikeernaisia tai keer-
nattomia valutuoteita.  Yksittäiset sarjat ovat tyypillisesti 
muutamia satoja, mutta joissakin tapauksissa tuotetta 
saatetaan toimittaa kymmeniä tuhansia vuodessa.

• Asiakkaat ovat suomalaisia konepajoja, joiden tuotteet 
lähes aina menevät vientiin.  Lapuan Valu on vientitoimin-
nassa aktiivisesti mukana ja tuntee suurien laitevalmista-
jien hinta- ja tehokkuuspaineet oikein omakohteisesti. 
Mutta omatoimisella, aktiivisella ja kekseliäällä tavalla on 
tiukoistakin tilanteista selvitty.  Asiamiehen onkin mahdo-
ton kuvitella kehityskonsulttia tuon valimon lattialla te-
pastelemassa ja tekemässä parannusehdotuksia veljeksil-
le.

Veljekset eivät juuri titteleitä käytä, he tekevät tarpeen tullen 
molemmat yrityksen kaikkia töitä.  Mukana päivittäisessä 
toiminnassa on Riston vaimo Raija, joka pyörittää paperi-
hallintoa, jota kyllä yrittäjällä on aina riittämiin. Ja lisää 
lomakkeita keksitään jatkuvasti täytettäväksi. Risto vastaa 
yrityksen johdosta ja hallinnosta ja siinä ohella tuotantolait-
teiston kehittämisestä ja kunnossapidosta. Reino vastaa 
valimon tuotannon käytännön pyörittämisestä.

Sitten siirryimmekin Riston kotiin, joka samalla toimii 
valimon konttorina ja on valimon välittömässä läheisyydes-
sä. Osoitekin taitaa olla sama valimoon ja Ristolle, asiamies 
toteaa ja Risto myöntää, että niinpä on. Rakennuksen ym-
pärillä on laajat viljapellot, ja silmä kantaa tässä pohjanmaa-
laisessa maisemassa kilometrien päähän. Pellot ovat olleet 
poikien vanhempien viljelemiä kymmenet vuodet, mutta nyt 
ne on vuokrattu ulkopuoliselle.  Syksyisin talon ikkunasta 
edelleen voi nähdä viljan lainehtivan ja kypsyvän, josta 
Risto ja Raija erityisesti iloitsevat. Haastatteluosuutta pidet-
tiin Raija -rouvan tuodessa maistuvia nisuja pöytään kahvin 
seuraksi ja näin me jatkoimme jutustelua:

Kysymys: Kertoisitteko hieman yrityksenne historian alku-
hämäristä ja kuinka oikeastaan tämä yritys tuli juuri teidän 
isovanhempienne ja vanhempienne pyöritettäväksi?

Vastaus: Valimon alkuhistoria on vuosilukuineen hieman 
epäselvä. Isoisämme meni tähän yritykseen 1800 ja 1900 
luvun -vaihteessa. Hän oli teknillisen koulun käynyt am-
mattimies. Valimo siirrettiin jo vuonna 1909 nykyiselle 

paikalleen. Tässä vaiheessa isoisäni osti edelliseltä omista-
jalta yrityksen kokonaan itselleen ja johti kuolemaansa asti 
vuoteen 1934 yrityksen toimintaa. Hänen poikansa Kuller-
vo astui vaikeana pula-aikana remmiin ja johti sitä myös 
kuolemaansa asti, eli vuoteen 1964. Risto on ollut yrityksen 
johdossa siitä saakka. Jo vuonna 1965 olimme edistyksel-
lisiä ja keskityimme ”core businekseen”, siis valamiseen ja 
lopetimme yrityksen konepajatoiminnan. Keskittymisestä 
omaan erikoisosaamiseen tuli sitten 35 vuotta myöhemmin 
hyvin suosittu liikkeenjohtamisen trendi.

Kysymys: Tämä valimo varmaan oli kiehtova paikka pie-
nelle ja uteliaalle pojalle.  Muistatteko kommelluksia sattu-
neen lapsuudessanne valimossa.  Kuinka valimon viereen 
syntyminen on vaikuttanut elämäänne ja elämänne valintoi-
hin?

Vastaus: Oppihan sitä valurin ammatin jo alle kymmenvuo-
tiaana. Lapualla oli perinteenä keskustan poikajoukkojen 
väliset, aika ajoin rajutkin kylätappelut.  Silloin tällöin, ti-
lanteen mennessä vakavammaksi, tähän toimintaan tarvittiin 
halkojen ja pesäpallomailojen lisäksi muutakin ”kättä pi-
rempää”. Kansakoulussa käsityötunnilla Risto tekikin valu-
mallin nyrkkirautaa varten ja koulusta päästyään meni
valimoon harrastamaan käsikaavausta.  Valimon työmiehet 
sitten valoivat työaikana muotit.  Näin saatiin asearsenaalia 
lisää tulevia kohtaamisia varten.

Kysymys: Tullessamme tänne pihan poikki näin tuon iäkkään 
moottorin pihalla.  Mikä se on ja mikä on sen historia?

Vastaus: Yritys syntyi konepajaksi, jossa valimo oli välttä-
mätön paha konepajalle. Konepaja teki jo 1800 -luvulla 
erilaisia maatalouskoneita, saha- ja myllykoneita maakun-
taan. Noin vuonna 1912 alettiin valmistaa ”maamoottoreita”, 
joilla pyöritettiin esimerkiksi puimakonetta. Näitä valmis-
tettiin kaiken kaikkiaan muutamia kymmeniä. Yksi näistä 
koneista on palannut takaisin syntysijoilleen ja on tällä 
hetkellä tietämämme mukaan ainoa käyntikuntoinen Suo-
messa ja samalla koko maailmassa.  Kone on tekniikaltaan 
kaksitahtidiesel, jossa polttoaine syötetään paineilman 
avulla kuumapään kanteen. 

Kysymys: Sinä Ristohan toimit aikanaan SVY:n jäsenre-
kisterin perustajana, kun sitä laitettiin perinteisestä korttiar-
kistosta elektroniseen muotoon. Sait siitä myös yhdistyksen 
ansiomerkin yhdistyksemme 50 -vuotisjuhlassa Tampereel-
la.  Kuinka sinä sellaiseen hommaan päädyit?

Vastaus: Eräässä valimoyhdistyksen kokouksessa vuonna 
1982 valiteltiin rekisterin puutteita. Minä siinä yhteydessä 
ilmoitin, että minulla olisi mahdollisuus sitä pitää yllä. 
Kokousväkihän siitä kovasti ilahtui ja niinpä siinä sitten 
kävi, että ennen kuin pääsin tietoja koneeseen syöttämään, 
minun käytännössä täytyi tehdä se tietokone itse alusta 
saakka.  Olin kyllä harrastanut koko elämäni elektroniikkaa, 
mutta tämä homma lähti suurin piirtein siitä liikkeelle, että 
kun suomalaista kirjallisuutta ei ollut, hain alan kirjallisuut-
ta Akateemisesta Kirjakaupasta.  Kirjan antamien oppien 
mukaan sitten matkustin Helsinkiin komponentteja ostamaan 
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ja eikun rakentamaan tietokonetta.  Enpä osaa sanoa, kum-
pi otti kovemmalle, tietokoneen rakentaminen vai tietojen 
syöttäminen ja ylläpito.  Kyllä se työllistävä mutta myös 
opettava homma oli. Pidinkin SVY:n jäsenrekisteriä tällä 
koneella ajan tasalla 11 vuotta, jonka jälkeen maltoin antaa 
tehtävän Seppälän Karille.

Kysymys: Teidät, Risto ja Reino tunnetaan erikoisen ahke-
rina SVY:n tilaisuuksissa kulkijoina.  Milloin nämä ensim-
mäiset retket ja tapahtumat alkoivat ja mikä teidät saa aina 
lähtemään näihin tilaisuuksiin? Minkälaiset muistot jäävät 
mieleen?

Vastaus: Risto aloitti ulkomaiset retket vuoden 1968 GIFAn 
merkeissä, Sen jälkeen olemme pyrkineet mukaan aina kun 
on mahdollista. Mutta kun Reino tuli yhdistyksen jäsenek-
si vuonna 1970, hän on pitänyt yhtä hengästyttävää vauhtia.  
Kaikki ulkomaanmatkat ja kaikki vuosikokoukset on tullut 
sen jälkeen käytyä. Veljekset toteavat yhteisesti, että he ovat 
ihan oikeasti pystyneet kehittämään valimoa muualla näh-
tyjen oppien ja kuultujen vihjeiden mukaan.  Nämä tiedot 
he ovat sitten sopivasti soveltaneet oman valimonsa tuotan-
tolaitteistoon ja tuotesortimenttiin. He toteavat tyytyväisinä, 
että kyllä yhdistyksen matkoissa on heille ollut oikein hyvä 
hinta/hyöty -suhde. 

Kysymys: Asiamies kiittää Raija -rouvaa makoisista kah-
veista ja siinäpä oiva tilaisuus on jutella vähän tulevista 
syntymäpäivistä.  Veljekset saavuttavat kunnioitettavan 125 
vuoden iän yhteensä muutaman kuukauden välein.  Reino 
täyttää ensin loppuvuodesta 60 ja Risto heti perään vuoden 
2006 alussa 65 vuotta.  Kuinkas nyt näitä syntymäpäiviä 
vietetään täällä Lapualla ja Kiviristintiellä?    

Vastaus: Syntymäpäivät on vietetty kymmenen vuotta sitten. 
Eihän niitä nyt jatkuvasti ehdi viettää, töitä kun on myös 
tehtävä.

Asiamies tulkitsee veljesten vastauksen niin, että synttärei-
tä vietetään työn merkeissä ja onnittelee heitä lämpimästi 
omasta ja koko yhdistyksen jäsenistön puolesta.

Oikein paljon onnea merkkipäivienne johdosta, 
veljekset Niskanen! 

Veljekset Reino ja Risto valimossa.
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Toni Häkkinen 
Olen yksi niistä kansankynttilöistä, jotka jostain käsittämättömästä syystä haluavat laittaa 
itsensä nykynuorten eteen paasaamaan. Olen toiminut Tampereen ammattiopiston valu-
mallinvalmistuksen opettajana syksystä 2004 alkaen ja tarkoituksenani on päästää (lue: 
hellittää) Pohjalaisen Kari nauttimaan kokoaikaisesti eläkepäivistä vuoden 2006 aikana.

Aikaisemmin olen toiminut Metso-konsernissa, Baron Designissa, Artekno Metal-
lissa ja Mallikolmiossa. Kiitos kaikille työnantajille. Opiskelen tällä hetkellä työni ohes-
sa Tampereen ammattikorkeakoulussa insinööriksi. Insinöörintutkinnon jälkeen pitäisi 
vielä löytää aika pedagogisille opinnoille yliopistossa. 

Asun Lempäälässä avovaimon ja 11-vuotiaan kissan kanssa. Vapaa-aikaa ei nykyisin 
liikene, mutta periaatteessa kunnostan v. 1937 rakennettua hirsitaloa, ja vielä sillekin 
toiseksi on jäänyt vanhan pellinkiläis-mäntyveneen korjaus.

Valimoyhdistykselle tähän astisesta avusta suuri kiitos. Toiveenani on yritysten, 
yhdistyksen ja oppilaitosten yhteistyön kehittyminen jatkossakin. Hyvää joulua kaikille 
lukijoille, tasapuolisesti.

Jyrki Hänninen 
Hei, olen Jyrki Hänninen 39-vuotias tuotekehitysinsinööri Flextronics:lta. Olen erikoi-
tusnut alumiini painevalukomponenttien suunnitteluun ja –simulointiin. Simuloinnilla, 
jota jotkut myös insinööripornoksi kutsuvat, tarkoitan tässä muotin täyttymisen tutki-
mista ja –kehittämistä, missä olenkin varsinainen virtuoosi. 

Perheeseen kuuluvat vaimo Marit, tyttäret Mirja (11v.) ja Marie (9v.) sekä pojat 
Joakim (5v.) ja Jesper (2v.).

Harrastuksia: viikonloppukokki - täytyy olla aikaa kun valmistaa hyvän ruoan, 
kuvassa kokkaamassa Fuengirolassa viimetalvena, mökkeily Viitasaarella, moot-
toripyöräily Honda FireBlade:lla on myös yksi kesän ykköshommista. Round Table 32 
-Kokkola toiminta.

Jos sinulla on ongelmia valukappaleiden kanssa, niin ota yhteyttä katsotaan voinko 
auttaa.   

jyrki.hanninen@fi .fl extronics.com

Janne Peuraniemi 
Tervehdys Valimoviestin lukijoille. Olen 37-vuotias Teknillisen korkeakoulun Konepa-
jatekniikan laboratorion käyttöinsinööri. Perhettäkin on: vaimo ja 15-vuotias tytär sekä 
10-vuotias poika. Kotoisin olen Vammalasta, mistä on siirrytty Vantaan kautta Kirkko-
nummelle. Harrastuksiini on kuulunut viimeisen viiden vuoden ajan vaihtelevalla innos-
tuksella ja menestyksellä DI-tutkinnon suorittaminen, opintoviikkoja on noin 140. 

Kiinnostus valamiseen ja Valimotekniseen Yhdistykseen johtuu sivuaineopinnoista 
ja siitä, että olemme Valimotekniikan laboratorion kanssa ”kuin yhtä suurta perhettä” 
täällä Otaniemessä. Valaminen ja konepajatekniikka liittyvät kiinteästi toisiinsa, kun ei 
tuo ”valamalla valmiiksi” tunnu edelleenkään toteutuvan. Yhdistyksestä toivon löytävä-
ni uusia tuttuja ja törmääväni useammin vanhoihin tuttuihin.  

janne.peuraniemi@tkk.fi 

Kalevi Aaltonen 
Olen 52-vuotias Teknillisen korkeakoulun Konepajatekniikan professori Otaniemestä. 
Perheessämme on vaimo Sirpa ja pesästä omille teilleen karanneet jo miehenikään 
varttuneet pojat Teemu ja Anssi. Harrastukseni liittyvät työrientojen ja yhdistystoimin-
nan lisäksi valokuvaukseen, luontoon, kirjallisuuteen ja antiikin mytologiaan. Valimo-
teknisen yhdistyksen toiminnalta odotan hyviä yhteistyösuhteita ja vuorovaikutusta 
alan yritysten ja tutkimuslaitosten välillä. ”Valamalla valmis” sopii hyvin myös koneis-
tajan motoksi!

kalevi.aaltonen@tkk.fi 

uusia jäseniä

uusiin asemiin

DI Ilkka Manelius on nimitetty Keycast Oy, Raahen teräsvalimon 
tehtaanjohtajaksi. Diplomi-insinööri Manelius (51) toimi tätä 
ennen Keycast Kohlswa AB:n tehtaanjohtajana.
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in memoriam

Diplomi-ekonomi Carl-Mikael ’Cika’ Tengström s. 8.5.1926 
poistui keskuudestamme 18.10.2005.

Työelämässään Cika toimi sodanjälkeisistä ajoista alka-
en mukana Suomen teollisuuden raaka-ainehankinnoissa, 
aloittaen jo vuonna 1948 Oy Kolimport Ab:ssa. Tämän 
jälkeen hän työskenteli vuodesta 1949 aina vuoteen 1979 
saakka Oy Hyllos Ab:n toimitusjohtajana. Ennen, nykyään 
JP Ferroset Oy nimellä toimivan Oy Tengström-Trading Ab:
n perustamista, hän toimi kolme vuotta Sarviksella tuotan-
topäällikkönä. Työnteon hän lopetti Oy Tengström – Tra-
dingin toimitusjohtajana 70 vuoden iässä vuonna 1995.

 Cikan tuntevat muistavat hänet eloisana persoonana, 
hänen saapumisensa valimoon oli aina vähintäänkin viikon 
kohokohta. Saapuessaan myyntimatkoilleen hänellä oli 
tuliaisina joukko meheviä juttuja ja kaskuja, sekä tuhti 
annos uutuuksia ja uutta tietoa maailmalta.  Cikan teknisiä 
ansioita valimoalalla ei voida mitata ja listata diplomeilla 
eikä kunniakirjoilla, mutta hänen aikaansaannoksensa va-
limoteollisuuden raaka-ainehankkijana ovat korvaamatto-
mat.

Sain kunnian tuntea Cikan niin asiakkaana, työkaverina 
kuin perhetuttuna liki 20 vuotta. Tänä aikana opin tuntemaan 
hänet erittäin tarkkana ja asiansa osaavana yrittäjänä, jolle 
asiakas oli kultaakin arvokkaampi. Cika hoiti lupaamansa 
asiat aina loppuun asti asiakasta ajatellen.

Työkaverina ja opettajana hän oli vertaansa vailla, eten-

Carl-Mikael Tengström
kin ihmissuhdeasioissa, esimerkkinä asiakaskalenteri, johon 
kaikkien liiketuttujen merkkipäivät oli tarkoin kirjattu ja ne 
myös huomioitiin. 

Monet muistavat Cikan liikematkoilta sekä yhteisistä 
tapaamisista tunnelmanluojana ja hauskuuttajana.  Valimo-
miespäivillä, hänen upeat näyttelijänlahjansa tulivat usein 
esiin kaskujen lomassa.  Suomen Valimotekninen Yhdistys 
ry myönsi hänelle ansiomerkin 50 -vuotisjuhlassaan vuonna 
1997 erityisistä ansioista yhdistyksen hengen luojana.

Cika teki mittavan elämäntyön myös työelämän ulkopuo-
lella toimien mm Akademiska Sångföreningen useissa eri 
luottamustehtävissä usean kymmenen vuoden ajan. Harras-
tuksiin kuului olennaisesti myös Lions Club toiminta sekä 
viimeisinä vuosina myös politiikka, hän toimi Svenska 
Folkspartietin osaston puheenjohtajana Tuusulassa. Myös 
näytteleminen ja teatteri olivat lähellä hänen sydäntään.

Tunnollisena ihmisenä Cika hoiti luottamustoimensa 
esimerkillisesti, tunnustuksena mm. Lionsin myöntämä 25 
v 100 % tunnustus, eli läsnä kaikissa kokouksissa 25:n 
vuoden aikana.

Cikaa jäivät kaipaamaan omaiset, jotka olivat hänelle 
kaikki kaikessa, sekä suuri joukko ystäviä valimoteollisuu-
dessa ja sen ulkopuolella.

Jari Paulasuo   



26 VALIMOVIESTI 4 • 2005

Poimintoja 
Giesserei-lehdestä 
30. jakso   

 Paavo Tennilä 

maailmalta

Kestävä kehitys 
valimoteollisuudessa

Dipl.ins. Andreas Hecker, Georg Fi-
scher GmbH:n Mettmanin valimon 
toimitusjohtaja kirjoitti otsikkoaihees-
ta Giesserei-lehden numerossa 8/2005 
mm. seuraavaa:

Käsitteellä kestävä kehitys ja sen 
englanninkielisellä vastineella  Sustai-
nable Development on ollut  pysyvä 
jalansija saksalaisessa kielenkäytössä 
90-luvun alusta lähtien. Näin on, vaik-
ka vain harvat tietävät mitä se oikeas-
taan merkitsee ja mistä se on lähtöisin. 
Käsite sai alkunsa metsänhoidosta. 
Vuoden 1700 tienoilla Saksin maakun-
nan Freiburgissa vaikuttanut ylivuori-
päällikkö Hans Carl von Carlowitz 
totesi, että hopeanvalmistuksen tarvit-
semasta puusta oli pulaa. Puuraaka-
aineen saannin varmistamiseksi puuta 
piti hakata vain se määrä, mikä voitiin 
saada takaisin metsänviljelyllä. Tähän 
päivään mennessä paikallisesta tilan-
teesta syntynyt kestävän kehityksen 
tarve on levinnyt maailmanlaajuiseksi.

