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puheenjohtajan palsta

Juhani Orkas

Traditionellt har gjuteriernas order-
stock varit god efter semestertiden, när
kunderna fyller på sina lager. Så även
nu och det blir intressant att se vad
läget är i september-oktober, emedan
det finns tecken på ett litet uppsving i
ekonomin. I Högfors är hösten dock en
tid av osäkerhet, ty Componenta med-
delade i augusti att de i september-
oktober besluter om gjuteriet i Högfors
i Finland, eller i Alvesta i Sverige skall
stängas nästa år. För gjuteriindustrin i
Finland vore det ett hårt slag om
stängningsbeslutet gäller Högfors. Det
finns traditioner i Högfors, en kunnig
personal, en enastående know-how
(t.ex. ADI), en god maskinpark, sta-
dens stöd och även det för vår före-
ning viktiga gjuterimuseet. Vi får hop-
pas att Componentas ledning förutom
de kalla siffrorna tar i beaktande de sk.
mjukare värdena!

GIFA-mässresan är nu bakom oss, och
i denna tidning finns ett flere reportage
om utbudet på mässan. Intrycket blev
att det fanns färre mässbesökare och
utställare än på tidigare GIFA-mässor.
Några rafflande nyheter kunde inte
heller noteras. Datateknik och proces-
sautomation tillämpas naturligtvis i allt
större utsträckning inom olika segment
av gjuteriindustrin. Till min kännedom
har det inte heller kommit några katast-
rofala nyheter från resorna ordnade av
FGF, så ett stort tack till Bennett och
Marika Lahtinen samt naturligtvis till
Calle för ett gott arbete!

Årsmötet i Brahestad närmar sig. I
denna tidning närmare om mötespro-
grammet vilket med besöket hos Rauta-
ruukki och de intressanta föredragen är
mycket lockande. Jag önskar ett rikligt
deltagande i årsmötet till vilket ni kan
testa anmälningsmöjligheten på våra
egna hemsidor på adressen
www.svy.info!

Arbetsglädje i det kommande
höstmörkret!

Kesälomien jälkeen valimoiden
tilauskanta on perinteisesti ollut hyvä,
kun asiakkaat täydentävät varastojaan.
Näin on ollut nytkin ja onkin mielenkiin-
toista nähdä mikä on tilanne syys-loka-
kuussa, sillä oireita lievästä talouden
piristymisestä on ilmassa. Karkkilan
suunnalla sen sijaan alkusyksy on mel-
koista epävarmuuden aikaa, sillä Compo-
nenta Oyj ilmoitti elokuussa, että syys-
lokakuun aikana tehdään päätös siitä,
kumpi valimoista, Karkkila Suomessa vai
Alvesta Ruotsissa, ajetaan ensi vuoden
aikana alas. Suomen valimoteollisuudelle
olisi aikamoinen isku, mikäli sulkemis-
päätös osuisi Karkkilaan. Karkkilassa on
perinteitä, osaavaa henkilökuntaa, ainut-
laatuista tietotaitoa (mm. ADI), hyvä
laitekanta, kaupungin tuki ja meille yh-
distyksellekin niin tärkeä Suomen Vali-
momuseo. Täytyykin toivoa, että pää-
töstä tehtäessä Componentan johto
ottaisi huomioon kylmien numeroiden
lisäksi myös nämä ns. pehmeämmät
arvot!

GIFA-messumatka on nyt takanapäin ja
tässä lehdessä on laaja reportaasi mes-
sujen tarjonnasta. Yleisvaikutelmaksi
messuista jäi, että messuvieraita ja näyt-
teilleasettajia oli selvästi vähemmän
edelliseen GIFAan verrattuna. Myös-
kään mitään raflaavia uutuuksia ei ollut
esillä. Luonnollisesti tietotekniikkaa ja
prosessiautomaatiota sovelletaan entis-
tä enemmän eri valimotekniikan osa-
alueilla. Tietooni ei ole myöskään tullut
mitään katastrofaalista SVY:n järjestä-
män matkan suhteen eli kiitokset Benne-
tille ja Marika Lahtiselle sekä tietysti
Callelle hyvin hoidetusta hommasta!

Raahen vuosikokous lähestyy. Tässä
lehdessä on tarkempi kuvaus kokouksen
ohjelmasta, mikä Rautaruukin vierailun ja
mielenkiintoisten esitelmien myötä on
varsin houkutteleva. Toivon runsasta
osanottoa vuosikokoukseen ja käykää
ihmeessä testaamassa uutta ilmoittautu-
mismahdollisuuttamme omilla kotisivuil-
lamme osoitteessa www.svy.info!

Työniloa pimenevään syksyyn!
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asiamiehen palsta

SVY:n konttori

Peiponkuja 1, 03100 NUMMELA
Puh (09)586 4358,
Gsm 0400 624416,

Fax (09)586 4359,
E-mail: svy@sepikon.pp.fi.
Pankkit: Nordea 101230-73211,
Sampo 800010-1782961.
Asiamiehen tavoittaa parhaiten konttorilta maanantai-
sin ja perjantaisin sekä yleensä aina Gsm-matkapuheli-
mesta. Uusista toimintaan liittyvistä asioista sekä halli-
tukselle esitettävistä asioista toivomme  saavamme
ehdotuksia jäseniltä.

Soita, faxaa, e-mailaa tai kirjoita!

Vuosikokous ja esitelmätilaisuus ovat siis Raahessa Ho-
telli Tiiranlinnassa perjantaina 10.10.2003  klo 11 ja ohjel-
ma alkaa tehdasvierailulla Rautaruukille jo torstaina 9.10.,
jonka jälkeen saunotaan ja   yhteinen illallinen. Itse ko-
kouspäivää edeltää SVYn järjestämät junamatkat ja ohjel-
ma aamulla 10.10. alkaa Raahessa aamiaisella ja  tehdas-
käynneillä Keycastille ja Miilukankaalle. Vuosikokous
pyritään viemään läpi perinteiseen tapaan lounaaseen
mennessä ja esitelmät kuullaan iltapäivän kuluessa ja
samanaikaisesti seuralaisten rinnakkaisohjelma suuntau-
tuu Raaheen. Saunan jälkeen on juhlaillallinen ohjelmaa-
kin on luvassa ja tanssin pyörteissä juhlitaan ilta lop-
puun. Lauantaiaamuna bussi kuljettaa junalle, kotimatkal-
le. Junamatka on lokakuun alussa turvallinen, kun ajokeli
saattaa muuttua yhdessä yössä kuten viimeksi Raahessa
kävikin.  Vuosikokoukseen kutsu ja ilmoittautumistiedot
ovat tässä lehdessä ja SVYn nettisivuillakin sen voi teh-
dä. Tapaamisiin ruska-aikaan Raahessa.

Hyvät jäsenet ja seuralaiset
– Tervetuloa vuosikokoukseen Raaheen!

GIFAssa hyvin kävijöitä

Suhdanteista huolimatta GIFAssa vieraili 35 maasta yli
50000 kävijää, joista 52% oli saksalaisia ja 17% muualta
Euroopasta. MINTEC ja GEOSPECTRAn jäätyä pois ko-
konaistapahtumasta oli tilalle tullut uusi, valun ja valimoi-
den näyttely, NEWCAST ja tämä keräsi 3000 kävijää ja
225 näytteilleasettajaa, joiden joukossa  myös suomalai-
set Alteams ja Uudenkaupungin Rautavalimo. Newcast -
näytteilleasettajista 92% ilmoitti osallistuvansa myös
seuraavalla kerralla, joten uusi messu oli jo syntyessään
menestys. METECin ja THERMPROCESSin kävijämääriksi
noteerattiin 14500 ja 5500. SVYn matkallakin oli väkeä 130,
joten kiitos GIFA-käynnistä.

Jäsenmaksuja jäi taas rästiin

Jäsenrekisterin mukaan yli 100 jäsentä ei ole maksanut
jäsenmaksuaan, vaikka pankkisiirtolappuja on kahdesti
lähetetty. Syynä osalla on osoitemuutos, joka ei ole tullut
SVYn tietoon ja posti ei ole tullut perille. En ole ajatellut
julkaista ko. asiasta mustaa listaa, mutta aion ehdottaa
hallitukselle jäsenmaksulisää, jos maksua pitää karhuta.
Karhujen postitus aiheuttaa turhaa  työtä ja kuluja
SVY:lle, jotka lisällä voidaan peittää.

Seuraavaan Valimoviestiin tulee jälleen ohjeet jäsen-
maksun suorittamisesta ilman pankkisiirtolappua, minkä
parikymmentä jäsentä onkin jo oppinut 5 vuoden aikana.
Näiden nopeasti oppineiden joukossa on puolet eläkkeellä
olevia, joten ainakin tässä asiassa oppimiskyky viisinker-
taistuu eläkeiässä. Siis maksaisitteko sen SVYn maksun
heti lehden tai pankkisiirron tultua niin eipä asia sitten
unohdu tai huku paperien joukkoon.

SVY:n kotisivut:   www.svy.info

Toivotan jäsenille virkistävää ja värikästä syksyä –
Tapaamisiin Raahessa!

Kari Seppälä
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TARVIKKEET JA AINEET

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

KONEET JA LAITTEET

HEINRICH WAGNER SINTO Kaavauskoneet ja -linjat
I.M.F. Kuorikaavauskoneet
SPRÖTZE Kokillivalukoneet
IDRA Painevalukoneet
I.M.F. Hiekanelvytyslaitteet
I.M.F. Jatkuvatoimiset hiekansekoittimet
HINDENLANG Upokasuunit
PILLAR Induktiouunit
SIMPSON Hiekanjäähdyttimet
USF  SPENCER & HALSTEAD Sinkopuhdistuskoneet
USF  GUTMANN Sinkopuhdistuskoneet
USF  WHEELABRATOR TILGHMAN Sinkopuhdistuskoneet
USF  WALTHER TROWAL Täryrummut
INDUSTRIEOFEN  UNNA Karkaisu-uunit
MSB/ROBAMAT Hionta- ja katkaisuautomaatit
GÄHLER Kaasutuslaitteet
GHW Kuumailmakupoliuunit
DONALDSON TORIT Suodattimet
A.L.B.A. Polttoleikkauskoneet ja -laitteet

           G & L BEIJER OY
           Elannontie 5           puh.   (09) 61520550
           01510 VANTAA       fax    (09) 61520555
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SVYn 56. vuosikokous Raahessa –
FGFs 56. årsmöte i Brahestad

Suomen Valimotekninen yhdistys ry:n 56. vuosikokous pidetään perjantaina 10.10.2003
klo 11:00, Hotelli Tiiranlinnassa, Koivuluodon Urheilupuisto, Raahe. Kokouksessa käsi-
tellään sääntöjen 9.§:n mukaiset asiat.

Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 56. årsmöte arrangeras fredagen den 10. oktober
2003 kl 11:00  i Hotell Tiiranlinna, Koivuluodon Urheilupuisto, Brahestad.  Vid årsmötet
behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9.§.

Ohjelma

Torstai  9.10.

7:04 Juna 1 (IC49): Helsinki - Vihanti (13.17)
13:20 Bussi: Vihanti - Rautaruukki, Raahe
13:45 Tehdasvierailu Rautaruukki Oy:ssä
16:45 Bussi: Rautaruukki-Tiiranlinna
17:00 Ilmoittautuminen

Sauna
19.00 Yhteinen buffet-Illallinen
22:30 Yöjuna 2 (P69): Helsinki-Vihanti (6:42)

Perjantai 10.10.

6:45 Bussi: Vihanti-Tiiranlinna
7:15 Aamiainen saapuville

Ilmoittautuminen jatkuu..

TEHDASVIERAILUT
  8:00 Bussi Tiiranlinnasta Keycastiin

Keycast Oy
Miilukangas Oy

10:30 Ilmoittautuminen jatkuu..
Vuosikokouskahvi

11:00 SVYn 56. VUOSIKOKOUS, Tiiranlinna
Avauspuhe SVYn puheenjohtaja Juhani Orkas
Pohjoismaisten veljesyhdistysten tervehdykset
Joukosta poistuneiden jäsenten muistohetki
Varsinainen vuosikokous:

–  Sääntömääräiset asiat
12:00 Buffet-lounas

Vuosikokouskutsu – Årsmöteskallelse

RINNAKKAISOHJELMA
13:15 Bussi Tiiranlinnasta:

Kaupunkikierros historian ja runojen kera päätyen
Raahen valun taitopajaan, jossa kahvit ja
mahdollisuus omin käsin ja ohjatusti tehdä esim.
olkityö tai kynttilä tai vain tutustua taidevalimoon
ja näyttelyyn.

ESITELMÄTILAISUUS, Tiiranlinna

13:15 Ympäristösuojelu Rautaruukissa: Ympäristö- ja
laatupäällikkö Pekka Tervonen, Rautaruukki Oy

14:00 Jatkuvavalutuotannon optimointi terässulatolla:
Tuotantoinsinööri Marko Haapala, Rautaruukki Oy

14:45 Kahvi
15:15   Valuosat WWD- tuulivoimaloissa: Varatoimitus-
             johtaja Jouko Tiuraniemi, Winwind Oy
16:00 Valimotutkimus tänään: Professori Juhani Orkas,

TKK Valutuotetekniikka
16:30 Sauna
19:00 Juhlaillallinen ja ohjelmaa, Hotelli Tiiranlinna

– Verbaalisia &liikuntataiteellisia elämyksiä
estradilta
– oman tanssin iloa orkesterin säestyksin

Lauantai 11.10.

  10:00 Linja-auto: Tiiranlinna-Vihanti
  10:37 Juna 3 (IC52): Vihanti-Helsinki (16:56)
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Osallistuminen, ilmoittautuminen ja maksut
Pyydämme ystävällisesti ilmoittautuessa käyttämään
lehdessä mukana olevaa ilmoittautumislomaketta, josta
hinnat ja muut ohjeet käyvät ilmi. Kullekin lomakkeelle
merkitään vain yhden jäsenen ja tämän seuralaisen nimi.
Ilmoittautumislomakkeen ja maksut pyydämme toimitta-
maan  20.09.2003  mennessä  SVY:lle yhteystiedoin:
SVY ry,  Peiponkuja1 03100 NUMMELA,
( fax 09-5864359 ),
SVY:n tili: Nordea 101230-73211.
Käytä maksuviitettä 603300 tai mieluimmin abcde 603300,
jossa abcde  = viisinumeroinen jäsenkoodisi Valimovies-
tin osoitetarrassa. SVYn kotisivuilla voi myös ilmoittau-
tua, käytä web-ilmoittautumismahdollisuutta sivullamme
www.svy.info.

Majoitus
Kaikille osanottajille on SVYn toimesta alustavasti varattu
majoitus  Hotelli Tiiranlinnasta, Koivuluodon Urheilu-
puisto, Raahe (www.tiiranlinna.fi).
H u o m  !  Huonetarjoilu, minibaari, puhelut, ravintolalas-
kut, yms. ylimääräiset kulut on kunkin ehdottomasti itse
maksettava suoraan hotellin kassaan ennen lähtöä.

llallinen
Menu

Graavia lohta ja parsaa
Coeur de fillet, yrttimaustevoi, juustoperunat,

Uunipäärynä, melbakastiketta
Juomat

Olut, vesi
Marskin ryyppy

Punaviini
Kahvi & Konjakki/Likööri

Pukeutuminen
Ei erityisiä tarpeita tehdaskäynneille eikä rinnakkaisoh-
jelmaan, kun siirrytään busseilla siis sään mukaan.
Illallinen: Siisti puku / pyhävaatteet  (mm. Käytöksen
kultainen kirja ehdottaa miehelle, jos tällä on kaksi pukua,
käyettäväksi sitä tummempaa pukua illalla klo 18 jälkeen –
naiset yleensä osaavat valita  itse  kaapista tai kaupasta
ilman kk-kirjaakin).

Tiedustelut
Lisätietoja kokouksesta antavat
Keycast Oy / Kim Laine 08-2113111 (040-5024889) tai
SVYry / Kari Seppälä  Puh. 09-5864358 (0400-624416),
e-mailit:
kim.laine@keycast.fi,
svy@sepikon.pp.fi.

Yhdistyksen hallitus, juhlatoimikunta ja Raahen valimovä-
ki toivottavat SVY:n jäsenet seuralaisineen sydämellisesti
tervetulleiksi vuosikokoukseen Raaheen.
Föreningens styrelse, festkomité och gjuterifolk i Brahe-
stad  hälsar alla FGFs medlemmar med sällskap hjärtligt
välkomna till årsmötet i  Brahestad.

Vuosikokoustapaamisiin Raahessa –
Vi ses på årsmötet i Brahestad !

Kuljetukset
Bussikuljetukset tapahtuvat ohjelman mukaisesti eikä
niistä veloiteta erikseen. Rautaruukin vierailulle omilla
autoilla tulevat pysäköivät autonsa Rautaruukin portille,
mistä nousevat Vihannista tulevaan bussiin klo 13:45.
SVY järjestää junakuljetukset ja aikataulut & hinnat ovat
seuraavat:

9.10.
Juna 1 (IC49)

Helsinki 7:04 –> 52e
Tikkurila 7:20 – 51e
Riihimäki 7:52 – 49e
Hämeenlinna 8:11 – 45e
Toijala 8:31 – 42e
Tampere 9:02 - 40e
Parkano 9:41 – 35e
Seinäjoki 10:33 – 30e
Lapua 10:50 – 28e
Pännäinen 11:35 – 20e
Kokkola 11:55  - 18e
Ylivieska 12:46 –   9e
àVihanti 13:17

Lähtöasema alleviivattu

Yöjuna 2 (P69) mv3hh 2hh

Helsinki 22:30 –>62e 72e
Tikkurila 22:49 – 61e 71e
Riihimäki 23:27 – 59e 69e
Hämeenlinna 23:52 – 55e 65e
Toijala 0:19 – 52e 62e
*Tampere 0:46
Tampere 1:18 50e 60e
Parkano 2:18 – 45e 55e
Seinäjoki 3:26 – 40e 50e
Lapua ei pysähdy
Pännäinen 4:38 – 30e 40e
Kokkola 5:01  - 28e 38e
Ylivieska 6:03 – 19e 29e
àVihanti 6:42

* Yöjuna pysähtyy Tampereella 0:46
ja lähtee 01:18. Yöjunassa hinnat päivävaunussa kuten Juna1:ssä.

11.10.  Juna 3 (IC52)

àHelsinki 16:56 – 52e
Tikkurila 16:39 – 51e
Riihimäki 16:09 – 49e
Hämeenlinna 15:48 – 45e
Toijala 15:28 – 42e
Tampere 15:07 - 40e
Parkano 14:20 – 35e
Seinäjoki 13:21 – 30e
Lapua 13:05 – 28e
Pännäinen 12:21 – 20e
Kokkola 12:01- 18e
Ylivieska 11:12 –   9e
Vihanti 10:37 à

Lähtöasema alleviivattu
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SVY:n  56. vuosikokous Raahessa 10.10.2003
I L M O I T T A U T U M I S L O M A K E

OSANOTTAJA n nimi: Yritys

_____________________________________________________________________________________
Jäsenkoodi osoitetarrasta (perään viiteosa=maksuviite):            Seuralaisen nimi:

________________(603300)     (__)Jäsen   (__)Veteraani   (__)Opisk.   ____________________________________________

MAJOITUS, Hotelli Tiiranlinna (Täytä sulkuihin henkilömäärät itsestäsi ja seuralaisestasi!!)
Valitse yö(t) yö   9.10.       yö 10.10.
1-hengen huone (__) hlöä      (__) hlöä 70e/ vrk / hlö   ___ vrk ____e
2-hengen huone (__) hlöä      (__) hlöä 40e/ vrk / hlö   ___ vrk ____e
1 hh veteraani/nuor.jäsen (__) hlöä      (__) hlöä 66e/ vrk / hlö   ___ vrk ____e
2 hh veteraani,opisk.tai seuralainen (__) hlöä      (__) hlöä 38e/ vrk / hlö   ___ vrk ____e___________ e

RUOKAILUT, Hotelli Tiiranlinna
  9.10.  18:00 Buffet-illlallinen, 13 e ___  kpl yht________ e
10.10.  07:15 Aamiainen (ei hot.yöpyneille)  5 e ___  kpl yht________ e
10.10. 10:45  Vuosikokouskahvi   0 e ___  kpl yht________ e
10.10. 12:00  Buffet-lounas, 12 e ___  kpl yht________ e
10.10  14:45  Iltapäiväkahvi 4 e ___  kpl yht________ e
10.10. 19:00  Juhlaillallinen, alko 55 e ___  kpl yht________ e
10.10. 19:00  Juhlaillallinen, vesi 35 e ___  kpl yht________ e     _________ e

VIERAILUKÄYNNIT
  9.10.  13:45    Rautaruukki Oy (__) hlö(ä)  10 e/hlö yht________ e
10.10.  08:00   Keycast ja Miilukangas (__) hlö(ä)  10 e/hlö yht________ e ___________ e

ESITELMÄTILAISUUS (__) hlö(ä)  30 e/hlö ___________ e

KULJETUKSET (Ohjelman mukaisista bussikuljetuksista ei veloiteta erikseen )
Junavalinta: [  ] Juna 1 (IC49) [  ] Yöjuna 2 (P69) [  ] Paluujuna 3 (IC52)
Lähtöpaikka/aika: Hki 9.10. 7:04 Hki 9.10. 22:30  Vihanti 11.10. 10:37
Lähtö/paluu- [  ] Helsinki 52e[  ] Tikkurila 51e   [  ] Riihimäki 49e   [  ] Hämeenl.45e [  ] Toijala 42e   [  ] Tampere 39e
asemavalinta: [  ] Parkano 35e [  ] Seinäjoki 29e  [  ] Lapua 27e  [  ] Pännäinen 19e [  ] Kokkola  17e  [  ] Ylivieska 8e

Matkan hinnat aseman vieressä ovat yhden suunnan hintoja  päiväjunassa, yöjunaan tulee em. hintoihin makuupaikkalisät:
[ ] +10e 3hengen hytissä ja [ ] +20e 2hengen hytissä Junamatkat yht. ___________ e

RINNAKKAISOHJELMA 10.10. (sisältää kuljetukset ja kahvin )    0 e (  ) hlöä

ERIKOISTOIVOMUKSET    JH=junan hyttikaveri(t), HT=huonetoveri , RR=ruokarajoitukset, jne_____

JH:___________________________________________________HT:_______________________________
RR:

Päiväys ____ .09. 2003  Allekirjoitus _________________________________      Yht.___________ __ euroa

Palautathan tämän lomakkeen 19.09.2003 mennessälomakkeen 19.09.2003 mennessälomakkeen 19.09.2003 mennessälomakkeen 19.09.2003 mennessälomakkeen 19.09.2003 mennessä  joko postitse:
SVYry, Peiponkuja 1, 03100 Nummela tai faxaten 09-586 4359 tai SVYn kotisivuilla www.svy.info www.svy.info www.svy.info www.svy.info www.svy.info, jotka
valmistuvat lehden ilmestymiseen aikaan.
Maksut on suoritettava SVY:n tilille Nordea 101230-73211Nordea 101230-73211Nordea 101230-73211Nordea 101230-73211Nordea 101230-73211 viimeistään 19.09.2003viimeistään 19.09.2003viimeistään 19.09.2003viimeistään 19.09.2003viimeistään 19.09.2003
(Maksuviite: abcde603300abcde603300abcde603300abcde603300abcde603300,,,,, jossa abcdeabcdeabcdeabcdeabcde = jäsenkoodisi mm. Valimoviestin osoitetarrasta tai ainakin
603300603300603300603300603300). Varauksesi on voimassa, kun sekä maksu että ilmoittautuminen SVY:lle ovat tulleet.
 Lisätietoa: Keycast Oy / Kim Laine  08-2113111 (040-5024889)
ja SVYryFGF / Kari Seppälä., puh 09-586 4358 (0400-624 416) .
Ks kotisivut   Ks kotisivut   Ks kotisivut   Ks kotisivut   Ks kotisivut    www.svy.info www.svy.info www.svy.info www.svy.info www.svy.info



9VALIMOVIESTI  3 • 2003

Casting
Future Solutions

COMPONENTA OYJ
Nuijamiestentie 3C

00400 Helsinki
puh. (09) 225 021, fax (09) 2250 2737

www.componenta.com

Componenta - johtava pohjoiseurooppalainen komponenttitoimittaja -

tuottaa jatkuvasti uusia ratkaisuja omilla aloillaan maailman huippua

edustaville asiakkailleen. Konsernin liikevaihto on 180 miljoonaa euroa

ja henkilöstöä on noin 1 700 Suomessa ja Ruotsissa. Componentan

osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla.

Componentan toimittama asennusvalmis, valettu ja koneistettu

komponentti on usein asiakkaan tuotteen elintärkeä osa.

Componentan suurimmat asiakasryhmät ovat raskas ajoneuvoteollisuus, energia- ja

voimansiirtoteollisuus, koneenrakennusteollisuus ja off-road- eli työkoneteollisuus.

Componentan lähivuosien tavoite on saavuttaa vankka asema ensisijaisena yhteistyökumppanina

valuratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

COMPONENTA
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1 YLEISTÄ

Toimintakauden aikana ovat suhdanteet ja valimoiden tilaus-
kanta vaihdelleet syksyn 2002 epävarmuudesta kevään 2003
jo hieman positiivisimpiin näkymiin. Tiukimmilla eri valimo-
ryhmistä ovat olleet elektroniikka- ja ajoneuvoteollisuudelle
komponentteja valmistavat talot. Yhteenlaskettu valutuotan-
to vuonna 2002 oli 122.200 tonnia, missä oli vähennystä
edelliseen vuoteen verrattuna lähes 6 %. Vuodelle 2003 on
odotettavissa tuotantolukuihin pientä nousua.

Yhdistyksemme merkittäviä tapahtumia toimintavuonna
olivat Karkkilan & Korpilammen vuosikokous, opintopäivät
Tampereen Pinjassa sekä ulkomaan opintomatka GIFA-mes-
suille Düsseldorfiin Saksaan.  Vuosikokous yksipäiväisenä
Karkkilassa ja hotelli Korpilammella onnistui erinomaisesti
Componenta Karkkilan henkilökunnan junailemana. Erityi-
sesti illallinen luolassa mainioine valoefekteineen jäi pysy-
västi mieleen. Myös opintomatka GIFA-messuille oli erinomai-
sen onnistunut ja mielenkiintoinen, joskin maailmantalouden
lievä lama karsi osallistujia niin Suomesta kuin myös muulta
maailmaa.

Yhdistyksen taloudellinen tulos päätyi GIFA-messuvuo-
desta huolimatta vain lievästi positiiviseksi. Syitä budjetoi-
tua huonompaan tulokseen olivat lähinnä ennakoitua laime-
ampi osanotto GIFA-matkalle ja Valimoviestin hiipunut ilmoit-
telu.

2 HALLITUKSEN TOIMINTA
Componenta Karkkilan hienosti junailema 55. vuosikokous
saatiin viettää Karkkilassa ja Hotelli Korpilammella perjantai-
na 11.10.2002. Aamupäivän vierailukohteisiin päästiin ryh-
missä kävellen tehtaanhotellin kahvien jälkeen ja kohteina

SVY:n Toimintakertomus vuodelta 2002-2003

olivat Componenta Karkkila, Valimomuseo ja Karkkilan
Malliapu. Vuosikokous vietiin läpi perinteisen vauhdikkaas-
ti Mika Valtosen toimiessa puheenjohtajana ja Kari Seppä-
län sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastajiksi & ääntenlaskijoiksi
valittiin Hannu Ojanen ja Jorma Nurminen. Hallitukseksi
valittiin vaalilautakunnan ehdottama, seuraava kokoonpano:
Puheenjohtaja: Juhani Orkas, Jäsenet: Mika Valtonen, Sir-
pa Petrimäki,  Marko Riihinen ja Ilkka Rytky Varahenkilöt
jäsenille: Janne Huhta, Matti Leino, Pasi Mäkinen ja  Pirjo
Virtanen. Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Mikael Paul ja
Lars-Henrik Nybergh sekä varalle  Keijo Rantala ja Robert
Kajander  ja vaalilautakuntaan niin ikään Tapio Rantala
puheenjohtajaksi ja jäseniksi Jorma Saario, Jari Paulasuo
ja Carl-Johan Nybergh.

Iltapäivän luentotilaisuudessa esintyivät Matti Johans-
son ja Kauko Liski. Seuralaisten rinnakkaisohjelma suuntau-
tui Tarvaspäähän, Gallen-Kallelan museoon. Illallisjuhlan oh-
jelmassa nähtiin napatanssija ja tämän opastamana estradil-
la jumppaavaa jäsentemme joukkoa. Säihkyvän värikkään
sambaryhmän liikehdintä sopi yllättävän hyvin kuumanapi-
touuniksi valaistuun luolasaliin. Vuosikokouksen juhlatoi-
mikunta oli onnistunut hienosti järjestelyissään, kiitokset
siitä.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi varapuheen-
johtajaksi Mika Valtosen ja sihteeriksi yhdistyksen asiamie-
hen Kari Seppälän. Hallitus kokoontui neljä kertaa. Koko-
uksiin kutsuttiin myös hallituksen varajäsenet ja puheenjoh-
tajat koulutustoimikunnasta, ulkomaan toimikunnasta ja leh-
titoimikunnasta sekä mallijaoston edustaja Kari Pohjalainen
ja Suomen valimomuseosäätiön hallitusedustajat Matti Jo-
hansson ja Paavo Tennilä.
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3 JÄSENISTÖ
Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut ja henkilöjäseniä on 767
ja yritysjäseniä 27.

Henkilöjäsenmäärän kasvu on hyvä asia, mutta myös yri-
tysjäseniä toivotaan edelleen lisää. Menneen vuoden aikana
saapui suruviestit  keskuudestamme poistuneesta seuraavas-
ta kahdesta jäsenestä: Työnsuunnittelija Matti Eerola Lem-
päälä ja  Tekn. Eino Lahtinen Tampere.

4  TOIMIKUNTIEN TOIMINTA

4.1 Koulutustoimikunta
Opintopäivät järjestettiin Cumulus Pinjassa  6.-7.2.2003 Tam-
pereella ja aiheena oli  ‘Muottiko mättää kun malli jättää’.
Osallistujamäärä oli jälleen hyvä (60), vaikka perille saatiin vain
1 ulkolainen luennoitsija, Dr. Ing. Alexander Schrey.
Kotimaisia esiintyjät olivat Matti Sirviö, Lauri Hurme,  Ju-
hani Orkas ja Calle Nybergh.

Koulutustoimikunta kokoontui kerran toimintakauden ai-
kana ja siihen kuuluivat: Pekka Salonen puheenjohtaja,
Heimo Laakso, Kim Laine, Arto Lehtinen, Kari Pohjalainen,
Marko Riihinen ja Kari Seppälä sihteeri.