Kestävän kehityksen komponenteik-
si mainitaan englanninkieliset sanat 
people, planet and prosperity. Sana 
people tarkoittaa sosiaalista vastuuta, 
planet ekologista vastuuta ja prosperi-
ty taloudellista vastuuta. Meillä on 
sosiaalinen vastuu lapsiamme ja jälki-
polvia kohtaan. Tämä näkökohta on 
erittäin tärkeä kun otetaan huomioon 
kansalaisten suuren osan lisääntyvä 
individualismi. Yhteiskunnan perusasi-
oita ovat arvot ja kulttuuri.

Ekologinen vastuu koskee resurssi-
en käyttöä. Uudistumattomien luon-

nonvarojen säästäminen on meille it-
sestään selvää jo pelkästään tunnetun 
niukkuuden ja kallistumisen vuoksi. 
Tämän valimot tuntevat kipeästi mm. 
romun ja koksin kohdalla.

Taloudellinen vastuu on perusedel-
lytys sille, että ihmisille voidaan antaa 
työtä ja leipää. 

Jatkuvuus ja kasvu ovat jokaisen 
kansantalouden elinehto. Hyvinvointia 
luovaan kansantalouteen kuuluvat 
hyvin toimivat yritykset, jotka kykene-
vät vastaamaan markkinoiden haastei-
siin sekä lyhyellä että pitkällä aikavä-
lillä. Tämän päämäärän saavuttamisek-
si voidaan myös kestävää kehitystä 
pitää ohjenuorana. Bruntlandin raport-
tina tunnetun asiakirjan mukaan kehi-
tystä voidaan pitää kestävänä jos se 
vastaa nykyisen sukupolven tarpeita 
vaarantamatta tulevien sukupolvien 
mahdollisuuksia tyydyttää tarpeensa ja 
valita elämäntapansa.

Myös valimoteollisuudelle kestävä 
kehitys on elintärkeää. Se antaa mah-
dollisuuden löytää ratkaisuja, joihin ei 
ehkä muuten ryhdyttäisi. Pula voi toi-
mia uusien ideoiden, innovaatioiden ja 
luovuuden pontimena. Nykyisyyden 
hallitseminen, tulevaisuuden havaitse-
minen ja siten talouden myrskyjen 
torjuminen voi johtaa päätöksiin, joiden 
hyötyä ei aina voida lyhyellä aikavä-
lillä todeta.

Georg Fischerin vuosikertomus 
osoittaa yrityksen sitoutumisen kestä-
vään kehitykseen. Konsernin politiik-
kaan on jo kauan kuulunut oma ympä-
ristökertomus. Sosiaalipolitiikasta on 
suunnitteilla vastaava julkaisu. Georg 
Fischerin kestävän kehityksen kerto-
mus dokumentoi konsernin ja sen 
kolmen yritysryhmän toimenpiteet 

ympäristövastuun, henkilöstövastuun 
ja yritysvastuun alueilla.

Mikro-osia 
tarkkuusvalulla

Gundi Baumeister, Robert Ruprecht ja 
Jürgen Hausselt, Institut für Material-
forschung, Karlsruhe, kertoivat Gies-
serei-lehden numerossa 8/2995 otsik-
koaiheesta mm. seuraavaa:

Mikro-osia, kuva 1, tarvitaan nykyi-
sin mm. kännyköissä, kannettavissa 
tietokoneissa sekä autojen turvatyy-
nyissä ja navigointilaitteissa. Mikro-
osia valmistetaan tarkkuusvaluna va-
hamenetelmällä, kuva 2. Valua varten 
muotit kiinnitetään pyörityslaitteeseen, 
jossa keskipakovoima auttaa muottien 
täyttymistä. Karlsruhen ja Freibergin 
yliopistojen piirissä on käynnissä tut-
kimusohjelma ”Mikro-osien kehittä-
minen, tuottaminen ja laadunvarmis-
tus.” Ohjelma käsittää peräti 17 osa-
projektia. 

Eräät kultaseokset soveltuvat hyvin 
mikro-osien valmistukseen. Niillä on 
melko matalat valulämpötilat. Niiden 
korroosio-ominaisuudet ovat hyvät 
eivätkä ne pyri hapettumaan valupro-
sessin yhteydessä. Mikro-osia valetaan 
myös pronsseista. Niillä on hyvät liu-
kuominaisuudet. Tutkimushankkee-
seen valittiin kultaseos Stabilor G, joka 
on tunnettu hammastekniikasta. Toise-
na tutkimuskohteena on alumiiniprons-
si.  Alumiinipronssiin muodostuu ohut 
oksidikerros, joka suojaa korroosiolta. 
Alumiinipronssi antaa myös kiiltäviä 
metallipintoja ilman erilliskäsittelyjä. 
Näiden kahden metalliseoksen kemi-
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alliset koostumukset ja mekaaniset 
ominaisuudet käyvät ilmi taulukoista 1 
ja 2.

Mikro-osia valettaessa muottien 
moitteeton täyttyminen varmistetaan 
keraamisen muotin esikuumennuksella 
ja keskipakovoiman avulla saatavalla 
paineella. Valukanavien ollessa hyvin 
ohuita ovat juoksumatkat lyhyitä. Sta-
bilor G-seoksilla päästään 6 mm juok-
sumatkoihin halkaisijaltaan 0,1 mm:n 
valukanavissa muotin lämpötilan olles-
sa 700 ºC ja paineen ollessa noin 4 
baaria. Alumiinipronssilla päästään 
vain 2 mm juoksumatkoihin, vaikka 
muotin lämpötila nostetaan 1 000 ºC:
hen ja paine 25 baariin.

Keraamisen muottimateriaalin 
raekoolla on huomattava vaikutus va-
lettujen kappaleiden pinnankarheuteen. 
Hienoin pinnankarheus saavutettiin 
koemassalla, jonka keskiraekoko oli 
vain 6 μm.

Saksan rauta- ja 
teräsvalimoiden 
tuotanto 
ennätyslukemissa
Giesserei-lehden numerossa 8/2005 
kerrottiin, että Saksan rauta- ja teräs-
valimot olivat rikkoneet ennätyksiä 
vuonna 2004. Rauta- ja teräsvalun 
tuotanto nousi 4,0 miljoonaan tonniin. 
Kasvua oli edellisestä vuodesta 6 %. 

Taulukko 1. 
Stabilor G -kultaseoksen kemiallinen koostumus sekä mekaaniset omi-
naisuudet  

Kemiallinen koostumus massaprosentteina

Au     Ag      Cu      Pd     Zn     Pt     Ir 
58,0   23,3    12,0    5,5    1,0    0,1    0,1

Mekaaniset ominaisuudet

0,2 %  myötölujuus  Murtolujuus   Kovuus   Venymä   Käsittelytila
       R

p0,2
 MPa          R

m
 MPa          HV5            %

        400               510             170           33      sammu-
tettuna

Taulukko 2. 
Alumiinipronssin kemiallinen koostumus sekä mekaaniset ominaisuudet

Kemiallinen koostumus massaprosentteina

Cu         Al            Ni           Fe
76   8,5-11,0   4,0-6,5    3,5-5,5

Mekaaniset ominaisuudet

0,2 % myötölujuus   Murtolujuus   Kovuus    Venymä
     R

p0,2
 MPa            R

m
 MPa         HV5            %

     270-300            600-700      140-160   12-14 

Kuva 1. Tarkkuusvaluna valmist-
ettu mikrohammaspyörä.

Kuva 2. Mikrovaluprosessin periaate. 

Autoteollisuudelle toimitettiin 2,2 
miljoonaa tonnia, mikä oli 9,4 % enem-
män kuin vuonna 2003. Koneenraken-
nukselle toimitettu määrä oli 0,9 mil-
joonaa tonnia, vähennystä edellisvuo-
desta 1,8 %. Rakennus- ja muu teolli-
suus ottivat myös 0,9 miljoonaa tonnia, 
mutta se oli 0,4 % enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin.

Rauta- ja teräsvalua vietiin Saksas-
ta 1,2 miljoonaa tonnia lisäyksen olles-
sa 3,4 %. Vienti ulkomaiseen autoteol-
lisuuteen lisääntyi eniten, 9,2 %. Vali-

moiden tilauskanta oli vuoden vaih-
teessa 1,2 miljoonaa tonnia, mikä oli 
5,7 % enemmän kuin vuoden 2003 
lopussa.

Kustannusten nousu oli vuonna 2004 
valitettavasti myös ennätyksellistä. 
Sähköenergia kallistui 20%. Raakarau-
dan ja koksin hinnat nousivat noin 60 
%, romun hinta 100 %, mutta esim. 
ferromolybdeenin hinta jopa 500 %. 
Saksassa käytössä olevaa materiaalien 
kallistumislisää, Materialteuerungs-
zuschlag, MTZ jouduttiin tarkistamaan 
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jopa kuukausittain. Lisäsi hinnoista neuvoteltiin asiakkaiden 
kanssa vedoten ns. laaduntasauskustannuksiin, Qualitätsa-
usgleichkosten, joilla tarkoitetaan sitä, että huonontuneet 
raaka-aineet johtavat lisäkustannuksiin.

Uusi magnesium-
nauhan valmistustapa

Magnesiumnauhaa on Giesserei-lehden numero 8:n mukaan 
valmistettu tähän saakka yleensä 120 mm paksuisista teel-
mistä. Teelmien valun yhteydessä esiintyi usein huokoisuut-
ta, minkä vuoksi vain osa teelmistä voitiin hyväksyä jatko-
käsittelyyn. Teelmiä valssattiin sitten jopa 15 vaiheessa, 
jotta saatiin aikaan 2 mm paksuista nauhaa. Valssatessa 
syntyi usein myös reunarepeämiä, jolloin reunoja oli suo-
ristettava.

Uudessa valu- ja valssausmenetelmässä valmistetaan 5-6 
mm paksuista magnesiumnauhaa yhdessä työvaiheessa 
suoraan sulasta seoksesta. Lähtöaineena ovat 8 kg:n mas-
saiset harkot. Koelaitos tuottaa suojakaasussa 700 kg mag-
nesiumseosta tunnissa. 

Uuden menetelmän ovat kehittäneet Magnesium Fla-
chprodukte GmbH yhdessä Freibergin vuoriakatemian 
kanssa.

Katalysaattorin
talteenotto Cold-Box-menetelmässä

Tohtori Jürgen Zimmermann Aalenista kertoi Giesserei-
lehden numerossa 8/2005 otsikkoaiheesta mm. seuraavaa:

Uusi katalysaattorin talteenottomenetelmä perustuu sii-
hen, että keernalaatikko yhdistetään suoraan huuhtelukaasun 
imujärjestelmään. Täten estetään katalysaattorin sekoittu-
minen ympäröivään ilmaan. Patentoidun menetelmän loh-
kokaavio on kuvassa 3. Keernalaatikosta tuleva huuhtelu-
kaasu johdetaan kylmäkoukkuun. Liuoteaineet ja muut 
epäpuhtaudet kondensoituvat siinä. Seuraavassa vaiheessa 
esipuhdistetusta huuhtelukaasusta erotetaan katalysaattori 
adsorboimalla. Huuhtelukaasu poistuu puhdistuslaitteesta 
kuumennuslaitteen ja kompressorin kautta. Kompressori 
tuottaa kaasutukseen ja huuhtomiseen tarvittavan paineen. 
Tavanomaista paineilmaa ei tarvita.

Koko järjestelmä on hermeettisesti suljettu. Se on avoin-
na vain silloin, kun keerna irrotetaan keernalaatikosta. 
Tällöin venttiilit sulkevat kaikki johtimet automaattisesti. 
Kylmäloukkuja liuoteaineen kondensoimiseksi on kahdet 
rinnakkain, samoin adsorbointilaitteita. Näiden toimilaittei-
den regenererointi on mahdollista prosessia keskeyttämättä 
lämmön aikaansaaman desorption avulla.

Kiertokaasupuhallin huolehtii regeneroitavan adsorptio-
laitteen huuhtelusta, kuva 4. Kantajakaasu johdetaan kuu-
mentimen kautta laitteeseen. Vapautuva kaasumainen kata-
lysaattori johdetaan kylmäloukkuun, jossa se kondensoituu 
alle –40 oC. Sieltä se johdetaan keernatykin katalysaattori-
säiliöön. 

Kuva 5 esittää katalysaattorin talteenottolaitteen raken-

Kuva 3. Katalysaattorin talteenottojärjestelmä Cold-Box-mene-
telmää varten.

Kuva 4. Katalysaattorin talteenottojärjestelmä Cold-Box-
menetelmää varten. Desorptio-osan lohkokaavio.

Kuva 5. Katalysaattorin talteenottolaitteisto Cold-Box-mene-
telmää varten.

netta. Laite, jonka leveys, pituus ja korkeus ovat 2,5 x 3,7 
x 1,9 m riittää viiden 60 l Cold-Box -keernatykin tarpeisiin. 
Kompakti laite voidaan helposti sovittaa käytettävissä oleviin 
tiloihin.

Katalysaattorin talteenottomenetelmällä saavutetaan mm. 
seuraavia etuja:

– Emissioita ei synny hermeettisesti suljetun rakenteen 
ansiosta,

– Poistokaasut puhdistuvat ilman kemikaaleja ja vettä,
– Hyvä katalysaattorin palautusprosentti,
– Prosessin energiatalous on hyvä, 
– Laite tarvitsee vain sähkövirtakytkennän,
– Adsorptiolaitteiden aktiivihiilipanokset kestävät 12-18 

kuukautta.
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Tuhti tietopaketti 
DIN- standardeista, 
kansainvälisistä standardeista sekä 
erilaisista teknisistä määräyksistä

Giesserei-lehden numerossa 8/2005 kerrottiin, että Beuth 
Verlag GmbH on julkaisut otsikkoasioita käsittelevän teos-
sarjan kirjoina, CD:inä ja myös verkkoversiona nimellä 
”DIN-Katalog für technische Regeln 2005” (Teknisten 
määräysten DIN-luettelo 2005),   kuva 6.

Sarjan ensimmäinen osa sisältää tärkeimmät Saksassa 
voimassa olevat standardit ja määräykset. Sarjan toinen osa 
sisältää yli 38 000 kansainvälistä voimassa olevaa doku-
menttia. Sarjan kolmas osa sisältää täydelliset englannin-
kieliset käännökset DIN-, DIN-EN - ja DIN-ISO -standar-
deista, yhteensä 18 500 dokumenttia. Sarjan ensimmäinen 
ja toinen osa ovat saatavissa myös CD:inä. 

Sarjan osa 1 
käsittää 1614 sivua A4 ja se maksaa 230 euroa.
Sarjan osa 2 
käsittää 710 sivua  A4 ja se maksaa 139 euroa.
Sarjan osa 3 
käsittää 472 sivua A4 ja se maksaa 46 euroa.
CD-versio maksaa 475 euroa ja verkkoversio 1665 euroa.

Lisätietoja:

Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin
Puh. (030) 26 01 22 60 
Fax –12 60, www.beuth.de 

Autojen pyöräntukiosia 
vastapainekokillivalulla

Tri-ins. Lars Würkel ja tri-ins. Thomas Zeugner KSM Cas-
tings GmbH:sta kertoivat Giesserei-lehden numerossa 9/2005 
otsikkoaiheesta mm. seuraavaa:   

Alumiinista valettuja autojen pyöräntukiosia ryhdyttiin 
ensimmäiseksi käyttämään luksusautoissa. Nykyisin jouk-
koon ovat liittyneet mm. VW Polo ja Golf sekä BMW:n 
500-sarja. KSM Castings on valanut autonosia alumiinise-
oksista jo useita vuosia paine-, kokilli- ja hiekkavaluna. 
Nämä valumenetelmät eivät enää ole täysin riittäneet täyt-
tämään kasvavia lujuusvaatimuksia. 

Tehdyissä tutkimuksissa ja kokeissa vastapainekokilli-
valu, jota nykyisin Saksassakin kutsutaan englanninkieli-
sellä lyhennenimellä CPC-menetelmäksi, on osoittautunut 
niin teknisesti kuin taloudellisestikin sopivaksi valinnaksi. 
KSM Castings valaa nyt tällä menetelmällä mm. taka-akse-
lin pyöränkannattimia ja etuakselin kääntölaakereita. Näil-
tä rakenneosilta vaaditaan etenkin seuraavaa:

– Jousittamattomien osien vähäinen massa, polttoaineen 

Kuva 6. Teknisten määräysten DIN-luettelo.

kulutuksen ja päästöjen vähentäminen, ohjausdynamiikan 
ja ajomukavuuden parantaminen, 

– Valmistuskustannusten ja tuotehinnan alentaminen,
– Hyvät lujuudet yhdistyneenä suureen venymään – mit-

kä merkitsevät varmuutta mm. onnettomuustapauksissa.
CPC-menetelmän etuja muihin valutapoihin verrattuna 

ovat mm. seuraavat:
– Lyhyet tahtiajat,
– Korkea automaatioaste, käyttöhenkilöstön vaikutus 

tuotteeseen vähäinen,
– Yksinkertainen laitteisto, helppo sovellettavuus entisiin 

tuotantolinjoihin,
– Hyvä metallin saanto pienin kiertoromun osuuksin.

CPC-menetelmässä käytetään vaakasuoraan jaettuja metal-
limuotteja (kokilleja). Kokillimuotti sijoitetaan uunin ylä-
puolelle. Keraaminen putki johtaa sulaa metallia uunin 
upokkaasta kokillimuottiin, kuva 7. Kokillimuotti on yhdis-
tetty painesäiliöön. Valujakson alussa sekä valukammiossa 
että uunitilassa on sama paine, joka voi olla välillä 0-6 
baaria. Muotin täyttyminen tapahtuu siten, että uunitilan 
paine säädetään 300 – 1 000 millibaaria  korkeammaksi kuin 
valukammion paine. Muotin täytyttyä valukammion vasta-
paine poistetaan, jotta uunitilan paine auttaa sulan metallin 
syöttöä jähmettyvään valuosaan. Prosessin tahtiaika on 140 
– 210 sekuntia. Usein käytetään nelipesäisiä muotteja.

CPC-menetelmässä sula metalli virtaa muottiin pyörteet-
tömästi. Tämä ehkäisee hapettumista ja sulautumavikoja. 
Metallin ollessa paineen alaisena koko valutapahtuman ajan 
estyy siihen liuenneen vedyn erkautuminen huokosiksi. 
Uunitilan paine auttaa metallin syöttämistä. Kolmen baarin 
paine antaa saman syöttötuloksen kuin 11 metrin korkuinen 
avosyöttökupu. Syötön helppouden ansiosta sulan metallin 
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saanto kohoaa yli 95 prosenttiin. CPC-menetelmällä saa-
vutetaan huomattavasti paremmat lujuusominaisuudet kuin 
tavanomaisella kokillivalulla, kuva 8.

KMS Casting GmbH:ssa ryhdyttiin vuoden 2004 kesäl-
lä valamaan CPC-menetelmällä VW Passatin taka-akselin 
pyöränkannattimia, kuva 9. Tämä oli uutta koko maailmas-
sa. Valinta tehtiin yhdessä asiakkaan kanssa useiden valu- ja 
taontamenetelmien välillä.

Passatin varmuusosina valuille tehdään 100 –prosenttinen 
läpivalaisutarkastus. Kaksivaiheisen T6-lämpökäsittelyn 
jälkeen tehdään vielä tunkeumanestetarkastus pintavikojen 
toteamiseksi. 

Tuulivoimaloiden kasvu 
antaa haasteita 
valimoteollisuudelle

Dipl.ins. Herbert Werner ja dipl.ins. Werner Sonntag Meus-
elwitz Guss Eisengiessereista kertoivat otsikkoaineesta 
Giesserei-lehden numerossa 9 /2005 mm. seuraavaa:

Saksan liittopäivät hyväksyivät kesällä 2004 suunnitel-
man, jonka mukaan uudistuvin luonnonvaroin kehitettävän 
sähköenergian osuuden pitäisi nousta 12,5 prosenttiin vuo-
teen 2010 mennessä ja 20 prosenttiin vuoteen 2020 men-
nessä. Saksassa tuotetaan nyt tuulivoimaloissa 1 700 MW:
n teho. Se merkitsee yli 5 prosentin osuutta maan sähkön-

Kuva 7. Vastapainekokillivalun periaate, 
A) ulostyöntölevy ja –sylinteri, 
B) ulostyönnin,      
C) valukammio, jossa säädettävä paine, 
D) kokilli, 
E) sulatuskammio, jossa säädettävä paine, 
F) imuputki, 
G) sula, 
H) upokas, 
I) kuumennuskela.

Kuva 8. Tavanomaisella kokillivalulla saavutettavat ominaisuu-
det, vasemmat pylväät, verrattuina vastapainekokillivalulla saa-
taviin arvoihin, oikeat pylväät, alumiiniseoksilla AlSi7Mg. 

Kuva 9. Vastapainekokillivalulla valmistettu VW Passatin 
pyöränkannatin.
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tuotannosta. Saksa on tässä edelläkävijä sekä EU:ssa että 
myös koko maailmassa. EU on asettanut tavoitteeksi uusiu-
tuvin energiavaroin kehitettävän energian osuuden nosta-
misen 12 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä. Tuulivoiman 
osuus tästä lienee noin 50 %. 

Ennusteiden mukaan Euroopassa tullaan asentamaan 
vuosittain tuulivoimaa noin 6 000 MW, siitä Saksassa noin 
2 000 MW. Vuosien 2005 ja 2008 välillä ennustetaan tuuli-
voiman lisäykseksi maailmassa 40 000 MW, josta offshore-
voimaloiden osuus olisi 30 %. Tämän ennusteen mukaan 
ferriittisen GJS-valuraudan tarve tulee kaksinkertaistumaan 
noin 200 000 tonniin vuodessa. 

Vuoteen 2000 mennessä Saksassa otettiin käyttöön etu-
päässä 600 kW – 1,5 MW:n tuulivoimaloita. Vuosien 2000 
– 2004 aikana asennettiin pääasiassa 1,8 – 2,5 MW:n tuuli-
voimaloita. Nyt on rakenteilla 5 MW:n offshore-voimaloita. 
Valun tarve kasvaa asennettua kW-tehoa kohti jopa 31,5 
kiloon, kuten kuva 10 osoittaa. Yksittäisten GJS-valujen 
massat nousevat 5 MW:n voimaloissa 50 tonniin. Suurim-
pien lajista EN-GJS-400-18U-LT valettujen komponenttien 
seinämänpaksuudet ovat jopa 300 mm. Kuvassa 11 esitetyn 
tuulivoimalakomponentin teknisiä tietoja ei Giesserei-lehden 
artikkelissa valitettavasti kerrottu.Kuva 10. Yhden kilowatin tehoa kohden tarvittava valun määrä 

eri kokoisissa tuulivoimaloissa. (WEA = Windenergieanlage = 
tuulivoimalaitos)

Kuva 11. Tuulivoimaloiden kokojen kasvaessa suurenevat myös niiden valuosat. Jatkuu
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Bugatti liittyy 
tuhannen hevosvoiman kerhoon

Giesserei-lehden numerossa 10/2005 kerrottiin, että Bugat-
ti Automobiles S.A.S. on julkistanut uuden superautonsa 
Bugatti Veyron 16.4:n, kuva 12. Sen 16-sylinterisen moot-
torin teho on 1001 hv, kuva 13, eli samaa luokkaa kuin 
16-sylinterisessä Cadillacin prototyyppimoottorissa, josta 
kerrottiin Valimoviestin numeron 2/2004 Giesserei-poimin-
noissa. Uuden moottorin sylinteritilavuus on 8 litraa. Siitä 
otetaan siis tilavuuteen nähden huomattavasti enemmän 
tehoa kuin Calillacin protosta, jonka tilavuus on 13,6 litraa. 
Uuden Bugatti Veyron 16.4:n huippunopeus on 407,5 km/h 
ja kiihtyvyys nollasta sataan 2,5 sekuntia. Superauton val-
mistusmäärä on kuulemma päätetty rajoittaa kolmeen sataan. 
Bugatti Automobiles S.A.S. on nykyisin Volkswagenin 
omistuksessa. VW:ssä kutsutaan uuden Bugattin valmista-
mista vuosisadan projektiksi.

Pikavalmistusmenetelmät 
leviävät suuriinkin valuihin

Giesserei-lehden numerossa kerrottiin, että MAN B&W AG 
on ottanut käyttöön uuden hartsihiekkamuottien pikaval-
mistusmenetelmän suurten dieselmoottoreiden osien valus-
sa.

MAN B&W Diesel AG valaa 250 henkilön voimin 2 000 
tonnia GJL- ja GJS-valua kuukaudessa. Suurimpien moot-
torinrunkojen massat ulottuvat 90 tonniin saakka. Tavan-
omaisten sarjatuotantovalujen toimitusaika on 8-12 viikkoa. 
Tätä pidetään liian pitkänä proto- ja yksittäisvaluissa. Vaa-
timukseksi on esitetty 2 viikon toimitusaika mallin valmis-
tus mukaan luettuna. Moottorivaluissa on valumallin val-
mistus aikaa vaativa työvaihe. Noin 2,1 tonnin massaisen 
tyypin 58/64 sylinterilohkon mallin valmistus keernalaatik-

Kuva 12. Uusi superauto Bugatti Veyron 16.4, jonka huippunopeus on 407,5 km/h.

Kuva 13. Bugatti Veyron 16.4:n moottori, jonka teho on 1001 
hv.

Kuva 14. Hartsiruiskutusmenetelmällä valmistettu hartsihiek-
kamuotin puolikas.
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koineen kestää tavallisesti 10-12 viikkoa.      
MAN käyttää nopeissa toimituksissa alihankkijana Vo-

xeljet Technology GmbH:ta, joka on erikoistunut pikaval-
mistusmenetelmiin. Yrityksellä on mm. kaksi hartsimuottien 
Generis-Sand-pikavalmistuskonetta, joissa pystytään val-
mistamaan 1,5 x 0,75 x 0,7 m kokoisia kylmähartsimuotin 
osia tai keernoja hartsiruiskutusmenetelmällä. Samaan tapaan 
kuin mm. selektiivisessä lasersintrauksessa, muotin tai sen 
osan valmistus tapahtuu kerroksittain. Lasersintrauksessa 
hartsihiekan kovettaminen tapahtuu laserkuumennuksella. 
Hartsiruiskutusmenetelmässä levitetään työskentelypinnal-
le 0,25-0,4 paksuinen kerros hiekkaa, johon on sekoitettu 
hartsihiekan kovete. Kylmähartsi ruiskutetaan suurella 
paineella hiekkakerroksen halutuille kohdille CAD-aineiston 
ohjauksella. 

Kuva 14 esittää hartsihiekkamuotin puolikasta, jonka 
mitat ovat 1460 x 741 x 600 mm. Tällaisen puolikkaan teko 
kesti 28 tuntia. Kuva 15 esittää hartsiruiskutusmenetelmäl-
lä valmistettuun muottiin valettua dieselmoottorin sylinte-
rinpäätä, jonka massa on 2,1 tonnia. Se on valettu pallogra-
fi ittiraudasta EN-GJS 400-15 lämpötilassa 1 360 ºC. Tämän 
tyyppisen uuden sylinterinpään ensimmäisen valun toimi-
tusaika oli yhteensä alle kaksi viikkoa.     

Kuva 15. Dieselmoottorin sylinterinpää, massa 2 100 kg, joka on 
valettu hartsiruiskutusmenetelmällä valmistettuun muottiin.

Teknologiateollisuus ry, Lämpökäsittelyn toimialaryhmä 
julkaisi jo 1990 -luvulla CD-romin terästen lämpökäsitte-
lystä. Nyt tästä teoksesta on ilmestynyt täysin uudistettu 
laitos. 

Julkaisussa on yhdeksän jaksoa ja niissä kussakin 4-9 
alakohtaa. 

Jaksot ovat seuraavat: Perusteet, Hehkutus, Karkaisu, 
Hiiletys, Typetys, Laatu, Turvallisuus, Teräkset sekä Info. 
Info-jakso sisältää seuraavat alakohdat: Lämpökäsittelyn 
toimialaryhmä, Lämpökäsittelyoppi, Alihankintatiedot, 
Sanasto, Teknologiateollisuus sekä Copyright.

CD-rom esittää asiat hyvin tiiviissä ja selkeässä muodos-
sa. Siinä käytetään hyväksi kaikkia audiovisuaalisia keino-
ja. Kussakin kuvaruudussa on lyhyitä parin lauseen teksti-
osuuksia, jotka on numeroitu esim. 1 / 4. Niitä on helppo 
selata. Kirjamaisen tekstin lukeminen kuvaruudulta ei tun-
netusti ole miellyttävää. Kuvien, kuva-animaatioiden sekä 
videoiden käyttö havainnollistaa annettavaa infoa. Terästen 
ominaisuuksien ja hilamuotojen väliset riippuvuudet on 
esitetty selkeällä tavalla. Äänitehosteita on sopivasti, mutta 
niille ei ole annettu pääosaa, kuten esim. TV-lähetyksissä 
on joskus valitettavasti laita. Uusi cd-rom on vanhan kan-
sanvalistajan mielestä todella hintansa arvoinen.                                                         

Pientä huomautettavaakin toki löytyy. Raudan hilamuoto-
jen nimissä käytetään sanoja ”tilakeskeinen kuutiohila” ja 
”pintakeskeinen kuutiohila”. Oikeat suomenkieliset termit, 
jotka olemme saaneet perintönä suomalaisen metalliopin 
perusteiden luojalta, professori Heikki Malakias Miekk-

Terästen lämpökäsittelyt 2005 
CD-rom

Paavo Tennilä

ojalta ovat ”tilakeskinen kuutiohila” ja ”pintakeskinen 
kuutiohila”.

Cd-romin hinta on 25 EUR ja jäsenhinta 21,25 EUR. 
Jäsenhinta koskee Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksiä 
sekä oppilaitosten yksittäiskappaleita. Yli kymmenen kap-
paleen tilauksista myöntää teoksen markkinoija Teknologi-
ainfo Teknova Oy tuntuvan oppilaitosalennuksen. Lisätie-
toja antaa Mika Vartiainen, teknologiateollisuus ry. 
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B-Cast Oy

Beijer G&L Oy

Bet-Ker Oy

Calderys Finland Oy

Convia Oy

Diaco Oy

Erikoisvalu H. Laakso Oy

Ferral Group Oy

Ferroset Oy

Fortum Oy

Harjavallan Valu Oy

Improlity Oy

Keycast Oy

Konepaja Häkkinen Oy

Kuusakoski Oy

Lapuan Valu

Line-Ma Oy Ab & Foseco AB

Lux Oy AB

Mallikolmio Gustafsson & Kumpp.

Hyvää joulua Valimoviestin
lukijoille toivottavat
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Malliveistämö Hakkarainen Oy

Malliveistämö Karttunen Oy

Meca-Trade Oy

Oras Oy

Patentti- ja rekisterihallitus

Peiron Oy

Rannan Teollisuuskone Oy

Simtech Oy

SP-Minerals Oy

Stena Metalli Oy

Sulzer Pumps Finland Oy Karhulan Valimo

Suomen Valimomuseo, Karkkila

Suutarilan Valimo Oy

Teknillinen Korkeakoulu, Valimotekniikka

teknologiateollisuus ry, valimoiden toimialaryhmä

Teknos Oy

Tiesen Oy

Tikkurila Coatings Oy

Toivakan Mallinnus Oy

Tyrolit Oy

Valimoinstituutti

sekä
SVY:n hallitus, asiamies,

toimikunnat ja 
Valimoviestin toimitus
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Johdanto

Oy Fiskars Ab:n entinen toimitusjohtaja, vuorineuvos Fjalar 
Holmberg antoi aikoinaan fi rmansa tuotekehitysinsinööreil-
le vapaat kädet toteuttaa luovuuttaan. Hän kuitenkin varoit-
ti, ettei luonnonlakeja saa loukata. Tämä varoitus tulee 
mieleen eräistä valimotekniikan suunnitteluohjeista. Näyt-
tää siltä, ettei sitä kaikilta osin ole noudatettu.

Suomalaistenkin valimomiesten ja -naisten käsissä ku-
lunut kirja Ductile Iron III , Gating and Risering (Stephen 
I. Karsay, QIT-Fer et Titane Inc. Canada, 1981) (1) esittelee 
’asiantuntevasti’ valumuotin täyttymistä ja pallografi ittirau-
dan syöttämistä koskevia teorioita. QIT:n päävalimometal-
lurgi, tohtori Karsay kompastuu kuitenkin jo alkumetreillä 
laminaarin ja turbulentin virtauksen käsittelyssä. Tiedämme, 
että Reynoldsin luku on tässä tarkastelussa avainasemassa. 
Sen mukaanhan voidaan päätellä, onko virtaus kokonaan 
vai osittain laminaarista tai turbulenttia. Karsay johdattelee 
tekstissään tähän, mutta – päätyy yllättäen tulokseen, että 
Reynoldsin luvun dimensio olisi m/sec2. Vähänkin virtaus-
oppiin tutustunut tietää, että kyseinen luku on dimensioton. 
Kirjan uskottavuus meni hetkessä.

Kirjoittaja sai joskus 1980- luvun loppupuolella omis-
tuskirjoituksin saksalaisen VDG:n kustantaman valimotek-
niikan kirjan  ’Lehrbuch Grund- und Fachkenntnisse -gies-
sereitechnischer Berufe’ (2) Dipl.-Ing. Hans Rödteriltä. Hän 
oli kirjoittanut luvun Einguss- und Speisertechnik, Schmelz-
technik. Huomio kiinnittyi  asiallisesti toimitetun kirjan 
sivulla 159 olevaan kuvaan (ohessa kuva 1). Kuvan mukaan 
nestesuppiloon kaadettu neste suihkuaa korkeimmalle pie-
nimmän suuttimen kautta vasemmalla. Talonpoikaisjärki 
soti jotenkin tätä vastaan ja niinpä rakensin muoviastiasta 
tilannetta demonstroivan mallin, jossa panin veden suihkua-
maan erisuuruisten aukkojen kautta siten, että hydrostaatti-
nen paine kaikissa oli sama. Odotusteni mukaan vesi piirsi 
pisimmän  suihkun suurimmasta aukosta ja lyhimmän pie-
nimmästä. Kirjoitin Rödterille havainnostani ja perustelin 
myös teoreettisesti, miksi näin on. 

Rödter puolusteli kirjan kuvaa mm sillä, että puutarha-
letkunkin suihku pitenee kun suutinta pienentää. Tällä pe-
rusteella näyttää kirjanen ’Basic Principles of Gating, AFS 
1967’ (3) myöskin perustelevan kyseenalaista oppiaan. 
Tässä on kyllä perusteellisesti sotkettu kaksi asiaa. Puutar-
haletkussa vallitsee yhden ilmakehän paine kun sitä ryhdy-
tään kuristamaan. Totta kai suihku tällöin pitenee, kun 
paine kuristettaessa kasvaa (ks kuva 2). Ilmiöllä ei ole juu-
rikaan tekemistä valumuotin asianmukaisen täyttymisen 
kanssa. Valukanaviston painesuhteita kuvaa pikemminkin 
tiskialtaan vesihana. Kun hanaa hieman raottaa, tihkuu 

vettä hyvin hiljalleen ja pienellä nopeudella, mutta mitä 
enemmän hanaa avaa, sitä suuremmalla nopeudella ja mää-
rällä vesi siitä ryöppyää. Sen takana vallitsee koko ajan 
sama paine. Hanan avausaste antaa realistisen kuvan valu-
kanavien käyttäytymisestä paineellisessa täyttöjärjestelmäs-
sä: mitä pienemmät valukanavat, sitä pienempi virtausno-
peus ja päinvastoin. 

Rakentamaani mallia käytin myös luennoillani ja ainakin 
läsnäolevat oppilaat saivat konkreettista opetusta valumuo-
tin täyttymisestä. 

Mistä virtausopit tulevat Suomeen?

Näyttää siltä, että Rödterin mainitsemalla puutarhaletku-
mallilla on laajempikin kannatus. Samaan virtausmalliin 
perustuvat ilmeisesti myös jotkut kotimaiset alan julkai-
sut. 

Suomen Metalliteollisuusyhdistys r.y:n kustantamassa 
Valimotekniikka-kirjassa (4) on kuvattu mm muotin täyttö-
järjestelmää. Kirjan kuvaan 257 (ohessa kuva 3) liittyvässä 
tekstissä sanotaan mm: ’Saattamalla täyttöjärjestelmä lie-
västi paineelliseksi valukanavien pinta-aloja  pienentämäl-
lä saadaan sula metalli virtaamaan tasaisesti kaikista valu-
kanavista. Jos kuristaminen on hyvin voimakasta, voi me-
talli syöksyä muottiin suurella nopeudella ja uurtaa muotin 
pinnan rikki.’ Lainauksen edelliseen lauseeseen voidaan 
yhtyä, sehän juuri on vedenjakaja painovoimaan perustuvan 
täyttöjärjestelmän paineettomuuden ja paineellisuuden vä-
lillä. Sensijaan jälkimmäisessä lauseessa esiintyvä väittämä 
voidaan perustellusti kyseenalaistaa. 

Ei valukanavien lisäkuristaminen paineellisessa täyttö-
järjestelmässä suinkaan kasvata virtausnopeutta, vaan 
päinvastoin. Se kasvattaa virtausvastusta ja samalla pienen-
tää virtausnopeutta. Virtausnopeuteen vaikuttava painekor-
keus on sama kuin  kanaviston korkeus, joten sekään ei 
täytön aikana voi kasvaa! Virtausnopeuden pienentyminen 
vuorostaan pienentää turbulenssia ja siitä aiheutuvia valu-
vikoja. Kirjan suositus liian voimakkaan kuristuksen vält-
tämiseksi, joka toistuu vielä uudemmassakin Valimotekniik-
ka II:ssa vuodelta 1986, johtaa valitettavasti valukanavien 
ylimitoitukseen, tarpeettoman suuriin virtausnopeuksiin, 
lisääntyvään turbulenssiin ja huonompaan saantoon. Sen 
vaikutuksia voidaan vain arvailla. Kertovathan tilastot mm 
USA:ssa ja Saksassa että huonosti toteutettu muotin täyttö-
järjestelmä ja sen puutteellinen mitoitus ovat pahimpia 
valuvikojen aiheuttajia valimoissa (5).

Mm luennoilla demonstroimieni virtauskokeiden tulok-
sia ei kukaan ole pystynyt kyseenalaistamaan. Kun taannoin 
esittelin tuloksia myös Valimotekniikka -kirjan kirjoittajal-

Luonnonlait pätevät 
valimotekniikassakin

Jouko J.Vuorinen

emerituksen ekstra
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mitenkään tarkistettaisiin. Toki niihin on vaikea puuttua 
pienistä suomalaisista kuvioista. Tämän olen huomannut 
muissakin yhteyksissä. 

 
Kotikokein ’virallisten oppien’ kimppuun

Päätin rekonstruoida yksinkertaiset virtauskokeet kotikon-
stein. Rakensin hiljattain samantapaisen  virtauskoejärjes-
telyn kuin luennoillekin. Porasin muoviastiaan samalle 
korkeudelle 2:n, 3:n ja  5 mm:n läpimittaiset virtausaukot, 
joista juoksutin vettä. Hydrostaattinen paine on kaikissa 
sama. Kuten kuvasta 4 ilmenee, suihkusi vesi pisimmälle 
suurimmasta aukosta (5mm) ja lyhimmälle pienimmästä (2 
mm). Näin kävi kaikilla nestekorkeuksilla. Tulokset ovat 
selvästi ristiriidassa lähteissä  (2), (3) ja (4) esitettyjen suo-
situsten kanssa. Nämäkin kokeet osoittavat että valumuotin 
paineellisessa täyttöjärjestelmässä valukanavien kuristami-
nen ei suinkaan lisää virtausnopeutta, vaan pienentää.