4.2 Ulkomaan toimikunta
Opintomatka suuntautui GIFA-messuille ja mukaan saatiin
yli 130 SVY-läistä, vaikka juhannus ja heikot suhdanteet
painoivat päälle. Ulkomaan toimintaa on edelleen hyvin
hoidellut Carl-Johan Nybergh.

4.3 Mallijaosto
Mallijaoston kahdentenatoista toimintavuonna on toiminta
ollut perinteisen aktiivista. Mallijaostossa on puheenjohta-
jana ollut Mikko Ojanen ja sihteerinä Kari Pohjalainen.
Mallijaoston mallitoimikuntaan ovat lisäksi kuuluneet: Mark-
ku Gustafsson, Lauri Hurme,  Veijo Karttunen ja Pentti
Kivinen. Mallitoimikunta on kokoontunut perinteiseen ta-
paansa kahdesti toimintakauden aikana. Kuluvan toiminta-
kauden aikana pyrittiin jatkamaan yhteydenpitoa malliveis-
tämöiden ja valun loppukäyttäjien keskinäisillä tapaamisilla.

4.4 Lehtitoimikunta
Valimoviesti on ilmestynyt neljä kertaa. Ulkoasu on edelleen
Kaisa Ahomaa-Krogellin kätevissä käsissä ja painotyöt on
edelleen hyvin hoitanut Painojussit Oy. Lehtitoimikunnan
kokoonpanona on ollut: Carl-Johan Nybergh puheenjohta-
ja,  Juhani Orkas päätoimittaja, Kari Seppälä toimitussih-
teeri, Paavo Tennilä ja Ole Krogell tekniset toimittajat ja
Kaisa-Ahomaa Krogell taittaja. Lehden teknistä tasoa Paa-
vo Tennilä on edelleen ylläpitänyt taidolla muun ohella Gies-
serei -koostein. Museopalstalle Antti Valonen on kerännyt
valimokaskuja Reino Luodon arkistoista. Lehden takakannen
valimohuumori on kukkinut Arvo Huiskon oivalluksista ja
kynästä.

4.5 Perinnetoiminta
Yhdistyksen edustajina Suomen Valimomuseosäätiön halli-
tuksessa olivat Matti Johansson ja Paavo Tennilä. Valimo-
museon saama tuki piti talouden tasapainossa.

4 TALOUDELLINEN TILANNE
Yhdistyksen toiminta on päätyi menneenä kautena  positii-
viseen 4149,15 •:n tulokseen, mikä alittaa selvästi budjetin ja
on seurausta suhdanteiden vaikutuksesta kuhunkin toimin-
ta-alueeseen. Tase kasvoi edellisestä päätyen loppusummaan
67965,19 e, kun se edellisellä kaudella oli 64579,31 e. Henki-
löstömenot kasvoivat asiamiehen siirtyessä vuoden 2003
alusta osa-aikatyöhön yhdistykseen ja henkilöstömenot
olivat 8047,10 e. Paavo Tennilän rahastosta jaettiin stipen-
dejä yhteensä 5870 e. Stipendien saajina olivat TAO Valumal-
lin valmistajat Euroopan valimoliiton matkaan (1800 e),
Mallinvalmistajien World-skill-kilpailuun osallistumiseen
(2020 e), Mallivalmistajan stipendi: (170 e), Valajan stipendi:
(170 e), Matti Rousku GIFA-matkaan  (1140 e) ja Pekka Niemi
GIFA-matkaan  (570 e).

Yhdistyksen talous voi edelleen tyydyttävästi, sillä raha-
varoja on pankkitileillä 33873,26 e, kun edellisenä vuonna oli
27774,38 e. SVY:n osakkeiden markkina-arvo on 10331,34 e
ja obligaatiorahastojen markkina-arvo on 26260,33 e. Hallitus
ehdottaa tilikauden voiton kirjaamista voitto/tappiotilille.

SVY:n hallitus

Henkilöitä Jäseniä Nuorempia Vanhempia Yrityksiä
Jäsenistö  15.8.2003 767 631 15  121  27
Jäsenistö  12.8.2002 757 634 20   103  27
Uusia   38   13   3     22    1
Eronneet   26   16   8       2    1
Kuolleet     2       2
Muutos   10   -3  -5     18    0
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SUOMEN VALIMOTEKNINEN YHDISTYS RY

 T U L O S L A S K E L M A 1.7.02-30.6.2003 1.7.01-30.6.2002
eur eur

Varsinainen toiminta
Tuotot 70918,00 63533,79
Kulut

Henkilöstökulut 8047,10 1232,62
Muut kulut 77132,69 -85179,79 78995,08 -80227,70

Tuotto/kulujäämä -14261,79 -16693,91

Sijoitukset
Tuotot 579,88 648,71
Kulut -2,36 577,52 -10,58 638,13

Tuotto/kulujäämä -13684,27 -16055,78

Varainhankinta

Tuotot 23703,42 19112,72
Kulut -5870,00 17833,42 -1690,00 17422,72
Tuotto/kulujäämä 4149,15 1366,94

Paavo Tennilän rahasto
Tuotot 1312,82 908,61
Kulut 5870,00 1693,28
Siirto rahastoon -4557,18 -784,67

Tilikauden yli/alijäämä +/- 4149,15 1366,94

 T A S E 30.6.2003 30.6.2002
eur eur

V A S T A A V A A

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 32452,93 32452,93

Saamiset
Siirtosaamiset 1639,00 4352,00

Rahat ja pankkisaamiset 33873,26 27774,38

Vastaavaa yhteensä 67965,19 64579,31

V A S T A T T A V A A

Oma pääoma
Stipendirahastot:
Gunnar Heikkilän rahasto 78,64 78,64
Erkki Värren rahasto 3280,10 3280,10
Paavo Tennilän rahasto 20856,55 25413,73
Stipendirahastot yhteensä 24215,29 28772,47
Yli/alijäämä ed. tilikausilta 32774,71 31407,77
Tilikauden yli/alijäämä 4149,15 1366,94
Oma pääoma yhteensä 61139,15 61547,18

Lyhytaikainen vieras pääoma
Muut Velat 481,64 0,00
Siirtovelat 6344,4 3032,13
Yhteensä 6826,04 3032,13

Vastattavaa yhteensä 67965,19 64579,31



13VALIMOVIESTI  3 • 2003

 SVY:n Budjettivertailu 2002..03  /  Budjetti 2003..04     (eur) KSe 15.8.2003

Toimintoerittely Budjetti 2002..03 Toteutunut 2002..03 Budj,ero Budjetti 2003..04       Ero Ed.v. Tot.
Tulot Menot Tulos Tulot Menot Tulos Tulos Tulot Menot Tulos Tulot Menot Tulos

Opintopäivät 15000 10000 5000 15225 11922 3303 -1697 15000 10000 5000 -225 -1922 1697

Opintomatkat 195000 180000 15000 12900 0 12900 -2100 4000 0 4000 -8900 0 -8900

KOULUTUS Yht. 210000 190000 20000 28125 11922 16203 -3797 19000 10000 9000 -9125 -1922 -7203
VALIMOVIESTI 31000 25000 6000 23848 26108 -2260 -8260 27500 25500 2000 3652 -608 4260
VUOSIKOKOUS 29000 28000 1000 18945 18966 -21 -1021 17500 17000 500 -1445 -1966 521
Asiamies 15000 -15000 14609 -14609 391 15000 -15000 0 391 -391
Matkakulut 2000 -2000 1612 -1612 388 2000 -2000 0 388 -388
Vuokrat 2800 -2800 2754 -2754 46 2800 -2800 0 46 -46
Apurahat, tunn.palk. 7500 -7500 2700 -2700 4800 3500 -3500 0 800 -800
Posti, puhelin, pankki 2000 -2000 1579 -1579 421 1600 -1600 0 21 -21
Tilintarkastus 800 -800 1211 -1211 -411 1000 -1000 0 -211 211
Kirjanpito 1000 -1000 683 -683 317 700 -700 0 17 -17
Muut 1000 -1000 3035 -3035 -2035 1500 -1500 0 -1535 1535
HALLINTO 0 32100 -32100 0 28183 -28183 3917 0 28100 -28100 0 -83 83
Vars. toiminta yht. 270000 275100 -5100 70918 85180 -14262 -9162 64000 80600 -16600 -6918 -4580 -2338
SIJOITUSTOIMINTA 700 0 700 580 2 578 -122 700 700 120 -2 122
Jäsenmaksut 16000 16000 16803 16803 803 17000 17000 197 0 197
Jäsenmerkit 100 100 30 30 -70 100 100 70 0 70
Lahjoitukset 1000 1000 6870 5870 1000 0 5000 4000 1000 -1870 -1870 0
VARAINHANKINTA 17100 17100 23703 5870 17833 733 22100 4000 18100 -1603 -1870 267
Y H T E E N S Ä 287800 275100 12700 95201 91052 4149 -8551 86800 84600 2200 -8401 -6452 -1949

Paavo Tennilän rahasto Tulot Menot Tulos Tulot Menot Tulos Budj.ero Tulot Menot Tulos Ero ed.v.:
Rahasto alussa: 25414 0 25414 25414 0 25414 0 20857 0 20857 -4557 0 -4557

Lahj,/Tuotot/stipendit: 1000 4000 -3000 1313 5870 -4557 -1557 1000 4000 -3000 -313 -1870 1557

Rahasto lopussa: 26414 4000 22414 26727 5870 20857 -1557 21857 4000 17857 -4870 -1870 -3000

Pankkitilit 30.6.02. 30.6.03. Ero
Nordea 101230-73211 15770,73 21712,53 5941,80

Nordea 212520-201584 183,20 231,63 48,43

Sampo 800010-1782961 10851,01 10957,20 106,19

OKO 572302-5144073 969,44 971,90 2,46

Yhteensä 27774,38 33873,26 6098,88

1  Yleistä
Tuleva toimikausi täytyy aloittaa yhdistyksen talouden ol-
lessa edellistä vuotta tiukemman. Yhdistys tulee jatkamaan
toimintaansa opintomatkojen, koulutuspäivien yms. muodos-
sa. Yritysjäsenhankintaa tullaan tehostamaan ja niin ikään Va-
limoviestin ilmoitusmyyntiä pyritään lisäämään ulkopuolisin
myyntivoimin. SVY:n omat nettisivut valmistuvat lopulliseen
muotoonsa syksyllä 2003. Sivuthan löytyvät osoitteesta
www.svy.info. Seuraavassa yhdistyksen toiminnan osa-alu-
eista tarkemmin.

2  Opintomatkat
Ulkomaan toimikunnan suunnittelema opintomatka suuntau-
tuu alkavana kautena mahdollisuuksien mukaan joko Espan-
jaan tai Turkkiin. Tarkoitus on tutustua sikäläiseen valimo-
teollisuuteen. Alustavat yhteydenotot on jo tehty  paikalli-
siin valimomiesyhdistyksiin. Matkalle odotetaan osallistu-
van  30-40 jäsentä.

3  Koulutustoiminta
Koulutustoimikunta kokoontuu syksyn aikana tekemään
suunnitelmia talviopintopäivistä 2004. Päivät tullaan järjes-
tämään jo perinteisesti Tampereella ja aiheena on tällä kertaa
valujen jälkikäsittelyyn liittyvät kysymykset.

4  Julkaisutoiminta
Valimoviesti ilmestyy totuttuun tapaan 4 kertaa vuodessa:

maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Ilmoitushankintaa sekä
laadukkaita artikkeleita on edelleen tarkoitus lisätä. Nettiver-
sion testaus käynnistetään alkavalla toimikaudella.

5  Mallijaosto
Mallijaoston toiminta jatkuu aktiivisena vanhaan malliin.
Opintomatkaa Euromoldiin  kaavaillaan ja toteutus selviää pian
vuosikokouksen jälkeen. Käynti loppuasiakkaalla tullee ta-
pahtumaan kuluvana syksynä.

6  Perinnetoiminta
Valimoperinneaineistoa syntyy  kaiken aikaa ja kokoamiseen
luonnollisesti tarvitaan jäsenistön aktiivista panosta. Valimo-
kaskuja Reino Luodon aarteistosta julkaistaan edelleenkin
jäsenlehdessä. SVY:n edustajina Suomen Valimomuseosää-
tiön hallituksessa  jatkavat Paavo Tennilä ja Matti
Johansson.

7  Muuta
Paavo Tennilän Rahastosta jaetaan stipendejä hallitukselle
tammikuun loppuun mennessä esitettyjen anomusten poh-
jalta yhteensä 4000 e:lla. Seuraava vuosikokouspaikkakunta
ratkennee Raahen 56. vuosikokouksessa ja vuorossa on  nyt
Satakunnan seutu ja  Porin-Kokemäen suunnalta odotetaan-
kin kutsua 57. vuosikokoukseen.

SVY:n hallitus

SVY:n toimintasuunnitelma kaudelle 2003-2004
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Keycast Oy
Keycast –Ryhmä, neljä alansa johta-
vaa yritystä Suomessa ja Ruotsissa,
muodostaa Pohjois-Euroopan moni-
puolisimman teräsvalimokonsernin.
Jokainen erillinen yksikkö on keskit-
tynyt omaan erikois-osaamiseensa.
Konsernin pääasiakkaat ovat alansa
huippuyrityksiä Pohjoismaissa, Eu-
roopassa ja USA:ssa. Yhtiön koko-
naistuotanto on yli 6000 tonnia vuo-
dessa.

Keycast Raahe on erikoistunut käsi-
ja kuorikaavattuihin valuihin. Käsi-
kaavauksessa valosten paino voi olla
jopa 6500 kg ja sarjasuuruus 1 kpl.
Kuorikaavattujen valoksien paino on
tyypillisesti 2 – 50 kg. Kuorikaavaus
mahdollistaa valoksien korkeatasoi-
sen pinnanlaadun sekä mittatarkko-
jen yksityiskohtien valamisen. Raa-
hen tuotanto koostuu pääasiassa
haponkestävistä ja ruostumattomista
teräslaaduista.

Rautaruukki
Konserni jakaantuu viiteen liiketoi-
mintaryhmään: Rautaruukki Steel,
Rautaruukki Metform, Rautaruukki
Rakennustuoteryhmä, Fundia ja Rau-
taruukki Teräspalvelu.

Rautaruukin päätuotteita ovat teräs-
levyt ja -putket sekä pitkät terästuot-
teet. Ydinliiketoimintaan kuuluu
myös teräs- ja metallituotteiden pal-
velukeskustoiminta. Konsernin tär-
keimmät asiakastoimialat ovat raken-
taminen, meriteollisuus, auto- ja kul-
jetusvälineteollisuus, konepajateolli-
suus, sähkö- ja elektroniikkateolli-
suus sekä kodinkoneteollisuus.

Teräksenvalmistajana yhtiö on eu-
rooppalaista keskikokoa lähes 5 mil-
joonan tonnin tuotannollaan. Kon-
serni on suurin eurooppalainen val-
mistaja rakentamisen järjestelmätuot-
teissa (mm. teräskatot, seinärakenteet
ja -elementit), laivaprofiileissa ja kro-
matuissa tangoissa. Hitsatuissa te-
räsputkissa ja palkeissa Rautaruukki
on neljän suurimman valmistajan
joukossa. Pinnoitetuissa ohutlevy-
tuotteissa konserni kuuluu Euroopan
suurimpiin valmistajiin.

Avainlukuja 2002

·Liikevaihto: 2 884 Me
·Liikevoitto: 6 Me
·Tulos ennen satunnaisia eriä: -46 Me
·Sijoitetun pääoman tuotto: 0,6 %
·Omavaraisuusaste: 31,1 %
·Oma pääoma / osake: 5,81 e
Henkilöstö keskimäärin: 13 325

vuosikokouksen vierailukohteet

Tilauskonepaja
Miilukangas Ky

Vuonna 1967 perustettu perheyritys
Miilukangas Ky on yksi Suomen
suurimmista tilauskonepajoista.
Miilukangas Ky:n tytäryhtiöitä ovat
Rakennus Miilukangas Oy ja Miilux
Oy. 35:ssä vuodessa yhden hengen
LVI-yrityksestä on kasvanut 200
henkilöä työllistävä, konepaja- ja
rakennustoimintaa sekä putkipinnoi-
tusta ja karkaisua harjoittava konser-
ni, jonka liikevaihto vuonna 2002 oli
noin 17,4 milj. euroa.

Yrityksen omistajat ovat Anja
Miilukangas, Jussi Miilukangas,
Paula Antinoja ja toimitusjohtaja
Pekka Miilukangas.
Raahessa sijaitsevan Miilukangas
Ky:n n.20 000 m² tilauskonepajan
vahvaa aluetta ovat vaativat koneis-
tukset ja teräsrakennetyöt sekä suu-
ret ja painavat rakenteet.

Asiakkaamme ovat suomalaisia ja
kansainvälisiä teollisuusyrityksiä,
insinööritoimistoja, teollisuuden
palveluyrityksiä sekä kone- ja laite-
valmistajia.

Tuotteet pintakäsittelemme nykyai-
kaisessa pintakäsittelylaitoksessam-
me.

Teemme tuotteet asiakkaan tarpeiden
mukaisesti kokoonpantuihin ja asen-
nusvalmiisiin kokonaisuuksiin. To-
teutamme valmistuksen asiakkaan
piirustusten mukaisesti.

Toimintamme perustuu sertifioituun
toimintajärjestelmään, jota ohjaavat
standardit  ISO 9001:2000 (laatu),
ISO 14001 (ympäristö),
OHSAS 18001(työturvallisuus) ja
EN 729-2 (hitsaus).

Vuonna 2002 yrityksemme palkittiin
valtakunnallisella Yrittäjäpalkinnolla.
Luottokelpoisuutemme on parasta
AAA-luokkaa (Dun & Bradstreet).
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Paavo Tennilä

Terveisiä GIFAsta

A niin kuin Atlas Copco. Paineilmakoneiden tehot kokoa-
vat jatkuvasti. Onkohan kuitenkaan aikaisemmin nähty mai-
nosta, jossa olisi kerrottu tehon lisääntyneen 1500 % eli 15-
kertaiseksi, kuva 1. Atlas Copco ilmoitti näin tapahtuneen ker-
toessaan GIFAssa uusista kulmahiomakoneistaan, kuva 2.
Koneen teho on 2,1 kW ja massa vain 1,8 kg. Koneen melu-
taso on alhainen, 74 dB(A).

B niin kuin BeachBox. Yritys nimeltään Dipl.-Ing. Laempe
GmbH valmistaa erilaisia valimokoneita, mm. keernatykkejä.
GIFAssa esitelty suuri uutuus oli keernojen ja keernapaket-
tien valmistukseen käytettävä BeachBox-menetelmä. Myrky-
tön sideaine, LaempeKuhsBinder perustuu magnesiumsul-
faattiin. BeachBoxia voidaan kutsua lämminlaatikkomenetel-
mäksi. Keernalaatikot lämmitetään lämpötilaan 130-140 oC.
Menetelmää varten on kehitetty keernatykki, jossa on integ-
roitu hiekan sekoitin, kuva 3.

Ammuttava hiekka lämmitetään lämpötilaan 70-100 oC.
Hiekasta haihtuva kosteus poistetaan ilmalla huuhtomalla tai
alipaineella. Valussa ei esiinny paloemissioita, kuten orgaani-
silla sideaineilla. Ei savuja eikä hajuja. Beachboxia käytetään
korvaamaan Cold-Box-menetelmää. Keernoja ei tarvitse pei-
tostaa. Valun jälkeen keernat voidaan liuottaa veteen sekun-
neissa. Veden, hiekan ja sideaineen käsittely voi tapahtua
suljetussa kierrossa. Hiekan elvytettävyydeksi ilmoitetaan
100%. Keernat voidaan poistaa myös kuivana. Valupinnan
laatu vastaa parhaimmillaan kokillivalua.

(Toista GIFAssa esiteltyä myrkytöntä sideainetta, Hyd-
robondia, joka on kuulemma jo patentoitu, selostettiin Vali-
moviestin numeron 2/2002 Giesserei-poiminnoissa. Kolmat-
ta myrkytöntä sideainetta, GM-Bondia selostettiin Valimo-
viestin numeron 4/2002 Giesserei-poiminnoissa.)

GIFA 2003 Düsseldorfissa ei ollut niin suuri kuin
edellinen. Kävijöitä oli GIFAssa, NEWCASTissa,
METECissä ja THERMOPROCESSissa vähän alle
72 000. Edellisellä kerralla lukumäärä oli
96 000. Mitään todella mullistavaa ei
esitetty.Myrkyttömiä sideaineita oli näytteillä
kolme, mutta  läpimurtoa ei tunnu vielä olevan
näköpiirissä. Kevytmetallivalujen menekki on
kasvanut valtavasti muutamassa vuodessa
autoteollisuuden pyrkiessä tasapainoilemaan
kahden vastakkaisiin suuntiin vaikuttavan
vaatimuksen, polttoaineen kulutuksen
pienentämisen ja törmäysturvallisuuden
parantamisen välillä. Seuraavassa on
välähdyksiä nähdystä ja kuullusta A:sta V:hen
saakka. Aakkosten viimeiset kirjaimet puuttuvat.
Toivottavasti  se ei ole suuri puute. Ovathan
esim. Ä ja Ö muutenkin kadonneet
amerikkalaistuneesta mediamaailmasta.

Kuva 1. Atlas Copco mainosti 1500 %:n tehonlisäystä GIFAssa.

Kuva 2. Atlas Copco paineilmakäyttöinen kulmahiomakone.
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C niin kuin Claas Guss. Claas Guss GmbH oli järjestänyt
Newcast-erikoisnäyttelyn yhteydeen suuren luokan ”gaa-
lan”, johon tämän kirjoittajakin toivotettiin tervetulleeksi
kuohuviinilaseja kilistelemään. Tilaisuudessa ojennettiin
lahtelaiselle Sandvik Tamrock Corp. Breakersille kunniakirja
hyvään tulokseen johtaneesta yhteistyöstä Rammer iskuva-
saran rungon, kuva 4, toimituksissa. Kuvassa 5 vasemmalla
Claas Gussin toimitusjohtaja Winfried Hespers pitämässä
luovutuspuhetta. Suomen lipun takana Saksan valimomies-
yhdistyksen, VDG:n toimitusjohtaja Gotthard Wolf seuraa
tilannetta. Toinen oikealta on ostoinsinööri Antti Riipola
Lahdesta, joka otti huomionosoituksen vastaan. Kuvassa
näkyy myös uusi citymaasturi VW Touareg. Claas Guss valaa
sen 312 hv:n V10-dieselmoottoriin sylinterilohkojen väliin
ADIsta hammaspyörästöjä, kuva 6, apulaitteiden käyttöä
varten. Kotelo sitoo myös V-moottorin lohkoja toisiinsa
estäen alumiinin vetelyä.

D niin kuin DISA. Kuten tiedämme, DISA Industries A/S,
Tanska, on maailman johtava pystysuoraa jakopintaa käyt-
tävien pulla-automaattien valmistaja. Näiden koneiden viime-
aikaisesta kehityksestä kerrottiin viimeksi Valimoviestin 3/
2002 Giesserei-poiminnoissa. Geord Fischer valimokoneiden

Kuva 3. Laempe keernatykki BeachBox-menetelmää varten.

Kuva 4. Rammer iskuvasaran runko GIFAssa Claas Guss GmbH:n
osastolla.

Kuva 5. Sandvik Tamrock Corp. Breakers sai GIFAssa Claas Guss
GmbH:n osastolla kunniakirjan.

Kuva 6. Claas Guss GmbH:n ADIsta valama VW Touaregin V10 mootto-
rin apulaitteiden hammaspyörästö. Jatkuu
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valmistus siirtyi pari vuotta sitten myös DISAn omistukseen.
Kuvassa 7 on DISA puhdistuskoneiden uusi kaarevasiipi-
nen sinkopyörä, jolla on parempi teho ja pienempi energian
kulutus kuin suorasiipisillä. Sinkopyörän kovametallisten
kulutusosien keston kerrotaan olevan 8-10-kertainen tavan-
omaisiin verrattuna.

E niin kuin Eirich. Maschinenfabrik Gustav Eirich esitteli
koettua Evactherm hiekansekoitintaan, jota on jo aikaisem-
min selostettu Valimoviestin Giesserei-poiminnoissa.
Evacthermissä kiertohiekan jäähdytys perustuu siihen, että
veden kiehumispiste alenee alipaineisessa sekoittimessa.
Veden haihtuminen sitoo energiaa ja hiekan lämpötila laskee
tehokkaasti. Eirich kertoi myynensä jo 37 Evactherm laitosta.

F niin kuin Formula 1. Formula 1:llä on suuri mainosarvo ja
Kimi Räikkösen (tai Raikkosen, niin kuin nykyinen tietotek-
niikka kertoo) nimessä on eksotiikkaa. Tämän oli havainnut
raaka-ainetoimittaja VAW-IMCO, joka oli tuonut GIFAan
Kimin käyttämän auton, kuva 8.

G niin kuin Georg Fischer. Georg Fischer esitteli Newcast-
erikoisnäyttelyssä mm.  magnesiumseoksesta valetun koje-
taulun, kuva 9, jonka oli valanut Georg Fischer Mössner AG:n
Altermarktin valimo Itävallassa.

H niin kuin Honsel. Honsel Industries ilmoittaa olevansa
johtava kevytmetallisten paine-, kokilli- ja hiekkavalujen
valmistaja Euroopassa. Newcast-erikoisnäyttelyssä Honsel
esitteli mm. Mercedes S-malleihin ja Maybachiin valamansa
V12 moottorin sylinterilohkon, kuva 10. Sen oli painevalanut
Honselin Mischeden valimo. Lohkon raaka-aine oli EN AC-
AlSi9Cu3(Fe). Lohkon pituus oli 654 mm ja alumiiniosuuden
massa oli vain 28,9 kg. Lisäksi 12 ruiskukäsiteltyä alumiinista
sylinteriputkea painaa 0,45 kg kukin.

I niin kuin Italia. Italialaisista valimokoneiden valmistajista
olivat GIFAssa mukana mm. IMF miksereineen ja tietenkin
monet painevalukoneiden valmistajat. Hiekkavaluun konei-
ta valmistavan Savellin puolestaan kerrottiin solmineen
yhteistyösopimuksen DISAn kanssa, joka nyt edustaa Sa-
vellia maailmanlaajuisesti.

Kuva 7. DISA puhdistuskoneiden kaarevasiipinen sinkopyörä.

Kuva 8. Kimi Räikkösen käyttämä formula-auto oli GIFAssa VAW-
IMCOn osastolla.

Kuva 9. Georg Fischerin
magnesiumseoksesta vala-
ma auton kojetaulu.

Kuva 10. Honselin silumiinista painevalama Mercedeksen V12 moottorin
sylinterilohko.
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J niin kuin Junker. (Kirjoittajan huomautus: Sodassa muka-
na olleet vanhat valimomiehet puhuivat aikoinaan Junker uu-
nien sijasta Junkers uuneista saman nimisen hävittäjäkoneen
mukaan.) Otto Junker GmbH esitteli GIFAssa sulatusuunien
vuorauksen valvontaan uuden laitteen. Siinä teräsputken
sisään sijoitettu valokaapeli ilmoittaa vuorauksen lämpötilan
eri kohdista. Esillä oli myös jäätymätön vesi/ilma-lauhdutin.
Kuvassa 11 tutustuvat Olli Karhunen vasemmalla ja Lauri
Huuskonen oikealla Junker uunien ominaisuuksiin Eero
Pentikäisen opastuksella.

K niin kuin kirkonkellot. Kellovalulla on Saksassa pitkät
perinteet. Kuvassa 12 on Dresdenin Frauenkirchen valettu
pronssikello, jonka halkaisija on 1,25 m ja massa 1240 kg. Sen
on valanut A.Bechert Glockengiesserei GmbH.

L niin kuin Loramendi. Espanjalainen, mm. keernakoneita
valmistava Loramendi esitteli jo vuonna 1996 pystysuoralla
jakotasolla toimivan Loramatic pulla-automaatin kilpailemaan
DISA koneiden kanssa. DISAn 30 vuoden etumatka on var-
maan vaikea saavutettavaksi. Loramaticin erkoisuutena on,
että yhdellä koneella voidaan tehdä useampia pullakokoja.
(GIFAssa esiintyi muuten toinenkin DISAn kilpailija, japani-
lainen Koyo.)

M niin kuin Mercedes. Kuten tiedämme, on Mercedeksiä
valmistavan yrityksen nimi nykyisin Daimler Chrysler AG.
Newcast-erkoisnäyttelyssä oli esillä Mercedeksen 16-litrai-
nen 425 kW:n V8-dieselmoottori. Sen valurautaisen sylinte-
rilohkon ja sylinterikannen oli valanut Daimler-Chryslerin
Mannheimin valimo. Valimon kapasiteetti on 125 000 t vuo-
dessa.

N niin kuin Newcast. Newcast oli uusi laaja erikoisnäyttely,
jossa etenkin Saksan valimoteollisuus esitteli saavutuksiaan.
Autonosien ja kalliiden autojen paljoudesta kävi selväksi
autoteollisuuden huomattava merkitys Saksan valimoteolli-
suudelle. Kuvassa 13 on Audi A2:n kevytmetallirunko, jota
esiteltiin Valimoviestin 2/2003 Giesserei-poiminnoissa. Esil-
lä olivat myös Rolls Royce ja Bentley. Nämä Britannian en-
tiset kruununjalokivet  ovat kummatkin nykyisin saksalaisen
autoteollisuuden omistuksessa.

O niin kuin Omega. Omega Foundry Machinery Limited esit-
teli mm. pullakaavauskarusellin, kuva 14. Kuhunkin mallilaa-
tikkoon voidaan sijoittaa siru, joka ohjaa mikserin toimintaa
säätäen mallikohtaisesti mm. uuden ja elvytetyn hiekan suh-
teen, täyttöajan, hartsin ja kovetteen lisäysmäärät sekä täris-
tysvoimakkuuden ja -ajan. Jatkuu

Kuva 11. Olli Karhunen ja Lauri Huuskonen tutustuvat Junker uunien
ominaisuuksiin  Eero Pentikäisen opastuksella.

Kuva 12. Dresdenin Frauenkircheen valettu pronssikello.

Kuva 13. Audi A2:n kevytmetallirunko.

Kuva 14. Omega pullakaavauskaruselli.
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P niin kuin Porsche. Porsche Cayenne Turbo oli eräs New-
cast-erikoisnäyttelyn katseen vangitsijoista. Siitä löytyy
tehoa 449 hv. Ei ole ihme, että painevalukoneiden valmistaja
Bühler on ylpeä siitä, että tämän Porschen osia on valmistet-
tu Bühlerin koneilla.

R niin kuin Röperwerk. Röperwerk on toimittanut keerna-
tykkejä Suomeenkin jo yli puoli vuosisataa. Tuttujen konei-
den ohella Roperwerk Giessereimaschinen GmbH esitteli
GIFAssa nyt myös Ecosorb hajuntuhoajaa. Saksan markki-
noille tuodun uuden tuotteen kerrottiin toimivan tyhjennys-
paikoilla, valuradoilla, keernanvalmistuksessa ja amiinien
käsittelypaikoilla. Hajujen tuhoamisen kerrottiin perustuvan
fysikokemialliseen neutralointiin eikä yksinkertaiseen hajun
peittämiseen. Näyttää siltä, että hajuista on tullut Saksassa
uusi ympäristösuojelun teema. Asiaan on varmaankin syytä
valmistautua myös Suomessa.

S niin kuin Suomi. Vain kahdella suomalaisella valimoyri-
tyksellä oli oma osasto GIFAssa. Kuvassa 15 Markku Äyräs
sekä Ossi Levander tutustuvat Alteams Oy:n osastoon, jossa
Anssi Koskela päivystää.

T niin kuin Thyssen. Thyssen Guss Fahrzeugguss esitteli
Newcast-erikoisnäyttelyssä mm. Alfa Romeo 166:n taka-
akselin tuen, kuva 16, jonka massa on 6,5 kg. Magsimal-59-
tunnuksella markkinoitavan valuseoksen oli toimittanut
Aluminium Rheinfelden GmbH.

U niin kuin URV. Uudenkaupungin Rautavalimo Oy esitteli
osastollaan GIFAssa uuden hankintajärjestelmänsä, jonka
nimeksi on annettu URV Supply System. Järjestelmään kuu-
luvat Pohjoismaissa toimivat valunkäyttäjät, Uudenkaupun-
gin Rautavalimo, markkinointiyhtiö Castings and Compo-
nents Worldwide Ltd sekä Meehanite-lisenssivalimot tai
sellaisiksi kehitettävät valimot maissa, joiden kustannusta-
so on huokeampi kuin esim. Skandinavian maissa. Kuvioon
kuuluu myös CastCAE-simulointiohjelma. Kuvassa 17 teol-
lisuusneuvos Heikki Leino kuuntelee Pekka Kemppaisen
business-ideoita. Heikki Leinon GIFA-käynti oli muuten
kymmenes. Hän oli mukana jo ensimmäisessä GIFAssa 1956
silloisella messualueella Düsseldorfin kantakaupungissa.

V niin kuin virtaustekniikka. Sulan metallin virtaus valuka-
navissa on osoittautunut paljon vaikeammin simuloitavaksi
kuin valukappaleen jähmettyminen. GIFAssa esiteltiin uusi
virtauksen simulointityökalu ConiferCast, joka perustuu
Flow-3D virtauksen simulointiohjelmaan. Se on kehitetty
Suomen VTT:n ja amerikkalaisen Flow Science Incin yhteis-
työnä. GIFAssa sitä esitteli mm. Matti Sirviö, joka kymmen-
kunta vuotta sitten opetti VALTARin teknologiaohjelman
puitteissa suomalaisia valimoita simuloimaan valukappalei-
den jähmettymistä. On syytä toivottaa uudelle aluevaltauk-
selle onnea ja menestystä.

P.S. GIFAn yhteydessä oli myös useita esitelmätilaisuuksia,
mm. Maailman valimoliiton WFOn Technical Forum ja Hüt-
tenes-Albertuksen HA Symposium. THERMOPROCESSis-
sa oli myös oma symposiuminsa. Niissä esitettyihin aiheisiin
on tarkoitus palata Valimoviestin numerossa 4/2003.

Kuva 17. Heikki Leino kuuntelee Pekka Kemppaisen uusia business-
ideoita GIFAssa.

Kuva 15. Markku Äyräs ja Ossi Levander GIFAssa tutustumassa Al-
teams Oy:n osastoon, jossa Anssi Koskela päivystää.

Kuva 16. Thyssen Gussin Magsimal-59-seoksesta valama Alfa Romeo
166:n taka-akselin tuki.
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Painevalutekniikka oli GIFA2003-messuilla
näkyvästi esillä usean hallin voimin. Hallissa 3
oli pelkästään esitelty painevalukoneita sekä
niihin liittyviä oheislaitteita sekä muita
prosessiin kuuluvia osia. Muutamassa muussa
hallissa oli nähtävillä painevalettuja tuotteita.

Kuten yleisesti tiedossa on Saksan ja Keski-Euroopan vali-
moteollisuus on selkeästi riippuvainen autoteollisuudesta.
GIFA-messuilla auto- ja valimoteollisuuden yhteyttä ei voi-
nut olla huomaamatta. Lähes jokaisella painevaluun liittyvällä
osastolla oli jotain autoteollisuuteen viittaavaa. Autoteolli-
suuden osuus alumiinipainevalukappaleiden määrästä maa-
ilmassa on tällä hetkellä 52,3 %.

Kuvassa 1 jokaisen painevalajan pakkotuliainen
GIFA2003-messuilta. Auto on kuumakammio sinkkivalukap-
pale.

Ville Koskenniska
Valimoinstituutti

Painevalutekniikka messuilla

Kuva 1: Kuumakammio sinkkivalu. Auton vuodelta 1931 ja malli DKW F1.

Muotit
Useasta suusta sain kuulla, että painevalumuotit ovat tärkein
osa-alue painevalussa. Tietenkin prosessi on monen tekijän
summa, joten mielipiteensä kullakin. Mieleen kuitenkin jäi
vanhemman suunnittelijan lausahdus: ”Huonolla muotilla ja
hyvällä koneella ei tee mitään, mutta huonolla koneella ja
hyvällä muotilla voidaan saada aivan priimaa tavaraa”.

Muottien vaatimuksista tuli niin muotin valmistajien kuin
muotin käyttäjien eli valajien toimesta esille helppo koneis-
tettavuus, kuumalujuus, kulumiskestävyys, puristuslujuus,
sitkeys, lämpökäsittelyn ongelmattomuus sekä eroosion ja
korroosien kestävyys. Jokainen myyntimieshän nuo ominai-
suudet uskaltaa luvata, mutta niiden toteuttaminen muottiin
voi olla hieman vaikeampi asia.

Muottien lämpötasapainoon on kiinnitetty huomiota

entistä enemmän. kehittyneet ohjelmistot voivat laskea tar-
kemmin lämmönjohtuvuuden muotista sekä sulan tuoman
lämmön vaikutuksen muottiin. Lämpötasapainon ollessa
balanssissa säästytään muotin sisäänajossa monelta iteroin-
nilta sekä mahdollisilta vaurioilta.

Kuva 2: Hieman monimutkaisemman muotin puolisko.

Muottien koneistus
Muottien valmistamiseen on yleisesti käyttöön tehokkaam-
pia ja tarkempia koneistuskeskuksia. Suurnopeustyöstö
yhdistettynä parantuneisiin muottimateriaaleihin ja lämpökä-
sittelymenetelmiin tuottaa parantuneen laadun muotteihin.
Koneistuskeskuksien tarkkuuden ja tehokkuuden parantu-
minen tarkoittaa painevalumuottien tapauksessa paljon,
koska viimeistelykoneistukseen menee huomattava määrä
aikaa kokonaiskoneistusajasta.

Muottien toimitusaika
Muottien toimitusajaksi luvattiin yleisesti 8-12 viikkoa. Tämä
on kutakuinkin samaa tasoa kuin Suomessa. Muotin tekijöil-
lä oli muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kattavat ohjel-
mistot ja menetelmät. Tämän ymmärtää, koska volyymi on
Keski-Euroopassa aivan eri tasoa kuin Suomessa. Riittävät
ohjelmistot pitää olla, että voidaan tyydyttää kaikkien asiak-
kaiden tarpeet. Toisaalta ohjelmistojen kehittyminen helpot-
taa osaltaan tätä ongelmaa. Koneistuskapasiteettia Keski-
Euroopassa on enemmän, joten luvattu toimitusaika pitää.

Toimitusaikoihin Suomessa vaikuttaa hyvin jaksottainen
tilauskanta ja sen mukainen kapasiteetti.

Muottimateriaalit
Muottimateriaaleista Uddeholmin Dievar oli haluttua tava-
raa. Dievarista julkaistujen tutkimusten varjolla tämä ei yllät-
tänyt paljoakaan. Dievarin kuumahalkeamakestävyys on tut-
kimuksissa havaittu olevan omaa luokkaansa suurilla isku-
määrillä. Tämä vähentään muotin huollon tarvetta ja tätä
myötä vähentää muotin kokonaiskustannuksia. Jatkuu
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Kiinnostusta keräsi myös takomalla valmistettu aihio,
johon takomisen jälkeen koneistettiin muotin kovapalan
muoto. Näin valmistetun muotin käyttöikään luvattiin useita
iskuja lisää. Takomalla saadaan muottimateriaalin mikroraken-
ne edulliseksi painevalua ajatelle. Kuvassa 3 Shtalwerk Stahl-
schidt GmbH yrityksen takomalla valmistettu aihio ja siitä
koneistettu muotti.

Kuva 3: Taottu muottiaihio sekä siitä koneistettu muotti. (Shtalwerk
Stahlschidt GmbH)

Irrotusaineet
Irrotusaineet ja niiden eri annostelumuodot ovat jo hieman
aikaa olleet pinnalla. Irrotusaineen annosteleminen pulveri-
maisessa olomuodossa muottiin vähentää tai jopa poistaa
lämpösokin vaikutuksen ja sen aiheuttamat kuumahalkeamat.
Nestemäisessä muodossa annosteltava irrotusaine aiheut-
taa lämpösokin muottiin ja näin edistää kuumahalkeamien
kasvua. Kuumahalkeamat aiheuttavat kappaleen kiinnijäämis-
tä muottiin ja pahimmassa tapauksessa muotin hajoamisen
tai kättökelvottomuuden. Pulveri-irrotusaineet ovat myös
ekologisempia, koska niitä ei kulu ylimäärin, kuten ruiskutuk-
sessa.

Pulverimaiset irrotusaineet annostellaan muottiin joko
valusylinterin kautta tai erikseen tehdyllä laitteistolla muotin
kautta suoraan muottipesään.

Ruiskutuspään kautta lisättäviä irrotusaineita oli kehitet-
ty myös eteenpäin. Kehityksen perustana on voiteluaineen
kemialliset ominaisuudet. Kemialliset ominaisuudet tässä

tapauksessa tarkoittavat tarttua muottiin, muodostaa irrot-
tava tasainen pinta sulan kanssa tekemisissä oleviin osiin sekä
olla kontaminoimatta sulaa joka muottin täyttää.

Voiteluaineet
Männän voiteluaineista oli useampia versioita nähtävillä.
Kaikilla on sama päämäärä eli saavuttaa mahdollisimman hyvä
voitelutulos vähällä voiteluainemäärällä, koska liika voitelu-
aine voi sekoittua sulaan ja sitä myöten joutua valukappa-
leeseen.

Hüttenes-Albertus esitteli muutamia heidän patentoimi-
aan menetelmiä, jotka ovat jo käytössä valimoissa. kuvassa
on esitelty männänvoitelulaitteista, joka voitelee männän
pulverimaisella voiteluaineella.

Kuva 5: Hüttenes-Albertus –yrityksen kehittämä männänvoitelulaitteisto.

Valumateriaalit

Valumateriaaleista alumiinin osuus on suurin sen valmistet-
tavuuden, keveyden, mittatarkkuuden ja pinnalaadun vuok-
si. Alumiinipainevalumateriaaleista kiinnostuksen kohteina
olivat tutut AlSi-seokset hieman seostettuina. Seostuksella
pyrittiin parantamaan seosten ominaisuuksia eri tarkoituk-
siin. Strontium seosteisen painevaluseokset muokkaavat
eutektista piitä pallomaisempaan muotoon ja parantavat näin
mekaanisia ominaisuuksia. Strontium esiseostettuja valuse-
oksia on saatavana. ALCOA on kehittänyt menetelmät, jolla
voidaan tuottaa hitsattavia painevalettuja tuotteita. Magne-
siumin lisäys AlSi-seoksissa on todettu nostavanmurtolu-
juutta ja laskevan murtovenymää.

Semisolidivalumenetelmät
Semisolidivalukappeleita ja menetelmiä oli nähtävillä muuta-
milla osastoilla. Semisolidivalussa on huomattavasti yhte-
neväisyyksiä painevaluun, joten kehityskin menee hieman
käsikädessä. Semisolidivalurakenteelle on mekaanisten
ominaisuuksien kannalta tärkeää, että sen mikrorakenne on
pallomainen. Semisolidivalukappale jäähtyy alhaisesta valu-
lämpötilasta johtuen nopeasti ja tuottaa hyvän lujuusominai-
suudet. Virtausominaiksuuden ovat luonnollisesti erilaisia
kuin painevalussa. Giesserei Institut Aachenissa on tutkittu
semisolivalun virtausominaisuuksia sitä varten kehitetyllä
muotilla. Kuvassa 6 semisolivalun tutkimiseen tarkoitetulla
muotilla valmistettu kappale. Semisolidivalumenetelmällä
pystytään tiivistystä käyttäen kappaleen huokoisuus pysy-
mään 0,2 %:ssa AlSi-seoksilla.Kuva 4: Irrotusaineen lisääminen ruiskupäätä käyttäen.
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Kuva 6: Semisolidivalukappale. Muotilla on tutkittu selisolivalun juokse-
vuutta eri parametreillä.

Kuva 7: Techmire-laitteisto.GIFA2003-messuilla näkyi myös hieman
vanhempaa kaliperia olevia painevalukoneita. Kuvassa 8 on vuodelta 1917
käsikäyttöinen painevalukone.

Kuva 8: Painevalukone vuodelta 1917. Mr. Muikku (Valimoinstituutti)
ihastelee ja Mr. Bleser (PVM Druckgussmaschinen) selittää toimintaa.

Counter Pressure Die Casting Machine
Uusi tuttavuus oli matalapainevalukone, jossa sulan syöt-
töä ja nopeutta säädellään vastapaineella. Kuvassa 9 coun-
ter pressure die casting machine sekä sillä valettu kappale.
Menetelmällä muotin täyttyminen voidaan saada huomatta-
vasti nopeammaksi kuin tavallisella matalapainevalulla, mutta
muotin täyttyminen on kuitenkin hallittua. C.P.C. –yritys
esitteli laitteensa perinpohjin, mikä aiheutti vielä ylimääräis-
tä kiinnostusta kyseiseen menetelmään.

Jatkuu

Painevalukoneet
Suuria mullistuksia ei painevalukoneiden puolella ollut.
Suurempia, tarkempia ja helpommin ohjattavia koneita oli
näytillä. Trendi oli siis sama kuin alalla yleensä eli ohjausjär-
jestemät tekevät prosessista stabiilimman ja jokaista vaihet-
ta tarkkaillaan. Tämä helpottaa tekemään nopeampia johto-
päätöksiä ongelmien sattuessa, koska jokaisesta iskusta
tallentuvat tiedot ovat käsillä.

Frechin täysin sähköisesti ohjattu kuumakammiopaineva-
lukone herätti mielenkiintoa. Sulkuvoimaa Frechin koneesta
löytyy 1,25 kN verran. Frechin edustaja uskoi sähköisesti
ohjattujen koneiden tulevan tulevaisuudessa entistä voimak-
kaammin esille.

Bühler juhlistaa tänä vuonna 75 vuotista taivaltaan. 75
vuotta sitten Bühler valmisti ensimmäisen painevalu koneen.
GIFA:ssa Bühler esitteli tuotekohtaiset valukoneet, ohjauk-
sen sekä huoltopalvelun.

Druckguss Service Deutschland GmbH on yritys, jollais-
ta ehkäpä joskus tarvisi suomessakin. Yritys hoitaa kaikki
painevaluun kuuluvat työerät.

Techmire esitteli messuilla kuumakammiovalulaitteiston
magnesiumille. Laite on ollut käytössä 24/7 jo kaksi vuotta
ja parantanut tuottavuutta 30 %. Laitteisto sopii pienille
ohutseinämäisille kappaleille.

Kuva 9: Counter Pressure Casting Technology –yrityksen
laitteisto sekä valettu kappale.

Kuluvat osat
Kuluvien osien esittelijoistä mieleen jäi valusylinterissä ole-
va kiinteä jäähdytysjärjestelmä, jonka valmistaja oli Omnia
Press. Tämä mahdollistaa nopean tasaisen lämpötilan valusy-
linterissä.

Kuluvista osista mielenkiintoinen tuttavuus oli myös Or-
tmann Druckgiesstechnik yrityksen valmistama valusylinteri,
jossa sisäpuoli oli pinnoitettu keraamilla. Tämän menetelmän
pitäis taata lisää syklejä valusylinterille. Kuvassa 10 Ortmann
Druckgiesstechnik yrityksen valmistamia valusylintereitä.
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Kuva 10: Ortmann Druckgiesstechnik yrityksen valmistamia valusylinte-
reitä.

Painevalun simulointi
Painevalu on suhteellisen ikävä menetelmä simoloinnin kan-
nalta kuten lähes kaikki valumenetelmät. Painevalussa muut-
tujia on sen verran suuri määrä, että sen täydellinen mallin-
taminen vie vielä hieman aikaa. Kuten ainakin painevalajat
tietävät on painevalukappale ilman ja metallin seos ja tämä
tuo yhden lisä ongelman painevalun simulointiin.

Kuitenkin GIFA:ssa oli hienoa huomata, että simuloin-
ti ohjelmistojen valmistajat yrittävät parhaansa, jotta pai-
nevalun simulointi olisi entistä tarkempaa.

Johtopäätökset
Näin ensikertalaisen silmin GIFA-messut olivat hieman suu-
remmat kuin osasin odottaa. Osastoilla oli mielenkiintoista
tavaraa niin paljon, että onneksi huomasi jo ensimmäisenä
päivänä, ettei kaikkeen voi mitenkään keskittyä.

Painevalupuolella oli nähtävää paljon, mutta mitään todella
uutta ja mullistavaa ei mielestäni messuilla ollut. Uusia kek-
sintöjä oli toki nähtävillä, mutta kuinka mullistavia ne ovat
koko alan kannalta jäi vielä nähtäväksi.

Muottimateriaalien kehittyminen lisää muottien elinkaar-
ta, mikä on massatuotanta menetelmästä puhuttaessa todel-
la tärkeää. Muottien eliniän pidentäminen pinnoittamalla on
mahdollista, mutta sen taloudellisuus näkökulmat sekä riskit
pitävät menetelmän vielä odottamassa nousuaan.

Suurnopeustyöstö muottien valmistuksessa on jo nyky-
päivää. Tehokkaammat ja tarkemmat koneet pystyvät jo työs-
tämään lämpökäsiteltyjä aihioita ja mahdollistavat lyhyemmän
toimitusajan. Simulointiohjelmistot helpottavat muotin suun-
nittelua, mikä on jo nähtävissä.

Painevalumateriaalien puolella tapahtuu tasaisen varmaan
kehitystä, mutta askeleen ovat pieniä. Tämä on luonnollista,
koska valumateriaaleja on tutkittu jo huomattavan pitkään.
Pienet askeleet voivat olla kuitenkin jollakin prosessille se
suuri askel, joten valajien kannattaa pitää silmät auki mietti-
essään oman prosessin ongelmakohtia ja niihin ratkaisuja.

Painevalun oheislaitteissa suurta mullistusta ei ole tapah-
tunut. Mekanismit ovat samankaltaisia kuin ennenkin, mutta
oheislaitteiden tarkkuus ja ylläpito on helpottunut. Ruisku-
tuslaitteiden tarkkuus ja modifiointi prosessille sopivaksi
onnistuvat lähes jokaisen toimittajan laitteistolla.

Aivan loistavat messut tällaiselle juniorille. Useamman
opintoviikon arvoinen kokonaisuus. Kiitokset kaikille muka-
na olleille.

Luulisi ympäristöasioiden ja uusiokäytön olevan
edelleenkin ajankohtaisia myös muualla kuin
Suomessa, mutta GIFA 2003 -messuilla
ainakaan jätteiden uusiokäyttömahdollisuuksia
ei juurikaan esitelty. Kolmen näytteilleasettajan
vesiliukoisten epäorgaanisella sideaineella
valmistettavien keernojen lisäksi messujen anti
ympäristöasioihin painottui lähinnä erilaisiin
regenerointilaitteistoihin, pölynsuodattimiin,
jätevesien puhdistamiseen ja kaasunpesureihin.
Varsinaista jätteiden kierrättämistä ja uusio-
käyttöä esitteli ainoastaan RUF  GmbH & Co.
briketointilaitteistollaan.

Messuilla kierrätettiin lähinnä messuvieraita
Ympäristönäkökohdat yksipuolisesti esillä

Seija Meskanen & Anu Pettersson

Jätemateriaalien briketointi
Briketoitavaksi sopivia materiaaleja ovat mm. suodatinpölyt,
-lietteet ja lastuamisjätteet. Erityisesti suodatinpölyt ja -liet-
teet ovat usein raskasmetallipitoisuuksien ja käsiteltävyyten-
sä takia ongelmallisia hävittää. Briketoimalla jätemateriaalien
arvokkaat aineet saadaan uudelleenkäyttöön lisäämällä ne
osaksi sulatuspanosta. Lisäksi briketit sulavat erittäin hyvällä
saannolla toisin kuin lastut, joiden sulatuksessa häviöt
muodostuvat suuriksi. Hienojakoiset jätemateriaalit on myös
helpompi toimittaa brikettimuodossa hyötykäyttöön valimon
ulkopuolelle: esimerkiksi maarakentamiseen (ja myös kaato-
paikalle).  Briketit eivät myöskään ime kosteutta itseensä.

RUF  esitteli osastollaan kehittämäänsä kompaktin ko-
koista briketointilaitteistoa, joka pystyy käsittelemään mm.
suodatinpölyä, -lietteitä, lastuamisjätteitä ja koksimurskaa.
Laitteiston takaisinmaksuajaksi kehuttiin vain 3-12 kuukaut-
ta. Kustannussäästöjä syntyy materiaalien kierrättämisen
lisäksi myös tilantarpeen vähenemisestä sekä varastointi- ja
rahtauskuluissa. RUF -briketointilaitteistolla kerrotaan



25VALIMOVIESTI  3 • 2003

päästävän briketoinnissa jopa tilavuussuhteeseen 1:25. Li-
säksi lastuamisjätteissä oleva öljy saadaan poistettua brike-
tistä tehokkaasti ja kerättyä talteen laitteiston puristusvoi-
man ollessa 5.000kg/cm2. RUF  valmistaa laitteistoja, joiden
kapasiteetit vaihtelevat 50-3.000kg/h.

Kuva.RUF-briketointilaitteisto

Vesiliukoiset epäorgaaniset keernat
Vesiliukoisia epäorgaanisella sideaineella kovettuvia keer-
nanvalmistusmenetelmiä esitteli jopa kolme näytteilleasetta-
jaa: Hormel Foods Corporation GMBOND  USA, Laempe
Beach-Box  Saksa ja Foundry Automation Hydrobond
Italia. Vain Laempe esitteli näyttävästi keernojen valmistus-
ta paikanpäällä. Em. menetelmät helpottavat ympäristövaa-
timusten täyttämistä, keernojen poistoa, hiekan kierrätettä-
vyyttä ja ylijäämähiekkojen hävittämistä. 1990-luvun puoli-
välissä myös Suomessa tutkittiin epäorgaanisia sideaineita.
Tutkimustyön tuloksena syntyi Greencast –menetelmä.

Kaikki em. menetelmät käyttävät sataprosenttisesti epä-
orgaanista sideainetta. Tähän perustuen näytteilleasettajat
kehuskelivat erityisesti menetelmien ympäristöystävällisyyt-
tä ja työhygieniaa (eivät kehitä kaasuja keernojen valmistuk-
sen eivätkä valun aikana). Työntekijöiden ei myöskään tar-
vitse käsitellä haitallisia kemikaaleja. Menetelmien käyttöä pe-
rusteltiin myös taloudellisesti: Menetelmillä valmistettujen
keernojen poistoon kuluu vähemmän aikaa, ylijämähiekka so-
veltuu maantäyttöön sekä on helpompi tehdä monimutkai-
sempia pieniä yksityiskohtia sisältäviä keernoja. Lisäksi keer-
noja kehuttiin mittatarkoiksi (säilyttävät mittansa myös hy-
vin) ja stabiileiksi, jolloin voidaan valmistaa ohutseinämäisiä,
kevyitä ja vahvoja valukappaleita.

Epäorgaanisten sideaineiden eduksi luettiin se, etteivät ne
kehitä emissiota missään keernan valmistusprosessin vai-
heessa. Niiden käytöllä esitettiin siten eliminoitavaksi myös
orgaanisten sideaineiden hajoamisesta johtuvia päästöjä.
Kaikissa menetelmissä keernan kovettumisen esitettiin pe-
rustuvan vain fysikaaliseen reaktioon eli veden haihtumiseen
keernasta - kemiallisia reaktioita ei liity kovettumisreaktioon
eikä keernan poistoon. Esimerkiksi GMBOND -sideainetta
käytettäessä väitetään fenoliemissioiden vähenevän 99%
alumiinin valussa ja 95% raudan valussa Cold-Box-menetel-
mään verrattuna ja formaldehydiemissioiden kerrotaan vähe-
nevän täydet 100% sekä alumiinin että raudan valussa.

Vesiliukoiset keernat voidaan poistaa valukappaleista
perinteisin menetelmin esim. puhaltamalla tai mekaanisesti,
mutta myös upottamalla valukappale veteen. Veteen upotta-
misella estetään myös pölyäminen ja lisäksi se on hellävarai-
sempaa itse valukappaleelle kuin mekaaniset keernan pois-
tomenetelmät.

GMBOND
General Motors aloitti GMBOND -sideaineen kehityksen
1990-luvun alussa ja on patentoinut GMBOND :n. Sitä myy
yksinoikeudella maailmanlaajuisella lisenssillä Hormel Foods.
Kehitystyön alusta alkaen uudelle sideaineelle asettiin kaksi
vaatimusta, jotka sen tulisi täyttää: ympäristöystävällisyys
ja muihin keernan valmistusmenetelmiin (erityisesti Cold-
Box:iin) verrattava lujuus. GMBOND -menetelmässä side-
aineena toimii proteiinipohjainen biopolymeeri. Käyttöturval-
lisuustiedotteen mukaan GMBOND -sideaine koostuu
useista aminohapoista (protein product min. 99,5%) ja saat-
taa sisältää myös rautaoksidia 0-0,1%, methyl paraben 0-0,1%,
propyl paraben 0-0,1%, benzalkonium chloride 0-0,1% &
sodium benzonite 0-0,1%. Rautaoksidilla parannetaan termi-
siä hajoamisominaisuuksia valun jälkeen. Se vaikuttaa jo
450°C lämpötilassa. Tästä on erityistä hyötyä alumiinin va-
lussa, jossa hartsisideaineisten keernojen poisto on hankala
valun jälkeen alumiinin matalasta valulämpötilasta johtuen.

Uusi tai kierrätetty hiekka esipinnoitetaan sideaineella ja
varastoidaan myöhempää käyttöä varten. Esipinnoitukses-
sa hiekka kuumennetaan 100°C:een, jonka jälkeen se sekoi-
tetaan tietyn vesi- ja sideainemäärän kanssa. Seosta sekoi-
tetaan kunnes se on kuivaa. Sideaineen käyttömäärällä 1%
(hiekan määrästä) sekoitusaika on n. 5 minuuttia. Sideaineen
käyttömäärät vaihtelevat 0,75-1,25%:iin hiekan määrästä.
Kuiva päällystetty hiekka näyttää ”tavalliselta raakahiekal-
ta” ja sitä voidaan kuljettaa esimerkiksi pneumaattisilla kul-
jettimilla. Valmiiksi päällystetty hiekka säilyy erinomaisesti
kunhan se säilytetään kuivassa paikassa.

GMBOND -keernanvalmistusmenetelmässä sideaineella
päällystettyyn n. 10°C:iseen hiekkaan sekoitetaan vettä n. 2%
ja niitä sekoitetaan noin yksi minuutti, jotta vesi jakautuu
tasaisesti hiekan joukkoon. Veden määrä riippuu pinnoituk- Jatkuu
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seen käytetyn sideaineen määrästä ja hiekalta vaadittavista
juoksevuusominaisuuksista. Vesimäärä ja sen lämpötila ovat
oleellisia parametrejä, koska ne vaikuttavat hiekan juoksevuu-
teen ja siten siihen kuinka virheettömästi se täyttää keerna-
laatikon. Valmis keernahiekkaseos ammutaan keernalaatik-
koon. Keerna kovettuu veden haihtuessa siitä. Käytännös-
sä keernan kovettaminen tapahtuu kuumentamalla keernalaa-
tikko 120-130°C:een sekä puhaltamalla keernan läpi kuumaa
(120-200°C) ilmaa. Tällä tavalla lyhennetään keernan valmis-
tamiseen kuluvaa aikaa. Keernan annetaan kuivua keernalaa-
tikossa kunnes se on riittävän luja käsiteltäväksi ja poistet-
tavaksi keernalaatikosta. Se jatkaa kuitenkin kovettumistaan
vielä tämän jälkeen siihen sitoutuneen lämmön vaikutukses-
ta.  Loppulujuus saavutetaan muutamassa tunnissa.

GMBOND :n esitetään soveltuvan alumiinin, magne-
siumin ja valuraudan valuun.  GMBOND -prosessi on hi-
taampi kuin Cold-Box-prosessi ja tämä ero kasvaa keernan sei-
nämänpaksuuden mukaan, kts. oheinen diagrammi.

Jos ympäröivän tilan suhteellinen kosteus on suuri, säilyttää
keerna pintakovuutensa lähes muuttumattomana, mutta sen
lujuus heikkenee. Keernat voidaan kuitenkin kuivata uudel-
leen, jolloin niiden lujuus palautuu.

Beach-Box  & LaempeKuhsBinder
Laempe esitteli vesiliukoisten keernojen valmistukseen
Beach-Box -prosessiansa. Menetelmää kehuskeltiin vuo-
laasti: Menetelmä soveltuu sekä keernojen että muottien
valmistamiseen. Beach-Box -prosessi mahdollistaa suljetun
hiekkasysteemin käytön, johon ei tarvitse lisätä hiekkaa eikä
sideainetta. Käytetty hiekka kelpaa uudelleen käytettäväksi
vain lisäämällä siihen vettä. Menetelmällä valmistettuja keer-
noja voidaan käyttää myös tuorehiekkamuottien kanssa.
Sideaine ei aiheuta ongelmia kunhan sen osuus ei ylitä 20%.
Epäorgaanisen sideaineensa ansiosta menetelmän emissiot
ovat olemattomat (kts. oheinen taulukko) ja hajun muodos-
tus vähäistä.

  Beach-Box -menetelmällä voidaan kehujen mukaan kor-
vata kaikki, mutta erityisesti Cold-Box- ja  Hot-Box- keernan-
valmistusmenetelmät. Menetelmässä voidaan käyttää kaik-
kia hiekkalaatuja. Raakahiekalle ei myöskään aseteta yhtä
tiukkoja puhtausvaatimuksia kuin Cold-Box-menetelmässä.
Hot-Box-menetelmään verrattuna energian säästöksi mainos-
tettiin n. 50%.