Lopputoteamus

Useissa oppikirjoissa koti- ja ulkomailla on esitetty valu-
muotin täyttöjärjestelmän mitoitusta koskevia ohjeita, 
joille ei ole kaikin osin käytännöllisiä eikä teoreettisia pe-
rusteita. Olen edellä osoittanut, että ohjeita, joita Suomes-
sakin ilmeisesti noudatetaan orjallisesti, pitäisi radikaalisti 
tarkistaa.
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Kuva 1. Harhaanjohtava ja virheellinen kuva (2) ulostuloaukon 
vaikutuksesta virtausnopeuteen.

Kuva 2. Puutarhaletkun kuristamismalli (3) on harhaanjohtava 
valumuotin täyttymisen kannalta.

Kuva 3. Suomalaisille lukijoille esitelty malli (4). Yritys hyvä, 
entä tulos?

Kuva 4. Kirjoittajan vesisuihkukokeita 2, 3, ja 5 mm:n virtau-
saukoista. Pisin kaari 5 mm:n, lyhyin 2 mm:n aukosta.

le ja ehdotin että hän tavalla tai toisella korjaisi edellä refe-
roidun otteen, hän kuitenkin kieltäytyi puolustautuen sillä 
että se on käännetty ulkolaisesta lähteestä. Ulkolaisista 
lähteistähän nämä tekstit yleensä tulevat. Niitä pidetään 
’virallisina oppeina’ ilman että niiden paikkansapitävyyttä 
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Valimoviesti -lehdessä julkaistaan vuonna 
2006 kirjoitussarja Gjutdesign -tutkimushank-
keesta.  Tarkoituksena on antaa hyödyllistä 
tietoa tutkimustuloksista valetun komponentin 
suunnittelu- ja valmistusketjussa oleville 
asiantuntijoille.  Kirjoitussarjan toivotaan he-
rättävän ajatuksia täydentäville tutkimushank-
keille.  Yhteydenottoanne varten artikkelin yhte-
ydessä on kirjoittajan yhteystiedot.  

Valaminen valmistusmenetelmänä

Valaminen on yleisesti todettu edulliseksi valmistusmene-
telmäksi monissa tuotteissa ja etenkin sarjatuotekomponen-
teissa.  Menetelmä antaa mahdollisuuden tehdä muodoltaan 
vaihtelevia kappaleita ja samalla tarjoutuu mahdollisuus 
saada hyvän näköisiä design-tuotteita. Valun jatkojalostus 
konepajalla on edullista, koska koneistettavuus on hyvä ja 
mittatarkan valun koneistustarve on usein vähäistä.

Miksi tutkimusyhteistyö aloitettiin 

Suunnittelijan kannalta valu tarjoaa huomattavia etuja, 
mutta myös vaikeuksia, vaikka valujen staattiset lujuuso-
minaisuudet hallitaan hyvin. Yhä lisääntyvä tarve keventää 
tuotteita tarvitsee myös luotettavaa tietoa dynaamisista 
ominaisuuksista. Käsikirjoissa esiintyy ohjeellisia lukuja 
mm. väsymislujuudesta, mutta ne ovat arvoja, jotka yleen-
sä kertovat tasaisella kuormituksella saatavien materiaalien 
väsymisrajoja. Suunnittelijan tulee kuitenkin arvioida mm. 
moniaksiaalisen jännityksen vaikutukset vaihtelevilla kuor-
mitustasoilla, valuvirheiden ja pinnan vaikutukset. Lisäksi 
valuilla saattaa olla piirteitä, jotka poikkeavat pääosin te-
räksiltä perityistä laskentaperusteista. Näitä tarkennuksia 
varten todettiin tarvittavan mittava tutkimusyhteistyö vali-
moiden, suunnittelijoiden ja tutkijoiden välillä.

Yhteinen päämäärä – kaiken a ja o

Yhteisten päämäärien vuoksi Gjutdesign 2005 -projekti 

Matti JohanssonValamalla 
kilpailukykyinen tuote

saavutti alusta alkaen suurta yhteenkuuluvuuden tunnetta 
niissä 21:ssä osanottajassa, jotka päättivät aloittaa yhteis-
pohjoismaisen tutkimuksen saadakseen lisää faktoja lujuus-
laskelmien tueksi. Tämä käytännön ongelmista pursuava 
tarve toi mielenkiintoa, mutta auttoi saavuttamaan myös 
kansainvälisesti merkittäviä tuloksia. 

Tutkimuksesta hyötyvät tahot

Eniten tulokset tulevat hyödyntämään niitä mukana olevia 
yrityksiä, jotka olivat läheisesti suunnittelemassa ja toteut-
tamassa koejärjestelyjä. Merkittävää etua oli myös siitä, 
että mukana olivat niin suunnittelijat kuin valimotkin, jotka 
yhdessä pyrkivät löytämään ratkaisuja entistä kilpailuky-
kyisemmälle valun käytölle. Kansallista rahoitusta saatiin 
suomalaisille osallistujille TEKES:ltä ja pohjoismaista 
yhteistyöavustusta Nordisk Industrifondilta. Myös ruotsa-
laisilla oli omat kansalliset rahoitusjärjestelynsä ja heidän 
vahvasta panoksestaan ja koko koordinaatiosta vastuun 
kantoi Volvo.

Suomesta projektiin osallistuivat seuraavat yritykset: 

• Componenta Oyj
• Componenta Pistons Oy, 
• Metso Drives Oy
• Metso Paper Oy
• VTT
• Wärtsilä Finland – Engine Division

valimoalan tutkimusta
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Tutkimuksen aikataulu ja päätavoite

Projekti alkoi vuonna 2000 ja päättyi vuoden 2004 lopussa. 
Pääosa tuloksista esiteltiin loppuseminaarissa, joka järjes-
tettiin VTT:n tiloissa 13 -14.6.2005. Seminaariin osallistui 
runsaasti asiantuntijoita, jotka saivat lyhyesti esitettyjen 
raporttien muodossa tärkeimmät tulokset. Esitelmät pidettiin 
englanniksi ja niissä oli vieraita termejä teknisesti vaikeista 
aiheista.  Nyt onkin herännyt kiinnostus välittää ainakin 
pieni osa tästä kokonaisuudesta suomen kielellä, johon 
tarkoitukseen SVY:n julkaisema Valimoviesti on oivallinen 
väline, lukeehan sitä liki 1000 valimoalan ammattilaista.  
Seminaarijulkaisussa on kokonaista 391 sivua ja se on pai-
nettu VTT:n julkaisusarjassa.

Projektin päätavoite oli parantaa luotettavuutta ja lyhentää 
aikaa ja vaivaa, joka tarvitaan uuden komponentin suunnit-
teluun kehittämällä suunnittelu- ja laatuohjeita sekä rikko-
mattoman tarkastuksen menetelmiä. 

Tutkimus eteni monella rintamalla samanaikaisesti kuten

• koesauvojen ja todellisten kappaleiden väsytyskokein
• rikkomattoman tarkastusmenetelmien testauksella
• mallintamalla ja analysoimalla komponenttia
• määrittämällä tekijöitä, jotka vaikuttavat valun laatuun ja 
valun hyväksymisperusteisiin
• tärkeätä oli myös tarkastella murtumismekaaniikan osuut-
ta valettujen materiaalien väsymiskäyttäytymiseen.

Tutkimustulokset ensi kertaa suomeksi

Gjutdesign -tutkimusryhmän suomalaiset jäsenet vastaavat 
tällä artikkelisarjalla kentältä saapuneeseen palautteeseen, 
jossa toivottiin tätä tietoa suomen kielellä.  Olemme mie-
lellämme yhteydessä lukijoihin ja otamme vastaan palau-
tetta asioissa, jotka koskettavat otsikon aihetta.

Matti Johansson, DI

Gjutdesign 2005

Johtoryhmän puheenjohtaja
Suomen osaprojektit    

GSM  0500 123993

Ennen muinoin oli valaja hyvin arvonsa tunteva ammatti-
mies.  Niinpä puhuteltiinkin aina muurari, seppä timper-
manni, fi ilari, varvari, mutta valurista puhuttaessa sanot-
tiin herra valuri.

Suomen valimomies 1950.

Liiton ja sen osastojen toiminnassa on edelleenkin havait-
tavissa vilkastumista.  Jäsenmäärä on kasvanut 309:stä 345:
een.  Uusia jäseniä on liittoon tullut 43, eronnut 6 ja kuollut 
1, joten kokonaislisäys on 36 jäsentä.

Kertomus Suomen Valimomiesten liiton r.y. Finlands 
Gjuterimannaförbund r.f:n toiminnasta vv. 1951 -1952
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Taustaa
Tampereen Ammattiopistoon, johon Hervannan koulumme 
timanttina kuuluu nimettiin uusi rehtori, Linnasen Reijo,  
parisen vuotta sitten. Reijo saatiin rieväkyläämme Imatral-
ta, jolla jo asemansa puolesta on ollut pitkät yhteydet val-
takunnan rajan ylitse Pietariin, joka ennen tunnettiin parem-
min nimeltä Leningrad. Tässä rajallamme sijaitsevassa 
metropolissahan on asukkaita saman verran kuin Suomessa.

Rehtorillamme, kun oli henkilöyhteydet edelleen olemas-
sa, niin hän alkoi edelleenkin kehitellä yhteistyötä tampe-
relaisten ja pietarilaisten kouluttajien välillä. Hommaa ke-
hiteltiin edelleen  ja mallilehtoria kyseltiin jo kesällä 2005  
koulutusyhteistyön arviointimatkalle Pietariin. Asia eteni 
painollaan ja lokakuussa sitten koitti hetki, jolloin tutustu-
miskäynti pärähti käyntiin. 

Menomatka
Matkalle kohti Pietaria lähdimme torstaina 13.10 klo 02.30, 
joka ihmisen vireystilan takia paremminkin tunnetaan ”su-
den hetkenä”, jolloin koulutuspäällikköömme Lehtosen 
Kyösti kurvasi Kurun metsäopiston 9-paikkaisella autolla 
talomme eteen. 

Ei muuta kun äijä kabinettiin ja auton nokka kohti Pel-
tolammia, josta mukaan poimittiin Ludmila Smirnova-Aho 
oppaamme ja venäjänkielen tulkkimme, sekä kolme Tam-
pereen Ammattiopistoon tutustunutta Venäjän pietarilaista 
koulumaailmaa edustavaa rouvashenkilöä. Näillä mukaan 
tulijoilla oli ”Stokkan” Hullujen Päivien keltaisia pusseja 
sellainen määrä, että niillä vuorattiin auton takapenkit tu-
paten täyteen.

Matkaa jatkettiin Kaukajärvelle, josta rehtorimme Saa-
valaisen Pentti poimittiin följyyn. Ajokeli matkalla oli 
karsea, koska sumun tiheys oli kuin kuuluisassa elokuvassa 
Sumujen silta. Tien reunatkin hukkuivat välillä sumuun. 
Onneksi ei kumminkaan kepillä tarvinnut tunnustella tien 
ääriviivoja, vaan ajaa uskalsi jatkaa arvailemalla tien suun-
taa.

Salpakankaalla kurvasimme huoltoaseman pihaan tavoit-
telemaan auki olevaa huoltoasemaa, mutta eihän siihen aikaan 
mikään paikka ole auki. Matkaa jatkettiin kohden Haminaa 
ja Vaalimaan rajanylityspaikkaa. 

Rajamuodollisuudet hoidettiin vaivattomasti, sekä koh-
talaisen nopeasti hemmetin kylmässä aamukelissä. Paikal-
linen immeinen tiesi kertoa, että Haminassa oli ollut vain 
pari (2) astetta lämpöä, jonka kyllä omasta hytinästäänkin 
huomasi. Tampereella, kun oli ollut 10 astetta lämmintä 
koko edellisen viikon ajan.  Meinasimme ajaa pärähyttää 
suoraan lävitse passintarkastuksen, koska mistään emme 

Arviointimatka Pietariin
Koulutusyhteistyötä venäläisten kanssa

havainneet määräystä ko. tarkastuksesta ja puomikin oli 
valmiiksi auki. Onneksi Ludmila oli tiukkana ja neuvon 
kysymisen jälkeen osasimmekin mennä esittelemään passi-
läpyskämme viranomaisille. 

Hajahuomiona voidaan todeta, että uusien autojen virta 
kohti Venäjää oli mahdottoman kovaa. Kaiken aikaa ohi-
timme ja meidät ohitti rekkoja, jossa kuormana oli uusia 
henkilö – ja pakettiautoja.

Venäjällä
Venäjän puolella Ludmila kävi auton rattiin ja n. 300 kilo-
metrinen ajomatka kohti Pietaria alkoi. Selkeässä päivän-
valossa saavutimme Pietarin ja pujottelu kohti Kolpinoa, 
jossa Izorskin valimo sijaitsee, alkoi hurjassa liikennemää-
rässä. Tämän jälkeen, kun joku puhuu Paasikiven- Kekko-
sentien ruuhkista, niin kehotan häntä poikkeamaan Pietariin. 
Liikenne kuitenkin oli sujuvampaa kuin Tampereella ja 
ajonopeudet suurempia. Kuvaavaa liikenteestä oli, että kun 
piti päästä tien yli, niin aukkoa ohiajaviin ei tullut, jolloin 
pakosta käännyttiin ajamaan liikennevirran mukana, jotta 
voisimme U-käännöksellä palata takaisin. Ajoimme 6 kilo-
metriä ennen kuin pääsimme kääntymään ja silloinkin 
vasta risteyksessä.

Matkaseuralaisemme, kera keltaisten pussukoitten, pu-
dotettiin jonnekin tässä valtavassa metropolissa. Talojen 
kunto on nykyisin parempi, kuin parikymmentä vuotta sitten 
siellä käyneenä muistin. Edellisestä käynnistäni on jäänyt 
hämärä muisto talojen olleen ns. Venäjän sinisellä maalat-
tuja. Nyt talojen väritys oli enemmänkin vihreää. Johtunee-
ko järjestelmän muutoksesta vai… Samoin maantiestö oli 
parantunut totaalisesti.

Monenlaisten paikalliskarttapohjaisten ongelmien vuok-
si emme löytäneet koko Kolpinoa ja siellä olevaa kohdeva-
limoa, joten päätimme ajaa suoraan valimokoululle. Tässä 
vaiheessa koulutuspäällikkömme vaihdettiin jälleen rattiin 
ja hyvin hän siinä Pietarin liikenteessä pärjäsikin. Oma 
rehtorimme Pentti alkoi epäillä koko valimon olemassaoloa, 
koska oli jo toista kertaa paikalla Pietarissa, eikä ollut vielä 
nähnyt vilaustakaan valimosta. 

Tulimme Pietarin Polytekniselle Oppilaitokselle, joka 
sijaitsee Trudakatu 1/7 Kolpinon Pietarissa. Pietarissa kun 
on useita kaupunginosia, joissa asuu ja työskentelee tuhan-
sittain ihmisiä. Polyteknisen koulun  rehtori Shaburin Yrij 
Pavlovich oli koulunsa edustalla meitä vastassa. Kättelyjen 
jälkeen meidät ohjattiin rehtorin omaan huoneeseen. Aika 
erikoista muuten, että rehtorin pöydän edessä oli pitkä ko-
kouspöytä, jossa voidaan kokoustaa samalla kun rehtori 
istuu omalla paikallaan. Rehtorin huonetta edelsi tottakai 

Kari Pohjalainen

koulutusta
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sihteerin (?) hallitsema huone. (Kovasti muuten ovat ihmi-
set Venäjällä kiinni näissä sähköisissä kaulapannoissa, 
koska se pitää olla jatkuvasti esillä. Kun vieraita on paikal-
la, pitäisi jokaisen ymmärtää sulkea kännykkä siksi ajaksi 
kun vieraat viipyvät. Se olisi vähintäänkin kohteliasta vie-
raita kohtaan. Tietysti, näyttäähän se niin tärkeältä, kun 
jatkuvasti vastailee kännykkään. On tuossa kännykulttuu-
rissa vielä heillä oppimista, kunhan uutuuden viehätys ka-
risee. Vastaavaa pöllöyttä näkyy kyllä meilläkin.)

Alkumuodollisuuksien jälkeen ja seuraavan päivän oh-
jelman sopimisen jälkeen meidät saateltiin koulun ruokasa-
liin, jossa koulu tarjosi meille aterian. Aterian jälkeen läh-
dimme autolla  kohden hotelliamme..

Hotellissa buukauduimme sisään ja yllätykseksemme he 
vaativat maksun meiltä jo etukäteen yövyttävästä yöstä. 
Venäläinen erikoisuusko? Tulkkioppaamme ja rehtorimme 
yöpyivät yhden hengen huoneissa ja Kyösti ja minä saimme 
kahden hengen lukaaliin. Isot olivat hotellitilat tässä uudeh-
kossa hotellissa.

Illalla lähdimme Pietarin keskustaan naiskuskin ohjasta-
malla tilaustaksilla syömään johonkin etniseen ravintolaan. 
Pääkadun varrelta löysimme viehättävän ravintolan, joka 
tarjosi eurooppalaista menyytä, joka taitaa heillä olla sitä 
etnistä ruokaa, onpa muuten mielenkiintoinen tarkasteluta-
pa. Ruoka oli hyvää ja ilta oli rankan päivän jälkeen todel-
la miellyttävä, josta kiitos tulkkioppaallemme. Paluumatka 
suoritettiin samalla meitä odottaneella taksilla ja rehtori 
Saavalainen sai jälleen pelätä etuistuimella henkensä puo-
lesta. Kaduilla kiihdytettiin välillä kuulemma jopa 120 
km/h. Hurjalta se näytti takaakin.

Aamiainen oli sovittu klo 8.00, joka nautittiin hotellin 
ravintolassa. Aika erikoista, että ruokasali oli suljetun oven 
takana, jossa ei näkynyt mitään asiasta kertovaa tekstiä. 
Henkilökunta oli (?) ilmeisesti opiskelijoita, jotka eivät 
ymmärtäneet alkuunkaan englantia. Ongelmista huolimatta, 
saimme aamiaisen syötyä ja klo 9.00 olimme ulkona odot-
tamassa vihdoin vierailua Izorskin valimoon.

Izorski-valimo
Aamulla hotellillemme pöllähti kolme autoa, joita ajoivat 
isäntävalimon edustajat, lisäksi mukana oli myöskin paikal-
lisen valimokoulun (?) rehtori. Kömmimme Kyöstin kanssa 

uudehkoon automaatti-Hondaan, jota ajoi muutaman sanan 
englantia osaava pronssivalimon (?) päällikkö, nimeltään 
Igor Tihomirov. Rehtorimme ja Ludmila menivät tietysti 
mustaan ja isoon edustusautoon. 

Valimon portti oli hyvinkin lähellä hotelliamme ja pian 
yritykseen saavuttuamme, meidät kuljetettiin kävellen port-
tihuoneen kautta (komentotalous on jättänyt jälkensä) sisä-
puolelle. Portin lähellä oli mielenkiintoinen varmasti liki 
sata- vuotias panssarivaunu jalustallaan.  Ennen kierroksen 
alkua kysyin isänniltämme valokuvaus- ja äänityslupaa 
vierailun ajalle. Valokuvaus kiellettiin, jota odotinkin nor-
maaliin tapaan. Sanelukonetta sai käyttää. 