 Menetelmässä hiekka sekoitetaan sideaineen kanssa tii-
viissä (ennen aikaisen kovettumisen estämiseksi) sekoitti-
messa samalla, kun sitä kuumennetaan 70-100°C:een. Valmis
hiekkaseos syötetään keernatykin puhalluspäähän, josta se
voidaan ampua kuumana keernalaatikkoon. Näin keerna

saadaan kovettumaan nopeammin. Valmiiksi sekoitettua
hiekkaa voidaan säilyttää vaikka päiväkausia kylmässä pai-
kassa. Keerna kovettuu veden haihtuessa siitä.  Keernalaa-
tikko kuumennetaan n. 125-140°:een, jolloin kovettuminen
kestää muutamia kymmeniä sekunteja. Kovettumista voidaan
nopeuttaa ilmapuhalluksella tai vakuumilla.

Menetelmän kehutaan mahdollistavan kustannussäästö-
jen syntymisen vähentyneiden laitteistovaatimusten ansios-
ta. Esimerkiksi ei tarvita kaasunkehittimiä eikä kaasunpesu-
reita, keernoja ei tarvitse peitostaa, joten ei tarvita laitteistoja
sitä varten.

Keernahiekka Käytetty keernahiekka

pH-arvo
   LaempeKuhsBinder
  Cold-Box

Fenoli-indeksi (mg/l)
   LaempeKuhsBinder
  Cold-Box

TOC-pitoisuus
   LaempeKuhsBinder
  Cold-Box

6,5
6,0

7,0
7,8

< 0,01
   2,40

< 0,01
   0,01

0,009
0,600

0,017
0,500

Hydrobond
Hydrobond -systeemi ensiesiteltiin GIFA 2003 -messuilla.
Patentoitu menetelmä soveltuu erityisesti ei-rautametallien
valuun. Keernanvalmistusprosessi on hyvin pitkälti saman-
lainen kuin kahdella edellä mainitulla menetelmällä: hiekka,
side- (1,5%) ja lisäaineet sekoitetaan keskenään. Hiekkaseos
ammutaan keernalaatikkoon. Keerna kovettuu, kun sen läpi
puhalletaan 80-130°C:een lämmitettyä paineilmaa.

Pohdintoja vesiliukoisista keernoista
Kaikkien vesiliukoisten epäorgaanisella sideaineella kovet-
tavien keernojen kohdalla painotettiin sitä, etteivät menetel-
mät kehitä kaasuja keernojen valmistuksen eivätkä valun
aikana, joten niiden ympäristöystävällisyys ja työhygieniaa
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ovat erinomaisia. Tosiasiassa menetelmissä kyllä syntyy
kaasuja (hiekan epäpuhtauksista ja muotista, jos sitä ei ole
tehty kuten keernaa) ja erityisesti höyryä keernoihin mahdol-
lisesti jääneestä kosteudesta. Menetelmillä valmistettavien
valujen laatua ei luonnollisestikaan kritisoitu, mutta höyrys-
tyessään vesi on potentiaalinen valuvikojen (kaasurakkuloi-
den ja huokoisuuden) aiheuttaja. Alumiinivalut ovat erittäin
herkkiä  kosteuden aiheuttamalle vetyhuokoisuudelle.

Vaikka ”ständeillä” ja esitteissä ei sitä kerrottukaan, Beach-
Box -prosessissa sideaineena käytetään magnesiumsulfaat-
tia (tiedosta kiitos salapoliisi Paavo Tennilälle). Tästä voita-
neen vetää johtopäätös ettei menetelmä sovi pallografiittiva-
luraudan eikä teräksen valuun. Kahden muun menetelmän
kohdalla esitteissä mainittiinkin, että ne on tarkoitettu lähin-
nä alumiinin, magnesiumin (ja valuraudan) valuun.

Menetelmien taloudellisuuttakin painotettiin voimakkaas-
ti. Mutta keernojen kovettamiseenhan käytetään lämpöä,
joten voitaneen puhua kuumana kovettumista menetelmis-
tä. Aikakin Suomessa on hiljalleen siirrytty energiaa säästä-
viin kylmänä kovettumiin menetelmiin. Käyttölämpötilojen
takia tarvitaan myös metallinen työkalu, josta seuraa että
menetelmät soveltuvat vain sarjavalmistukseen. Menetelmien
kohdalla kehuttiin myös hiekan helppoa kierrätettävyyttä.
Tämä varmaan toteutuu, jos muotti tehdään samalla menetel-
mällä. Tämä rajoittanee kuitenkin muotin kokoa, koska seinä-
mänpaksuuden kasvaessa veden haihtuminen hidastuu.

Kuva. HydrobondÒ-keernavalmistusprosessi.
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Ensivaikutelma ja messuhalleihin tutustuminen
Kolmipäiväinen messu-urakkani alkoi maanantaiaamuna klo
09:00, kun SVY:n järjestämä linja-auto toi hotelliseurueemme
messualueen eteläsisäänkäynnille. Ei kestänyt montaakaan
minuuttia, kun koko seurue oli liuennut messujen humuun
kuka mihinkin suuntaan. Kotisuomessa GIFA:n nettisivujen
perusteella tehty peruskartoitus messuhallien ja eri osasto-
jen sijainnista tuntui oikealta ratkaisulta, koska lääniä piisasi
yli kotitarpeiden. Oli kuitenkin muistettava, että ainakin hallit
10, 11 ja 12 olisi tutkittava hieman tarkemmin, jotta tämän
raportin kirjoittaminen olisi mahdollista.

Pienen pohdinnan jälkeen päätimme Koskenniskan Villen
kanssa kiertää ensimmäisen päivän aikana kaikki hallit läpi
numerojärjestyksessä, jotta messujen yleisilme hieman kir-
kastuisi. Kaksi jälkimmäistä päivää jäi siten mielenkiintoisim-
pien osastojen tutkimiseen. Yllätyksenä ei tullut, että päivit-
täiset kävelymatkat muodostuivat kuin varkain melkoisen
pitkiksi. Täytynee ensi kerralla varustautua intin maiharein,
kuten Nyberghin Marcus tällä kerralla.

Valunsimuloinnin messutarjontaa
Messualueen länsipuolen hallit pitivät sisällään GIFA:n
osalta mm. kestomuotti- ja sulatustekniikat sekä Thermpro-
cess-, Metec- ja CastArt -messukokonaisuudet. Ensimmäi-
nen simulointihavainto tuli itäpuolen hallista numero 9, jos-
sa suomalainen CASTech oli edustettuna Uudenkaupungin
rautavalimon ständin yhteydessä. Päivityksenä on kuulem-
ma tulossa uusi käyttöliittymä valukappaleiden suunnitteluun
tarkoitettuun CastCHECK -ohjelmaan.

Suurista ja tunnetuimmista simulointitaloista Magmaa
edustava Magmasoft ja ProCASTIA edustava Esi Group
olivat messuilla näyttävästi esillä. Hallin 10 vetonaulana
toiminut Magman osasto näytti vetävän väkeä tasaisesti koko
alkuviikon ajan. Magma lienee jo maailman käytetyin valun-
simulointiohjelma, eikä ainakaan markkinointikuluissa ole
säästelty. Kolmiulotteiseen virtuaalitodellisuusnäytökseen
oli suorastaan tunkua ja jos ei esitys ollut spektaakkelimai-
nen, niin ainakin se oli käsinkosketeltava. Kuinkahan kauan
kestää, ennen kuin Suomen valimot ottavat käyttöönsä simu-
lointitulosten tarkastelun virtuaalitodellisuuden keinoin,
jolloin onnistuu jopa tutkimusmatka monimutkaisen valukap-
paleen sisuksiin. Menetelmä on nimittäin jo oikeasti olemas-
sa.

ProCASTin osasto ei tarjonnut aivan vastaavanlaista
elämysmatkaa valukappaleen sisuksiin, mutta tuttu myynti-
mies esitteli ohjelmistoa (entiselle) asiakkaalleen ”kädestä
pitäen” tietokoneen ruudulta. Kysymykset Magman ja Pro-
CASTin välisestä mahdollisesta kilpailusta kierrettiin hienon-
hienosti päätyen puhumaan ProCASTin vahvuuksista. Suo-
malaisissa valimoissa on jähmettymisen simulointi ollut jo

Simulointi ja Rapid Prototyping
keltanokan silmin

vuosia arkikäytössä ja viime aikoina myös virtauksen simu-
lointia on hyödynnetty entistä hanakammin sovellusten
kehittyessä ja laskentakapasiteetin kasvaessa. Näiden kah-
den perusominaisuuden rinnalle näyttää nousevan jännitys-
ten simulointi mm. valun jäännösjännitysten tai kestomuotin
halkeilun osalta. Kaksi suurinta tarjoavat jännitystenlasken-
nan oletusarvoisesti ja esimerkiksi VTT:n ja Flow Sciencen
yhteistyön (kuva 1) tulokseen, Conifer Cast valunsimuloin-
tiohjelmaan, ollaan kuulemma puuhailemassa linkkiä Abacus-
jännitystenlaskentaohjelmistoon.

Mielenkiintoinen simulointisofta ja allekirjoittaneelle uusi
tuttavuus oli RWP:n WinCast -ohjelmisto. WinCast on FEM-
pohjainen ja tarjoaa virtauksen ja jähmettymisen simuloinnin
lisäksi jännitysten laskennan. Mikäli ei ole heti uskalias ja
valmis investoimaan kalliiseen lisenssiin, sen voi hankkia
määräajaksi käyttöönsä. Esimerkiksi yhden päivän yritysli-
senssi maksaisi 300, viikon lisenssi 1000 ja neljän viikon li-
senssi 3400 e. Yhdessä päivässä ei simulointiohjelmalla
kuitenkaan ehdi tehdä mitään ja neljän viikon lisenssi alkaa
olla jo hintava. Yliopistot saavat ohjelmiston sen sijaan käyt-
töönsä edelliseen nähden melko pienellä kertamaksulla ilman
vuosittaisia ylläpitokuluja. Muita messuilla esillä olleita si-
mulointiohjelmistoja olivat mm. Novacastin NovaFlow &
Solid sekä Finite Solutionsin FLOWCast ja SOLIDCast (en-
tinen AFSolid 2000). Näillä ei nähdäkseni ollut esittää mitään
sen uudempaa tai mullistavampaa kuin muilla.

Simulointiohjelmistojen kehitystyö näyttäisi olevan hy-
vissä kantimissa ainakin sen perusteella, kuinka paljon eri-
laisia lisämoduuleita ohjelmiin on saatavana. On teräksenva-
lajan moduulia, on raudanvalajan moduulia ja erikseen dis-
amoduulia sekä imuhuokoisuusmoduulia ja mikrorakenne-
moduulia. Nähtäväksi kuitenkin jää, mistä lisäominaisuuksista
on todellista hyötyä valajille ja mitkä toimivat lähinnä mark-
kinointikeinoina. Yhä enemmän valimon tarpeita varten rää-
tälöityjen simulointipakettien tuottaminen vaatii ennen pit-
kää pelkkien differentiaaliyhtälöiden ratkaisemisen ja komei-
den animaatioiden lisäksi spesifiä tietoa valimon omasta
prosessista. Jotkut valmistajat tarjoavatkin jo mahdollisuu-
den simuloinnin reunaehtojen ja materiaaliominaisuuksien
käänteiseen mallintamiseen (inverse modeling). Käänteisillä
menetelmillä pyritään minimoimaan laskettujen ja mitattujen
lämpötilojen välinen erotus valimossa vallitsevissa olosuh-
teissa.

Yksi tulevaisuuden simulointikohteista lienee keernanval-
mistus, mistä saatiin esimakua jo SVY:n opintopäivillä viime
helmikuussa, kun Ifg:n eli Saksan ”Valimoinstituutin” tohto-
ri Schrey kävi luennoimassa aiheesta. Ifg esitteli myös Gifas-
sa tähänastisia aikaansaannoksiaan suomalaisissa valimo-
miehissä ja -naisissa keskustelua herättäneessä aiheessa.
Keernanvalmistuksen simuloinnin kannalta Ifg:ssä on mal-
linnettu keernahiekan ampumista sekä keernan kaasutusta.

Matti Rousku
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Kuva 1. Suomalais-amerikkalaista simulointiosaamista: VTT:n Jukka
Väinölä (vas.) ja Flow Sciencen edustaja.

Kaasutuksen kannalta tilanne on yksinkertaisempi, koska
fysikaalisesti katsoen siinä on kyse kaasun yksifaasivirtauk-
sesta huokoisen väliaineen läpi. Hiekan ampumisen kannal-
ta tilanne oli monimutkaisempi, ennen sopivan menetelmän
keksimistä hiekan ja sideaineen seoksen viskositeetin mittaa-
miseksi. Kuten Schrey osoitti, tulokset olivat lupaavia. Suu-
rin työ eli materiaalitietokannan luominen eli parametrien
määrittäminen simulointituloksia käytännön kokeisiin vertaa-
malla on parhaillaan käynnissä. Parametreja ovat mm. kaasu-
jen viskositeetti ja tiheys, hiekan virtausvastus ja huokoisuus-
aste sekä nippelien laatu.

Saa nähdä ovatko perinteisten valunsimulointiohjelmis-
tojen tarjoajat uhranneet kehitysvarojaan keernanvalmistuk-
sen simulointiin vai pysyttelevätkö he visusti valupuolella,
joka sekin yksistään tarjoaa haasteita. Tähän mennessä ai-
nakin Magma on kehittänyt myös keernapuolen simulointi-
valmiuksiaan ja tämän vuoden lopulla on luvassa ohjelmis-
ton uusi versio. Uudessa versiossa on kiinnitetty erityisesti
huomiota mm. painevalussa syntyvän ilmaraon (air gap)
mallintamiseen ja virtauksen laskentaan. Lähiaikoina selvin-
nee, kuinka muut ohjelmanikkarit vastaavat haasteeseen.

Rapid Prototypingistä ja vähän muustakin
Pikamallinvalmistus on jo käsitteenä niin laaja, etteivät kaikki
aiheeseen liittyvät osastot voineet sijaita aivan vierekkäin.
Pääosa mielenkiintoisista näytteillepanijoista löytyi kuiten-
kin halleista 10 ja 11. Myös hallista 12 ja erityisesti hallista 9,
joka oli täynnä pieniä aasialaisten miehittämiä ständejä, saat-
toi löytää tavalla tai toisella pikamallinvalmistukseen liitty-
viä ratkaisuja.

Edelleen talven opintopäivien teemaan soveltuen Direkt
Form GmbH:lla oli näytillä ratkaisu mallittomaan muotinval-
mistukseen. Kokeneemmat messunkiertäjät ovat törmänneet
yritykseen varmasti jo aikaisemmin esimerkiksi vuoden 2002
Frankfurtin Euromold -messuilla. Yritys itse mainostaa tek-
niikkaansa taloudellisimmaksi tieksi valmistaa valukappalei-
ta. Sloganissa piilee varmasti totuuden siemen, mutta näin
yksioikoinen asia ei varmasti ole, jos vertailukohteeksi ote-
taan esimerkiksi Sirviön Matin esittelemä ja Suomen valimois-
sakin kiertänyt muotinvalmistukseen tarkoitettu robottiso-
lu. Direkt Form valmistaa hiekkamuotteja ja keernoja kiinte-
ässä koneistuskeskuksessa, joka häviää hankintahinnaltaan
ja joustavuudeltaan eli siirreltävyydeltään selvästi robotti-
solulle. Tarkkuus on kuitenkin parempi kuin teollisuusrobo-

tin. Mallittomuus, päästöjen (hellitysten) poisjättäminen sekä
keernapakettien ja moduuleista koostuvien muottien valmis-
tus onnistuu sen sijaan molemmilla tekniikoilla. Koneistus-
keskuksen suurimmat mitat rajoittavat muotin tai keernan
dimensiot 3500x2200x820 mm:iin. Osia yhdistelemällä lopul-
lisesta muotista saadaan tosin suurempi. Direkt Form on
vienyt palvelunsa kaupalliselle tasolle ja tarjoaa muotinval-
mistuksen ja muotinosien kokoamisen lisäksi 3D CAD-pal-
veluita.

Ominta Rapid Prototypingiä edustavia ”3D-toimistoprint-
tereitä” oli esittää usealla valmistajalla. Valunsimulointeihin
liittyen päällimmäisenä jäi mieleen mahdollisuus tulostaa
väreissä esimerkiksi Magman simulointituloksista fyysisiä
hypistelymalleja. Tällainen saattaa tuntua kikkailulta, mutta
kyllä esimerkiksi kappaleen jäännösjännitysjakaumasta saa
kouriintuntuvan kuvan, kun mallia voi pyöritellä käsissään
eikä vain tietokoneen ruudulla. Ja asiakkaat haukkovat hen-
keään.. FEA (finite element analysis) -väritulostusmahdolli-
suus on tällä hetkellä Z-Corporationin edustajan mukaan vain
heidän laitteissaan. Hienoja värikuvia on turha liittää harmaa-
sävyllä painettavaan lehteen, mutta yrityksen www-sivuilla
www.zcorp.com voi käydä tarkemmin ihailemassa tekniikan
hienouksia.

Z-Corporationin laitteissa on kaksi tulostusmateriaalivaih-
toehtoa, tärkkelys- tai kipsipohjainen pulveri, joista kipsipoh-
jainen pulveri mahdollistaa hieman pienemmän kerrospaksuu-
den. Malli rakentuu seuraavalla tavalla:

1. Printteri levittää rakennusalustalle kerroksen
pulveria.

2. ”Mustesuihkusuutin” levittää sideaineen
rakennettavan geometrian poikkileikkaukselle.

3. Rakennusalusta laskeutuu kerrospaksuuden verran
alemmaksi ja vaiheita 1-3 toistetaan, kunnes koko
kappale on valmis.

Kun kappale on valmis, se kaivetaan esiin irtonaisesta pul-
verista, joka toimii tukimateriaalina tulostuksen aikana. Hy-
vänä puolena Z-Corporationin tulostimissa on ehdottomas-
ti se, että tulostuksessa kovettumaton pulveri voidaan käyt-
tää kokonaan uudelleen. Laitteet ovat myös nopeita pystyen
hieman mallista ja pulverin laadusta riippuen korkeussuun-
nassa jopa 40 mm/h tulostusnopeuteen. Huonona puolena
on mallien huono soveltuvuus suoraan tarkkuusvalua var-
ten, vaikka tulostusmallia voidaankin käyttää apuna tarkkuus-
valun vahamuottien valmistuksessa. ZCast Metal Casting -
prosessin avulla voidaan tulostaa kipsi-keraami -komposii-
tista suoraan keernoja tai muotteja, jotka soveltuvat lähinnä
matalan sulamispisteen metalleille kuten alumiinille, sinkille
ja jopa magnesiumille.

Messuilla esiintyneellä EOS GmbH:lla on myös kattava
valikoima Rapid Prototyping -tekniikoita. Kaikki EOS:in la-
sersintraukseen perustuvat tekniikat on jaettu kolmeen luok-
kaan materiaalin ja käyttötarkoituksen mukaan. P-sarjan
koneet on tarkoitettu suunnittelumallien ja toiminnallisten
prototyyppimallien valmistamiseen ja materiaalina on poly-
amidi. Tarkkuusvalua varten materiaaliksi voi valita myös
polystyreenin, joka palaa nopeasti pois eikä riko laajetessaan
muottia. P-sarjan koneen saa sintrausvolyymiltään joko
340x340x620mm tai 700x380x580mm kokoisena, joista kumpi-
kin on suurempi kuin esimerkiksi TKK:n valimotekniikan
laboratorion ThermoJet. Myös tulostusnopeus korkeus-
suunnassa, 10-25 mm/h, on keskimäärin parempi kuin Ther-
mojetin. Ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä EOS:in P-
sarjan koneen on ottanut käyttöönsä Virtain Muovityö. Jatkuu
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M-sarjan koneet on tarkoitettu ruiskupuristuksen tai
painevalun muotti-inserttien valmistukseen. Luonnollisesti
myös metallisten protojen tai lopputuotteiden valmistaminen
suoraan laserilla sintraamalla onnistuu. EOS kutsuu maailmas-
sa ainutlaatuista menetelmäänsä Direct Metal Laser Sinterin-
giksi (DMLS) ja materiaalina voidaan käyttä teräspulverin
lisäksi muita metallipulvereita. EOS kertoo, että jopa 100 000
ruiskupuristetun kappaleen valmistaminen on mahdollista ja
taloudellista käyttämällä muotissa Rapid Prototyping -metalli-
inserttiä. Koneen sintrausvolyymi on 250x250x200mm ja
nopeus, joka riippuu käytetystä metallista, on 2-15mm3/s.

EOS:in S-sarjan kone oli esillä niinikään jo SVY:n koulu-
tuspäivillä alkuvuonna. Menetelmä mahdollistaa hiekkamuot-
tien ja keernojen pikavalmistuksen ilman mallivarusteita.
Käytetty hiekka on modifioitu Croning- eli kuorimuottimene-
telmässä käytetystä hartsilla päällystetystä kvartsihiekasta
ja kovettaminen tapahtuu kahdella 100 W CO

2
 laserilla. Kap-

paleen suurimmat mitat ovat 720x380x380mm.
Extrude Honen ProMetal -laitteistolla voidaan myös val-

mistaa sintrattuja metallituotteita, jotka ovat koostumuksel-
taan 60% terästä ja 40% pronssia. Toimintaperiaate poikkeaa
hieman EOS:in M-sarjan laitteista, sillä sintraus tapahtuu 3D-
tulostusvaiheen jälkeen erillisessä uunissa, eikä suoraan
laserilla. Tulostuksen jälkeen kappale pysyy koossa sideai-
neen avulla ja ensimmäisessä sintrausvaiheessa sideaine
eliminoidaan ja toisessa vaiheessa metallinen kappale saa-
vuttaa lopullisen tiheytensä. Menetelmällä voidaan parhaim-
millaan saada aikaan metalliseos, jonka myötölujuus on 572
MPa ja venymä 3,8 %.

Kuvassa 2 on esitetty EOS:in S-sarjan kilpailija, Extrude
Honen S15 pikavalmistuslaite hiekkakeernojen ja muotinosi-
en valmistusta varten. Laitteessa voidaan käyttää normaa-
lilla sekoittimella valmistettua valimohiekan ja hartsin seos-
ta, joka kovetetaan mustesuihkupäistä selektiivisesti annos-
teltavalla kovetteella. Kovettumaton hiekka jää tukimateriaa-
liksi ja valmis hiekkakeerna tai -muotti voidaan kaivaa esiin
valmistusprosessin päätteeksi. S15 muistuttaa työdimensi-
oitaan ja toimintaperiaatettaan myöten opintopäivillä esitel-

Kuva 2. Extrude Honen pikavalmistustekniikalla valmistettuja
hiekkakeernoja.

tyä Generiksen valmistamaa laitetta. Oli miten tahansa, laite
on suurten dimensioidensa (ja hintansa) ansiosta vaikutta-
va. Työtila on 1500x750x700mm eli kuten kuva 2 kertoo,
melkoisesta insinöörin hiekkalaatikosta on kyse. Valmistus-
nopeus jää korkeussuunnassa laitteen koko huomioiden aika
vaatimattomaksi, noin 12 mm/h. Tällä nopeudella korkeimman
mahdollisen kappaleen valmistaminen kestäisi lähes 2,5
vuorokautta.

Kaikesta päätellen Suomen valimoteollisuus on eturinta-
massa ja hyvin ajan tasalla mallittoman muotinvalmistuksen
uusimmista saavutuksista ja sovelluskohteista. Kiitos on
valimoiden, tutkimuslaitosten ja tiedotusfoorumin järjestä-
neen SVY:n! Kaiken kaikkiaan messut tarjosivat ensikertalai-
selle mukavan tilaisuuden kurkistaa suuren maailman valimo-
tekniikoihin, joihin ei aina ole mahdollisuutta tutustua Suo-
messa kuin alan julkaisujen perusteella. Mikäli messut taas
neljän vuoden päästä järjestetään, tahdon olla jälleen muka-
na todistamassa.

Tarkoituksenani on käsitellä tässä jutussa Gifa-matkaa ja sen
muutamaa valimoprosessin aluetta. Kun Orkaksen Juhani
talvella minulle tästä tekstin vääntämisestä mainitsi, hän
luetteli pitkän litanian asioita ja alueita joita pitäisi tarkastella.
Onneksi pääsin, jossain hengenvedon välissä, vähän jo
toppuuttelemaan että eiköhän  sitä jo tässä ole ihan riittäväs-
ti.

Pidin esitettyjä alueita suurina, ja nyt matkan kokeneena
voin sanoa,  en kyllä väärässä pahasti ollutkaan.

Tätä valimoalaa on tullut tallustettua jo yli  kolmekymmen-
tä vuotta, mutta vasta nyt olivat ”tähdet kohdallaan” ja mi-
nullekin aukesi mahdollisuus tutustua paljon puhuttuun

Kaavaus- ja keernanvalmistustekniikka,
sideaineet ja hiekan valmistus

GIFAan. Osan GIFA matkoista kuulemistani jutuista arvaat-
tekin olleen sieltä rentoutuspuolelta ja jotka myös kyllä tun-
tuvat elävän elämäänsä GIFAsta toiseen. Näistä olen nähnyt
GIFA-muistelojen lomassa sellaisia sisäpiirihymyjä, tiedät-
tehän… Mutta ihan oikeasti, monta kertaa on harmittanut kun
vain  on voinut kuvitella tai lukea messujen annista ja koko-
naisuudesta.

     Nyt se aika koitti ja oli se aikamoinen yllätys ja elämys,
kun näin, Tampereen näkökulmasta ajatellen,  noin 16  Pirk-
kahallia  peräkkäin vai oliko peräti 17 ja kaikki täynnä valu-
alaan liittyvää.

Nyt siis  käsittelen tätä aihetta ensimmäisen kerran GIFA-

Pekka Niemi
Valulehtori, Hervanta
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kävijän näkökulmasta ja sieltä messujen virallisen annin
puolelta. Kuten jo totesin alueita oli paljon ja toiminta-ajatuk-
sena oli ensin käydä koko alue läpi ja katsoa mitä mielenkiin-
toista mistäkin löytyy ja sitten seuraavana puolenatoista
päivänä käydä tarkemmin läpi ne kiinnostavat kohteet. Täs-
säkin toimintasuunnitelmassa oli aika homma suoritettava-
na. Joissakin töissä sanotan olevan ”perslihakset” kovilla eli
siis tarkoitan istumatyötä, mutta tässä hommassa kovilla oli
jalkapohjat. Kyllä nekin siitä pelästyivät virkeiksi sitten kun
päästiin Suomeen ja saunaan  sekä meidän kylmiin järvive-
siin.

Niin siitä matkasta.
Seuraavassa sitä nähtyä sitten hieman osa-alueittain.

Tuorehiekkakaavauskoneet
Heinrch Wagner Sinto esitteli hyvin pitkälle automatisoidun
kehämuotinvalmistussolun. Tästä en kyllä saanut selvää, että
oliko siinä uutta vai oliko se vain edelleen kehitelty aiemmis-
ta. Heillä oli esillä myös isojen muottien valmistukseen tar-
koitettu Seijatsun massiivisen oloinen kaavauskone
(1220*920’420)mm. Tämän esittelyvideolla esitettiin kuinka
muotit valun jälkeen sijoitettiin jäähtymään eräänlaiseen
korkeavarastoon, automaattisella systeemillä tietenkin..

DISA:n osasto oli laaja. Siellä esillä oli kyllä koko kirjo
valukappaleen valmistamiseen liittyvää kalustoa. Mieleen jäi
näppärän oloinen keernoitusautomaatti, joka tarkasti keernan
ja suoritti keernan käsittelyä sekä sen asentamiseen  muot-
tiin. Jälleen mieleen tulee, että onko oikeasti niin, ettei ihmistä
enää tarvita näissä työvaiheissa. Entä millaisten sarjojen
täytyisi olla jotta se olisi ko laitteelle olisi sopiva? Totta kai
näissäkin asioissa mennään eteenpäin ja nämäkin asiat lähes-
tyvät toisiaan.

Tässä yhteydessä tämä laitteisto oli sijoitettu  näppärästi
kaavauslinjan automatisoinnin yhteyteen  ja jossa jälleen oli
hyödynnetty robotin hyväksikäyttö.

Kunkel-Wagner:lla mieleen jäi puristuskaavauskone joka
oli esittelyssä  joka oli koko luokaltaan 1000*800*350 ja lu-
pasivat 60 muottia / tunti. Jotenkin tuntui ettei siitä löyty-
nyt mitään sellaista uutta joka olisi jäänyt mieleen.

Keernanvalmistus
HOTTINGERilla oli osastollaan vaikuttava isojen keernojen
valmistamiseen, kokoonsa nähden, tehokas laite ja  joka oli
hyvin automatisoitu käsittelyineen.

Laempe esitteli kovasti  mielenkiintoa osakseen saaneen
vesiliukoisen keernahiekan, jonka poisto valun jälkeen tapah-
tui vedellä. Tämä ymmärtääkseni magnesiumsulfaattipohjai-
nen hiekkaseos oli hyvin hienorakeista ehkä alle 0,2mm ja
esittelyssä sitä käytettiin alumiinivalussa. Keernan valmis-
tamisen jälkeen hiekka pitäisi paistaa n. 150C:n, mutta nyt
esittelyolosuhteissa keernalaatikko oli lämmitettävä ja näin
tätä operaatioita ei havaintoesityksessä nähty. Valun jälkeen
muotti purettiin todella kuumana ja ontelossa oleva hiekka
ruiskutettiin pois vedellä keräysastiaan , josta se sitten taas
uusiokäytettiin. Kyseistä sydämenmuotoista valukappalet-
ta yrityksen Laempe Beach Box-logolla jaettiin matkamuis-
toksi. Tosin me äijämiehet saatiin tuote putsaamattomana
valupurseista, mutta kauniimpaa sukupuolta olevat näyttivät
saaneen sellaisen puhdistettuna ja vielä jotain muutakin
rekvisiittaa mukaan… ihan vain huomiona mainittakoon.
Tällainen samankaltainen hiekkaseosidea lienee jo maassam-
mekin ollut kehitteillä, mutta ei vielä ollut päässyt ilmeisesti
isommille estradeille (tietoni tämän innovaation etenemises-
tä tosin on vain rajallinen).

Laempe esitteli myös keernatykin joka oli laatikkonsa  itse
puhdistava aina puhalluksen jälkeen. Se että kuinka sopiva
tämä laite lienee erilaille ja vaikeita muotoja omaavalle laati-
kolle on, ei vielä auennut. Kuitenkin tämä ideahan kyllä sääs-
täisi keernalaatikon ikää jakopintasyöpymien suhteen.

 IMF esitteli mielenkiintoiseen suurien muottien  hartsika-
avaukseen liittyvän linjan. Tässä olisi joillekin käsinkaava-
usta tekevälle yritykselle pätevänoloinen laite isojen muot-
tikokojen tekemiseen.

Tällaiset laitteet olisivat hyvä nähdä oikeissa töissä, sillä
silloin saisi parhaan kuvan tehoista  ja toimintakyvystä.

Hiekansekoitimet
Mielenkiintoisin hiekansekoituslaite esiintyi Eirich:llä jossa
sekoitus tapahtuu vakuumissa. Tällä ominaisuudella saadaan
hiekka samalla myös jäähtymään. Tämä on jo esittelijän
mukaan ollut jo heillä käytössä 10vuotta ja ilmeisesti esillä
myös edellisessä GIFAssakin, mutta kuitenkin meikäläiselle
uutta.

Hiekansekoittimien toimintaan näytti olevan  automati-
sointi ja ohjelmointi lisääntymässä, jolloin saadaan halutta-
essa sekoituksen valvontaan ja ohjaukseen jos jonkinlaista
tietoa ja parametria. Niistä kyllä valmistajat ja heidän edus-
tajat kertonevat halukkaille lisää.

Hartsihiekoilla sekoituslaitteet pääasiassa olivat entisen
kaltaisia jo yllättävää kyllä myös joillakin hyvinkin vanhan-
aikaisen oloisia. Toisaalta sellaisiakin laitteita varmaan tar-
vitaan yrityksissä, joissa rahkeet eivät yksinkertaisesti riitä
ostamaan laitetta kaikilla herkuilla. Tosin joku viisas on jos-
kus sanonut että köyhällä ei ole varaa ostaa huonoa vai oliko
se halpaa… Tässä yhteydessä esillä olleista laitteista ilmei-
sesti kyllä voi joistakin todeta että hinta ei aina käy käsi
kädessä laatuun ja ominaisuuksiin nähden.

Paikalla olevista koneista mieleen jäi Omegan näyttävä
laitekokonaisuuksien esittely. Kuten tuorehiekan sekoittimis-
sakin oli mitattavien - ja seurattavien kohteiden mahdollisuuk-
sia tullut laitteisiin lisää. Tarkastelumahdollisuuksia oli aina
hiekan ja lisäaineiden siirtymisestä sekoitusvaiheeseen ai-
kaan sekä sekoituksen ohjaamisen automatisointi. Ainakin
Omega ja IMF esittelivät muotin täytön ohjelmoinnin. Tämä
tapahtuu siten että ensin ajetaan ohjaamalla muotti täyteen
ja nämä liikeradat jäävät talteen esim. mikrosirulle. Tästä
hyödystä voi vetää pitkällekin meneviä säästö- ja toiminnan
tehostamismielikuvia. Kuten kaikissa tällaisissa mukavissa
ominaisuuksissa on myös ” se toinen puoli” eli ostohetkellä
kirpaisee tuntuvasti enemmän rahakirstunvartijaa.

Sideainevalmistajat
Yllättävää kyllä hyvin monessa tapaamassani kohteessa he
kertoivat aivan suoraan että mitään varsinaista uutta ei ollut
esillä. Näissäkään asioissa ei ilmeisesti ole edetty mitenkään
huimasti vaan on tyydytty parantamaan vanhoja tuotteita
hieman uusilla herkuilla.

Peitosteista ei löytynyt myöskään mitään uutta. Parilla
osastolla (jääköön nimet mainitsematta)  sanottiin suoraan
että mitään uutta ei ollut esillä.

 Huttenes esitteli kuitenkin hieman uudenlaisen syöttö-
kuvun, siis umpinaisen holkin, jota olen tottunut kutsumaan
Mini-Speiceriksi, johtuen varmaan ensimmäisestä tapaamis-
kokemuksesta (vähän samaan tapaan kuin joillekin työntö-
mitta on Mauseri, valmistajan nimen mukaan). Tämä kupu
sopii varsinkin konekaavauksen jossa vaarana saattaa olla
kuvun rikkoutuminen paineen alla ja näin saadaan myös
kappaleeseenkin vaurioita samassa rytäkässä. Tässä kuvul- Jatkuu
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la on mahdollisuus puristua kokoon hieman kaksiosaisuuten-
sa tuoman toisiinsa liittävän liukupinnan ansiosta

Foseco taas esitteli syöttökupuratkaisun jota käytettiin
myös valusuppilona. Tässä ratkaisussa käytettiin suodatin-
ta epäpuhtauksien poistamiseen, jolloin saavutettiin etuna
mahdollisuus valaa suoraan syöttökuvusta ja näin vähentää
perinteistä valukanaviston määrää ja tai peräti kokonaan
poistaa. Havainnointi kappaleena ollut valukappale oli kyllä
hyvin” sumputettu” ehkä jopa ylilyönniksi asti  myös syöt-
tökuvuilla, josta tavasta toimittaja lienee tyytyväinen. Tämä
suoraan syöttökuvusta valuratkaisu  ei sinänsä ole uutta, sillä
tällaisia kokeilujahan on tehty jo aikoja sitten ja joistakin
yrityksistä lienee tullut käytäntö, mutta suodattimen käyttö
oli ainakin itselleni uusi idea.

Lopuksi
Jos nyt lyhyesti kiteyttäisi näkemisensä niin voi todeta että
merkille pantavaa oli, että automatisointi, ohjelmointi  ja ro-
botin hyväksikäyttö oli ominaista lähes jokaisessa proses-
sin kohdassa. Siellä se robotti paiski hommia siirtelemässä
joko mallia, keernoja, muottia, kappaletta tai jotakin muuta
prosessiin kuuluvaa.

Tässä siis näkemykseni matkan annista. Kuten jo alussa
jo mainitsin, niin kaikkiin paikkoihin ei ehtinyt perehtymään
ja kaikissa paikoissa ei oltu kiinnostuneita syvimpiin tuottei-

densa esittelyihin, vaan kehotettiin tutustumaan annettuun
www-sivuihin. Johtuikohan  se toimintatapa siitä,  että esit-
telyssä kävi ilmi ettei tämä kyselijä ollut suuren yrityksen
edustajia jolla suuret tarpeet, vaan ihan valimoalankoulutus-
ta antavasta opinahjosta oltiin liikkeellä. Syynä tietysti saat-
toi olla myös että oltiin kylmästä ja pienestä markkina-aluees-
ta, tai joku muu hyvä syy. Ei kyllä ainakaan aluksi tullut otet-
tua sitä etelä -eurooppalaista suurpiirteistä ja liioittelevaa
esiintymismallia esiin, sellainen kun  ei tällä kulttuuriimme
kuulu. Tosin tätä asennetta neuvosta korjattiin matkan var-
rella. Kokeiltua tuli lopulta myös sekin esittely, jossa esitte-
lyyn lisättiin että tarkoituksena on myös raportoida nähdystä
johtavaan suomalaiseen valimoalan julkaisuun. Jos oikein
positiivisesti lopputuloksen tulkitsen niin kyllä siitä ehkä
apua oli, sillä seuraavaksi päiväksi järjestyi sitten tapaami-
nen jossa jo vähän esiteltiinkin yrityksen tuotteita.

   Kuitenkin on todettava että tässä kerrotusta alueesta on
varmaankin  jäänyt jotakin tärkeää kertomatta, mutta on vain
vedottava siihen että paljon oli nähtävää ja kaikkiin ei millään
ehtinyt perehtyä, ehkä ei aina tässä esiteltyihin kohteisiin-
kaan riittävästi. Tällä kohtaa auttaa huomio että matkalla taisi
olla SVY:n matkalla 130 henkilön paikkeilla, joten kun huomi-
oita on kaikille kertynyt, niin lisätkää, korjatkaa jos tarvetta
on tai muuten vaan kirjoitelkaa tämän johtavan suomalaisen
valimoalan julkaisun palstoilla huomioistanne.

Puhdistusta ja jälkikäsittelyä esitteleviä näytteilleasettajia
GIFAssa oli useita kymmeniä. Tämä huomioon ottaen uutuu-
det olivat varsin vähissä, kuten GIFAssa kaiken kaikkiaan-
kin. Joitakin varsin mielenkiintoisia laitteistoja kuitenkin löy-
tyi etenkin automaattisen puhdistuksen saralta.

Automaattinen puhdistus
Tyrolit on kehittänyt yhdessä Mausin uuden Focur SA työ-
kalusarjan automaattisiin puhdistuskoneisiin. Focurissa työs-
töpinnoitteessa on timanttipartikkeleja, jonka ansiosta työ-
kalut eivät muuta mittojaan elinikänsä aikana. Kun työkalun
kulumista ei tarvitse kompensoida, niin ohjelmointi helpot-
tuu huomattavasti ja puhdistustarkkuus paranee. Samoin
melun ja pölyn määrän pitäisi vähentyä huomattavasti.

Maus taasen esitteli uusia koneistuskeskuksiaan, joissa
voidaan käyttää Tyrolitin uusia hiomatyökaluja. Laitteistot
voivat pitää sisällään työstettävän kappaleen lasermittauk-
sen, sisäpuolisen jyrsinnän, automaattisen hiontalaikan
puhdistuksen jne. Samalla koneella voidaan tehdä kaikki puh-
distusvaiheet valukkeiden poistosta viimeistelykoneistuk-
seen. Sopinee todella suuriin sarjoihin teräs- ja rautavaluis-
sa.

Koyamalla on uusi Barinder sarja, joka saattaisi sopia huo-
mattavasti paremmin Suomalaisiin valimoihin pienehköjen
(alle 50 kg) valujen puhdistukseen. Kyseisen sarjan koneet
on rakennettu mahdollisimman joustaviksi, siten että niissä
voidaan käyttää useita erilaisia työkaluja. Niissä on uusi
NACR –ohjelmointi systeemi, joka koostuu numeerisesta- ja
robottiohjelmoinnista sekä Barinderin omasta opetussystee-
mistä. Tämän pitäisi mahdollistaa sen, että uusien ohjelmien

Puhdistus ja jälkikäsittely

teko, muuttaminen ja korjauksien pitäisi onnistua suhteelli-
sen vähäisellä koulutuksella turvallisesti ja ongelmattomas-
ti.

Robotteihin perustuvia puhdistusjärjestelmiä kauppasi-
vat mm. Disa ja Vulcan. Niiden etuna manipulaattoreihin ja
erillisiin puhdistuskeskuksiin on niiden joustavuus ja help-
po muunneltavuus. Vauriotilanteissa huollon ja varaosien
saaminen robottiin on luultavasti huomattavasti helpompaa
kuin erillisiin valunpuhdistuskeskuksiin.

Hiomalaikat
Pferd on ottanut tuotantoonsa Polifan Sgp-zircon-cool zir-
koni- alumiinioksidilaikat ruostumattomille teräksille. Uuden
materiaalin ja muotoilun avulla pitäisi työstettävän kappaleen
ylikuumenemisen ja mahdollisen vääntymisen olla historiaa.

Pintakäsittely

Pintakäsittelypuolella ei sinänsä ollut mitään eritysiä uutuuk-
sia. Kiinnostavana koin erään harvoista suomalaisista näyt-
teilleasettajista eli Blastman Roboticsin. Blastman valmistaa
hiekkapuhalluskammiota ja –robotteja. Robottien puhallus-
paine voi olla jopa 10 baria ja puhdistusalassa päästään te-
räksillä jopa 200 neliömetriin tunnissa.

Muuta
Diamant Metalplastic esitteli omaa tuotevalikoimaansa, jot-
ka heidän mukaansa soveltuvat pintavikojen korjaukseen,
metallien liittämiseen jne.

Jarkko  Laine
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maailmalta

Poimintoja
Giesserei-lehdestä
21. jakso

 Paavo Tennilä

Foseco ja MAGMA solmineet
strategisen liiton

Giesserei-lehden numerossa 4/2003 kerrottiin, että Foseco
International, Tamworth, Englanti ja MAGMA, Aachen,
Saksa, olivat päättäneet muodostaa maailmanlaajuisen stra-
tegisen liiton. Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa MAGMA
antaa Fosecon käyttöön erityisen Foseco-moduulin valun
simulointia varten. Seuraavaksi on tarkoitus aloittaa kiinteä
yhteistyö maailmanlaajuisen kasvun tukemiseksi. Yhteistyö
kohdistuu teknologian kehittämiseen ja jatkokoulutukseen
sekä myös ohjelmien laatimiseen.

Suomalaisia ? valaisimia
mainostetaan Giesserei-lehdessä

Gisserei-lehden numerossa 4/2003 oli kokosivun ilmoitus i-
VALO merkillä myytävistä teollisuusvalaisimista. Ilmoituk-
sessa oli neljän saksalaisen yrityksen yhteystiedot eri puo-
lilta maata, mutta ei mitään mainintaa valaisimien alkuperästä.
Valaisimien kerrottiin pysyvän jatkuvasti puhtaina patentoi-
dun suodatinjärjestelmän ja pölysuojarenkaan avulla, kuva
1. Valaisimien käytöllä sanottiin saavutettavan massiivisia
säästöjä sähkövirran kulutuksessa ja huollossa. Lisätietoja
ilmoitettiin olevan saatavissa osoitteesta www.i-valo.com

Tietoja valkoisista valuraudoista

Giesserei-lehden numerossa 4/2003 kerrottiin, että valkoisis-
ta valuraudoista oli ilmestynyt standardi DIN EN 12 513 tam-
mikuussa 2001. Uusi standardi oli korvannut DIN-standardin
1695. Karbidisia eli valkoisia valurautoja kutsutaan Saksassa
myös nimellä Hartguss, kovavalu. Hiilen ollessa kemiallisesti
sitoutuneena karbideiksi näiden rautojen murtopinta on
vaalea. Siitä johtuu myös nimitys valkoinen valurauta. Niitä
käytetään pääasiassa kohteisiin, joissa tapahtuu abrasiivis-
ta kulumista, kuten mineraalien hienonnuslaitteissa. (Sana
abrasiivinen johtuu latinankielisestä sanasta abradere = raa-
pia pois, kirjoittajan huomautus.)

Eri tarkoituksiin käytetään erilaisia valkoisia valurautaryh-
miä. Tärkeimpiä näistä ovat seostamattomat ja niukasti seos-
tetut perliittiset kovavaluraudat, vähän runsaammin seoste-
tut martensiittiset lajit, kuten Ni-Hard 1 ja 2 sekä runsaasti

kromilla seostetut lajit, kuten Ni-Hard 4, 15-3 ja 20-2-1. Perus-
teellisia tietoja aiheesta kulumiskestävät valkoiset valuraudat
on saatavissa maksutta osoitteesta:
ZGV-Zentrale für Gussverwendung
Sohnstrasse 70
40237 Düsseldorf
puh. 211 6871 223,
faksi 211 6871 264
 internet www.dgv.de
E-mail info@dgv.de

                                                                                                                                                                                                                                                                

Tietoja Saksan valimomiesliiton,
VDG:n toiminnasta 2002

Giesserei-lehden numerossa 4/2003 oli lähes 40 sivun verran
tietoja Verein Deutscher Giessereifachleute’n, VDG:n toimin-
nasta. Kuvasta 2 näkyy, miten valtavasti VDG:n vuoden 1999
puolivälissä perustaman internet-kirjallisuustietopankin
käyttö on lisääntynyt kolmen ja puolen vuoden aikana.

Kuva 1. Suomalais-
ten ? i-VALO
teollisuusvalaisimi-
en patentoitu suo-
datinjärjestelmä ja
pölynsuojarengas.

Kuva 2. Tiedustelujen määrä VDG:n internet-tietopankista vuosina 1999-
2002.
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Jatkuu

Stutz’in haastattelu

Giesserei-lehden numerossa 5/2003 haastateltiin Georg
Fischer AG:n Ajoneuvotekniikan Yritysryhmän johtajaa
Ferdinand Stutz’ia, kuva 3. Seuraavassa on lyhennelmä
nelisivuisesta haastattelusta.

Herra Stutz, Georg Fischer AG:n Ajoneuvotekniikan
Yritysryhmä on viime vuosina lisännyt kapasiteettiaan
ja osaamistaan kevytmetallivalussa. Mikä on johtanut
tähän?

Vuonna 1997 teimme tilannekatsauksen asemastamme auto-
teollisuuden alihankkijana. Siihen aikaan kevyet rakenteet
lisääntyivät rajusti autoteollisuudessa ja kysyimme itseltäm-
me, miten meidän pitää reagoida siihen. Tulimme tulokseen,
että meidän pitää pystyä tarjoamaan laaja valikoima rauta-,
alumiini- ja magnesiumvaluja. Meidän alumiinivalutuotan-
tomme oli aivan pieni. Ainoa tapa laajentaa kevytmetallituo-
tantoa oli ostaa yrityksiä. Mössner-ryhmän oston jälkeen
liikevaihtomme jakautuu nyt tasan rauta- ja kevytmetalliva-
lun kesken.

Oli varmaan vaikeaa saada rauta- ja metallivalajat
saman pöydän ääreen?

Integraatiovaikeuksia oli. Sitä ei voi kieltää. Ei voi unohtaa,
että Georg Fischer on kahden vuosisadan ajan ollut leimal-
lisesti raudan valaja. Rautamiehet piti saada ymmärtämään,
että kasvun edellytys oli monipuolistuminen.

Mikä on tilanne tänään?

Rauta- ja metallivalimoiden välillä vallitsee terve kilpailu.

Kannattavuuden suhteen emme kuitenkaan ole vielä siinä,
mihin pyrimme. Kotiläksyjä on vielä tehtävä.

Mikä on tärkeää yrityksessä, jolla on monta toimipistet-
tä?

Olen vahvasti sitä mieltä, että kukin voi olla erikoisen hyvä
vain yhdessä asiassa. Missään tapauksessa ei pidä yhdessä
toimipisteessä valaa rautaa, alumiinia ja magnesiumia. Se ei
toimi eikä se ole toiminut meilläkään.

Merkitsevätkö kevyet rakenteet aina kevytmetallien
käyttöä?

Kevytrakenteet eivät ole pelkkä materiaalikysymys. Valajan
tehtävänä on kehittää rakenteita ja tuoteratkaisuja. Kevytme-
talleja ei pidä käyttää mihin hintaan tahansa.
Kustannuksia pitää verrata intensiivisesti.

Miten tärkeää valajalle on varhainen yhteistyö auton-
rakentajien kanssa?

Nykyisin se on ainoa mahdollinen toimintatapa ja sen luonne
monipuolistuu. Autojen valmistuksessa on otettava huomi-
oon myös, mihin osiin suunniteltava komponentti liittyy.

Onko autonrakentajilla yhtä toimintoa varten useampia
ratkaisumalleja?

Useimmiten on. Rauta- ja alumiinivaluratkaisuja vertaillaan.
Meille ei ole tärkeää, kumpi valitaan. Georg Fischer myy
tuoteratkaisuja.

Kuva 3. Päätoimittaja Michael Franken, vasemmalla haastattelee
Georg Fischer  AG:n Ajoneuvotekniikan Yritysryhmän johtajaa,
 Ferdinand Stutz’ia.
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Onko mukana olo Newcast-erkoisnäyttelyssä tärkeää
Georg Fischerille?

Newcast on meille hyvin tärkeä. Siellä ei ole oleellista, mitä
Honsel, Georg Fischer, ThyssenKrupp ja muut valmistavat.
Tärkeää on, mihin toimiala pystyy ja mitä lisäarvoa se tarjoaa
tuotteille. Meille ei ole välitöntä hyötyä Newcast’ista, mutta
me olemme mukana kohottamassa valamisen arvostusta. Siitä
tulee hyötyä meille kaikille.

Entä mitä Newcast’in jälkeen?

Toimialan eri yhdistysten ja liittojen on tulevaisuudessa
markkinoitava paremmin valamista. Ilman positiivista imagoa
tämä ei onnistu. Monien mielestä valaminen ei vieläkään ole
high-tech’iä. Se on laajalle levinnyt harhakäsitys, joka mei-
dän on torjuttava.

Mikä käsitys Teillä on Kiinan markkinoista?

Kiinassa markkinat kasvavat varmemmin kuin missään muu-
alla. Tällä hetkellä tutkimme Georg Fischerillä, mitä mahdol-
lisuuksia nämä markkinat tarjoavat. Nyt jo on selvää, että aluksi
Euroopasta toimitetaan paljon valettuja osia ja komponent-
teja Kiinaan eikä päinvastoin.

Mitä tapahtuu, jos autonvalmistajat vaativat valimoita
satsaamaan Kiinaan?

Tiukan paikan tullen valimot voivat joutua orpopojan ase-
maan. Tämän on kokemus osoittanut mm. Brasiliassa. Vali-
mot tarvitsevat asiakkailtaan yksiselitteisesti lukkoon lyöty-
jä lukumäärätakuita. Lisäksi täytyy puhua rahoituksesta sekä
tuotantoon sitoutuvien investointien ajankohdista. Siihen
tarvitaan vielä asennemuutosta tilaajapuolelta. Yksi on kui-
tenkin varmaa: Valettu on jo vuosituhansia ja niin tullaan
tekemään tulevaisuudessakin.

Maailman suurin
tuulivoimalan napa
Giesserei-lehden numerossa 5/2003 kerrottiin, että suuria
moottoreita valmistavan MAN B&W Diesel AG:n valimossa
Augsburgissa on valettu maailman suurin tuulivoimalan
napa. Sen halkaisija on 4 m ja massa 56 t, kuva 4. Navan oli
tilannut Pfeiderer Wind Energy GmbH. Napaan kiinnitetään
kolme siipeä ja se sijoitetaan yli 100 metrin korkeuteen
Bremerhaven’in tuulienergialaitokseen. Tulevien offshore-
voimaloiden prototyyppi on teholtaan 5 MW, joten se kyke-
nee huolehtimaan keskikokoisen kaupungin sähköntarpees-
ta. MAN B&W Diesel AG valmistaa vuodessa noin 200 tuu-
livoimalan napaa. Yleensä niiden massa on 13 t ja halkaisija
3 m. Valimo on yksi kolmesta suuresta käsinkaavausvalimos-
ta Saksassa ja sen vuosituotanto on 25 000 t rautavalua.

Heinrich Wagner Sinto valmistaa
uutta kaavauskonetyyppiä
Giesserei-lehden numerossa 5/2003 kerrottiin uudentyyppi-
sestä hws-kaavausautomaatista, jonka tunnus on ACE, kuva
5. ACE-koneita ilmoitettiin myydyn jo 20 kaikkialle maailmaan.

Koneita valmistetaan neljää mallia, pienimmästä suurimpaan
ACE-3, ACE-4, ACE-5 ja ACE-6. ACE-3:n kaavauskehysko-
ko on 700 x 550 x 150-300 ja ACE-6:n kaavauskehyskoko on
1200 x 1000 x 250-400. Pienin kone tuottaa 150 muottia tun-
nissa ja suurin 120 muottia tunnissa. Tuotanto kaksinkertais-
tuu, jos käytössä on kaavauskonepari.

Koneet soveltuvat erikoisesti ohutseinäisten valujen
tuotantoon, koska muottien kovuus on tasainen ja mallinve-
to on tärinätön. Mallien hellitykset voivat olla minimaalisia.
Energian säästön kerrotaan olevan 60 %. Ei kuitenkaan ker-
rota, mikä tällöin on vertauskohteena. Koneiden melutaso on
alle 80 dB(A). Mallien erotusainetta ei joudu ympäristöön,
koska aineen levitys tapahtuu suljetussa tilassa. ACE-konei-
den rakenne on kompakti eivätkä ne tavallisesti vaadi perus-
tuskaivantoa.

Kuva 4. Maailman suurin tuulivoimalan napa; massa 56 t, halkaisija 4 m.

Kuva 5. Heinrich Wagner Sinton uuden kaavausautomaatin, ACE:n
periaate.
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Tähän saakka suurin
DISA pulla-automaatti
Giesserei-lehden numerossa 5/2003 kerrottiin, että DISA oli
solminut sopimuksen heinäkuussa 2003 toimitettavasta DISA
280 B:stä. Pullan mitat ovat 850 x 1200 mm. Kone on tarkoi-
tettu korvamaan vastaavan kokoista vaakasuoralla jakotasol-
la toimivaa kaavausautomaattia. Muutoksella toivotaan
parannettavan kilpailukykyä ja valun laatua.

Kuukauden kuva
Giesserei-lehti on päättänyt ryhtyä julkaisemaan kuukauden
kuvia. Numerossa 6/2003 kuukauden kuvan otsikkona oli
”Moottorilohkoja hienoimmillaan”, kuva 6. Se esittää BMW:n
500-, 700- ja X5-sarjojen moottorilohkoja. Niitä valetaan KS
Aluminium-Technologien uudessa valimossa. Lohkojen
teknisiä tietoja ei lehdessä annettu. Lisätietoja kehotettiin
hakemaan osoitteesta www. kolbenschmidt-pierpurg.com.

Käyttökokemuksia
Evactherm-hiekansekoittimista
Berthold Hohl ja Marcus Müller, Maschinenfabrik Gustav
Eirich GmbH sekä professori Werner Tilch, TU Bergakade-
mie Freiberg ja Cornelis Grefhorst, IKO Minerals GmbH, oli-
vat kirjoittaneet otsikkoaiheesta artikkelin Giesserei-lehden
numeroon 6/2003.

Evactherm-jäähdytyssekoittimen toimintaperiaate käy ilmi
kuvasta 7. Vesi kiehuu normaalissa ilmanpaineessa lämpö-
tilassa 100 oC. Jos paine lasketaan alle 0,1 baarin, vesi kiehuu
jo lämpötilassa 40 oC. Säätämällä painetta hermeettisesti
suljetussa Evactherm-sekoittimessa voidaan saada aikaan
tarkasti haluttu hiekan jäähdytys. Ennen sekoitinta hiekan
kosteudeksi säädetään noin 5,5 % tai ylikin. Vähintään puo-
let tästä haihdutetaan sekoittimessa hiekan jäähdyttämisek-
si.

Kuva 6. BMW:n V8-moottoreiden sylinterilohkoja.

Kuva 7. Evactherm hiekansekoituslaitoksen kaavio.
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Kuva 8 esittää tavanomaisilla ja Evactherm-sekoittimilla
saatuja tuorehiekan arvoja neljästä saksalaisesta valimosta,
jotka ovat Daimler-Chrysler, Buderus, Düker ja Silbitz. Tuo-
repuristuslujuus on kohonnut keskimäärin 13 %. Märkäve-
tolujuus on kohonnut keskimäärin 19 %. Kaasunläpäisevyys
on kohonnut keskimäärin 18 %. Kaasunläpäisevyyden koho-
aminen antaa mahdollisuuden käyttää hienompaa hiekkaa,
jolloin saadaan parempia valupintoja. Tavanomaisia sekoit-
timia käytettäessä parhaat lujuusarvot saavutetaan vasta
tietyn ”kypsymisajan” kuluttua sekoituksen jälkeen.
Evactherm-sekoitinta käytettäessä optimiarvot saavutetaan
heti sekoituksen jälkeen. Tämä johtuu huomattavasta vesi-
höyryn muodostumisesta sekoittimessa, vaikka sekoitusai-
ka on samaa luokkaa, noin 150 sekuntia, kuten tavanomaisil-
lakin tuorehiekan sekoittimilla.

Ohutseinämäisiä
sylinterilohkoja valuraudasta
Thomas Martin, Rolf Weber ja Wolfram Kaiser, Eisenwerk
Brühl, olivat kirjoittaneet otsikkoaiheesta artikkelin Giesse-
rei-lehden numeroon 6/2003.

Valurautaisten ja alumiinisten sylinterilohkojenmarkki-
naosuudet
Alumiinin osuus sylinterilohkoissa on kaksinkertaistunut
Euroopassa kuuden vuoden aikana 1997-2003, kuva 9. Alu-
miinin ei kuitenkaan uskota korvaavan valurautaa täysin
sylinterilohkoissa, kuten sylinterinkansissa on käynyt. Eisen-
werk Brühl, jota artikkelin kirjoittajat edustavat, valmistaa
vuodessa noin neljä miljoonaa
sylinterilohkoa ja yritys aikoo lisätä tätä lukumäärää. Kunni-
anhimoisena päämääränä on peräti pysäyttää alumiinin osuu-
den kasvu sylinterilohkoissa.

Valuraudan edut ja heikkoudet sylinterilohkoissa
Valurautojen kuumalujuudet säilyvät muuttumattomina läm-
pötilaan 400 oC saakka, kuva 10. Valurautaisiin sylinteriloh-
koihin voidaan sylinterinkannet ja kampiakselin laakeripesät
liittää ruuviliitoksilla tarvitsematta turvautua esim. läpimene-
viin vetoankkureihin. Kuvassa 11 esitetään valurautaisten
sylinterilohkojen muita etuja. Kokonaiskustannuksiltaan
valurautalohkot ovat edullisempia kuin alumiinilohkot, vaik-
ka alumiinin työstäminen on helpompaa.

Valurautalohkojen huomattavin heikkous alumiinisiin ver-
rattuna on suurempi massa. Valuraudan tiheys on noin kol-
minkertainen alumiiniin verrattuna.

Kevyempiä valurautarakenteita
Eisenwerk Brühl on käynnistänyt kevytrakenneohjelman.
Ohjelma on nyt protovaiheessa ja se on lähiaikoina valmis
suursarjatuotantoon. Ohjelmaan sisältyy koko valmistuspro-
sessin analysointi sekä valurautojen metallurgian intensiivi-
nen kehittäminen etenkin ymppäyksen ja seostuksen suh-
teen. Valmistustekniikassa on siirrytty keernapakettien käyt-
töön ja valuun pystyasennossa. Valutoleransseja on saatu
pienennetyksi 50 % ja seinämänpaksuuksia ohennetuksi 60
%. Kaikille valmistusprosessin vaiheille on annettu omat
toleranssinsa. Tämä on vaatinut toimenpiteitä sekä valimon
eri kohteissa että myös valimon toimittajilta. Näillä toimen-
piteillä on sylinterilohkojen massoja saatu pienennetyksi 25-
30 %. Taulukko 1 esittää eri valurautalajeista valmistettujen
kevyiden sylinterilohkojen ominaisuuksia.

Taulukko 1. Kevyiden sylinterilohkojen ominaisuuksia

Valurautalaji GJL-270 plus GJV EN-GJS

Brinell-kovuus
Ylätaso 224 +/- 23 238 +/- 21 228 +/- 20
Sylinterin liukupinta 212 +/- 20 231 +/- 20 209 +/- 7
Alataso 226 +/- 24 239 +/- 21 224 +/- 22

Vetolujuus N/mm2

Koesauva öljykanavasta 287 +/- 15 493 +/- 32 602 +/- 29

Kiilakoearvo N/mm2

Sylinteriosuudesta 284 +/- 11
Laakeriosuudesta 293 +/- 14

Kuva 8. Tuorepuristuslujuuden, a), märkävetolujuuden, b), ja Kaasunläpäi-
sevyyden, c) vertailu neljässä valimossa A,B,C ja D. Valkoiset pylväät
merkitsevät tavanomaisia hiekansekoittimia ja tummat pylväät
Evactherm-sekoittimia.