Alue oli valtava (70 ha) ja siellä työskenteli 10 000 hen-
kilöä. Kymmenen vuotta aikaisemmin siellä oli työskennel-
lyt 25 000 ihmistä. Tiestö yrityksen sisällä oli karsea, jatku-
vasti autot saivat pysähdellä, jotta uskalsivat ylittää ”vauh-
tirajoitusmontut”. Pelkästään kiinnittämällä huomiota 
tiestön kuntoon yrityksen sisällä, saisi koko fi rman toimin-
takykyä parannettua. Se on eräskin tunti, kun vuodessa 
menee aikaa koko kuljetuksien pysähtymisessä johtuviin 
turhiin monttuväistöihin. Meidät kuljetettiin ison hallin 
viereen, joka missään tapauksessa ei näyttänyt valimolta. 
Kyseessä olikin Rautaruukin tapainen valssaamohalli, jossa 
teräslevyjen valssaus tapahtui.

Uunit olivat kuulemma 300 tn induktiosulatusuuneja (??), 
joita ei koskaan meille näytetty. Koneet olivat itse raken-
nettuja ja vaikuttivat tehokkailta (mittavaa on ollut venäläi-
nen tarve laivanrakennusteollisuudelle ja panssarivaunuille). 
Kesken levyn valssauksen käveli mies valssauslinjan ylitse 
(???) vaikka kulkusilta oli alle 5 metrin päässä.(työturvalli
suussäännöt)

Levyjen pituudet ja leveydet mitattiin manuaalisesti 
isolla teräksisellä tankoharpilla. Sulatuksia = valuja  n. 6 – 7 
kertaan  kuukaudessa. Neuvostoliiton aikana sulatuksia oli 
paljon enemmän. Siltanostureita näkyi hallissa 4 kpl  ja 
niiden nostotehot olivat 150 tn.  Sulatettavat romut tulevat 
itäblokin maista, pääasiassa Ukrainasta. Kiina ei ole vielä 
isäntiemme mukaan kilpailija. Saksa sen sijaan on paha 
kilpailija. Valssaamohallissa sisällä juoksenteli koira (?), 
joka tuli samalla ovenaukaisulla kanssamme pihalle.

Hallissa, joka oli seuraavana tutustumiskohteena, sijaitsi 
takomo. Pituutta oli arviolta ainakin 200 m ja korkeuttakin 
parikymmentä metriä. Hallissa oli 300 tn manipulaattori 
(David Sasebo), jolla takoaihioita käännellään vasaran 
(prässin) alasimella. Lämmitysuuneja näkyi 17 kpl, jotka 
vaikuttivat iäkkäiltä. Katonrajassa olla könötti nostureita, 
joissa ei missään näkynyt max. nostokyky kilpiä. Ei ketään 
ihmistä näkynyt töissä näissä valtavissa halleissa.. 

Valtio on nykyisin tullut takaisin omistajaksi jollakin 
osuudellaan, joka tarkoittaa, että ko. yritys nähdään tärkeäk-
si, jopa elintärkeäksi kehittää ja ylläpitää siten tätä peruste-
ollisuutta myöskin Venäjällä

Valimo
Pääsimme useamman inttämiseni jälkeen varsinaiseen 

valimoon, jossa ensimmäinen kohde oli sulatto. Sulatus 
tapahtui hiilikaarisulatusuuneilla. Uunien koot olivat 40 t + 
30 t + 5 t +7,5 t. Yhteensä 82,5 t. En havainnut varsinaista 
sulatusta vierailun aikana.

Kaavaamo oli sekava ja likainen. Hiekkaa riitti kasoiksi 

Yhteistyötä Pitarissa.

Jatkuu
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asti lattialla. Erikoisuutena havaitsimme, että kulkukäytävät 
olivat paksua valssiteräslevyä. Turbiininsiiven(?) muottina 
oli neliskanttinen valukehä, koko n. 6000 x 6000 mm. Mal-
li oli irrallinen ja ilmeisesti erillisellä paartipohjalla varus-
tettu.  Valukehissä olivat taotut (?) isot kääntötupit. 

Ilmeisesti zirkonipeitosteella päällystettyjä keernoja oli 
siellä täällä nähtävissä. Iso maaperään kaavattu muotti oli 
avoinna. Valupaino oli kuulemma 100 t brutto. Vaativan 
vaikea muotti ja valukappale. Rakenne oli keernapaketti -
tyyppinen.

Valimossa oli käytössä vesilasihiekka- menetelmä. Muot-
tien hiekkavärit olivat punertavia. Kaavauslinjalla oli iso 
ruuhisekoitin, jolla muotti täytetään. Osa kehistä näkyi 
pystyssä valettuina maaperän montuissa. Valu tapahtuivat 
tiiliputkien lävitse, joiden halkaisijat olivat n.80 mm 

Kaikki valimossa nähdyt mallit olivat puuta. Keernalaa-
tikot olivat myös vain massiivipuuta, raudoitetuin kulmin 
Mallipohjien erikoinen kerrosrakenne oli pelkkää kerrosris-
tikkopuuta, jollaista rakennetapaa en ole aikaisemmin 
nähnyt missään.  Vaneria ei näkynyt missään rakenteessa, 
ei malleissa tai keernalaatikoissa.

Kaavaamon sisällä näkyi eripuolilla kaksi miesryhmää 4 
–5 miestä kummassakin, jotka lämmittelivät nuotion (??) 
ääressä. Vähän työntekijöitä ylimalkaan missään oli nähtä-
vissä, eikä ketään yllätetty työn äärestä. Emme päässeet 
ollenkaan käynnille puhdistamoon emmekä malliveistä-
möön?? Miksemme?? Tosin osittaisena syynä saattoi olla 
aikapulakin.

Koneistamo
Seuraavaksi tormuutimme jälleen autoihin ja ajoimme tu-
tustumaan koneistamoihin. 

Koneet olivat tyypiltään perusmanuaaleja, joitakin nau-
haohjattuja koneita oli nähtävissä Turvalaitteita eli silmä- ja 
kuulosuojaimia ei näkynyt kellään. Yhden vaihtopalaterän 
Kyösti väitti nähneensä, muuten teräpalat ovat juotettu 
suoraan varsiin. Tässä talossa olisi suomalaisen työväline-
myyjän markkinapaikka.

Vanhoja manuaalikoneita oli sullottu yksi halli täyteen, 
jopa  tungokseen asti. Hallissa, joka oli yli kaksisataa vuot-
ta vanha, oli ikkunoille ripustettu verhoja? Naisia oli use-
ampia näkyvissä koneistajina ja tarkastajina. Ensimmäinen 
paikka, jossa näkyi työn tekemistä.

Tehdaskierroksen jälkeen isäntämme kuljettivat meidät 
hotellille, jossa pinssitimme heidät koulumme pinsseillä ja 
ojensimme myös muut tuliaisemme. 

Alustavasti sovittiin, että tehtaan edustajat tulevat Suo-
meen, jossa näytämme omaa koulutuslaitostamme ja sovel-
tuvin osin kierrämme myöskin teollisuudessa. Ajankohdak-
si tavoitellaan marras- joulukuuta. Isäntiemme on syytä 
nähdä suomalaiset turvavaatimukset, jos oppilasvaihdot 
tulevaisuudessa toteutuvat.

75-vuotisjuhjat
Hotellissa vaihdoimme pikaisesti juhlakuteet yllemme, 
ennen koululle lähtöä. Rehtori opasti meidät kahville koulun 
ruokalaan, jossa oli runsaasti juhlapukeista pönäkkää vie-
rasjoukkoa. Kaiken kiireen keskellä rehtori halusi näyttää 
meille koulua, jossa annetaan tosin vain teoriaopetusta. 
Työnopetus tapahtuu kokonaan yritysten tiloissa?

Opettajia oli velvoitettu luokkiin kertomaan meille kou-
lun opetuksesta, jonka he myös perusteellisesti tekivätkin. 
Koulurakennus on vanha ja myös luokkakalustukset olivat 
käytettyjä, mutta siistejä. Ei näkynyt piirroksia pöydissä, 
eikä seinissä.

Opetusta venäläisessä koulujärjestyksessä annetaan nel-
jä (4) vuotta, josta noin 70 % on teoriaa ja 30 % työnope-
tusta. Opettajakunnasta on naisia 90 % ja miehiä 10 %.

Opetuksen teoreettinen taso vaikuttaa hurjan korkealta. 
Sähkö- ja lujuustekniikoissa mennään ainakin Suomen 
teknikko/ insinööritasolle. Samoin fysiikka- ja kemianope-
tuksessa mennään korkealle. Tietotekniikasta näkyi muuta-
ma luokka, jossa oli tietokoneita. Tietoteknisen opetuksen 
määrästä ja tasosta ei saanut kuvaa. Kun teoreettinen opetus 
menee kovin korkealle, niin mille tasolle ylletään ammatin 
erikoisosaamisessa, kun kumminkin on rajallinen koulutus-
aika?  Koulun oppilaiden opetusohjelmaan kuului myös 
oikeus/lakitiede. Rehtori vastasi vaimonsa kanssa koulun 
esittelystä, opastaen meitä koulun sokkeloissa. Päälliköllä 
varmaan olisi ollut tämänkaltaisena juhlapäivänä muitakin 
velvollisuuksia, mutta kärsivällisesti hän meitä kuljetti 
luokasta luokkaan, kännykkä tiiviisti mukanaan. Ihailtavaa, 
mutta olisi hän toki voinut paikallisoppaan hommat dele-
goida jollekin muulle henkilölle näin kiireisenä päivänä. 
Antaa toki kuvan, kuinka tärkeänä suomalaisvaltuuskuntaa 
pidettiin siellä. Tekipä muuten nöyräksi.

Klo 15.00 tallustelimme juhlasaliin, jossa varsinaista 
oppilaitoksen 75-vuotisjuhla vietettiin. Rehtorimme Reijo 
Linnanen oli ilmoittanut, ettei saavu juhliin (?) ja niin on-
nittelut jäivät Saavalaisen huoleksi. Penttimme oli kirjoit-
tanut onnittelupuheen, jota Ludmila käänsi kiireesti itselleen 
venäjän kielelle, ennen omaa onnitteluvuoroamme. Omalta 
kohdaltani tuntui todella kummalliselta ololta, kun Karja-
lasta karkotettujen evakkojen vanhin poika, istui tässä ku-
suttuna juhlavieraiden joukossa. Tämä on varmaan sitä 
kehitystä.

Onnittelupuheenvuoromme hoiteli rehtori Saavalainen 
tyylikkäästi ja Ludmila käänsi sen yleisölle ymmärrettävään 
muotoon venäjäksi. Minun tehtäväkseni jäi ojennella lah-
jamme isännille ja koulutuspäällikkömme tallensi kameral-
la tapahtumat. 

Rehtorit neuvonpidossa.
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Noin klo 17.00 menimme alakerran juhlasaliin, jonne oli 
katettu pitkät pöydät täynnä ruokaa ja juomaa. Meidän 
paikkamme olivat hierarkian yläpäässä lähellä rehtoria. 
Vierelläni istui koko Pietarin alueen koulutuksesta vastaava 
tyylikäs herrasmies, joka väitti illan kuluessa, että napante-
ri wodkaa silloin tällöin on auttanut häntä kirjoittamaan 39 
kirjaa. Uskokoon ken haluaa. Tämä oli todella tärkeä koh-
taaminen verkostoitumisen kannalta. Valitettavasti meiltä ei 
löytynyt yhteistä kieltä, mutta koulumme ja Ludmilan kan-
nalta istumapaikkojemme sijainti oli mitä parhain. Aika 
hurjaa touhua oli, kun jokaisen puheen jälkeen olisi pitänyt 
tempaista snapsilasillinen pohjanmaan kautta. Totesin, että 
mallilehtori ei tälläistä vauhtia kestäisi kuin hetken, jos 
jokaisen puheen jälkeen olisi pitänyt heittää helttaan lasil-
linen yskittävän vahvaa wodkaa. Huh huh

Kotimatka
Noin klo 19.30 aikaan, kun juhlat olivat täydessä käynnissä, 
hyvästelimme isäntämme ja lähdimme autolle. Autoomme 
ahtautui jonkun paikallisen ison polyteknisen koulun reh-
tori, jonka oppilaitoksessa on myöskin valimokoulu, hänen 
vaimonsa (?), kenkäalan ammattikoulun rehtori ja Pietarin 
koululaitoksen isoin päällikkö, jotka kuljetimme jonnekin 
Pietari keskustaan.

Kyösti Lehtonen ajoi autoamme koko Pietarin läpi ja 
myös kotisuomeen asti. Siinä kyllä Kyösti todisti olevansa 
todellinen ”pikkubussiSchumacher”. Pelkkä Pietarin läpiajo, 
ennen kuin tavoitimme Suomeen johtavan maantien, kesti 
runsaat 2 tuntia ja matka kaikkineen yhtäjaksoista ajo kesti 
yli 10 tuntia.

Vähän puolenyön jälkeen ylitimme valtakuntiemme rajan 
ja kuuden maissa taisimme olla kotosalla. Lähellä Vaalimaa-
ta Suomen puolella oli satoja rekkoja odottamassa läpipää-
syä, niitä riitti pysäköitynä tienvarressa kilometrikaupalla. 

Yhteenveto
Matka onnistui kokonaisuudessaan hyvin ja vahvisti vuo-
rovaikutusta oppilaitostemme välillä. Hedelmällinen yhteis-
työ vaatii aina toimivia henkilösuhteita ja juuri niitä tämän-
kaltaisilla tempauksilla luodaan ja lujitetaan.

Kaikeksi onneksi teollisuutemme edustajilla ei ollut 

mahdollisuutta osallistua ko. matkaan, sillä niin vähäiseksi 
jäivät kokemuksemme paikallisesta teollisuudesta. Seuraa-
valle matkalle, jolle teollisuuden edustajia koitetaan saada 
mukaan, pitää luoda tarkempi ohjelma, johon sisältyy sel-
keästi määritellyt kohdekäynnit ja aikataulu, joka toimii. 
Sitä varten täytyy käydä vielä uudet neuvottelut ja tutustu-
miskäynnit kohteisiin, ennen kuin mitään tapahtuu.

Opiskelijoiden vaihto tullee olemaan ongelmallinen 
eritasoisen teknisen osaamisen vuoksi. Suomessa tietotek-
niikka on voimakkaasti mukana koulutuksessa ja en tiedä 
millä tasolla sähköiset valmistustekniikat ovat Venäjällä. 
Tuskin tämänkertainen vierailukohde antaa kattavaa kuvaa 
venäläisten osaamisessa. Pitäisi saada vertailevaa tietoa 
muista oppilaitoksista ja paikallisista yrityksistä. 

Kielitaito ja venäjän kirjaimistot muodostavat hankalan 
tilanteen opiskelijoille, joten siellä pitäisi olla mukana ve-
näjänkielinen ammattilainen, joka välittää täsmällistä am-
matillista tietoa opiskelijoille koko työharjoittelun ajan.

Työturvallisuudessa pitäisi rakentaa paikalliseen tekniik-
kaan osallistuville omankieliset (Suomi) työturvallisuusoh-
jeet ja varmistaa, että niitä noudatetaan myös työpaikoilla.

Oma teollisuutemme on erittäin kiinnostunut valtakun-
tiemme välisestä yhteistyöstä ja oppilasvaihtojen avulla 
niitä voidaan vahvistaa ja kasvattaa. Olen vakuuttunut, että 
tukea tämänkaltaiseen oppilasvaihtoon löytyy myös teolli-
suutemme päättäjistä.

Opiskelijatasolla kokemukset naapurivaltakunnan teol-
lisuudesta antaisivat tietoa, että muullakin tavalla voidaan 
valmistaa hyviä tuotteita, eikä pelkkään sähköiseen tuotan-
toon pidä luottaa liikaa. Hyvän ammattilaisen pitää osata 
valmistaa manuaalisestikin hyväksyttäviä tuotteita ja siinä 
täytyy tietää enemmän teräkulmista, syöttönopeuksista ja 
materiaaleista.

Tulkki/oppaamme Ludmila Smirnova-Aho oli hoitanut 
kaikki järjestelyt hyvin ja pystyi toimimaan yleisoppaana 
erinomaisesti. Teknisissä erikoisammattitermeissä olisi 
hyvä, jos ammattikielen hallitseva tulkki olisi mukana. 
Paavolla olisi ollut nyt käyttöä.

Mallilehtori 
Hervannasta

Hervannan rehtori pinssittää tulkki-opasta.

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

Mallivaruste Koski Oy 
Maakunnantie 2
27430  PANELIA
Puhelin  (02) 8647 465
Faksi   (02) 8647 465
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Siitä lähtien kun terästen deoksidointiin on 
käytetty alumiinia, on myös valimomiesten kes-
kuudessa tunnettu satunnaisesti esiintyvä 
hauras raerajoja pitkin etenevä murtumatyyppi. 

Ilmiön terminologiaa
Hauras raerajoja pitkin etenevä murtumatyyppi tunnetaan 
Amerikan kielellä nimellä ”rock candy”-murtuma. Nimi 
juontuu sikäläisestä tavasta tehdä omatekoisia suurikiteisiä 
sokerisia karkkitankoja. Kyseisen karkkitangon pinta muis-
tuttaa huomattavasti tämän haurasmurtuman murtopintaa 
kuten kuvista 1 ja 2 voi havaita.

Ilmiön teoriaa ja taustaa
Ilmiön pääsyyksi varmistui vuonna 1947 alumiininitridi-
enerkaumat C.H. Lorigin ja A. R. Elsean toimesta. Tämän 
jälkeen raerajamurtumaa onkin tutkittu huomattavan paljon 
viimeisten 50 vuoden aikana. Vuonna 1975 the Steel 
Founder’s Society of America (SFSA) julkaisi tutkimuksen, 
jossa nimettiin kuusi mahdollista syytä kyseisenlaisen mur-
tuman syntyyn:

 
1. Monimuotoiset alumiininitridierkaumat
2. Boorikarbidierkaumat 
3. Booridisulkeumat
4. Metallikarbidit
5. Verkottunut ferriitti, joka sisältää karbideita
6. Raerajoille suotautuneet sulfi dit ja erkaumat

       
Murtuman tunnusomaisia piirteitä ovat tasomaiset sileät 
pinnat murtopinnalla (kuva 3). Yleensä murtumaan liittyvät 
myös alentuneet venymä ja iskusitkeys. Murtopinta on 
kiiltävä ja hieman mattainen.  Yksittäiset kiteet ovat selväs-
ti havaittavissa paljaalla silmällä. Samalla jähmettymisen 
aikana muodostuneiden dendriittien muodot ovat nähtävis-
sä.

Ilmiöön syntymiseen vaikuttava tekijät
SFSA tutkimuksen mukaan ilmiön esiintymiseen vaikuttavat 
teräksen koostumus, valmistusprosessi, matriisin suhteelli-
nen lujuus verrattaessa raerajaan ja erkaumien morfologia, 
koko ja jakauma. Lisäksi valukappaleen massa ja seinämän 
paksuus vaikuttavat ilmiön esiintymiseen

Kun kyseessä on nitridihauraus, niin luonnollisesti alu-
miini ja typpi ovat merkittävimmät ilmiön syntymiseen 
vaikuttavat tekijät. Mitään selviä rajoja alumiini- ja typpi-

_metallurgin palsta

Alumiininitridihauraus

pitoisuuksille, joilla murtuma syntyy, ei voida kuitenkaan 
määrittää. Ilmiö riippuu ennen kaikkea jäähtymisnopeudes-
ta, kuten kuvasta 4 käy ilmi.

Vaikka murtuma esiintyykin tavallisesti suurilla seinämän 
vahvuuksilla, on jäähtymisnopeus seinämänvahvuutta rat-
kaisevampi. Tämän takia murtuma voi muodostua ohueen-
kin seinämään. Alumiininitridit kuten muutkin raerajasul-
keumat tarvitsevat muodostuakseen vain riittävästi aikaa 
oikealla lämpötila-alueella.  Ilmiötä esiintyy yleensä lujilla 
nuorrutusteräksillä ja martensiittisilla ruostumattomilla te-
räksillä, etenkin lämpökäsitellyssä tilassa. Tämä johtuu 
siitä, että lujilla teräksillä sulkeumapitoinen raeraja pettää 
aikaisemmin kuin varsinainen matriisi alkaa myötäämään. 
Lisäksi lämpökäsittelyn aikana syntyvät suotautumat ja 
karbidit saattavat pahentaa ongelmaa entisestään.