Kuva 9. Alumiinisten ja suomugrafiittirautaisten sylinterilohkojen valmistus
Euroopassa.

Kuva 10. GJV:n, GJL:n ja
alumiinin kuumalujuuksia.

Jatkuu
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BREFI täyttöjärjestelmäsuodattimet

CAPITAL induktiouunien vuoraus- ja
senkkamassat

IKO Perlite kuonansidonta-aine

COGEBI induktiouunien eristemikaniitti

DURRANS hiiletysgrafiitti ja petrolikoksi

INTERMET eksotermiset ja eristävät
syöttöholkit ja peiteaineet

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

TURK valu- ja kuonakauhat

MARX valusangot

INDUCTOTHERM
induktiosulatusuunit

BORDEN ALPHASET ja
BETASET -sideaineet

DURRANS peitosteet, peitoste-
sekoittimet ja
valutuslaitteistot

IKO bentoniitit ja hiililisäaineet

KARL SCHMIDT keernapallit

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

PMS kromiittihiekka

AXMANN hiekansekoittimet
peitosteiden valutuslaitteet

FAT kaavauslaitteet,
hiekansekoittimet,
hiekanelvytyslaitteet ja
hiekan pneumaattiset
siirtolaitteet

OMEGA keernatykit
hiekan elvytyslaitteet

EIRICH tuorehiekan sekoittimet

DISA  (+GF+) hiekkalaboratoriolaitteet

METABRASIVE teräshiekat ja lankakatkot

WASHINGTON MILLS
alumiinioksidit

CLANSMANN käsittelymanipulaattorit

DISA  (+GF+) sinkopuhdistuskoneet,
katkaisukiilat

SCHENCK tyhjennystäryrännit ym.

TELEROB hiontamanipulaattorit

RESAU epoksi- ja PU-hartsit
kitit, mallilakat ja
irrotusaineet

KRAUSS ilmanpoistonippelit
ohjausnastat

LANGER mallikirjaimet

ZIMMERMANN mallityöstökoneet

ZETT MESS 3 D mitta- ja
piirrotuskoneet

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

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

LUX - Metallurgia

LUX - Kaavaus

LUX - Mallinvalmistus

LUX - Puhdistus

LUX - Laadunvalvonta
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Tulevaisuuden näkymät
Nykyisin autojen moottoreiden tehon ja tilavuuden suhde on
noin 55 kW/l. Se tullee kohoamaan arvoon 65 kW/l ja ylikin.
Paineet moottoreissa voivat kohota yli 200 baarin. Suorasuih-
kutus tulee lisääntymään, jolloin moottorin lämpötila nousee
pakopuolella. Tämä vaatii kuumalujuuden parantamista.
Turbojen käyttö lisääntyy. Nämä vaatimukset tulevat suosi-
maan kevytrakenteisten valurautalohkojen käyttöä.

Eri moottorityyppien osuuksien muutokset, kuva 12, an-
tavat rautavalimoille mahdollisuuden kehittää myös GJV- ja
GJS-lajien käyttöä moottorivalussa.

Alumiinilohkot tulevat menestymään suurtuotantomoot-
toreissa, joiden teho/tilavuus-suhde on rajoitettu. Niissä
painevalua voidaan käyttää kustannustehokkaasti.

Sigmafaasihaurauden
välttäminen duplex-teräksissä
Giesserei-lehden numerossa 7/2003 oli teräsvalun 38. vuosi-
katsaus. Siinä kerrottiin duplex-teräksillä tehdyistä tutkimuk-
sista.

Duplex-teräksissä ja etenkin superduplex-teräksissä esiin-
tyy taipumusta repeämiin. Tähän ovat syynä sisäiset jänni-
tykset, jotka aiheutuvat terästen mikrorakenteen eri faasien
tilavuuseroista. Rakenteen haurastuminen johtuu sigmafaa-
sin erkautumisesta raerajoille. Rakeen hienontaminen johtaa
samalla myös hienompiin sigmafaasierkaumiin, estää suljet-
tujen karbidiverkkojen muodostumista ja ehkäisee siten re-
peämävaaraa. Tästä ei kuitenkaan olla yksimielisiä.

Rakeen hienonnuskokeissa on voitu saavuttaa hienon-
nuskertoimia 2-5 riittävällä Al-esideoksidoinnilla, jota seura-
si useampivaiheinen deoksidointi titaanilla ja magnesiumil-
la. Optimaaliseksi Ti-pitoisuudeksi todettiin 0,035 %, kuva 13.
Oleellista signafaasin esiintymiselle on ferriitin ja austeniitin
osuuksien suhde valun jälkeen, kuva 14. Ferriitin osuuden
kasvattaminen 60-65 prosenttiin pienensi repeämävaaraa
tehokkaammin kuin rakeen hienonnus.

Superduplex-teräksissä tulisi jäähtymisnopeuden olla
vähintään 10 K/min sigmafaasin erkautumisen välttämisek-
si. Tämä vastaa 50 mm seinämänpaksuutta. Paksummissa
seinämissä esiintyy sigmafaasia.

Kuva 11. Valurautaisten sylinteriryhmien etuja.

Kuva 12. Uusien henkilöautojen moottorityyppien osuudet Saksassa.

Kuva 14. Ferriitin osuuden vaikutus sigmafaasin osuuteen duplex-teräk-
sissä.

Kuva 13. Duplex-terästen rakeen hienonnus monivaiheisella
Ti-deoksidoinnilla.
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Metso Paper Valkeakoski Oy
PL 125, 37601 Valkeakoski

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

minerals

Metso Paper  Oy
Rautpohjan Valimo

PL 587, 40101 Jyväskylä
Puh. +358  20  482 150
Fax + 358  20  482 6705

Metso Lokomo Steels Oy
PL 306, 33100 Tampere
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TAUSTAA
Euroopan Valimoliiton koulutuskomitea järjestää parittomi-
na vuosina opinto- ja kiertomatkan johonkin jäsenjärjestön
maahan. Ensimmäisen kerran historiansa aikana oli kuluvana
vuonna Suomen vuoro toimia isäntänä tälle matkalle.

Perinteiseen tapaamme Suomen edustajat jakaantuvat
Teknillisen Korkeakoulun, Ammattikorkeakoulun ja Ammat-
tiopiston valimoalan opiskelijoihin. Suomen osallistujat oli-
vat Kimmo Kemppinen Teknillinen Korkeakoulu, Janne Hie-
tamäki Tampereen Ammattikorkeakoulu ja Markus Kallio
Tampereen Ammattiopisto, Hervanta.

Matkalle osallistuville on aina velvoitteena kirjoittaa ra-
portti matkasta, joka nyt on luettavana tässä lehdessä.

YLEISTÄ
Tällä kertaa järjestetyn CAEF Study Tour:in järjestäjämaana
toimi Suomi. Vastaavaa kunniaa ei Suomelle ole aikaisemmin
siunaantunutkaan. Tämä kansainvälinen opintomatka järjes-
tetään valimoalaa opiskeleville nuorille kahden vuoden vä-
lein. Tänä vuonna opintomatkalle osallistui kahdeksan maa-
ta. Paikalle saapui ilmoittautuneista viidestäkymmenestä vain
48 kiertuelaista. Joukkoon mahtui muutamia iäkkäämpiä, mutta
mieleltään nuorekkaita, matkanjohtajia. Parhaiten edustettui-
na olivat Saksa 21 osallistujan ja Ranska 10 osallistujan voimin.
Isosta-Britanniasta, Alankomaista, Puolasta ja Suomesta
paikalle oli saapunut kustakin kolme edustajaa ja Unkarista
ja Sveitsistä kummastakin kaksi edustajaa. Koko ryhmää johti
ansioituneesti Pohjalaisen Kari.

Kiertue alkoi varsinaisesti jo lauantaina 3.5.2003, kun
matkalaiset saapuivat lennoillaan Helsinkiin. Heitä oli vastas-
sa Teknillisessä Korkeakoulussa valimotekniikka opiskele-
vien ammattiainekerho Vattu, eli valutuotetekniikan tuki, ry:n
edustajat Vuori Timo, Ukkonen Panu, Salmisto Panu, Rous-
ku Matti ja Kemppinen Kimmo. Kimmo osallistui myös itse
kiertueelle auttaen Karia käytännön asioissa aina tarpeen
tullen. Kerho huolehti tulijoiden opastuksesta lentokentältä
hotelli AEL:ään ja siellä majoittumisesta. Jakoivatpa he myös
neuvoja matkalaisille Helsingin yöelämästä ja paikoista, jois-
sa kannattaisi vierailla ennen kotimaamme kierrosta. Monet
ottivatkin neuvoista vaarin ja tutustuivat satamakaupunkiin
syvällä hartaumuksella.

Sunnuntai 4.5
Sunnuntai heräili eloon auringon paisteella. Vaikka aurinko
paistoi, ei ilmaa kovin kesäiseksi voinut kehua. Ilma oli jopa
raavaan suomalaisen miehen mielestä kolea ja voi vain kuvi-
tella mitä esimerkiksi helleilmasta Suomeen saapuneet unka-
rilaiset ajattelivat kotimaastamme. Lieneekö sitten ilman koleus
innostanut leikkimielisesti kyselemään perinteisiä ”jääkarhuja
Suomessa kysymyksiä”.

Sunnuntain iltapäivän ohjelmassa oli kaupunkikierros
ympäri Helsinkiä.  Kierroksen aikana matkalaiset tutustuivat
perinteisiin paikallisiin kohteisiin. Varsinainen tervetuliaisil-
lallinen järjestettiin illalla hotelli AEL:ssä ja paikalla oli myös
sekä MET:in Valtarin edustaja Nils Mattfolk, MET:in Pentti

CAEF STUDY TOUR IN FINLAND
3.5.–10.5.2003

Kangasmaa, että Suomen Valimoteknistä yhdistyksen pu-
heenjohtaja prof. Juhani Orkas. Herrat toivottivat ruokailun
lomassa matkalaiset tervetulleeksi ja kertoivat lyhyesti siitä
mitä odotettavissa oli. Taidettiinpa siinä vielä enteillä opin-
tomatkan  loppuhetkiin sijoittuvaa Suomen jääkiekkojoukku-
een maailmanmestaruutta - mutta kaikkihan jo tietääkin miten
siinä sitten kävikään – ja tulevia kultajuhlia. Illan mittaan myös
Tampereelta saapuneet Hietamäen Janne ja Kallion Markus
olivat liittyneet mukaan joukkioomme.

Kun ruokailu oli ohi, suunnisti moni jo edellisenä iltana ja
yönä tutuksi tulleen kaupungin suuntaan. Tunnelma alkoi jo
muutenkin vapautua alkujännityksen liennyttyä. Kieliongel-
mat eivät suinkaan olleet matkalaisten välillä niin suuria, ettei
nuoret olisi pystyneet ystävystymään ja tutustumaan toisiin-
sa.

Maanantai 5.5
Maanantaina koitti sitten totuuden hetki ja aika astua Atro
Vuolteen bussikuljetuksen kyytiin. Alankomaalaiset huoma-
sivat tarkkasilmäisenä heti, että linja-automme oli aikanaan
tuotu heidän kotimaastaan liikennöimään tänne karuun poh-
jolaan. Kuulemma kaikki heidän paikallismurteen kyltitkin
olivat vielä paikallaan.

Matkaan pääsimme lähtemään melko lailla aikataulussa,
vaikka ennalta arvattua pitempikestoinen ruuhka hieman
näyttikin venyttävän matka-aikaamme. Saavuimme kuitenkin
ajallaan Karhulaan ja ensimmäiseen yrityskohteeseemme
Sulzer Pumps, Karhulan valimoon. Paikalla meidät otettiin
ystävällisesti vastaan ja ohjattiin sisätiloihin hyvin valmis-
teltua yritysesittelyä kuuntelemaan. Tehdaspäällikkö Vieri-
maa kumppaneineen tarjosi matkailijoille maittavat pullat ja
kahvit. Esitelmän jälkeen kierrettiinkin tehdastiloja kieliryh-
miin jakaantuneina.

Tehdastilat ja kierros itsessään oli hyvin selkeä. Varmasti
jokainen Karhulan Valimolla vieraillut lehtemme lukija voikin
todeta, että asiat on hoidettu tämän valimon tapauksessa
vähintäänkin todella hyvin. Sama kuva jäi varmasti myös
vieraillemme. Yritys oli myös järjestänyt tarvittavan määrän
kielitaitoisia oppaita opastamaan ensimmäistä kertaa suoma-
laiseen valimoon tutustuvia nuoria.  Kiitokset siitä.

Vierailu päättyi yrityksen tarjoamaan lounaaseen. Lounas
maittoikin jo matkalaisille ja suomalainen keittiö pääsi aina-
kin jollakin tavalla esittäytymään vieraille. Monet nimittäin
maistoivat ensimmäistä kertaa joko kotikaljaa tai piimä – niis-
tä kuitenkaan juuri pitämättä.

Seuraavaksi bussin nokka käännettiin osoittamaan kohti
pohjoista ja Toivakkaa. Matka kesti noin 3,5 tuntia sisältäen
yhden kahvipaussin Heinolan hovissa. Monille kotimaam-
me luonnon katselu oli antoisaa ajanvietettä, kun taas jotkut
nukkuivat aikaisempina öinä hankittua univelkaa pois. Britit
taas innostuivat ohittamastamme Sami Hyypiä – urheiluhal-
lista. Ymmärrettävästä syystä.

Saavuimme aikataulun mukaisesti Toivakan Mallinnuksen
edustalle ja isännät saapuivat ottamaan vieraat vastaan,
eurooppalaiseen tapaan, heti bussin viereen. Jo bussissa

Kimmo Kemppinen
Janne Hietamäki

Markus Kallio
Kari Pohjalainen
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kolmeen osaan jaettu ryhmä opastettiin kierrokselle. Yksi
ryhmä suoraan kahvihuoneeseen, yksi katsomaan simuloin-
tia ja kolmas, muttei viimeinen, ryhmä katsomaan työstökes-
kusta.

Vierailun opetus nuorille oli se tieto, että nykyään pysty-
tään hyödyntämään tehokkaasti suunnittelijan laatimaa tuot-
teen 3-ulotteista mallia luotaessa työstökoneen työstörato-
ja CAM -ohjelman avulla.

Toivakan Mallinnus on ymmärtänyt siirtymisen 2 -dimen-
sionaalisista malleista 3-D malleihin aiheuttavan koulutustar-
vetta kyseessä olevalle alueelle. Siksi yritys järjestää 3D
mallinvalmistuskurssin, jota rahoittaa ESR (Euroopan sosi-
aalirahasto). Koulutusjärjestelyissä ovat mukana myös
Metso Oyj Rautpohjan valimo, HT Lasertekniikka Oy, Camas-
ter Oy sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu, aikuiskoulutus-
keskus ja ammattioppilaitos. Heidän tarjoamallaan kurssilla
opiskellaan 3D-mallinnusta Mastercam-ohjelmalla ja työstöä
5-akselisella Bermaq CNC-koneella.

Potentiaalisia asiakkaitakin löytyy myös muualta kuin
valimoteollisuudesta. Esimerkiksi betonivalimot tarvitsevat
tarkkaa ja monipuolista muotintyöstöä.

Kun jokainen ryhmä oli tutustunut kaikkiin yrityksen tar-
joamiin antimiin, kiitimme isäntiämme ja lähdimme jatkamaan
matkaamme kohti Jyväskylää. Matka kesti vain noin 30 mi-
nuuttia.

Jyväskylässä majoituimme Hotelli Cumulukseen, joka toimi
erinomaisena tukikohtana yöllisille menoille. Kaikki matkalai-
set lähtivät tahoilleen syömään ja monet jatkoivat vielä Jy-
väskylään tutustumista yöllä, kun käytännössä koko kaupun-
ki nukkui. Muutamat matkalaiset nurisivat luvatun ja makse-
tun illallisen puuttumista, mutta Kari järjesti korvaavaa pur-
tavaa seuraavalle päivälle, eli tiistaille.

Tiistai 6.5
Aamupalan söimme hotellilla, josta lähdimme bussilla Jyväs-
kylän Metso Paper Oy Rautpohjan tehtaille. Rautpohjalla
meille pidettiin esittely tehtaan tuotteista ja alueesta ja esit-
telyn jälkeen lähdimme kierrokselle tehtaalle. Valimon puo-
lella tutustuimme valulinjastoon, jossa tehtiin muotit, jotka
peitostettiin ja valettiin. Yksittäis- ja suuremmat kappaleet
tehtiin eri puolella, suurempien kappaleiden massa oli noin
60tonnia.

Tehtaalla huomasimme myös taukovoimistelua, jota suo-
ritetaan kahdesti päivässä ja josta ulkomaalaiset olivat todel-
la ihmeissään. Tehdas kiertueet puhuttiin englanniksi, rans-
kaksi ja saksaksi. Saimme ilmaisen luonaan, jonka jälkeen

suuntasimme Alteamsille.
Alteams Oy esitteli meille painevalutekniikaa ja muuta

yleistä tehtaastansa. Esittely oli hieman takkuilevaa, mutta
esittelyteksti oli englantia, josta varmaan kaikki joutuivat
lukemaan saadakseen selvää. Kierroksella saimme ihmetellä,
että olipa hiljaista, tehdaskierrokset olivat juuri vuoron vaih-
don aikaan, joten alussa ei ollut juuri näkemistä. Kierroksen
jälkeen lähdimme kohti Tamperetta.

Tampereella yövyttiin Hervannassa hotelli Hermicassa,
paitsi tamperelaiset joilla oli kotimajoitus.

Keskiviikko 7.5
Aamulla kokoonnuttiin hotellille josta lähdimme Arteknolle
Kangasalle. Vierailevana ammattialan ”ammattitulkkina”
saapui paikalle Paavo Tennilä hoidellen ranskankieliosuuden
ansiokkaasti. Maittavien pullakahvien ja limpparien imeske-
lyn aikana Artekno-Metallin oppaat pitivät esittelyn tuotteis-
taan ja konsernistaan. Kalvosulkeisten jälkeen kiersimme
tehtaan ympäri. Kierroksen jälkeen kuuntelin sivukorvalla ,kun
eräät henkilöt ihmettelivät miksi kierrämme malliveistämöitä
ja konepajoja, emmekä valimoita. Arteknon jälkeen suunta-
simme Lokomolle.

Metso Lokomo Steels Oy tarjosi lounaan Konsulin huvi-
lan yläkerrassa, koska Lokomon edustustilat oli juuri remon-
tissa. Hieman ahtaissa tiloissa söimme ja Lokomon valimon
päällikkö Jarmo Honkasalo ja Osmo Mikkola pitivät yrityksen
esittelyn. Seuraavaksi ajoimme valimolle, jossa kiersimme
sulaton, kaavaamon ja putsaamon. Kierrokset esittelyt pidet-
tiin englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Paavo hoiteli jälleen
ranskankieliosuudet. Kierroksen jälkeen menimme kahvioon
jossa oli tarjolla kevään ensimmäiset mansikkaviinerit ja kahvia
tai limpparia. Kahvittelun jälkeen lähdimme kohti Kurua.

Tampereen Ammattiopistoon kuluvalle Kurun Metsäop-
pilaitokselle oli annettu tehtäväksi esitellä suomalaista met-
säkulttuuria ja paikallisvastaava Saara Sunila otti poru-
kat hoitoonsa.

Popula jaettiin kahtia ja toiselle osalle esiteltiin puun kä-
sittelyä luonnossa ja opastettuna metsätraktoriajelua, jonka
jokainen suoritti henkilökohtaisesta. (Ainoa valimofeminiini
ajoi ainakin kolmella erilaisella metsäkoneella ja ilmeet hänel-
lä olivat kone koneelta autuaampia). Toiselle porukalle esi-
teltiin virtuaalipuunkäsittelyä ja osa sai opastettuna harjoi-
tella simulaattorilla. Kun ryhmät olivat osuutensa tehneet,
vaihdettiin osia.

Eurooppalaisia valimonuoria Abloy Oy:n vieriana Tampereella.
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Seuraavana vuorossa olikin siirtyminen metsäkämpälle,
jossa alkajaisiksi kaikki pistettiin kiertämään metsäluontopol-
ku ja vastaamaan kysymyksiin rasteilla. Täällä oli järjestet-
tynä ruokailu, jossa liharuokana saimme maistella hirvenlihaa
ja muita perinneruokia.

Saunoja oli lämmitetty tavallinen sauna ja savusauna,
joissa aika moni uskalsikin käydä. Kari komensi suomalaiset
näyttämään saunan jälkeen uintia järvessä, josta kumminkin
kieltäydyimme ja niinhän Karin piti mennä itse + 4-asteiseen
veteen. Menestys oli valtava, mutta matkanjohtajan ilme oli
enemmänkin kärsivä kuin nauttiva.

Bussiradiosta kuulimme, että Suomi johti MM-jääkiekos-
sa Ruotsia vastaan 5 – 0 ja siinä riemu oli paikallisedustajilla
päällekäyvää. Saara huusi kuin laiva riemusta. Kun pääsim-
me hotellille oli ottelu päättynyt ja jokainenhan muistaa, kuinka
siinä kävi.

Torstai 8.5
Aamiaisen nautittuamme ajoimme Tampereen Ammattiopis-
ton, Hervannan oppilaitokselle ja Valimoinstituutille pereh-
tymään kyseisen paikan toimintoihin. Aluksi Tuomo Tiainen
esitteli Tampereen Ammattiopiston koulutusmahdollisuuk-
sia, sekä Valimoinstituutin toimintaa, jonka jälkeen Paavo
Tennilä jatkoi esitystä. Tämän alustuksen jälkeen jakaannuim-
me pienempiin ryhmiin ja siirryimme tutustumaan itse insti-
tuuttiin.

Oppilaitoksen skaalaan kuuluvat mallinvalmistus sekä
hiekka- ja painevalu laitteistot. Valimoinstituutti toimii lähei-
sessä yhteistyössä sekä Tampereen ammattikorkeakoulun,
että Tampereen Teknillisen yliopiston kanssa. Monet projektit
ovat jaettu osioihin näiden oppilaitosten kesken. Mainitta-
vaa on se, että Valimoinstituutti on ainoa lajinsa koulu Eu-
roopassa ja kai maailmassakin. Vastaavaa koulutusta ei ole
tarjolla muualla.

Ammattiopistolla nautitun lounaan jälkeen siirryimme
ASSA ABLOY:n valimolle Tohlopin rantaan. Valimo tuottaa
ovien vetimiä, kahvoja ja ikkunan heloja. Kappaleet tuotetaan
painevaluna ja valmistetaan alusta loppuun saakka samassa
tehtaassa.

Saavuttuamme meille tarjottiin kahvit ja samassa yhteydes-
sä kuuntelimme yritysesittelyn. Perehdyttyämme ABLOY:n
nykyiseen tilaan, pääsimme tutustumaan itse valimoon.
Mielenkiintoinen piirre valimossa oli sen pitkät ja kapeat
tuotantotilat. Tuotanto oli organisoitu varsin hyvin, joskin
lay-out haki vielä muotoaan. Kaiken kaikkiaan tuotanto toimi
johdonmukaisesti ja ripeästi, osakiitoksen kuuluessa laajalle
automatisoinnille, jota hyödynnettiin lähes kaikissa toimen-
piteissä. Hilpeän valokuvaustuokion jälkeen siirryimme kohti
Tampereen keskustaa, jossa matkalaisilla oli mahdollisuus
jäädä perehtymään tarkemmin kaupungin ympäristöön.

Illaksi oli tilattu pöytä Näsinneulaan, jossa eri maiden
matkanjohtajilla oli mahdollisuus seurustella isäntäyritysten

edustajien kanssa. Ilta oli kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen
ja olen varma, että osallistujat muistelevat lämmöllä näkymiä
Tampereen yläpuolella. Useimmat vieraistamme taisivat jää-
dä syventämään tietoisuuttaan isäntäkaupungistaan Tampe-
reen yöhön.

Perjantai 9.5
Perjantaiaamuna bussimme lähti kohti Karkkilaa ja matkalla
poikettiin Humppilan Lasitehtaalle, jossa rahapusseja saatiin
kevennettyä. Porukat alkoivat olla jo aika väsyneitä, johon
saattoi vaikuttaa Tampereen torstai-illan jatkuminen pitkälle
perjantaiaamuun.

Karkkilassa ensimmäisenä vierailukohteena oli Valimomu-
seo, jossa tutustuimme suomalaiseen valimohistoriaan.
Kohteina olivat varsinainen museo ja masuuni, joka erikoi-
suutena herätti paljon kyselyjä.

Componenta Karkkilan valimo tarjosi lounaan, jonka jäl-
keen valimopäällikkö Mika Valtonen esitteli yritystä ja sen
toimintaa ruokasalissa.

Lounaan jälkeen jakaannuimme tuttuun kolmeen ryhmään,
joita kutakin ohjasi valimon paikallisopas. Nähtävää riitti
jokaiselle ja kiihkeys, jolla osa matkalaisista syventyi näke-
määnsä, kertoi mielenkiinnosta. Valukappaleiden koko ilmei-
sesti oli vastaavaa kuin matkalaisten omissa työpaikoissa, joka
selittää heidän innokkuutensa. Hollantilaiskolmikko, joka
koko matkan ehti nurista matkanjohtajalle, kun he eivät pääs-
seet naisoppaan vetämään ryhmään, vaikuttivat tyytyväisil-
tä.

Karkkilasta lähdimme kohti Helsinkiä ja AEL:ää, jonne
saavuimmekin viikonloppuruuhkassa. Helsingistä poisaja-
vien autojen määrä sai vieraamme kyselemään: ”Onko jokai-
sella suomalaisella tosiaan kesämökki järven rannalla, jonne
viikonlopuksi lähdetään?”

AEL.ssä, joka oli sama hotelli, kuin josta matkamme alkoi-
kin, katosivat vieraat huoneisiin alta aikayksikön ja niin oli
tämä matka päättynyt.

Loppukoonta
Isäntämme hoitivat isännyytensä kunnialla, eikä ongelmia
näkynyt missään kiertomatkamme aikana. Tarjoiluissa ei kit-
sasteltu ja kaikkiin kysymyksiin vastattiin asiallisesti. ”Puu-
hapussissa” yritysesitteet kulkivat mukavasti, eikä niitä
unohdettuautoon.

 Päiväkohtaisissa kyselykaavakkeissa, jotka palautettiin
kunkin vierailupäivän päättyessä matkanjohtajalle, oli mel-
kein poikkeuksetta arvosana 4 tai 4+. Maksimipistemäärä oli
5. Tulokset olivat siis hyviä.

Jouni Myllymäki, joka on CAEF:in jäsen Suomessa, oli
koonnut mielenkiintoisen paketin suomalaisista valimoalan
yrityksistä ja suunnitellut vierailukohteet hyvin. Hotelleissa
kaikki oli järjestyksessä ja vierailuisännille ennen matkaa
järjestetty suunnittelukokous ja sieltä saatu materiaali täytti
tehtävänsä erinomaisesti.

Paavo Tennilä Tampereen vierailun aikana hoiti tulkkaus-
tehtävät tapansa mukaan erinomaisesti ja persoonallisella
tavallaan otti kuulijat mukaan käännöksiinsä.

Kimmo Kemppinen hoiteli apulaismatkanjohtajuutensa
mahtavasti ja uhrautuvasti. Olen vakuuttunut, että Kimmos-
ta on apua valimoteollisuudellemme, mikäli hän ymmärtää
alalla pysyä, eikä ”dippatyötä” tehdessään kuuntele muiden
ehdotuksia liian tarkasti.

Suomalaisosanottajat, joista Janne Hietamäki hoiteli apu-
laismatkajohtajan tehtäviä kiitettävästi Kimmon palattua kehä
kolmosen sisäpuolelle kesken matkan, esiintyivät kuten olet-
taa sopiikin mallikelpoisesti.

Kaikki matkalaiset saivat ajaa metsäkoneilla Kurun metsäoppilaitoksella.
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Torstai 12. kesäkuuta
Runsaan puolen vuoden tiiviin työn jälkeen lähtöpäivä World
Skills Competitioniin on edessä. Valmistautuminen ja harjoit-
telut ovat takana ja kilpailut edessä. Laskeutuminen heltei-
seen Zurich:iin, josta siirtyminen bussilla St Galleniin, joka
sijaitsee koillisessa Sveitsissä. Hotellimme Gallo nimeltään,
sijaitsee aivan messu- ja kilpailualue Olman vieressä, kadun
toisella puolella.

Saapumisiltana on aina perinteisesti Get- together Party-
juhla. Näyttävän näköinen ja huomiota herättävä olikin ryh-
mämme, kun klo 19.00 kävelimme kaupungin halki juhliin.
Näihin juhliin saapuvat kaikki ekspertit ja viralliset delegaa-
tit, yhteensä satoja henkilöitä. Vastaava tilaisuus pidetään
myös kaikille kilpailijoille, kun he saapuvat kilpailukaupun-
kiin.

Lähtötilanteena on että tilaisuudessa  bongataan alan
ekspertit. Valumallialan ekspertteinä jatkavat olivat pääosin
tuttuja. Uutena oli vain Ranskan ekspertti Vincent Tertrou.
Entisinä ekspertteinä jatkavat Yotsuo Hayakawa Japani,
Rainer Honegger Sveitsi, ja pääekspertti Mark Goodwin
United Kingdom. Ryo Byung-Hyun Koreasta, eikä koko Korea
joukkuetta näkynyt tilaisuudessa. (Lennätettiin kuulemma
koko päivä ympäri Euroopan lentokenttiä).

Tervetuliaistilaisuus päättyi valtavaan ilotulitukseen,
jonka järjesti sveitsiläinen ukonilma. En ole koskaan kokenut
vastaavan rajua salamointia ja sitä vesimäärää, joka taivaalta
tulvi juhlakansan ylle. Kyyhöttely pienten päivänvarjojen alla
muutaman sadan ihmisen kera,  vaakasuoraan puhaltavan
vesiputouksen alla, oli kokemus. Päästyämme jotenkin juos-
ten ja loikkien hotelliimme olivat alimmatkin vaatteemme kuin
suoraan järvestä nostettuja.

Perjantai 13. kesäkuuta
Päivä alkoi kilpailupassi kaulassa tutustumisella kilpailu-

halleihin ja -osastoihin. Puolilta päivin alamme ekspertit saa-
puivat osastolle ja vuorossa oli ensimmäinen yhteinen lou-
nas.

Iltapäiväksi oli ryhmällemme tilattu Sveitsin armeija nais-
kuljettajan (armeija vastasi kaikista kuljetuksista) kuljettama
pienoisbussi, jolla ajoimme Zurichin lähellä sijaitsevaan
puuseppien koulutuskeskukseen, jossa suoritettiin loppuvai-
heissaan olevia sveitsiläisen valumallialan kisällitutkintoja
(ammattitutkinto).

Tutkinnon suorittajia oli kuusi henkilöä, joista yksi oli
naispuolinen. Edellisellä viikolla oli ollut vastaavan kokoinen
ryhmä tutkinnossa. Näistä (12 kpl) valitaan kaksi parasta, joita
tullaan valmentamaan Helsingin kilpailuun. Loppukoe oli
vastaava World Skills  ”Helsingin kilpailutyöehdotuksen”
kanssa ja sen oli suunnitellut Sveitsin ekspertti Rainer.

Kyllähän siinä kirjoittajan rinta pullistui, kun suunnittelija
mainosti kaikille, että työn pohjana Soul:issa ehdotettu Suo-
men kilpailutyö, jota hän oli kehitellyt eteenpäin. Koko tut-
kintotyön pituus on yhteensä 22 tuntia ja se jakautuu neljään
osioon. Matkan tarkoituksena oli näyttää Sveitsiläistä oppi-
sopimuskoulutusta (apprenticeship) ja pohjustaa samalla tätä
omaa kilpailutyöehdotustaan Helsingin 2005 kisoihin. Hyvä
käynti kaikkien mielestä.

Illaksi oman osastomme Shopmaster Stephan Rey oli

Kari Pohjalainen

37 th  WORLD SKILLS COMPETITION 2003
Suomen edustaja teki ”Miedot” = 0,09 mm hopeasta

kutsunut meidät maaseudulla sijaitsevaan kotiinsa. Ilta kului
mukavasti ruokailun ja seurustelun merkeissä. Miellyttävä
ilta päättyi klo 23 pintaan ja ennen kuin kaikki oli kuljetettu
hotelleihinsa oli seuraava päivä jo alkanut. Olinpa poikki.

Lauantai 14. kesäkuuta
Päivä aloitettiin yhteisellä lounaalla ja klo 14.00 ryhmä kokoon-
tui osastolle, jossa kertasimme kilpailun säännöt ja selvitim-
me kaikkien tietävän missä mennään.

Pääekspertin kanssa (aina pitää olla kaksi henkilöä) kävim-
me kisatoimiston kassakaapista hakemassa tulevan kilpailu-
esityksen piirustukset, jotka Sveitsin ekspertti oli piirtänyt
Solid-worksillä.Sääntöjen mukaan pitää pankissa ollutta
(Soul:issa ehdotettua ja hyväksyttyä) työtä muuttaa vähin-
tään 30 % toisenlaiseksi. Kilpailutyön muutoksissa, kilpailu-
paikkojen arvonnassa ja muissa pikku hommissa päivä sitten
kuluikin.

Klo 19.30 jouduimme lopettamaan työt, kun valot hallista
sammutettiin. Olimme viimeinen ryhmä, joka kompuroi pime-
ästä hallista ulos ja pois kilpailualueelta. Aika paljon tämä
vaihe teettää työtä ja hyvää sanoo, että porukka tekee aina-
kin kovasti töitä.

Sunnuntai 15. kesäkuuta
Kauniissa auringonpaisteessa kävelimme halleille klo 9.00 ja
jatkoimme kilpailutyön muutoksilla (preparation test objects).
Korea ja Japani käyvät kovaa henkien taistelua omien muu-
tostensa puolesta ja koska heillä aina puhuu sekä tulkki, että
ekspertti , menee mielettömästi aikaa tähän vaiheeseen.
Mittauspisteiden määrittelyyn meni paljon aikaa, koska jo-
kaisen täytyy ymmärtää ja hyväksyä tarkka mittauskohta,
josta jokainen työ mitataan. Epäilen, että osa näistä tarkoista
mittauskohdista viestitetään jotenkin omalle kilpailijalle.
Onkohan aiheeton epäily?

Maanantai 16. kesäkuuta
Päivän alku näyttää kuumalta ja tälle päivälle on luvattu 29
asteen lämpötiloja. Hallit on hyvin ilmastoitu, mutta kyllä
sielläkin iltaan mennessä lämpötila nousee korkealle. Silloin
tulee olemaan kuumaa, kun kilpailun aikana halleissa käyvät
koneet ja ihmisiä lappaa kymmenin tuhansin sisään.

Päivä jatkui edellisen päivän kaltaisena ja mahdottomasti
tehtiin piirustuksiin muutoksia, joilla sinänsä ei ollut kappa-
leen muotoon merkitystä.

Kaikki muutokset saatiin valmiiksi ajoissa. Hyväksytys-
sä ehdotuksessa on paljon niitä muutoksia, joita osasimme
ennakoida Suomessa jo ennen kilpailuja. Piirustukset signee-
rattiin omalla nimellä ja kansallisuustunnuksella, joilla kun-
kin maan edustaja tunnustaa hyväksyvänsä muutokset.

Maanantai 16. kesäkuuta
Töihin taas klo 9.00 ja jatkoimme mihin olimme jääneet. Aloim-
me Japanin ekspertin kanssa tehdä aikataulu-ehdotusta
omalle osastollemme. Tarjosimme ehdotusta, jossa kahdelle
eri päivälle kilpailijoilla olisi mahdollisuus kierrellä katsomas-
sa muita kilpailuja ja lisäksi sijoitimme yhteiset kahvihetket
myös omalle kilpailijajoukolle sekä aamu- että iltapäivälle.

Tavoitteenamme oli, että vaikka nuoret ovat kilpailijoita, Jatkuu
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niin ei heidän silti pitäisi olla vihollisia. Yhteisillä kahvihet-
killä he voisivat kohdata näillä tauoilla ja kontaktoida omien
mahdollisuuksiensa ja halujensa mukaan muiden kanssa.
(Montrealissa näin tapahtui ja oli mukava katsella eri maiden
kilpailijoita, kun he kahvilla ”keskustelivat” toistensa kans-
sa ja tauon jälkeen jatkui kilpailu kuten ennenkin.) Näillä
samoilla tauoilla he voivat käydä tarpeillaan WC:ssä ja / tai
polttaa hermosavut.

Esittelimme tyytyväisenä työmme tulokset koko ryhmäl-
le, ajatuksella, että tämän paremmin ei kilpailuaikaa voi jakaa.
Yllätys oli valtava, kun Sveitsin ekspertti alkoi kiivaan hyök-
käyksen ehdotusta vastaan väittäen, että Sveitsin kilpailija
ei halua puhua kenenkään kanssa ja päivien pitää olla suorat
ilman mitään taukoja. Oli tunne kuin märkä rätti olisi lyöty päin
kasvoja häntä kuunnellessamme. Asia meni äänestykseen ja
tulos oli 4 – 2 ehdotuksen puolesta. Joten asian piti olla selvä
kuin pläkki. Vain Korea ja Sveitsi olivat suoran päivän puo-
lesta. Sveitsin ekspertti lähti hakemaan muutosta johtoryh-
män edustajan avulla. Hän saapui paikalle takaisin ja toi vies-
tiä, että ohjelmaa pitää muuttaa. Loputonta keskustelua ja
inttämistä, teknisen delegaation edustajan  kytätessä selki-
en takana ja niin siinä kävi, että onneton pääeksperttimme
loputtomassa epävarmuudessaan antoi keskustelun ja inttä-
misen jatkua ja taipui ressukka muutokseen.

Tulokseksi tuli, että EI TAUKOJA, vaan suora päivä???
Mahdollisiin vessakäynteihin kilpailun aikana annettiin kil-
pailijalle lupa lähteä vain ekspertin saattamana ja aika hyvi-
tettiin ”extra timenä” illasta kilpailijalle. Näin eksperttiryhmäm-
me pakotti toinen toisensa ”paskavahdiksi”,  ekspertti seisoi
WC:n ulkopuolella, kilpailijan ähistäessä sisäpuolella. Voi
helkutti!

Tiistai 17. kesäkuuta
On tulossa jälleen kuuma helteinen päivä. Tapaaminen osas-
tolla klo 11.40. Työt piti kaikki luovuttaa edellispäivänä toi-
mistoon tarkastusta ja kopiointia varten. Edessä on vielä
Helsingin kisojen ehdotusten käsittely ja lopputyöehdokkai-
den valinta.

Klo 13.00 kerrattiin kilpailun säännöt eksperteille ja millä
tavalla pitää suhtautua kilpailijoihin. Tästä lähtien kaikki
yhteydenotot ekspertin ja kilpailijan välillä vaativat aina toisen
ekspertin, jolle käännetään kaikki pidetyt keskustelut.

Klo 14.00 kilpailijat saapuivat ensikertaa osastolle. Pääeks-
pertti toivotti kilpailijat tervetulleiksi ja kertasi sääntöjä tar-
vittavin osin. Työkalupakit työnnettiin kilpailupöytien vie-
reen ja kilpailijat tarkistivat välineensä ja rakensivat työ-
pöydän kilpailua varten valmiiksi. Seuraavaksi alkoi tutustu-
minen osaston koneisiin, jonka homman veti shopmaster.

Tarkistimme Japanin ekspertin kanssa kilpailijoiden pas-
sit ja henkilötiedot, jotka kirjasimme koontikaavakkeeseen.
Erityisen tarkkana piti olla syntymävuoden kanssa Näissä
hommissa päivä kului klo 17.00 asti

Kilpailijoiden lähdettyä osastolta jokainen ekspertti kai-
voi esille maansa kilpailutyö-ehdotuksensa Helsinki 2005
kisoihin ja esitteli lyhyesti sen. Näistähän ekspertit äänestä-
vät kolme parasta ehdotusta Helsingin pankkiin. Valitettavasti
Suomen ehdotus ei tule menemään läpi, koska missään muussa
maassa ei koulutusta anneta malliopiskelijoille CAD ja CAM-
tekniikoista. Koetin vakuuttaa, että kilpailutyö täällä Sveit-
sissä on liian vanhanaikainen, koska nykyisin valumalleja
tehdään niin paljon sähköisillä tekniikoilla. Jokainen ekspertti
oli kanssani samaa  mieltä, mutta kun…. Siinähän se taas tuli.
Harjoitusjärjestelmät on rakennettu vain kilpailua varten, ei
toteuttamaan nykyistä teollisuusala-ajattelua, jota World
Skills säännöt nimenomaan vaativat ja edellyttävät. Koita nyt
näille vanhanaikaisille puhua järkeä!!!!

Vain Suomen ja Sveitsin ehdotukset olivat moduloituja,
jota säännöt nykyisin vaativat. Muut jatkoivat ehdotuksis-
saan perinteisellä tavalla = yksi puumalli ja keernan malli..
Ehdotukset jätettiin hautumaan eksperteille ja klo 18.00 lope-
timme työt hallissa.

Illaksi oli ohjelmassa vierailu shopmasterin työpaikkaan,
joka oli: A.Stebler Ag Modellbau Formenbau Metallgiesse-
rei- niminen yritys, joka sijaitsi Egnach:issa StGallenin kan-
tonissa. Yritys on CNC-tekniikkaa käyttävä ja materiaaleina
olivat polyuretaaniblokit. Nestemäisillä muoveilla rakennet-
tiin monimutkaisia työvälineitä ja mallipohjia. Kevytmetalli-
valimo valoi kappaleet furaanihartsisiin kertamuotteihin.

Vierailukäynnin jälkeen jatkoimme Bodensee-järven ran-
nalle ulkoilmaravintolaan illalliselle. Illallisen maksoi Sveitsin
mallippuuseppäyhdistys. Ilta jatkui puoleenyöhön seurus-
telun merkeissä ja ennen kuin kaikki ekspertit oli jaettu ho-
telleihinsa oli aikaa vierähtänyt klo 01.00 seuraavalle vuo-
rokaudelle ja itse pääsin hotelliimme pötkölleni.

Keskiviikko 18. kesäkuuta
Päivä oli heti aamusta kuuman tuntuinen ja kävellessäni hallille
klo 9.00 oli itsellä mukava tunne, kun kaikki hommat oli saatu
sellaiseen jamaan, että kilpailu oli mahdollista alkaa. Eksper-
teillä ei ollut varsinaisia hommia jäljellä, vain pikkuviilauksia
jäljellä. Kilpailijoilla jatkui vielä koneisiin ja muovimateriaa-
leihin tutustumista, sekä kilpailupaikkansa saattamista kilpai-
lukuntoon.

Sääntöjen mukaisesti pitää jokaisen kilpailijan työväline-
kaappi tarkistaa ylimääräisistä tavaroista ja siihen hommaan
nimettiin Japanin ja Ranskan ekspertit ja kokeneempana
eksperttinä Suomen edustaja. Alkupään kilpailijoilla oli kaik-
ki kunnossa, mutta neljäntenä vuorossa oli Japanin kilpailija,
jonka kaapista löytyi epäilyttäviä puisia kappaleita. Olin
takavarikoimassa niitä, kun kilpailija kutsui hätääntyneenä
tulkin paikalle ja vakuutti puiden olevan kilpailussa tarvitta-
via jigi-kappaleita. Uskoimme häntä, mutta varmuuden vuok-
si joka puolelle puukappaleita kirjoitimme isolla tekstin
”Tools” ja vannotimme, että puut pitää löytyä myös kilpailun
jälkeen. Kuudentena ja viimeisenä oli Korean kilpailija, jonka
erään laatikon pohjalta kankaaseen käärittynä löytyi tuleva
kilpailutyö, jota tosin jokainen oli voinut harjoitella aikaisem-
minkin, koska peruspiirustukset siitä oli saatu jo Soulissa.
Tämä kilpailutyö oli sellainen, että siinä pitää hyvin tarkkaan
tuntea piirustukset, jotta osaa tehdä oikeankätisen. Takava-
rikoimme sen välittömästi ja suljimme eksperttien kaappiin,
johon on avain vain pääekspertillä. Päätimme pikaneuvotte-
lussa, että tapausta ei viedä eteenpäin ja rankaisuksi riitti
korealaisten julkinen häpeäntunne.

Päivä päättyi klo 11.30 lounaaseen, jonka jälkeen kaikilla
alkoikin vapaata, koska illalla oli vuorossa avajaiset.

Valumallikilpailijat ja ekspertit kovan kilpailun päätyttyä.
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AVAJAISET (Opening Celebration)
Avajaiset pidettiin samassa Kreuzbleichehalle:ssa, kuin kuusi
vuotta aikaisemmin. Jo silloin totesimme hallin jääneen pie-
neksi ja varauduimme eksperttiryhmämme kanssa lähtemään
riittävän ajoissa, jotta saisimme kunnolliset paikat. Pääsim-
me pikku ongelmien jälkeen aikanaan hallille, mutta haluamam-
me paikat olivat menneet. Juhlapaikaksi halli oli liian pieni
ja niinhän siinä kävi, että Sveitsin joukkueen saapuessa vii-
meisenä, niin heidän paikoilleen oli istutettu myöhään saa-
punutta ”kravattivallitusta”(istuu aina pönäkkänä edessä) ja
niin isäntämaan joukkue ohjattiin hallinperälle käytävään
istumaan. Hävetkää järjestäjät.

Avajaiset ovat aina osallistujille mahtava kokemus ja täl-
läkin kerralla pitkä kumiseva kulkue sveitsiläisiä lehmänkel-
lonkantajia mahtavine äänineen sai suurimmat suosionosoi-
tukset. Aikaisempien kisojen sirpaleohjelmasta poiketen oli
ohjelmassa täällä yhtenäinen musikaali/oopperaesitys, jos-
sa futuristisiin asuihin pukeutuneet nuoret esittivät erinomai-
sen esityksen, jonka pituus oli alle puoli tuntia. Juuri sellai-
nen ohjelma, joka sopi nuorille kilpailijoillemme ja aivan eri
luokkaa kuin Soulin onneton teiniräämäisy.

Hallissa oli hirmuisen kuuma. Yleisenä järjestelynä oli
hyvää, kun virallisia puheita puhuttiin saksaksi, niin isoilla
seinäscreeneillä vierivät samanaikaisesti tekstit englanniksi
ja ranskaksi ja vaihtaen, kun puhekieli muuttui. Aikaa säästyi
käännöksiltä. Tilaisuuden päätyttyä lähdimme kävellen ho-
tellille.

I KILPAILUPÄIVÄ Torstai 19. kesäkuuta
Ensimmäisenä kilpailupäivänä menimme kilpailupaikalle jo klo
8.15. Kilpailijat kutsuttiin sisälle klo 8.45 ja tarkastettiin lauk-
kujen sisältö, ettei asiattomia varusteita ole mukana. Klo 9.00
kilpailu alkoi. Ensimmäisen tunnin aikana he saavat tutkia
piirustusta, tehdä siihen merkintöjä, mutta eivät saa aloittaa
uloslyöntiä. Klo 9.45 heidät kerättiin yhteen mahdollisia
kysymyksiä varten.

Klo 10.00 jyrähti raju kilpailu käyntiin ja jokainen aloitti
tottakai uloslyönnin piirtämisellä. Yleisöä oli heti alusta al-
kaen käytävät täynnä ja suomalaisia näkyi paljon, joista monet
tulivat juttelemaan.

Ensimmäinen kilpailupäivä päättyi klo 17.00 ja päivän
päätteeksi kilpailijat keräsivät piirustuksensa, uloslyöntinsä,
malliaihionsa ja palikkansa laatikkoon, joka suljettiin omalle
hyllylleen kaappiin, jonka ainoa avain on koko kilpailun ajan
pääekspertin hallussa. Kilpailijat vaihtoivat vaatteensa ja
laukkujen tarkastuksen jälkeen saivat lähteä toipumaan.

Ekspertit kerääntyivät kilpailuajan päättymisen jälkeen
päättämään Helsinki 2005 kilpailutöistä ja ehdotin tottakai
omaa ehdotustani ensimmäiseksi, toisena Sveitsin ehdotus-
ta ja kolmanneksi Englannin ehdotusta. Loppuäänestyksen
tuloksena Helsingin kilpailutyötyöehdotuksien järjestyksek-
si tuli Sveitsi, Englanti ja Japani.

Päivä päättyi klo 18.00 eksperteille ja lähdimme hotelleihin.
Joukkueenjohtajalta Hannu Immoselta kuulin, että nykynuo-
rilla ei ole kelloja lainkaan. He tarkistavat ajan kännyköistään,
mutta kun täällä ei saa olla kännyköitä, niin nuorilla on ajan-
taju hukassa, joten ei muuta kuin kävin illalla ostamassa omalle
kilpailijalleni kellon työpöydälle.

II KILPAILUPÄIVÄ Perjantai 20. kesäkuuta
(Juhannusaatto)
Toinen kilpailupäivä alkoi siten, että Suomen, Japani ja Korean
kilpailijat aloittivat työt aamusta ja muilla oli mahdollisuus
vierailla parin tunnin ajan muilla osastoilla yleisön ominaisuu-
dessa. Iltapäivällä nyt työssä olevilla kilpailijoilla vapaa aika
alkoi klo 15.00 ja Englanti, Sveitsi sekä Ranska lopettavat klo
17.00.

Ranskalaiskilpailijalla oli ongelmia sorvatessa. Terä oli
kiinni väärinpäin ja sorvi pyöri myötäpäivään. Näin sorvaten
välykset tärisyttävät kappaletta ja sorvausjäljestä tulee ka-
mala. Hän pyysi lisäaikaa, jota ei myönnetty, koska kyse on
ammattitaidosta. Nämä hommat pitää harjoitella silloin, kun
tutustutaan koneisiin ja niiden toimintaan. Ilmeisesti Rans-
kassa ei käytetä supporttikelkkaa, koska ekspertti tarjosi
avuksi hänelle(?) käsitalttaa. Koko eksperttilauma kerääntyi
ympärille, mikä on hölmöä ja stressaavaa kilpailijalle. Pääeks-
pertin olisi pitänyt olla tarkempi ja hätistää muut pois.

Kilpailut päättyivät klo 17.00 ja kilpailijat kantoivat työnsä
kaappiin ja lähtivät toipumaan päivästä ja latautumaan seu-
raavaan.

Koska kyseessä tänä perjantaina oli suomalaisten suuri
juhlapäivä Juhannusaatto, oli yksi eksperteistä junaillut koko
porukalle juhannusjuhlan läheiseen ”suomalaisravintolaan”.
Suomalaisravintola tarkoittaa hotellin lähellä sijaitsevaa pik-
ku ravintolaa, jonne suomalaisekspertit laahautuivat työpäi-
vien jälkeen ”huurteisille”. No, joillekin siitä taisi muodostua
toinen koti, puheista päätellen.

Sisäpihalle puiden alle saapui yli 30 eksperttiä ”Jussia”
viettämään. Myös Skills:in kirkkainta kärkeä saapui paikalle.
Täyden työpäivän jälkeen alkoivat luomet kuitenkin lupsua
jo reilusti ennen puoltayötä, joten ei muuta kuin äijä petiin.

Suomen kilpailija Markus  Kallio.

Jatkuu
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III KILPAILUPÄIVÄ Lauantai 21. kesäkuuta
(Juhannuspäivä)
Lämpötilaksi on luvattu 29 astetta  ja Suomessa on parhail-
laan 10 – 12 astetta. Parvekkeeltamme näkee kilpailupaikan
pääportille ja erityisesti Korean joukkue on kehitellyt mah-
tavaa ”hengennostatushuutoa”, jota kajautellaan portilla ja
vähän ennen hajaantumista kilpailuhallien keskellä. Myös
muilla joukkueilla on liki vastaavia toimintamalleja.

Markuksella ja Japanin sekä Korean kilpailijoilla oli ”visit
time” eli 2 tunnin mahdollisuus kierrellä katsomassa muita
kilpailijoita. Kilpaileminen aloitettiin klo 10.45 ja lounas oli
sitten klo 12.30. Työaika jatkui jälleen klo 17.00 asti. Päivän
2 viimeistä tuntia vuorostaan Englanti, Sveitsi ja Ranska ovat
vierailukierroksellaan.

Osastoassistentteina on joka päivä eri henkilö ja he ovat
sveitsiläisiä mallialan opiskelijoita mm. kolmantena päivänä
on assistenttina tyttö, joten kyllä tyttöjä on muuallakin
malliopiskelijoina

Eksperttityötä jatkoimme käsittelemällä Helsingin kisojen
teknisiä vaatimuksia ja mitä niistä säilytetään ennallaan ja mitä
muutetaan. Tätä työtä voi tehdä kilpailun aikana, koska
ongelmien tullessa on paikalla shopmaster ja assistentti.

Ruokatauon aikana Korean kilpailija oli katselemassa
Markuksen työtä ja aivan selkeästi hän katsoi mallia suoma-
laisen työstä, kävelin lähemmäksi ja korealainen jatkoi kiireesti
matkaa. Ruokatauon päättyessä alkoi Korean kilpailija huo-
lestuneen näköisen pyöritellä työtään piirustuksen edessä,
kuvantojen mukaisesti. Jotain oli selkeästi vialla (olikohan
hänelle sanottu jotain?). Tästä vaikeasta kilpailutyöstä ko-
realainen oli tehnyt vääränkätisen ja tarvitsi välittömästi uudet
materiaalipalikat. Aikaa oli jäljellä kahdeksan ja puoli tuntia
ja hän joutuu aloittamaan alusta!!!.

Tässä vaiheessa alkoi omassa suussa maistua mitalinma-
kua. Varotimme shopmasteria, että nyt alkaa tulla vaarallisia
ajoja koneilla, joten hänen on syytä olla varuillaan. (Markus
kertoi päättäjäistilaisuudessa kirjoittajalle, että hän oli ihme-
tellyt, kun Korean kilpailija muuttui yhtäkkiä niin ystävälli-
seksi kilpailun aikana. Sanoi huomenta ja taputteli olalle läh-
tiessä. Tämä oli tapahtunut sen jälkeen kun korealainen oli
nähnyt Markuksen työn ja huomannut tehneensä vääränkä-
tistä mallia.)

Arviointini päivän päättyessä: Japani on todennäköinen
mestari ja Sveitsi kakkonen ja siinä ja siinä on tuleeko Suo-
meen historiansa ensimmäinen mitali. Asia riippuu Korean
kilpailijan mittatarkkuuksista ja nopeudesta.

Pääekspertti Mark kirjoitti kolmannen kilpailupäivän päät-
tyessä jokaisen kilpailutyön mallinosan jakotasolle nimensä,
koska epäilyjä on (Montreal), että osia tehdään muualla ja
sujautetaan vaihdoskappale työksi päivän aikana. Hyvä
pääekspertin idea ja näissä kisoissa käytössä ensimmäistä
kertaa.

Kilpailijamme Markus oli illalla puhunut joukkueenjohta-
jalle, että häntä oli haastateltu Sveitsin televisioon ja hän oli
tottakai puhunut englantia, koska paikallistelevision väki
tuskin puhuu suomea.

IV KILPAILUPÄIVÄ  Sunnuntai 22. Kesäkuuta
Lämpötilaksi tälle päivälle on luvattu 38 °C, joka tulee kuu-
mentamaan muutenkin kuumana käyvät kilpailijat huippulu-
kemiin. Auta armias niitä lajeja, jotka joutuvat olemaan teltas-
sa.

Kilpailijat astuivat osastolle laukkujen tarkistukseen 10
minuuttia ennen viimeisen päivän kilpailun aloittamista. Kova
jännitys paistoi kilpailijoista kauas ja työväline tai mallinosa
kädessä he odottivat työpaikoillaan aloituslupaa. Viimeinen
6 h 30 min on mahdollista rutistaa ja sen jälkeen ratkeavat

voittajat ja hävinneet. Nyt pitäisi pitää pää kylmänä ja tehdä
mahdollisimman tarkkaa työtä.

Kilpailu päättyi klo 17.05. Kilpailijat olivat silminnähden
helpottuneita ja kova rasitus paistoi jokaisen kasvoilta. Kun
katsoin poikien silmiin oli heillä kaikilla tyhjä tuijottava katse.
Kättelimme jokaisen kilpailijan ja onnittelimme kilpailusuori-
tuksesta. Kilpailu oli ollut kova, äärimmäisen kova ja puolen
tunnin verran siinä toivuttiin osastolla.

Ryhmävalukuvauksien jälkeen lähdimme kaikki yhdessä
kilpailijat ja ekspertit ”Happy hour” - tilaisuuteen joka viimei-
senä kilpailupäivänä oli yhteinen. Puolentoista tunnin ver-
ran olimme yhdessä ja kaikki sekä ekspertit että erityisesti
kilpailijat olivat todella helpottuneita. Aika pulina kuului, kun
kertasimme tapahtumia ja nautimme tarjoilusta. Palasim-
me rentoutuneena kilpailupaikalle laittamaan pakkeja ja työ-
paikkoja kuljetuskuntoon. Järjestäjien koneet ja työvälineet
keräiltiin pakkauksiinsa ja omat työvälineet sijoiteltiin pak-
keihin. Kiinnitettiin kotiosoitetarrat, jotka oli annettu kilpai-
lijoiden huolehdittaviksi ja siivottiin työpöydät. Tässä hom-
massa on aina kova hoppu päällä. Kilpailijat haluavat lähteä
jo vapaalle ja ekspertit aloittaa kilpailutöiden tarkastuksen.

Viimeisen kilpailupäivän aikana saimme lajimäärityk-
set Helsinkiin loppuun asti tehtyä ja omalta kohdaltani sain
siihen maininnan, että ”on mahdollista, että kilpailuissa  voi
olla myös CAD/CAM-tyyppisiä tehtäviä”. Tämä mahdollis-
taa myös sähköisten ehdotelmien sisään astumisen jollakin
aikavälillä kilpailutehtäviin. Valmiuksia tämäntyyppiseen
työhön ei ole kuin Suomella, koska kenelläkään muulla ei ole
koulutuksessa vastaavia osioita, ei edes Sveitsillä. Aika jän-
nää, että Suomi kulkee tässäkin asiassa edelläkävijänä. Tä-
män maininnan vaikutukset ovat mahdollisia vasta 2007 ki-
soissa Japanissa, koska Helsingin työehdotukset on jo pää-
tetty. Myös pää- ja apulaisekspertistä äänestettiin ja tulok-
seksi tuli Mark Goodwin Englannista on pääekspertti ja Rainer
Honegger Sveitsistä on apulaispääekspertti

Arviointi ja pisteytys
Illallinen eksperteille alkoi 19.30 ja sen jälkeen mittaaminen ja
arviointi. Voi helvatti, ettei ole saatu aikaan moduloitua työ-
tä, nyt siitä maksetaan kova hinta pitkinä päivinä.

Moduloiduilla kilpailutehtävillä tarkoitetaan, että kilpailuis-
sa kunkin kilpailupäivän aikana on oma tehtävä, joka arvioi-
daan päivän päättyessä ja lasketaan pisteet. Näin vältetään
kaikkien mittauksien kaatuminen tuomareitten niskaan kilpai-
lun jälkeen, jolloin arvioidaan ja tarkastetaan töitä yömyö-
hään, jotta tulokset voidaan julkaista päättäjäisissä. Toinen
moduloidun kilpailutehtävän etu on yleisölle. Näin se voi
päivittäin seurata kilpailijoiden menestymistä ja sijoituksia.
Kolmantena etuna voidaan pitää, että kilpailija voi epäonnis-
tua jonkin päivän osiossa, mutta skarppaamalla muiden
osioiden aikana voi silti menestyä hyvinkin. Yhden työn
hommassa on hankaluutena, kun pohja on huono, joutuu
työtä korjaamaan kaiken aikaa, joka taasen syö aikaa ja ener-
giaa. (Vrt. suoran sokkelin merkitys talon rakennuksessa).

Kilpailutyöt uloslyönteineen kerättiin numerojärjestyk-
sessä pöydille mittausta ja arviointia varten. Jokainen työ
laitettiin omalle numeroidulla pöydälleen.

Illalla, väsyneenä hotellissa nautin tölkillisen jääkaappi-
kylmää Red Bullia ja enhän piru saanut unta helteisen kuu-
massa hotellihuoneessa. Tämän kokemuksen jälkeen tiedän,
että pikku paukku iltasella on parempi kuin energiajuoma.

Maanantai 23. kesäkuuta,
ensimmäinen varsinainen arviointipäivä.
Aloitus klo 8.30 ja jatkoimme siitä mihin olimme jääneet edel-
lisenä päivänä.
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Arvioinnin kohteet:
A  Pintojen viimeistely, sisältyy sisäkulmat ja säteet 6 pist. Subj.
B   Mallin ja keernan mallin hellitykset 4   ” Obj.
C  Mitat ja kulmat 65  ” Obj.
D   Rakenne (ohjeen mukaan) 3    ” Subj.
E  Kittipyöristykset ja säteet 5    ” Obj.
F  Uloslyönti 4    ” Subj.
G  Kokonaisuus malli + keernan malli 7    ” Subj.
H  Malli- ja keernavälykset 6   ” Obj.

Saadakseen 10 pistettä / mittauskohde pitää mittatolerans-
sin olla +/- 0.25 mm sisällä ja vinouksissa + / - 30 ’.