Monissa tapauksissa hauraan raerajamurtuman syntymi-
nen riippuu ennen kaikkea alumiininitrideistä. On varsin 
todennäköistä, että ilmiö aiheutuu monen tekijän yhteisvai-
kutuksesta, kuten jo edellä mainittiin. Jäännösjännitysten ja 
vedyn vaikutusta ei sovi myöskään unohtaa.

Ilmiön syntymisen estäminen 
Ilmiön välttämiseksi voidaan suositella muutamia toimen-
piteitä:

• Pidä typpipitoisuus niin alhaalla kuin mahdollista
• Rajoita alumiinimäärä minimiin deoksidoinnissa
• Jähmettymisen jälkeen pidä jäähtymisnopeus mahdolli-
simman suurena
• Vältä teräksen ylikuumennusta
• Käytä titaania alumiinin ohella tiivistykseen
• Rakenne voidaan homogenisoida 1200-1300 °C  3-5 
tunnissa

Typpipitoisuuden säätely on normaalisti vaikeaa riippuen 
käytetystä sulatus-, ja kaatoprosessista. Samoin valun jääh-
tymisnopeuteen voi olla vaikea vaikuttaa. Muotin voi tie-
tysti purkaa hyvin kuumana, mutta tämä poikii varmasti 
muita ongelmia. Haurastunutta rakennetta pystyy elvyttä-
mään hehkuttamalla erittäin korkeassa lämpötilassa, mutta 
materiaalin rakennetta saa tuskin koskaan vastaamaan nit-
riditöntä materiaalia. Hehkuttaminen kylläkin parantaa 
mekaanisia lujuusarvoja. Samalla murtopintaan muodostuu 
sitkeälle murtumalle tyypillisiä rakenteita. Lämpökäsittely 
rasittaa kuitenkin huomattavasti lämpökäsittelyuuneja, 
johtuen korkeasta lämpötilasta ja pitkistä pitoajoista.

Markku Eljaala
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Kuva 1. 15mm koesauvan hauraasti murtunut murtopinta

Kuva 2. Kiteinen sokeritanko

Kuva 3.  Murtopinnan tasomaisia lohkoja.

Kuva 4. Kaaviossa on esitetty likimääräiset rajat alumiini ja typ-
pipitoisuuksille, jotka voidaan sallia nuorrutusteräksellä ilman 
raerajamurtuman muodostumista

Loppupäätelmä

Alumiininitridihaurauden esiintymisen satunnainen luonne 
on varsin turhauttavaa, etenkin kun siitä seuraavat ongelmat 
voivat olla korjaamattomia. Toisaalta tiukalla prosessikuril-
la ja yllämainittujen ohjeiden sovelletulla noudattamisella 
ongelman esiintyminen on minimoitavissa tai jopa estettä-
vissä.

Metallurgin palsta
Tällä palstalla elvytämme Suomen Valimoteknisen Yhdis-
tyksen yli 50 vuotta vanhaa perinnettä, joka on ollut kym-
meniä vuosia unohduksissa. Haluamme vastata suoraan 
yhdistyksemme jäsenten käytännön ongelmiin tai teoreetti-
siin metallurgisiin kysymyksiin. Metallurgi kirjoittaa ja 
toimittaa metallurgisiin ongelmiin keskittyviä artikkeleita. 
Lukijat voivat vapaasti ehdottaa tälle palstalle heitä kiinnos-
tavia aiheita tai kirjoittaa niistä itse, se olisi kovasti toivot-
tavaa myös. Valimoviestin lukija voi lähettää suoria kysy-
myksiä, joihin sitten yritämme etsiä mahdollisimman oikean 
vastauksen. 

Aihe-ehdotukset ja kysymykset voi lähettää asiamiehel-
le olavi.piha@svy.info, joka sitten delegoi asian eteenpäin 
parhaaksi katsomalleen taholle.

Markku Eljaala
Metallin urkkija

Metallurgist

Lähteet

1. the Steel Founders’ Society of America (SFSA), Special 
Report No. 12
2. Cracking the Case of Steel Casting Fracture Defects; 
Modern Casting, Daniel E. Dutcher.
3. Kirjoittajan omat kokemukset
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Yleistä
Valumallien valmistajat ovat terävää ja älykästä porukkaa, 
jonka väitteen totta kai jokainen meistä mallialalla toimiva 
allekirjoittaa. Pöljät kun ei valumalleja valmista. Monta 
asiaa täytyy kyetä soveltavasti ratkaisemaan kun valmistetaan 
malleja ja niiden varusteita.

Yksi edustava esimerkki näistä välkyistä on Kosken 
Raimo Paneliasta, joka ollessaan aikoinaan mallijaoston 
puheenjohtajana kehitteli tarpeeseen idean LOPPUKÄYT-
TÄJÄ TAPAAMISISTA.

Kovin usein tulee tilattua mallia suunniteltaessa ongelmia 
jostakin valutilauksen kohdasta, jota kerta kaikkiaan ei saa 
selville muuten kuin soittamalla suoraan valukappaleen 
suunnittelijalle. Siinä tilanteessa pähkäillään ongelmakohdat 
selville, jotta mallivarusteiden valmistus voi pysähtymättä 
jatkua. Totta kai samassa yhteydessä ollaan useimmiten 
yhteydessä myös valun toimittavan valimon suunnittelijoi-
hin, joita heitäkään ei toki missään nimessä voi pöljiksi 
kutsua.

Perjantai 28.10.2005 oli järjestyksessään kolmas vierai-
lu valun loppukäyttäjien kanssa ja tapahtumapaikkana oli 
jälleen Vaasa, kuten ensimmäiselläkin vierailulla. Silloinen 
tilaisuus tapahtui Wärtsilän yrityksessä  Nyt vierailukohtee-
na oli ABB Motors ja tilaisuuteen saapui vain 9 mallialan 
vaikuttajaa, eikä yhtään tilaavien valimoiden malli- ja va-
luasioissa toimivaa. ABB Motors, kun tiettävästi on maail-
man suurin sähkömoottorien valmistaja ja sellainenko yritys 
ei kiinnosta malliveistämöitä ja valimoita. Valitettavaa, to-
della valitettavaa.

Näillä vierailuilla, kun pääideana on löytää yhteisiä ki-
pukohtia tuotteen valmistamisessa ja poistaa niitä mahdol-
lisuuksien mukaan. Toisena vähintään yhtä tärkeänä kohta-
na on tavata niitä henkilöitä kasvoista kasvoihin, joiden 
kanssa yhteistyötä päivittäin tehdään pääosin sähköposteil-
la ja puhelimilla. Kolmantena tavoitteena on kertoa isäntien 
edustajille, myös MEIRÄN TALO voisi toimittaa tuotteita 
TEIRÄN TARPEISIINNE.

Olen pettynyt osallistujamäärään ja Raimon Vaasassa 
sanoja lainatakseni: ”Kannattaako tätä hommaa jatkaa, kun 
näin vähän se porukkaa kiinnostaa?” Tuntuu pahalta itses-
tänikin.

Vaasassa
Perjantaina 28.10.2005  aamusta autot polkaistiin käyntiin 
ja nokat käännettiin kohti Vaasaa. Tavoitteena oli tavata 
isännät klo 11.00 pintaan Vaasassa ja tarkemmin sanottuna 
Strömbergin puistotie 5:ssä ja siirtyä aluksi ohentuneiden 
vatsakupujen täyttöön yrityksen käyttämään työmaaruoka-
laan. 

Me Kangasalan, Ylöjärven ja Tampereen edustajat kyl-
läkin hieman myöhästyimme lähtöpaikkojen paikalliskartta-
epäselvyyksien vuoksi. Karttusen Veijo oli kyllä sitä mieltä, 
että syynä olivat ne harmaat pöntöt tien varsilla, kun jokai-
sen kohdalla piti hiljentää, jotta kuvasta olisi tullut teräväm-
pi. Pölösen Leo Helsingistä tuli lentokoneella, eikä ehtinyt 
ollenkaan ruokailuun, vaikka tämän yritysjohtajan napa on 
muutekin huolestuttava lähellä selkärankaa. Oma syy.

Puolenpäivän pintaan siirryimme isäntiemme kera talon 
auditorioon tai neuvottelutilaan aloittamaan varsinaista 
päiväohjelmaamme. Armeijassa ollessa tilaisuuden arvon 
voi aina päätellä paikalle saapuneiden henkilöiden kaulus-
laatoissa olleiden nappien koon perusteella. Tämän tilaisuu-
den isäntiemme nappikoot olivat sieltä suuremmasta päästä, 
josta voi jotakin päätellä isäntiemme tilaisuuden ja asian 
arvostuksesta. Isäntiämme oli tilaisuuteen varautunut 6 
henkilöä, joista yksi oli joutunut valitettavasti poistumaan. 

Varsinaisena primus-motorina oli asiassa toiminut Vaasan 
päässä Mauri Sevola, jolle kiitokset vielä näin lehden väli-
tyksellä. (Olavi Piha: Annoin hänelle SVY:n liittymiskaa-
vakkeen. Joko liittyi?) Mauri johti käytännössä tätä tilai-
suutta isäntien puolesta.

Aikataulu ja asiaohjelma
Vierailuaikataulumme näytti seuraavalta:
Klo 11.00 Ilmoittautuminen ABB Motors Oy  VAASA + 
lounas  
Klo 12.00 Suunnittelijan toiveet malliveistämöille
Klo 13.00 Malliveistämöiden toiveet suunnittelijoille
Klo 14.00 Vapaata keskustelua
Klo 15.00 Tehdaskierros

Tilaisuuden työjärjestys oli seuraavanlainen:
Esittäytyminen
- ABB:n isäntien edustajat + tehtävät yrityksessä
- Mallijaoston henkilö + yritysesittelyt
ABB:n yritysesittely
Sähköinen suunnittelu
- Järjestelmät
-  Siirtoprotokollat / modeemi / Isdn/Adsl / Iges / Step
-  Ongelmat / yhteensopivuus
Kuvallinen (piirustukset) suunnittelu (onko sellaista?)
-  Postitus
-  Faksit 
Valmistettavat mallit
-  Mitoitukset
-  Leikkaukset
-  Kuvannot
-  Merkinnät

Vierailu 
ABB Oy Motorsilla  Vaasassa

mallijaosto

Kari Pohjalainen
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Malliväkeä Vaasassa.

Yhteydenpito
-  Suunnittelijatiedot / vastuunkantaja
-  Mallinvalmistaja
-  Valimotiedot
Tulevaisuus
-  Yhteydenpito

Kuten lukija huomaa asiaa käsiteltävänä oli paljon, joten 
hyvältä ja ansaitulta maistui kahvi, jonka isännät raijasivat 
huoneeseen nautittavaksi tilaisuuden puolessavälissä. Tar-
kemmat tiedot tilaisuuden annista löytyvät osallistujien 
muistiinpanoista ja jos jotakin tarkemmin kiinnostaa voi 
toki kysellä paikallaolijoilta. Tiedonvaihto oli vilkasta ja 
tunnelma letkeä tiukasta asiapitoisuudesta huolimatta.

Klo 15 pintaan täytyi tilaisuus keskeyttää ja mallijaoston 
puheenpitäjämme Mikko Ojanen sai mahdollisuuden kiittää 
isäntiä tästä mainiosta tilaisuudesta ajatusten vaihtoon tilaa-
ja – mallitoimittajatasolla. Valitettavasti vain valimoiden 
edustajien näkemykset jäivät kuulematta.

Tehdaskierros
Päivän päätteeksi isäntiemme johdolla saimme tilaisuuden 
ja kiertää nykyaikaisen FMS-tekniikka hyväksikäyttävän 
tehtaan ja kyllä siinä mallilehtorinkin monttu loksahti auki, 
kun olimme juuri yhteistilaisuudessamme saanut kuulla, 
että talon keskimääräinen tuotesarjasuuruus on 1,7 mootto-
ria. Kyllä siinä täytyy asiat olla hallinnassa tuollaisen ”sar-
jatuotannon” kanssa ja mallejakin saa puurtaa useampikin 
nikkari maassamme. 

Pimenevässä illassa sitä Vaasasta sitten lähdettiin ajele-
maan koteja kohti ja mielenkiintoinen sekä toivottavasti 
ainakin toisilla mallinvalmistajilla tuottava loppuasiakas 
tapaaminen oli ohi.

Toivoa vain sopii, että vastaavien tilaisuuksien mahdol-
lisesti vielä toistuessa, porukat ymmärtäisivät tilaisuuksien 
merkityksen itselleen ja edustamalleen yritykselle. Oma-
kohtaisesti harmittaa asian eteen tehty työmäärä, kun osal-
listujat jäävät näin vähiin. 

Mallilehtori
Hervannasta

KÄYTETTÄVYYTTÄ INDUKTIOUUNILLENNE
ABB SERVICESTÄ

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

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

Tuloksellista tuotantoa Jari Käyhty

ABB Oy, Service
Yhteistyönkatu 1, 53300 LAPPEENRANTA
Puh  050 3356 670, 010 2251 20
Fax  010 2256 630 

www.abb.com/metals

ISO 14001
OHSAS 18001
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Suomalaismenetelmä tarjoaa yrityksille merkit-
tävää säästöä ja nopean tuotekehityksen. VTT:n 
kehittämä malliton valumenetelmä tuottaa 
jopa kolmanneksen säästöt tuotekehityskuluis-
sa. Tuotekehitysaika taas voi lyhentyä parhaim-
millaan kaksikin kuukautta. Tällä kustannusten 
ja ajan säästöllä voisi olla huomattava merki-
tys kaikkien metalliyritystemme kansainvälisel-
le kilpailukyvylle. 

Taustatietoja artikkelille
VTT:n spin-off -yritys Simtech Systems Inc. Oy aloitti 
toimintansa syyskuussa 2004. Yrityksen vetäjänä toimii 
diplomi-insinööri Matti Sirviö, joka näin ryhtyi yrittäjäksi. 
Yhdessä saksalaisen edustajansa kanssa Simtech on kevääl-
lä 2005 myynyt idean Audille ja BMW:lle. Kuluvan syksyn 
aikana sen ovat hankkineet myös kaksi muuta saksalaista 
yritystä. Armottoman ja jatkuvasti kiihtyvän kilpailun au-
toteollisuudessa aika on erityisen kallisarvoinen resurssi. 
Erityisesti tällä teollisuudenalalla pätee oppikirjoista tuttu 
kilpailun lainalaisuus, nimittäin ”time based competition”.  
Tällä tarkoitetaan, että tilauksen saa se luotettava tarjoaja, 
joka tarjoaa lyhyimmän toimitusajan. 

Audin kokemuksista kerrotaan Tampereella!
Diplomi-insinööri Robert Oblinger Audilta tulee Suomen 
Valimoteknisen Yhdistyksen opintopäiville Tampereelle 
helmikuussa kertomaan mallittoman valun kokemuksista.  
Hän esittelee samalla Simtechin kehittämää ConiferRob 
softaa sekä vastaa kuulijoiden kysymyksiin. Audilla on 
solussaan kääntyvä pöytä, joka kestää 50 000kg muotin 
painon.  Solussa on automaattinen työkalunvaihto sekä 
kuljetushihna, joka poistaa irtohiekan solusta. Solun raken-
tamisessa on muutenkin käytettä mahdollisimman ennak-
koluulotonta ja innovatiivista suunnittelua.

Menetelmän edut valimoille
Simtechin malliton valu -menetelmä ohittaa kokonaan yhden 
nykyisin pakollisen työvaiheen, nimittäin valumallin val-
mistamisen.  Kuten kaikki valimohenkilöt tietävät, tämä on 
aikaa ottava ja usein myös käsityövaltaisuudesta johtuen 
kallis työvaihe. Malliton valu -menetelmän nopeus-, ja 
säästöedut korostuvat vielä enemmän, kun piensarjaisesta 
valutuotteesta halutaan useita prototyyppejä tai hieman 
toisistaan poikkeavia tuotteita. 

Simtechin menetelmällä saadaan oikeasta materiaalista 
valetut prototyypit ja tuotteet nopeasti suunnittelijan hyväk-
syttäväksi ja käyttökokeisiin. Suunnitteluun ja valmistukseen 
tarvittava aika vähenee jopa kaksi kuukautta, koska mallin-

Valukomponentti 
suoraan tietokonemallista

mallirintamalla tapahtuu

Matti Sirviö

valmistus voidaan jättää tekemättä. Lopullisen valutuotteen 
kehityskustannukset vähenevät 10 - 40 prosenttia.

Menetelmän periaate lyhyesti
Malliton valu -menetelmä perustuu siihen, että robotti tekee 
valumuotin joustavasti suoraan tietokoneella tehdystä CAD-
suunnittelumallista. Kappaleen muoto voidaan lukea myös 
suoraan varaosasta tai taiteilijan tekemästä luonnoksesta. 
Malli muunnetaan suoraan ohjaamaan robottia. Järjestelmän 
käyttäjä ohjaa robotin tekemään muotin kovetettuun hiek-
kamuottiainekseen. Muotin avulla valetaan varsinainen 
valu, ja kaikki tämä siis ilman minkäänlaista mallia.  Kun 
valu on jäähtynyt ja purettu voi käyttäjä ohjata robotin 
puhdistamaan valetun tuotteen. Kun näin valettu ensimmäi-
nen tai vaikka kolmas valukomponentti on esimerkiksi 
mitoitukseltaan riittävän vahvaksi, voidaan robotilla valmis-
taa sarjatuotantoa varten varsinaiset valutyökalut.

Onko menetelmällä rajoituksia?
Kappaleiden muoto ei ole rajoitettu samalla tavalla kuin 
perinteisillä työmenetelmillä tehtynä. Tuotteen tilaaja voi 
nyt perusteellisemmin testata tuotteiden prototyyppejä, 
sillä mallin tekokustannukset jäävät pois ja aikasäästö mah-
dollistaa myös useammat testikierrokset ilman, että jäädään 
kilpailijan tuotekehitysvauhdista jälkeen.

Robotti KUKA KR 150-2 L110
- Kontrolleri VKRC2, PLC Siemens S7
- Tyopöytä  3m
- Maksimikuorma 50 000kg 
- Automaattinen työkalunvaihto 12 työkalua
- Vesijäähdytetty HF karamoottori   (30000rpm, 15kW power)
- Koneistusjätteen poisto
- Materiaalit: Hiekka, Polystyreeni
- Metallivalu, muovivalu
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koulutusta

Muutama vuosi sitten Tampereen ammattiopiston aikuis-
koulutuksen puolelta, Lehdon Jouni kertoi että on esiintynyt 
kiinnostusta suorittaa Valajamestarin erikoisammattitutkin-
to kestomuottipuolella. Ahlgrenin Esa Kruunupyystä on 
päättänyt lähteä tutkinnon suoritukseen ja oli ryhtynyt op-
pisopimusoppilaaksi.

Tapasin Esan ensimmäisen kerran erään perustutkinnon 
yhteydessä, kun hän oli tulossa kouluttautumaan Valimoins-
tituutin järjestämälle kurssille. Olin samaan aikaan aloitta-
massa perustutkintoon tähtäävää koulutusta erään valimo-
yrityksen henkilökunnalle. Totesimme että Esa voi olla 
kanssamme siihen asti kun kyseinen koulutus alkaa. Jo 
siinä vaiheessa tuli selväksi niistä puheenvuoroista joita hän 
käytti, että tämä mies on tosissaan ja haluaa kehittää itse-
ään.

Tästä tapaamisesta alkoi yhteistyömme Esan tutkinto-
prosessissa. Tampereen ammattiopiston edustajana olin 
näytön vastaanottajan ominaisuudessa mukana hommas-
sa. 

Aluksi tarkasteltiin Esan valimoalan tausta. Esa on toi-
minut kestomuottivalimossa Valurina sekä sulattajana noin 
15v, työnjohtajana 7v, sekä Prosessivastaavana noin 1v.

Kokemusta siis löytyi. 
Valajamestarin erikoisammattitutkinnon hyväksyttävään 

suorittamiseen vaaditaan, että on pystyttävä esittämään 
opetushallituksen antamien ohjeiden mukainen ammattitai-
to. Tämä voidaan todentaa aiemmilla ja nykyisillä työko-
kemus- ja koulutusdokumenteilla, sekä suullisella – tai 
työnäytöllä. 

Istuimme yhdessä alas Esan, Lehdon Jounin ja allekir-
joittaneen kanssa. Tässä palaverissa selvitettiin ne osa-alu-
eet, jotka olivat jo dokumentein esitetty, ne jotka voitiin 
selvittää työ- ja suullisella esitysnäytöllä, sekä ne alueet 
jotka vaativat lisäkoulutusta ja opiskelua. Näistä puuttuvis-
ta alueista on sitten esitettävä kirjallinen näyttö, kun valmi-
udet ovat olemassa.

Jo se, että Esa totesi haluavansa lisäkoulutusta kaikkiin 
vähänkin puutteellisiin osa-alueisiinsa, kertoi että hän on 
ajatusmaailmassaan Valajamestarin erikoisammattitutkin-
non vaatiman ammattitaidon mukaisessa tasossa. Voisihan 
olettaa että sellaisiakin henkilöitä on, jotka haluaisi edetä 
aina ” rimaa hipoen ja kunhan läpi pääsee” - ajatuksella.  
Nyt Esalla oli näkyvissä selvästi halu myös kehittyä, eikä 
vain saada todistus tutkinnosta.

Koulutus eteni sovittua rataa ja siinä välissä käytiin ot-
tamassa Lehdon Jounin kanssa vastaan näyttö Ferral Alucast 
Oy:ssä. Tältä reissulta jäi vielä osa näytöstä esittämättä, 
koska koulutus oli vielä kesken. 2005 keväällä sitten Esa 

Suomen ensimmäinen 

valajamestarin 
erikoisammattitutkinto 
suoritettuPekka Niemi

kertoi, että käynnit Tampereella koulutuksessa oli käyty ja 
harjoittelu edennyt niin, että varsinaista työtä oli jo tehty 
sovitun verran. Siis ei muuta kun näyttö eli 3-D suunnittelun 
tuotoksia nähtäväksi.

Lopputuloksena oli se, että esitin näytön vastaanottajan 
ominaisuudessa, näyttöä hyväksyttäväksi Valimoalan näyt-
tötoimikunnalle. Arvoisa tutkintotoimikunta myös sen hy-
väksyi.

Tällöin Esan muutaman vuoden projekti oli loppuunsaa-
tettu ja hänestä tuli tietääkseni Suomen ensimmäinen Vala-
jamestarin erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Tapahtuma noteerattiin kahdessa yrityksen sijaintialueen 
sanomalehdessä, eli Pietarsaaren Sanomat ja Jakobstad 
Tidning. Lehdon Jouni on jo pyynnöstämme saanut pyyn-
nöstämme pari kopiota muistoksi koulullemme.

Tapahtuman viralliseksi lopuksi Lehdon Jouni kävi Fer-
ral Alucast Oy:ssä asiaan kuuluvassa seremoniassa.

Aplodit Esalle!!!
Tästä on jo kulunut hieman aikaa, joten nyt on aika hieman 
tutkiskella tapahtunutta. Halusimme myös, että tästä Esan 
kunnioitettavasta saavutuksesta olisi hyvä kertoa myös 
alamme johtavan julkaisun sivuilla. Siispä ei muuta kun 
kysymään kokemuksia Esalta, sekä yrityksen edustajalta 
Tech. Ari Ahlgrenilta.

Ensiksi tietysti on hyvä ottaa alkuun yritysesittely, jotta 
tietäisimme missä ympäristössä tutkinto on suoritettu.

Ferral Oy – Ferral Group
Ferral Oy on Kalajokinen perheyhtiö ja Ferral-konsernin 
emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Kalajoella toimiva Ferral 
Components Oy Kruunupyyssä ja Pietarsaaressa toimiva 
Ferral Alucast Oy, sekä Vaasassa toimiva Ferral Marketing. 
Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiönä Kalajoella toi-
miva Steel Kamet Oy.  Ferral Oy:n tytäryhtiöt käyttävät 
markkinoinnissa yhteistä nimeä Ferral Group.

Ferral Group muodostaa integroidun kokonaisuuden, 
jossa esimerkiksi alumiinikomponentit valetaan Kruunu-
pyyssä Ferral Alucastilla ja koneistetaan Kalajoella Ferral 
Componentsilla sekä kansainvälisten tuotteiden markkinoin-
nista vastaa Ferral Marketing.

Ferral Groupin liikevaihto on noin 12 milj. euroa ja 
henkilökuntaa on noin 90. Ferral Groupin päätuotteita ovat 
erityyppiset teräksiset ja alumiiniset standardilaipat ja ko-
neenosat. Ferral Groupin myynnistä yli 50%  menee suoraan 
vientiin n. 20 eri maahan.  Ferral Groupin konsernijohtaja-
na toimii DI Jarmo Ainali Kalajoella. Konsernin alumiini-
liiketoiminnan johtajana toimii Tech. Ari Ahlgren Kruuny-

Jatkuu
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pyyssä. Koko konsernin markkinointijohtajana toimii eko-
nomi Esko Saario Vaasassa, sekä kotimaan myyntipäällik-
könä toimii ins. Marko Isojärvi Kalajoella.

Tällainen siis on yritys jossa homma hoidettiin kirjalli-
sesti esitettynä ja ohessa myös kuvallista antiakin.

Mutta kysytäänpä nyt sitten itse päähenkilöltä eli Esalta, 
että miten hän kokee tämän käydyn opiskeluprosessin ja 
mitä mietteitä asian tiimoilta hänellä on.

– Mitä etuja, tai jopa mahdollisia haittoja, näit tutkinnon 
suorittamisprosessissa etukäteen ja miten ne ajatukset sitten 
toteutuivat tutkinnon toteuduttua?

– Valimotekniikan opiskelun edut koin sillä tavalla että 
työ tuli paljon mielenkiintoisemmaksi, haasteet koin konk-
reettisemmaksi ja työmotivaatio kasvoi. Tutkinnon toteu-
duttua totesin että pystyn tehokkaammin vastaamaan työ-
elämän haasteisiin ja 3D mallinnus-työkalu antaa loistavat 
mahdollisuudet suunnittelun osalta niin uusissa, kuin myös 
vanhoissa muoteissa. 

– Vastasiko tutkinto etukäteisajatteluasi, ylittikö se ne vai 
jäitkö jotakin kaipaamaan?

– Tutkinto vastasi hyvin silloisia tulevaisuuden suunni-
telmia, joita nyt toteutan päivittäin. Opiskelu vaiheessa 
suunnittelin muotin, jonka toimintaa Arto Muikku Vali-
moinstituutin tiloissa simulaattorilla tutki.  Olin siinä pro-
sessissa mukana koko ajan ja joka oli kyllä todella mielen-
kiintoista. 

– Mitkä asiat koit vaikeiksi tai hankaliksi tässä proses-
sissa?

– Vaikeinta oli alku, koska oli vaikea aktivoitua ja alkaa 
täyttää Port-folio – kansiota.  Siis, että todella ymmärsin 
mitä tarkoittaa opiskelu Port-folio - kansio menetelmällä ja 
alkaa tehdä sitä.  Olisi ollut hyvä opiskelun alkuvaiheessa 
enemmän konkretisoida, mitä se tarkoittaa.  Varsinkin sitä, 
että se ei ole äidinkielen tutkinto, vaikka oikeinkirjoitus on 
hyväksi. Olisi enemmän tuotava esille sitä, että kirjoittaa 
valimotekniikasta omin sanoin. 

Vähän hankalaa oli, ja on edelleen, löytää koulutuspaik-
kaa. Tällä tarkoitan lähinnä 3D- mallintamisen osalta, joka 
on myös kallista. Tietenkin sekin myös tuottaa vähän han-
kaluutta, että kokilli - valamisesta on todella vähän kirjalli-
suutta ja jonka takia se on itseopiskelua paljolti, muotti ja 
valun suunnittelun osalta. 

– Mikä olisi viestisi valimoille tutkinnosta, koulutukses-
ta ja em. kehitystarpeista tulevaisuudessa.?

– Opiskeluaiheen pitää tukea yrityksen liikeideaa ja kokea 
sen itse mielenkiintoiseksi. On tärkeätä muistaa aina se, 
että yrityksen kilpailukyky on työtekijöiden henkivakuutus 
ja avaa uusia kasvumahdollisuuksia niin määrissä ja laadus-
sa. Siihen opiskelu on paras ase.

Näin siis Esa kokemuksestaan
Esa ei tietenkään ollut yksin tässä prosessissa, vaan se 

myös luultavasti kosketti koko työyhteisöä. On siis syytä 
kuunnella myös yrityksen ääntä siitä, miten yritys on koke-
nut Esan tutkinnon suorittamisen. Annetaan siis toimitus-
johtaja Ari Ahlgrenin vastata yrityksen edustajana tähän.

– Kuinka yritys ja työyhteisö suhtautuivat Esan tutkinnon 
suorittamiseen?

– Tarve koulutukseen lähti tuotesortimentin laajentumisen 
johdosta, joissa valukappaleiden vaatimustasot kasvoivat 

nykyisiin tuotteisiin verrattuna huomattavasti. Tämä huo-
mattiin nopeasti jo alkuvaiheessa. Taisi olla niin, että Esa 
tuli minulle sanomaan, että nyt pitää saada apua suunnitte-
luun, ja niin otettiin yhteyttä Tampereen Valimoinstituuttiin 
Jouni Lehtoon. He neuvoivat meille marssijärjestyksen ja 
ohjasivat aina tutkintoon saakka.

– Miten varauduttiin Esan ajankäyttö tarpeeseen, esim. 
työpaikalla ja mahdolliset eteen tulevat käynnit vieraalla 
paikkakunnalla koulutuksissa jne. ?

– Yhtiömme näki tämän erinomaisena apuna kehitykseen 
ja antoi täyden tuen, niin rahallisen kuin resurssien suh-
teen. 

– Näkeekö yritys hyötyneensä Esan tutkinnosta (vai 
voidaanko sanoa, että tutkinto on myös osin yrityksenkin 
tutkinto eli saadaanko yritykselle myös jotain hyötyä )?

– Valuvika /sulanhallinta projekteissa meitä ohjasi tekn. 
tri. Juhani Eklund, jonka apu ja tuki oli suuri. Vaatimustaso 
sekä osaaminen nousivat matkan varrella ja olemmekin 
saaneet uusia asiakkaita projektin ansiosta. Myös vanhat 
tuotteet menivät valmistuksen kohdalta uuteen tarkasteluun 
ja muutoksia on jo paljon tehty, joten voin todeta jo nyt, 
että tutkintoon panostaminen on ollut yrityksellemme me-
nestys.

 Huomioiko yritys Esaa millä tavalla tutkinnon suoritta-
misen johdosta?

– Esaa toki muistettiin stipendillä sekä palkankorotuk-
sella.

Näin siis yrityksessä ajateltiin asiasta.
Meille kaikillehan aina pieni muistaminen on hyväksi, 

oli se sitten henkistä tai jotain konkreettisempaa. 
Puheenvuoroissa tuli myös hieman palautetta koulutuksen 

järjestäjälle, joka antaa tulevaisuuden uusille tutkinnoille 
taas hieman paremmat lähtökohdat.

Lopputulokseksi on kai syytä todeta vielä kerran että 
kaikki osapuolet, eli koulutuksen järjestäjä, näytönantaja ja 
hänen edustamansa yritys ovat tyytyväisiä.

Hyvä näin! 
Itse tutkinnosta on myös tässä yhteydessä sanottava että 
tutkintoperusteet uudistuvat eli kulkevat yritysmaailman 
tarpeiden kehityksessä mukana. Tämän vuoden puolella on 
valaja- ja valumallipuolella työryhmät ahkeroineet uusien 
erikoisammatti- ja ammattitutkintoperusteiden parissa. 
Tämän työn tulokset ovat nyt opetushallituksessa tarkastus- 
ja hyväksymisprosessissa. Näin ollen nyt uusia tutkintoja 
aloittavat tulevat aikanaan käyttämään näitä  vuonna 2006 
voimaan astuvia perusteita. 

Lopuksi mieleen herää mielenkiintoinen kysymys, kos-
kahan kertamuottipuolella saadaan valajamestaritutkinto 
(ammattitutkinnot tietysti myös kuuluvat samaan kehittä-
missarjaan) ja mistä yrityksestä löytyy halua lähteä itsensä 
ja henkilöstön kehittämistyöhön tutkintojen kautta.

Vai onko kestomuottivalimot saneet nyt tien auki ja jat-
kajia alkaa löytyä

Koulutusaiheterveisin 
Pekka Niemi

Valulehtori Hervannasta
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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2006!
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mallijaosto

Sattumia ja tapahtumia
Kari Pohjalainen

SVY.n ja samalla mallijaoston vuosikokousta nautittiin 
Suomen Ateenassa eli Jyväskylässä. Olivat kuulemma isän-
nät ”panneet parastaan” kun olivat ähristelleet kokouksen 
pystyyn.

Mallijaoston vuosikokouksessa oli porukkaa paikalle 
saapunut vajaat kymmenen alamme ammattilaista, joten 
aika hyvä saanto oli kokouksella. Fossiili-sihteerin poissa 
ollessa sai Hurmeen Lauri tilaisuuden harjoitella sihteeröin-
tiä, joten jatkuvuus sihteeritoimnen suhteen on mallijaos-
tolla taattua.

Yritysvierailukohteena malliväellä oli Toivakan Mallin-
nus, jonka perustaja ja pystyyn nostaja Kallion Jarmo vali-
tettavasti menehtyi vaikeaan sairauteen kuluneen vuoden 
aikana. Mukavat muistot jäivät Jarmosta allekirjoittaneel-
le. 

Nykyisen toimitusjohtajan Ilkka Heinäahon tapasin ai-
koinaan jo Hämeenlinnassa ja Mastecam:in puitteissa on 
tavattu monta kertaa senkin jälkeen. Eräänkin kerran olen 
Ilkalle soittanut, kun ohjelma on painunut mykkyräiseen 
umpisolmuun, eikä ole auennut ilman viisaampaa apua. 
Hermostumatta on tämä moninkertainen moottoriurheilun-
kin suomenmestari auttanut onnetonta lehtoria hädässä. Nyt 
Ilkalla on näytön paikka, kun hän vetää kahtakin yritystä 
yhtä aikaa. Lycka till vaan.

Mahtoiko muuten näkyä sitä Toivakan kultakurkkua 
Korisevan Arjaa Toivakan Mallinnuksen lähistöllä? Täytyy-
pä kysellä tutustumiskäynnillä poikenneilta.

# # #

Malliveistämö Ris-Pert Oy:n toinen perustajajäsen Mäkisen 
Pertti myi aikoinaan osuutensa yrityksestä Varttilan Pekalle 
ja toinenkin Järvisen Risto (muuten Tampereen piirin tik-
kamestari) on tiettävästi alkanut haikailla eläkepäiville. 
Kuluneen vuoden aikana onkin Risto myynyt osuutensa 
Strakh:in Alexanderille, joten malliveistämöä vetää nykyisin 
kolmikko Tapani Puukka ja edellä mainitut Varttilan Pekka 
ja Strakh:in Alexander. 

Alex on muuten varsinainen kosmopoliitti. Hän ponnah-
ti maailmaan silloisen Itä-Saksan Weimarissa, kävi viettä-
mässä lapsuuttaan Siperiassa, kun silloisen Neuvostoliiton 
upseeristoa sijoiteltiin ympäri kotimaataan palvelukseen. 
Alex tuli vanhempiensa mukana Suomeen yksitoistavuoti-
aana, eikä osannut silloin lainkaan kieltämme. Hän tuli 
Valkeakosken ammattikoulun jälkeen Hervannan kouluun 
mallipuusepän oppiin ja luokan priimuksena valittiin World 
Skills kilpailijaksi Etelä-Korean kisoihin. 

Maailmanmestaruuskisoissa joku pystyi yön aikana 
vartioidussa kilpailupaikassa torpedoimaan salaa (tarkoi-
tuksella) hänen Zimmermann:in yläjyrsinkoneeseen kiinni-
tetyn kilpailutyönsä ja selkeä johtoasema vaihtui hännän 
huipuksi. Koska kilpailutyöaika on vain 22 tuntia, niin Alex 

ei pystynyt kirimään muita enää kiinni. En tiedä kumpi oli 
pettyneempi, Alex vai minä, joka toimin silloin kisan mal-
lipuuseppätuomarina. Minulla ainakin oli rajusti tippa sil-
mässä, kun yritin selvittää syyllistä ja saada hyvitystä 
Suomen kilpailijalle. Ei onnistunut.

Jokin aikaa sitten on tämä Tampellan rannassa oleva 
yritys vaihtanut nimensä Ris-Pert Oy RPT Malliveistämök-
si. Onnea vain uudella nimellä varustetulle yritykselle ja 
uusille vetäjille myös.

Mallilehtori odottelee nyt kutsua kastamistilaisuuteen 
innolla. Eikös siinä kuohuviinapulloa paukauteta talon 
seinään?

# # #

Jouni Mattsson on nyt toteuttamassa pitkäaikaisen haaveen-
sa ja perustanut Mallikoneistus J. Mattsson nimisen yrityk-
sen. Tarkempia osoitetietojaan ei Jouni ole vielä ehtinyt 
lähettää mallilehtorille, mutta eiköhän niitä jossakin vai-
heessa ala tulla Tampereelle asti. Onnea vain uudelle yri-
tykselle.

# # #

Jaguaariaan vain kesäisin ja sateettomina pyhäpäivinä ajava 
Karttusen Veijo on siirtynyt sähköiseen malliaateliin osta-
malla CNC-koneen Camtools:ilta. Kone on nyt istutettu 
betonin päälle ja nyt alkaakin aikaa vievin vaihe, kun pitäi-
si päästä perille MasterCam:in mallintamisopeista. 

Veijohan on toisen polven malliammattilainen. Hänen 
isänsä Vilho Karttunen oli toinen perustajajäsen Kangasalan 
Malliveistämöstä. Veijon pojasta pitäisi kasvattaa kolmas 
”mallikarttunen”, mikäli eväitä vain pojasta löytyy. Aika 
näyttää.  

Toinen perustajajäsen Kangasalan Malliveistämöstä oli 
Lehden Erkki, varsinainen mallialan Grand Old Man, jota 
pidetään parhaana yritysjohtajana, jota mallialalla on koskaan 
ollut. Erkki oli myös ensimmäinen Mallijaoston puheenjoh-
taja, joka pomotti jaostoamme 90-luvulla pitkään.
 
# # #

Sulkasen Unto on hakenut mailantekijää Pirkan Valumalli 
Oy:lle. Tämä pienehkö malliveistämö on Euroopan suurin 
Ringette-mailojen tuotantolaitos.

Unto on itse rakentanut ”mailakoneet”, joilla mailoja 
tehdään. Kyllä siinä oli mallilehtorin silmät ymmyrkäisinä, 
kun Unto esitteli kehittämiään sovellutuksia. Oivaltavia ja 
hienoja olivat ratkaisut mailojen valmistamisessa.

Mahtaako tuo Sulkasen Unto ruveta taas malleja väsää-
mään, vai siirtyneekö hän sikarinröyhyttelijöiden joukkoon 
kuin muutkin mailatehtailijat maailmalla?
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# # #

Malli-Kalle Villikasta pisti uuden nahkatakkinsa päälle, kun 
tuli ensimmäistä kertaa loppukäyttäjien tilaisuuteen Hyvin-
käälle. Onkohan takki nyt laitettu naulaan, kun ei yritysjoh-
tajaa näkynyt vastaavassa tilaisuudessa Vaasassa.

Ei siellä näkynyt myöskään  pietarsaarelaisia Kärkimal-
li Oy:n isä tai poika Haavistoakaan, vaikka viimeksi Asko 
tavatessamme kehui aina tulevansa Vaasaan, kun tarvetta 
on.

# # #

Kiteen Malliveistämö, jota Mämmin Erkki pomottaa on 
vaihtanut toimipaikkansa Kiteeltä Puhokselle. Tämä itäisen 
Suomen  suurin malliveistämöyritys on hakenut työnteki-
jöitä taloon maamme rajojen ulkopuoleltakin. Kansainväli-
syyttä tämäkin.

# # #

Jälleen on onnistuttu saamaan järkevyyttä valimoalan kou-
lutukseen Hervannassa. Pääsimme sopimukseen Niemen 
Pekan kanssa, jotta vaihdamme oppilaita päikseen tässä 
jatkossa. Tämä tarkoittaa sitä, mallipuolen oppilaat tekevät 
muotteja byself ja valajapuolen oppilaat vastaavaa malli-
puolella. 

Näin toimien saamme opetuksen ongelmat huomattavas-
ti helpommin perille, kuin huulesta liitutaulun kautta kor-
vaan-menetelmällä. 

Mallinvalmistajalle muotin tekeminen kertoo lahjomatta, 
onko mallin hellitykset ja pinnan viimeistelytaso riittävän 
hyvin tehty ja valajaopiskelijoille tulee selväksi, että mal-
leja ei valmisteta puhaltamalla, vaan niiden tekemiseen 
menee tunteja. Uskon ja olen varma, että oppilasvaihdon 
tulokset ovat pelkästään positiivisia.
  

Mallilehtori
Hervannasta
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TOP FOAM OY LAHTI
HALLINKATU 1
15300 LAHTI

P. 03 884 0740
F. 03 884 0744
JARI PEKONEN
0500 843059

TERÄS-JA RAUTAVALIMO
Leinonkatu 5  24100 SALO

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

Hyvää Joulua!
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valimoperinne

Kaskuja ja tarinoita • Koonnut Antti Valonen

Valimotyön kunnioittaminen –
muistoja yli 50 vuotta sitten olleesta juhlasta 
Högforsin tehtaalla Karkkilassa

Högforssin tehtaan perustamisen 130-vuotisjuhlaa 
vietettiin Karkkilassa 27. päivänä syyskuuta 1953, tehdas-
alueella juuri edellisvuonna valmistuneessa valimon IV-
hallissa.

Arvokasohjelmaisesta juhlatilaisuudesta on erikoisesti 
jäänyt mieleen “kunnianosoitus työnveteraaneille” tapahtu-
ma, jossa Högforssin johtajapariskunta vuorineuvos ja 
rouva Gustaf Arppe luovuttivat  tehdasta pitkään palvelleil-
le henkilöille Kymi-yhtymän ansiomitalit kunniakirjoi-
neen.

50-vuotismitalin saajia oli 13 henkilöä ja 25-vuotismita-
lin saajia 234 henkilöä.

Myös juhlaruno “Raudan laulu”, jonka 130-vuotisjuhlaan 
oli kirjoittanut runoilija Toivo Lyy (s. 1898) ja juhlassa 
lausujana esitti lausuntataiteilija Kaarlo Marjanen (s. 1899), 
oli arvostettua ja vaikuttaa kuultavaa.

Mielestäni runoilija Lyy, jonka julkaistu tuotanto sisältää 
miehekästä runoutta sekä tiukkoja mieterunoja, oli saanut 
“Raudan lauluun” silloisen aikakauden uskoa valimoteolli-
suuden tulevaisuuteen ja valimotyön kunnioittamiseen. 
Tästä esimerkkinä irroitan runon loppuosan säkeistä seu-
raavan otteen:
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Mut hehkumahetkinä tähden nuoren 
minä rauta räiskyin kaikkialle:
atomeina ilmoissa ylimmissä
olen pesinyt pilvien pesiin,
olen kimmonnut huipulle korkeimmalle,
olen vuorten rakeina
ja liukenin vesiin
ja raukesin soihin rahkan alle 
ja soudan suonissa punassa veren,
solutiehyissä yrttien, metsien vihreän meren 
- ja kalskuvilla
alasimilla
olen takomatakeina,
kun ihminen viimeinkin minut keksi esiin.

Olin ensin hänelle kalliimpi kuin kulta:
olin koru ja temppelipajojen tuote pyhä -
ja kullan himmeän minä yhä
joka kerta, kun välkyttää
sodan ukkossää
salamoita ja ilmat iskevät tulta.

Minä rauta se vasta tein sinut, ihmissuku,
tämän tähtesi valtiaaksi:
kivi, vaski ja pronssi ovat
ihan liian hauraat ja mellot -
vain raudansyntyjen-luku,
vain raudan iskut ja rautapanssarisovat
ovat kyllin vahvat ja kovat,
kun on kaattava aarniokorvet auran maaksi,
kun perkattava on hengen heilimäpellot,
kun on urhon unena yletä kuninkaaksi,
kun kaikuvat kansoille niiden kohtalon kellot.

Minä rauta se Rooman loin,
pyhän lain ja järjestyksen pylvään -
minä rauta se sille myös tuhon toin
ja kaivoin haudan,
kun kutsumuksensa ylvään
se kielsi ja tahrasi taattojen kirkkaan raudan.

 “ Masuunit tuhannet leimuaa
 joka päivä ja yö,
 ja valtavat lieskat päin pilviä lyö
 - kun itse maa 
 ois aukaissut sydämensä
 ja sinkoais ydinsäkeninensä
 avaruuksille siitä sanomaa,
 miten luomista jatkaa tähdellä tällä
 jo himmeällä
 sen lasten kätten ja aivojen työ.”

Tässä yhteydessä tulkoon myös mainituksi 1952 ilmes-
tynyt tehtaan historiikki “Masuuni josta tuli suurvalimo”. 
Historiikki on 2-osainen: 
I Högforssin tehdas 1820-1874 (sivuja 455) ja
II Högforssin tehdas 1874-1950 (sivuja 341)

Historiikin silloisella kirjoittamispäätöksellä juhlistettiin 
vuonna 1945 tehtaan perustamisen sataakahtakymmentä 
juhlavuotta. Historiikin kirjoittajina olivat fi l.tohtori Karl 
Ekman ja fi l.maisteri W.E. Nordström.

Juhlaruno 
Raudan laulu

Olen alkuaine,
avaruuksista sinkos
minut Luomisen laine,
kun urkeni kaikkeus kaaoksesta
ja aurinkokunnat kaikkeudesta:
kun pyörteen valtaisen pakopaine
tulikehien ääriin liekkinä linkos
sen, mikä on syntynyt kevyeksi,
mut tähtipallojen sydämeksi
taas kertyi kaikki se, jossa on
ydinpainoa alkuauringon.

Niin syntyi Maan sydän: rautaiseksi!

Kuin jätti-masuuni, iki-harkkohytti
yhä sytee se tähtemme syvyyksissä
nyt vielä, kun aika jo jähmetytti 
Maan kuoren.

Kuvassa juhlaväkeä: Vasemmalta tekn. Antti Valonen, 
tekn. Olavi Odell, laborantti Gunnar Kultavirta, tekn. 
Hans ja rouva Tammelin, osastonhoitaja Armas ja 
konttoristi Maire Virtanen, tekn. Reino ja konttoristi 
Elvi
Luoto. “Takana näkyvät valimohallin pilarit olivat 
koristettu kuusenhavuköynnöksin.”

Jatkuu
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Minä rauta se uudet Roomat luon -
minä rauta se niille myös tuhon tuon:
ei auta
legioonien määrä, ne ahmaa hauta,
jos ruostuu miehiltä mielen rauta.

Perä-Pohjolan ääret ylhät, karut
myös kertovat raudasta jylhät tarut:
vesihiisien, maahisten malmina piilin
väen väkevän nostaa, kivimäestä noutaa -
minut rautio hehkutti miilujen hiilin,
hänen lietsonsa viuhinan vieläkin kuulen:
oli siinä mahtia tunturituulen -
ja karkaisualtaassa karskui routaa -
ja rautaiset miehet rannoilta Thulen
merihaaksin kilpikylkisin sousi,
ja siellä, missä he maihin nousi,
soi teräs 
ja joikui joutsenlaulua jousi.

He saalista keräs
- mut heidän voimastaan
myös valtiashenkiä, valtiasheimoja heräs
ja syntyi valtakuntia kukkimaan.

Yhä raskaasti minä miekkana lyön,
mut myös olen rautana rauhan työn!

Ei kättä rautaisempaa
ole ollut kalvan kahvassa kentillä pauhun
kuin käsi se, jolla tempaa

minut pihdein harkkona ahjostaan
tai kultamaitona  kauhallaan
pajan ja tehtaan nokinen mies:
työn sankari keskellä työnsä alttarisauhun -
vasaroin, valumuotein palvellen, kotilies,
pyhän lämpösi piiriä, jossa on lasten kehto
ja polvesta polveen uuden Eedenin lehto…

Masuunit tuhannet leimuaa
joka päivä ja yö,
ja valtavat lieskat päin pilviä lyö
- kuin itse Maa
ois aukaissut sydämensä
ja sinkoais ydinsäkeninensä
avaruuksille siitä sanomaa,
miten luomista jatkaa tähdellä tällä
jo himmeällä
sen lasten kätten ja aivojen työ.

Ja on kuin vastauksen se saisi:
kuin auringot tänne vilkuttaisi
ja siunais Maan suvun työtä -
ja kesken öisintä yötä
napapiirin taivaalta välkähtää
yli maan, jota hanki hautaa,
tuhat säilää sähkönä säihkyvää,
ja ne yölle iskuja antaa -

ja kaikkeuden sulatoista kantaa
meteorit Luomisen ahjon rautaa!

Lehtemme lukijat muistavat, että alkuvuodesta 
2005 suoritettiin jäsenkysely, jonka pääasiallinen tarkoi-
tus oli selvittää haluttuja kokouskäytäntöjä.  Pidetäänkö 
vuosikokoukset viikonloppuna vai viikolla, pidetäänkö 
kokoukset yksi-, vai kaksipäiväisinä?  Lehden toimitus, 
hallitus ja kokousjärjestäjät halusivat jäsenistön äänen 
esille myös kokousesitelmien aiheiden suhteen. Kysely 
oli netissä kotisivuillamme, mutta ihan tavallisella faksil-
lakin saattoi tähän mielenilmaisuun ryhtyä. Mutta eipä 
auttanut trendikäs välinekään, osallistumisaktiivisuus jäi 
kauas hallituksen asettamasta tavoitteesta ollen paljon 
alle yksi prosenttia.

Vastausten perusteella tämänvuotista vuosikokousta 
suunniteltiin ja toteutettiin.  Vastausprosentti toki ei tieteel-
listä tarkastelua kestäisi, mutta silti…

Toukokuussa suoritetun arvonnan voitti tekn.yo. 
Jussi Heikkola, joka nyttemmin tekee diplomityötään 
Vaasassa. Koulutustoimikunnan puheenjohtaja Juhani Or-
kas käydessään ohjaamassa diplomityötä luovutti uuden 
painoksen kirjasta Gjuteriteknisk Handbok onnelliselle 
voittajalle, josta tilanteesta aina valpas valokuvaajamme 
nappasi oheisen kuvan.

Onnea Jussi -voittajalle, toivotamme kirjalle kovaa 
käyttöä!

Jäsenkyselyn palkinto luovutettu

Jussi Heikkola ja Juhani Orkas.
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Ins.tsto. AX-LVI Oy
PL 428
33101  TAMPERE
Puh. 03 - 2680 111
www.axcons.fi  

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

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

minerals

SACOTEC COMPONENTS OY

www.sacotec.fi 

info@sacotec.fi 

puh. 019 77871
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Sukunimi Etunimi

Syntymäaika Koulutus

Kotiosoite

Kotipuhelin Kotifaksi

Matkapuhelin Sähköposti (koti)

Työnantaja Tehtävä yrityksessä

Osoite

Puhelin Faksi

Matkapuhelin Sähköposti (työ)

www-sivut

Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf

JÄSENHAKEMUS

Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä

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

SVY 
PL 358 

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

e-mail: olavi.piha@svy.info

Jäsenhakemus hyväksytty       _____/_____  200__  _____________________________________

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 200__  _____________________________________

Jäsennumero
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Tarjoamme asiakkaillemme

• Huippuluokan valumallit

• Puusta ja muovista

• Pienistä isoihin

• Myös CAD-CAM valmistusta

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

mallikolmio@yritys.soon.fi   http://yritys.soon.fi /mallikolmio
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SVYn kotisivut  
www.svy.info

www.valuatlas.net

Suomen Valimomiesten Liitto r.y:n 

Vuosikokous Jyväskylässä 21.5.52

Ohjelma

8.45 Kokoontuminen Rautpohjan valimon 
toimiston edustalle

 8.45-9.15 Toim.joht. Syvänen ja maisteri Värre:
Selostus Valmet Oy:n Jyväskylän tehtaista

9.15-12.00 Tutustuminen Rautpohjan valimoon 
ja konepajaan

12.00-13.0 Kenttälounas valimon ruokasalissa

13.00-14.30 Käynti Jyskän tehtaalla

15.00-17.0 Vuosikokous ravintola Maakunnassa

 Maisteri Y. Ingman:  Valun varhaisia vaiheita

Amerikkalainen elokuva – Valukanavat ja 
muottien täyttötekniikka

18.30 Yhteinen päivällinen ravintola Maakunnassa
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KÄRKIMALLI OY  Puh. (06) 7234 442
KENKÄSEPÄNTIE 7  Faxi  (06) 7234 436
68660 PIETARSAARI kaj.haavisto@karkimalli.fi 

MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

TYÖSTÄMME SEURAAVAT 
MATERIAALIT:

• PUU
• METALLI
• MUOVIT 
• BLOCKIT

CAD/CAM SUUNNITTELUA

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

Tuotanto ja tuotekehitys Sibelco Scandinaviaan 

kuuluvalla PV Sand A/S:n tehtaalla Tanskassa. 

Toimitukset lyhyellä toimitusajalla suoraan tehtaalta 

tai heti Nakkilan varastostamme. 

Meiltä myös kuorihiekka, kromiittihiekka, kvartsihiekka bentoniitti, 

kivihiilijauhe, valusuodattimet, side-aineet, tulenkestävät aineet, 

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

Jukka Liisanantti
GSM 0400-755 910

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

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

www.sibelco-scandinavia.com

FEKORATEK 
OY

TEOLLISUUDEN     
KUNNOSSAPITOA

Toimialaamme kuuluvia töitä:
Olemme Laitilassa sijaitseva ja ympäri Suomea sekä 
tarvittaessa ulkomailla (Viro, Venäjä, Ruotsi…) toimiva 
teollisuuteen suuntautunut asennusyritys. Työllistämme 
tällä hetkellä noin 20 henkilöä jotka ovat koulutukseltaan 
ja kokemukseltaan monitaitoisia ammattilaisia.

• Sinkopuhdistuskoneiden asennukset, korjaukset,                                   
  huollot ja modernisoinnit
• Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotyöt
• Kone ja laite siirrot ja asennukset
• Pystymme kokonaisvaltaisiin asennus- ja 
  kunnossapitotöihin sähköasennusoikeuksiemme       
  ansiosta.
Tällä hetkellä yksi toimeksiantajamme on 
Componenta Karkkila Oy, jossa huollamme useita 
sinkopuhdistuskoneita.
Yhteyshenkilönne Jouko Grönlund

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet liittymisjärj-
estyksessä
Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3
02650  ESPOO
(09) 622 0550
www.lux.fi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Työntäyteisen kesän jälkeen 
Valimomuseossa yleensä voi hetkeksi 
huokaista, ottaa jopa löysin rantein ja 
alkaa suunnitella tulevaa. Näin siis 
yleensä. Tällä kertaa vedetään ranteet 
tiukkana vuoden vaihdetta kohti ja sen 
ylikin. Muutokset tuulet ovat puhalta-
massa nostalgisessa museossamme!

Muutoksen päällimmäinen aiheut-
taja on uudistunut museolaki, joka 
määrää, että valtionosuutta nauttivassa 
museossa, kuten Valimomuseossa, tulee 
olla jatkossa palkattuna kaksi museo-
alan koulutuksen saanutta henkilöä. 
Ennen riitti yksi henkilö. Selvintähän 
olisi tietenkin palkata museoon toinen-
kin museoalan koulutuksen saanut 
henkilö, jos sellaiseen olisi rahaa. 
Mutta kun ei ole.

Onneksi Karkkilassa toimii Valimo-
museon lisäksi toinenkin museo, kau-
pungin omistama Karkkila-Högforsin 
työläismuseo, jossa sielläkin on yksi 
museoalan koulutuksen saanut henkilö. 
Luonnollinen ratkaisu näinkin pienellä 
paikkakunnalla on pistää hynttyyt ns. 
yhteen. Museot fuusioimalla saman 
katon alle saadaan nyt siis yhteensä ne 
vaaditut kaksi museoalan koulutuksen 
saanutta henkilöä ja valtionosuuden 
saaminen jatkossakin on turvattu.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että Karkkilan kaupungin alaisuuteen 

perustetaan museokeskus, jonka yksik-
köinä toimivat Valimomuseo ja Työ-
läismuseo. Molemmat museot siis 
säilyttävät vanhat nimensä! Valimomu-
seon huolella vaalittu identiteetti alan 
erikoismuseona tulee myös säilymään. 
Siitä pitää huolen Suomen Valimomu-
seosäätiö, jota ei siis hajoteta. Säätiön 
toiminta muuttuu, ja sen tarkoituksena 
on toimia vastedes Valimomuseon tu-
kisäätiönä eli siis kerätä varoja museon 
toiminnan tukemiseksi. Varojen hank-
kiminen tapahtuu mm. valutuotteiden 
myymisellä museokaupassa aivan 
kuten tähänkin asti.

Mikä siis muuttuu? Vai muuttuuko 
käytännössä mikään? Ainakin sellainen 
muutos tulee tapahtumaan, että allekir-
joittanut sekä museon pitkäaikainen 
museoapulainen siirtyvät säätiön palk-
kalistoilta kaupungin virkamiehiksi. 
Monet museotyöhön varsinaisesti 
kuulumattomat velvoitteet myös siir-
retään kaupungin hoidettaviksi, joten 
enemmän resursseja siirtyy käytettä-
väksi varsinaiseen museotyöhön.

Museon esinekokoelmat tulevat 
kokemaan pienen muutoksen. Esineis-
tö siirretään Suomen Valimomuseosää-
tiöltä Karkkilan kaupungin museokes-
kuksen yksikölle, Suomen Valimomu-
seolle. Poikkeuksena ovat säätiölle 
aikoinaan hankittu ja lahjoitettu perus-

pääoma, mm. Högforsin valimon 
vanhaa tuotantoa ja SVY:n lahjoituksia, 
joka edelleen pysyy säätiön hallussa. 
Näin turvataan käytännössä säätiön 
toiminnan jatkaminen.

Kaikki näyttää siis olevan valmista 
fuusiota varten. Ainoa avoin kysymys 
on - KOSKA. Jos hyvin menee, niin 
fuusio toteutetaan jo vuoden vaihtees-
sa. Jos taas tulee mutkia matkaan, niin 
hanke voi lykkääntyä kokonaisella 
vuodellakin. Luonnollisesti kerron 
tällä palstalla asian etenemisestä. Ja 
jatkossa kerron taas muistakin museon 
kuulumisista.

Oikein rattoisaa joulua ja uutta vuotta 
toivottaa

JanneViitala
Amanuenssi

Suomen Valimomuseo

Kohti uutta Valimomuseossa
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Joukkokirje