Piirustukset kiinnitettiin seinälle ja tarkistusryhmät jaet-
tiin. Ryhmä A: Sveitsi, Korea ja Japani ja ryhmä B Englanti,
Ranska ja Suomi. Koska mittaajia oli niin vähän, niin jokainen
sai mitata myös oman kilpailijansa mallin (vain näissä kisois-
sa). Pääekspertti ei voinut mitata, koska hän merkitsi mitat
pöytäkirjaan ja laski keskiarvot. Varmistuksena mittaajan
rehellisyydestä oli, että mitat eivät saaneet poiketa toisistaan
0,05 mm enempää. Pystyimme tekemään Ranskan ekspertin
kanssa paremmin yhteistyötä ja tästä johtuen olimme selväs-
ti nopeampi ryhmä. Toinen ryhmä ei juurikaan saanut aikaan
yhteistyötä, kun heidän aikansa meni toistensa  kyräilyyn.
No, tämähän on toistunut joka kisassa. Vaatimukset kilpai-
lijan reilusta ja tasapuolisesta kohtelusta eivät ole yleensä
ohjanneet Sveitsin ja Korean edustajia.

Hommahan kulkee siten, että tarkoin määritellyt mittaus-
kohdat katsottiin piirustuksesta (ylä- tai alapuoli) ja mittaus
tapahtui aina samasta kohdasta kunkin kilpailijan kohdalla.
Jokainen mittaaja menee yksinään pääekspertin ja kertoo
mittaustulokset hänelle. Kolmen mittaajan arvojen keskiarvo
laskettiin tulokseksi ja merkittiin papruihin. Mittaus- ja arvi-
ointikohteita tuli nyt kaiken kaikkiaan vajaa 100 kpl/ kilpailu-
työ ja selvisimme kohtalaisen vaivattomasti, koska kilpaili-
joita oli näin vähän.

Epäviralliset tulokset (mittausten jälkeen, ennen tietoko-
neajoa): I Japani (93,5), II Sveitsi (92,4) ja III Korea (91.4). Korea
kykeni kuitenkin puristamaan työnsä valmiiksi. Markus oli
neljäntenä (89,5). Kaikkien aikojen paras tulos suomalaiselle
mallikilpailijalle. (Markuksella meni yksi mitta yli toleranssin,
jonka ylitykseksi tuli +0,34 mm. Tällä hän menetti 2 pistettä.
Jos mitta olisi ollut 0,09 mm pienempi, niin mittauskohdasta
olisi tullut 10 pistettä, nyt vain 8 pistettä. Tästä johtuu Mie-
dot,  hänhän aikoinaan menetti kolmenkympin kullan samalla
lukuarvolla) Englantilainen oli pisteissä 88.4 eli runsaan pis-
teen Markuksen takana. Ranskalainen pääsi noin 60 pistee-
seen. Hän oli ainoa, joka ei saanut valmiiksi keernan mallia ja
silloinhan menettää kaikki mittaustulokset, jotka osatyöstä
tulee. Kilpailussa tuli mahtava tulos Suomen edustajalle, alle
kaksi pistettä pronssista ja alle 4 pistettä hopeasta. Päivä
päättyi totuttuun tapaan klo 18.00

Tiistai 24. kesäkuuta
Perinteisesti näillä kisamatkoilla on yksi kokonainen va-

paapäivä, jolloin tuloksia kilpailutoimistossa skaalataan tie-
tokoneajolla 500 pisteen tasolle. Yleensä näille päiville pyri-
tään sijoittamaan mielenkiintoisia kohteita kilpailumaassa,
joihin käydään tutustumassa.

Näissä kisoissa lähtö oli aamusta Bodensee-järvelle, jolle
koko eksperttiporukalle oli järjestetty tunnin mittainen kier-
toajelu. Bodensee-järvi sijaitsee Kaakkois-Sveitsissä ja sitä
ympäröivät Saksa, Itävalta ja Sveitsi. Valtakuntien rajat kul-
kevat järven keskellä. Monelle osallistujalle laivaristeily on
todella eksoottista, mutta suomalaiselle…

Järviristeilyn jälkeen 18 bussin letka jatkoi matkaansa
Liechtensteinin Vaduziin, joka sijaitsee itsenäisenä valtiona

Sveitsin ja Itävallan välissä. Paikallisessa ammattikorkeakou-
lussa tarjoiltiin meille lounas. Hirmuinen helle piinasi meitä
koko päivän.

Seuraavaksi kohteeksi oli valittu Sveitsin kuuluisimpiin
vierailukohteisiin luettava Säntis:in alue, jossa 65 hengen
kaapelihissi vie vierailijat 2502 metrin korkuiselle vuorelle.
Ylhäälle vuorelle on rakennettu varsinainen turistirysä, jon-
ne oli järjestetty paikallinen  pelastusnäytös vuorikiipeilys-
sä ja ilta päättyi yhteiseen lounaaseen vuorella.

Ennakoimme valtaisia jonoja illan päätteeksi ja painelim-
me riittävän ajoissa kaapelivaunulle ja sillä alas. Bussit odot-
tivat riveissä matkalaisia ja tietysti suomalaiset olivat laitim-
maisia saapuneita, joten bussimme oli viimeinen, joka lähti
hotelleille puolenyön pintaan.

Keskiviikko 25. kesäkuuta Päättäjäispäivä
Päättäjäisseremonia (Closing Celebration) oli jälleen sijoitet-
tu tälle määrälle liian pieneen Kreuzbleichehalleen. Varsinai-
sen juhlan alkamisaika oli klo 16.00 ja eksperttiryhmämme päätti
lähteä jo kello 15.00, jotta ehtisimme varaamaan kunnon paikat.
Puku päällä tottakai ja kravatti tiukalla.

Korea, omien Soulin kilpailujensa mitalikahmija ei saanut
nyt ”mitkuja” lähellekään Soulin määrää. Sveitsi isäntänä
kahmi runsaasti mitaleita. Tulipa paineita seuraavalle isäntä-
maalle Suomelle. Suomi menestyi loistavasti 8 mitalia, joista
1 kultainen ja 19 diplomia = tunnustus kansainvälisestä
huipputasosta.

Varsinaiset päättäjäisjuhlat olivat kakkoshallin yläkerras-
sa, joka oli lounaspaikkana kilpailujen aikana. Naapuriraken-
nuksessa oli diskoteekki ja karaoke, joten loppuillasta mete-
liä riitti,

Oli mukava tavata kilpailijoita, jotka olivat onnellisia kil-
pailujen päättymisestä ja tottakai tuloksistaan. Suomi sai
paljon mitaleita ja nuoret, jotka nauttivat mitaleistaan mekas-
tivat niistä onnellisina ja aivan aiheesta. Osa porukasta oli aika
masentuneina ja vasta kun muistutin heitä: ”Hei olemme olleet
maailmanmestaruuskisoissa ja kaikki on nyt rankattu maail-
man tasolla ja sen pitäisi helpottaa”. Sillä hetkellä se ei paljoa
auttanut, mutta kunhan aikaa kuluu niin tämäkin asia kirkas-
tuu ja saavutuksen arvo nousee omalle tasolleen. Markus oli
onnellinen mies. Loppupistemäärä on 508 pistettä, joka oi-
keutti diplomiin.

Lähdimme Markuksen kanssa yhdessä etsiskelemään
muita mallialan  kilpailijoita Tapasimme kaikki muut, paitsi
emme englannin kilpailijaa. Porukat oli yöstä aika tukevasti
päissään ja olutta oli hallin lattia väärällään. Poistuin puolen-
yön aikaan ja kaiken yötä kuului kovaa meteliä hotellille, kun
porukat irrottelivat St Gallenin yössä. Ihan hyvältä ovat kisat
tuntuneet ja vielä mukavammalta tuntuu huomenna, kun
päästään lähtemään kotiin.

Torstai 26. kesäkuuta
Vihdoinkin kotiinlähtöpäivä. Puolilta päivin maksoimme las-
kut, selvitimme huoneet ja lähdimme bussilla Zurichiin. Meillä
oli muutama tunti aikaa viettää maan pääkaupungissa ja pie-
nellä porukalla junailimme lentoasemalta kaupunkiin. Söim-
me pikku ravintolassa, kävimme katsomassa Marc Chagallin
suunnittelemia kirkon lasimaalauksia, kävelimme kaupungil-
la ja illasta lähdimme lentäen kohti Suomea. Menestyskisat
olivat ohitse.

Perjantaina 27. kesäkuuta aamuyöllä neljän aikaan pääsin
painamaan pääni tyynyyn Tampereella ja mietin ennen sam-
mumista, että: ”On se vain mukava olla kotona jälleen”.

LOPPUSANAT
Nämä Sveitsin menestyskisat olivat eksperttiurallani neljän- Jatkuu
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net ja viimeiset. Harmaapäisten pitää tehdä tilaa nuoremmille
jatkajille, vain siten voidaan taata, että kehitys kulkee eteen-
päin, eikä jysähdä paikalleen.

Näillä kirjoituksilla, video-ohjelmilla ja erityisesti ”puska-
radion” välityksellä, joissa World Skills Competitionista,
kilpailijoista ja kisoista kerrotaan, voidaan parhaiten saada
aikaan sitä myönteistä imagoa, joka saa nuoret kiinnostumaan
alasta ja tulemaan opiskelemaan valimoalaa Hervantaan.
Silloin tällöin järjestettävät tilaisuudet, joissa kerrotaan alas-
ta saavat kyllä julkisissa tiedotusvälineissä palstatilaa, mut-
ta tavoittaako se niitä nuoria, joita sen pitäisi tavoittaa onkin
eri juttu.

Eikä siitä varmaan ole haittaakaan, kun koulutuksen paris-
sa olevat henkilöt näkevät, että: ”Senhän voi  tehdä noinkin,
vaikka meillä on aina tehty toisin” ja ottavat omassa opetuk-
sessaan käyttöön maailmalla nähdyt tavat. Näissä monissa
kisoissa on ollut useampia oppimisen hetkiä, jotka ovat
poikiutuneet Suomeen ja Hervantaan ja nykyisin koulussam-
me tehdään pieneltä osalta toisin kuin ennen. Näissä neljän-
sissäkin kisoissanikin löytyi muutamia ”Heureka-hetkiä”,
jotka muuttavat koulutustamme tilkkasen toiseen suuntaan.
Yhtenä esimerkkinä löytyi kilpailuissa käytetyt kiinnittimet
jyrsinkoneella, jotka ovat parhaat, mitä missään olen nähnyt.
Ehdotan niiden hankkimista koululle, jossa malliveistämöi-
den vastaavat voivat käydä niihin tutustumassa.

Onneksi on kuitenkin  valimo- ja mallialan työnantajissam-
me, sekä kaupan ja koulutuksen yrityksissä henkilöitä, jotka
ymmärtävät, että yhteistä purtta tässä viedään eteenpäin.
Tosin hekin varmaan huokaisevat, kun mallilehtori lähette-
lee niitä kirjeitään ja soittelee perään, että: ”Kyllä kai sille jotain
pitää antaa, että pääsee rauhaan”. Mutta tämä kaikki on sitä
tärkeää työtämme tulevaisuuden hyväksi.

Syvä kiitollisuuden kumarrus Teille koulutukseen uskovat
Ystävät ja tässä nähtäväksi komea sponsoriluettelo, joka oli
näkyvillä myös kilpailukaappimme kyljessä Sveitsin St Gal-
lenissa.

SPONSORIMME
Alteams Oy Helsinki, Artekno - Metalli Oy Kangasala,
Componenta Cpc Oy Helsinki, G & L Beijer Oy Helsinki,
Helsingin Mallimestarit Oy Helsinki, Jokelan Valu Oy
Jokela, Jp Ferroset Oy Jyväskylä, Karkkilan Malliapu Oy
Karkkila, Keycast Oy Raahe, Lapuan Valu Oy Lapua,
Lux Oy Ab Helsinki, Malli-Kiviset Oy Tampere,

Mallikolmio Oy Tampere, Mallipojat Oy Helsinki,
Mallivaruste Koski Oy Panelia, Malliveistämö Karttunen
Kangasala, Malliveistämö Liitos Oy Salpakangas,
Malliveistämö Mod Oy Ojakkala, Meca-Trade Oy Pori,
Metso Lokomo Steels Oy Tampere, Metso Paper Oy
Rautpohja Jyväskylä, Metso Paper Valkeakoski Oy
Valkeakoski, Oitin Valu Oy Oitti, Outokumpu Pori Copper
Oy Pori, Peiron Oy Kokemäki, Malliveistämö Ris-Pert Oy
Tampere, Suomen Valimotekninen Yhdistys ry Helsinki,
Toivakan Mallinnus Oy Toivakka, Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy Uusikaupunki, Valimoinstituutti Tampere,
Valimomalli Kaski Oy Pori, Wärtsilä Finland Oy Vaasa,
Trämet Oy Taalintehdas, Image Wear Oy Tampere,
Logistic Tkt Systems Pirkkala.
Yhteensä 34 yritystä

Kiitokset
Kari Pohjalainen

Ekspertti, mallilehtori
Hervanta Tampere

Kilpailua tukeneet spnsorit näkyivät Sveitsissä.

Mallijaoston  vuosikokous
pidetään Raahessa

SVY:n vuosikokouksen
luentotilaisuuden jälkeen

(ennen saunaa).

Kokouspaikka selviää paikan päällä.

Tervetuloa!

Harjavallan Valu Oy
PL18, 29201 HARJAVALTA

Puh. (02) 531 8500
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Mallijaoston vuosikokouksessa Karkkilassa 2002 ideoitiin
jatkettavaksi jo ennenkin kokeiltua alan
kehittämispyrkimystä, yhteistyötä valun loppukäyttäjien
kanssa.

Tarkoituksena on jatkaa kuluvan vuoden aikana
yhteistyötä, jossa mallijaoston jäsenet ja valun käyttä-
jät tapaavat toinen toisensa. Tapaamisten aikana ko.
yritysten henkilöiden avulla voimme parantaa ja syven-
tää yhteistä toimituskykyämme paremmaksi.

Näillä tapaamisilla mallijaoston jäsenet pääsevät
näkemään tekemiensä mallien avulla tuotettuja koneita
ja laitteita ja samalla voimme yhdessä tilaajien kanssa
keskustellen välttää turhia karikoita, joita tietämättö-
myys puolin tai toisin voi aiheuttaa.

Tilaisuuden luonne tulisi olemaan enemmän vapaa-
muotoinen tutustumistilaisuus kuin otsarypyssä istut-
tavat luennot.

Tilaisuus on tarkoitettu ennen kaikkea malliveistä-
möille sekä valimoissa mallien ja mallisuunnittelun kans-
sa työskenteleville.

Toteuttamispäivä on perjantai 7.
marraskuuta 2003

Aikataulu (alustava):

Klo 11.00 Ilmoittautuminen Kone Elevators
Hyvinkää +lounas

Klo 12.00 Suunnittelijan toiveet malliveistämöille
Klo 13.00 Malliveistämöiden toiveet

suunnittelijoille
Klo 14.00 Tehdaskierros

Yrityksestämme osallistuu __________ henkilöä

Yrityksen
nimi:_____________________________________

Puhelin:________________________

Email:____________________________

Sitovat ilmoittautumiset perjantai 26.9.2003  mennessä:

Mikko Ojanen   Karkkilan Malliapu Oy
Puh. (09) 225 9281
Fax.   (09) 225 9283
Email. mikko.ojanen@malliapu.fi

Tai
Kari Pohjalainen
Naavakatu 2 33340 Tampere
Puh.  (03) 3433 309 tai 050 301 5433
Email kariseijap@koti.soon.fi

Mikko Ojanen
Mallijaoston puheenjohtajja

YHTEISTYÖ
VALUN LOPPUKÄYTTÄJIEN KANSSA

mallijaosto ja ulkomaantoimikunta

MALLIJAOSTO JA
SVY:N ULKOMAANTOIMIKUNTA
järjestää malliväen
opintomatkan Euromoldiin.

Messut pidetään perinteiseen tapaan
Frankfurtissa 3. – 6. 12. 2003.

Ohjelma
Meno Maanantai  1.12.03  klo  17.00 – 18.40
AY 825  Helsinki – Frankfurt
Paluu Keskiviikko  3.12.03  klo  19.30 – 23.00
AY 826  Frankfurt – Helsinki

Tiistaina 2.12.03 on tarkoitus suorittaa yritysvierailuja
paikallisissa malliveistämöissä. Kohteet eivät vielä ole
tiedossa.

Kulkuvälineenä tulee olemaan pari pikkubussia, joka
rajoittaa matkalaisten määrän 14 henkilöön

Matkan lopullinen hinta ei vielä ole tiedossa, mutta
Mallitoimikunta toivoo kuitenkin jäsenten, joita matka
kiinnostaa, alustavasti ilmoittautuvan sihteeri
Kari Pohjalaiselle.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai 26.9.03

Postin kautta osoitteella:
Tampereen Ammattiopisto, Hervanta
Hepolamminkatu 10 33720 Tampere

Tai sähköpostilla osoitteeseen:
Email: kari.pohjalainen@tao.tampere.fi

Matkasta kiinnostuksensa ilmoittaneihin
otamme yhteyttä postitse.

Mikko Ojanen
Mallijaoston puheenjohtaja



52 VALIMOVIESTI  3 • 2003

Valuatlas sai uuden ulkoasun elokuun lopussa. Valuatlaksen
ilme on nyt selkeämpi ja tyylikkäämpi. Joidenkin linkkejen
paikat ovat vaihtuneet ja valikoita on tiivistetty; esimerkiksi
nyt Tietopankit kohdan alla on Toimijarekisteri, josta löy-
dät valimoiden, malliveistämöiden, tutkimuslaitosten ja va-
limoiden toimittajien tiedot. Käy tutustumassa
www.valuatlas.net.

Rekisteröitymistä Valuatlakseen on kovasti odotettu ja nyt
se on mahdollista. Rekisteröityä voit Rekisteröityminen
kohdassa antamalla kysytyt tiedot. Rekisteröitynä käyttäjä-
nä pääset käyttämään mm. Valuvelhoa ja Valukappaleen
valmistus ja Valukappaleen suunnittelu osioita.

Valuvelholla voi etsiä valukappaleen toimittajaa antamal-
la tiedot valettavasta kappaleesta, määrittämällä massan, ma-
teriaaliryhmän sekä sarjasuuruuden voit valita valutavan ja
siihen soveltuvan materiaalin. Valuvelho on myös muuttu-
nut toiminnaltaan siitä mikä se oli keväällä esiteltäessä Va-
lunkäytön seminaarissa. Ohjelma kysyy tarvittavat tiedot nyt
kohta kohdalta eri sivuilla, ja tietoja voi muuttaa palaamalla
edelliselle sivulle.

Valukappaleen valmistus ja Valukappaleen suunnittelu
osiot antavat perustietoa suunnittelu- ja valmistusproses-
seista. Lisäksi osioissa on linkkejä oppimateriaaleihin, joissa
aiheista on syventävää tietoa. Nämä toiminnot ovat pääosin
valmiita, mutta parannus- ja kehitysehdotuksia otetaan mie-
lellään vastaan.

Oppi- ja tietomateriaalit

Valuatlaksessa on saatavilla seuraavat oppimateriaalit:

– Valimotekniikan perusteet (27 videota, 60 taulukkoa, n. 800
A4 kokoista sivua)
– Sulatus- ja valutekniikka (13 videota, n. 500 A4 kokoista
sivua)
– Muotin valmistus (teoriaa, 30 animaatiota tai videota, 6
harjoitustehtävää)
– Valumallin valmistus (7 osaa + sanasto, n. 210 A4 kokoista
sivua)
– Kertamuottitekniikat (valmistuu pian)

Oppimateriaalit ovat maksullisia Valimotekniikan perusteita
lukuun ottamatta, demoja muista materiaaleista löytyy Valu-
atlaksesta.

Valimotermien sanakirja suunnitteilla

Valuatlakseen on suunnitteilla viisikielinen (suomi-ruotsi-
englanti-saksa-ranska) valimoalan sanakirja. Sanakirjasta
löytyy yhteensä yli 3 000 sanaa selityksineen kaikilla viidellä
kielellä. Parhaillaan selvitetään parasta vaihtoehtoa Cast-
Wordiksi nimetyn sovelluksen saamiseksi internettiin.

Valimoiden toimittajat huomio!

Tietopankit kohta Valimoiden toimittajat ammottaa vielä
tyhjyyttään. Tietojen keräys on alkamassa, joten seuratkaa
postianne.

Käyttömaksut

Valuatlas on maksuton (oppi- ja tietomateriaaleja lukuun

Valuatlas sai
uuden ulkoasun

www.valuatlas.net
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SVY verkossa

SVY:n internet sivut löytyvät osoitteesta:

www.svy.info

Yhdistyksen sivut valmistuvat yhdessä Valuatlas sivuston
kanssa. Tätä artikkelia kirjoitettaessa vapaasti näkyvät sivut
ovat pääosin valmiina. Jäsenille tarkoitetut sivut ovat vielä
keskeneräisiä.

Ainoastaan jäsenille tarkoitettuja sivuja pääsevät lukemaan
ne SVY:n jäsenet, jotka ovat rekisteröityneet Valuatlaksen
(rekisteröityminen on mahdollista syyskuusta lähtien) käyt-
täjäksi.

Vain jäsenille tarkoitettuun osioon tulee uutisia, tapahtu-
mia ja niihin ilmoittautuminen, erilaiset kyselyt ja jäsenrekis-
teri. Valimoviestin jakelua myös pdf-tiedostona on tarkoitus
kokeilla.

SVY on tukenut Valuatlas hanketta. Valuatlaksen ja SVY:n
sivut tarjoavat myös mainostajille uuden foorumin.

Petri Olanterä
TTY/Valimoinstituutti
Valuatlas-projekti
petri.olantera@tut.fi

www.svy.info

ottamatta) kaikille tämän vuoden loppuun asti. Maksullisek-
si tulevat Valuvelhon laajempi versio CastFind, valimoalan
sanakirja, Suunnittele valukappale ja Valukappaleen valmis-
tus –osioiden laajat linkkejä oppimateriaaleihin sisältävät
versiot (suppeammat versiot pysyvät maksuttomina).

Käyttömaksu tulee olemaan yrityksen koosta ja käyttäjä-
määrästä riippuva, hinnat määritellään syksyn aikana. Valtar
jäsenvalimot ovat tukeneet Valuatlastoteutusta ja siksi tule-
vat saamaan edullisemman vuosimaksun.

Valuatlas toteutus

Valuatlas hanketta tehdään yhteistyössä Valimoinstituutin
ja TKK:n Valimotekniikan laboratorion kesken.
Valuatlaskehitystyötä toteutetaan hankkeessa www.4T-
projekti.net Sähke-osaprojektissa mm. TTY/Valimoinstituu-
tin, TKK/Valimotekniikan laboratorion sekä Tampereen tek-
nologiakeskuksen välisenä yhteistyönä. Valimoteollisuus on
myös vahvasti mukana hankkeessa.
Valuatlaksen toiminta rahoitetaan jatkossa käyttäjiltä perit-
tävillä käyttömaksuilla sekä mainostuloilla.

Anu Pettersson
TTY/Valimoinstituutti
Valuatlas-projekti
anu.pettersson@tut.fi
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VALIMOALAN
GOLFOPEN 2003
 pelattiin Ruukkigolf kentällä 10.6.2003

Tulokset
1 Ari Kauppinen / Jyväskylän Valimo 68
2 Pasi Mäkinen / Jyväskylän Valimo 79
3 Krister Lundqvist / Selcast 80
4 Atte Hietalahti / Alteams 84
5 Marko Riihinen / Jyväskylän Valimo 84
6 Pekka Salonen / Componenta 91
7 Arto Mustonen / EVP 92
8 Antti Zitting / Sacotec 94
9 Tapani Vainio-Mattila / EVP  94
10 Erkki Karvonen / Leinovalu 95
11 Jari Alho / Leinovalu 97
12 Ossi Levander / Ins.tsto O.Levander 98
13 Tom Weber / G&L Beijer Oy 98
14 Kari Aarnio / Nordea rahoitus 101
15 Lauri Kivijärvi / G&L Beijer Oy 104
16 Kalevi Puolamäki / EVP 108

Vuoden 2004 valimoalan Golfopen pelataan
8.6.2004 klo 14.00 alkaen
Ruukkigolf kentällä.
Merkitkää jo kalentereihinne.

Ossi Levander
Ins.tsto O.Levander Ky
Länsiportti 1 C Fin-02210 Espoo
Phone +358-9-8042142
Fax +358-9-8030139
E-mail ossi.levander@olevander.fi
Internet www.olevander.fi Ku
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KÄYTETTÄVYYTTÄ INDUKTIOUUNILLENNE
ABB SERVICESTÄ

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

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

Tuloksellista tuotantoa Jari Käyhty

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

ISO 14001
OHSAS 18001
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Foxall ! 
Automaattinen puhdistussolu 

 

SULATUS JA VALU 
  Metallisulan kaasu- ja oks.poiston aineet ja laitteet 

KAAVAUS / ELVYTYS 
Richards- elvytyslaitteet, mikserit, keernakoneet, 

Action-kaavaamolaitteet. lost foam, radat, 
kääntökoneet, täyttöasemat.,  

Feskote- jauhepeitosteet ja peitostuslaitteet  

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

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

Ks myös   www.vulcaneurope.com 

sepikon oy
Peiponkuja1 03100 NUMMELA   Puh 09 5864358, 0400 624416 

kari.seppala@sepikon.pp.fi     Fax 09 5864359 

VALIMOT – TERÄSTEHTAAT – KONEPAJAT

Teknistä erikoisosaamista – laitteista

koko tehtaan käynnissäpitoon:

• Laitehuollot

• Modernisoinnit

• Kulutuspinnoitukset

• Laitehankinnat

• Investointiprojektit

• Koko tehtaan käynnissäpito

KCI Tehdaspalvelu Oy
Puh. 040 506 2201 tai
puh. 040 518 8113

Belgialainen kvartsihiekka
Nilsiän kvartsihiekka

Ruotsalainen Baskarp hiekka
Eteläafrikkalainen kromiittihiekka

Askania hartsatut hiekat
Natriumbentoniitti
Kalsiumbentoniitti

Askania kivihiilijauhe
Dynoform furaanihartsi

Dynoform alkaalinen fenolihartsi
Corning valusuodattimet

PV Coating peitosteet
Sorel harkkorauta

Hematiittiharkkorauta
Finmix induktiouunimassat

EKW tulenkestävät vuorausmassat

SP Minerals Oy Ab
Vihdintie 4-6

03100 NUMMELA
puh. 09-2252 580
fax. 09-2252 5810
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Valimoperinne

valimoperinne

Kaskuja ja tarinoita • Koonnut Antti Valonen

Veteraani Reino Luodon sisältörikkaiden “kaskujen ja
tarinoiden” edelleen jatkuessa valimoperinne-palstalla,
otan välipalaksi kaksi Karkkilassa yli 50 vuoden välein
sanoitettua voimakasta näkemystä valurin työstä ja vali-
momiljööstä. Vuodelta 1949    “Valimomiesten marssi” ja
vuodelta 2002 “Valurin laulu”.

Veteraani, kunniajäsen Paavo Tennilä kirjoittaa SVY:n 50-
vuotiskirjassa (1997) sivulla 27, Karkkilassa 14.5.1949
pidetystä liittokokouksen ohjelmasta seuraavaa:

“* Högforsin Tehtaan johto oli kutsunut kaikki vieraat ja
vieraiden oppaat päivällisille Hotelli Rautaruukkiin, jonne
kokoontuikin määräaikaan mennessä (klo 18.30) 213 hen-
keä.
  * Ohjelman aloitti Högforsin tehtaan jousiyhtye soitta-
malla tehtaalle omistetun kanttori Eino Soimelan säveltä-
män korkealuontoisen marssin “Rautapojat”. Vuorineu-
vos Arppe lausui vieraat tervetulleiksi sekä tyytyväisyy-
tensä siitä, että näin suurella joukolla oli kunnioitettu
Högforsin Tehdasta, toivoen samalla, että Högforsin
Tehtaaseen tutustuminen olisi vieraille jotain positiivista
myös antanut.
Välittömästi puheen päätyttyä laulettiin uutuutena Hög-
forsin Tehtaan työnopettaja Paavo Saariston kirjoittama
“Valimomiesten marssi”, jonka sävelen kanttori Soimela
oli sovittanut kymmenmiehiselle orkesterilleen. Valimo-
miesten oma marssi sai ihastuneen vastaanoton.”

PAAVO SAARISTO

s. Karkkilassa 19.4.1905
k. Karkkilassa 19.5.1970

Toimi Karkkilassa mm.
Högforssin tehtaan
konepajakoulun
valimo-osaston
oppilaskaavaamon
työnopettajana
1946 – 1956.

VALIMOMIESTEN MARSSI

Sävel: Soi raikuen rummut ja torvet
Sanoitus: Paavo Saaristo

Valuliekit ne korkeina leimuu
ja kollerit kolistelee,
raanat laulaa ja kettingit keinuu
valurit kun ne työskentelee.

Ja raanojen alla siell’ hiljaa
leevit, lansetit välähtelee,
ja kuin keskellä rintamalinjaa
ilmaraamarit räpättelee.

Uuni kuuma kuin hornan on lieska,
joka rautoja sulattelee
ja niin kirkkaana kiehuvi hiekka,
teräs kuuma sen hehkuttelee.

Ja raanojen alla siell’ liikkuu
mies tumma kuin aave se ois,
hikihelmet ne otsalla kiikkuu
höyryt, kaasut kun rientävi pois.

Valun mahti suuri on Suomess’
se on nostava kansamme tään,
yhä kirkkaampi kohta on huomen
valajat kun ne vaan rynnistää.

Ja hiekanpa alta sielt’ nousee
arvot suuret mi konsaan on työn,
kehityksen pyörä ain’ kulkee
se on poistava roudan ja yön.
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VÄINÖ VAHERKOSKI

s. Pusulassa 31.10.1934

Eläkkeelle 1996, asuu oma-
kotitalossaan Karkkilassa.
Harrastuksena mm. kuoro-
laulu ja kuntolenkkeily.

Kiinnostuin “Valurin laulun” sanoittajasta,
koska muistin Paavo Saariston “Valimomiesten
marssin” vuosikymmenien takaa.
Nimi oli tuttu, mutta työhistoria valimossa
kiinnosti.
Tavoittaessani Väinön selvisi pitkä työskente-
lyaika Högfossin tehtaan valimo-osastoilla.
Väinö on syntyjään naapuripitäjän Pusulan
poikia.
Hän aloitti 1953 konekaavaajana alavalimossa.
Armeijan jälkeen hän oli muutamia vuosia
muualla, mutta palasi takaisin Högforssin vali-
moon., työskenteli kaavaushiekan valmistaja-
na, keernantekijänä, putkivalimossa, puhdista-
mossa ja automaatti valimossa eri tehtävissä,
josta jäi eläkkeelle 1996.

Karkkilan paikallislehden Karkkilan Tienoon 40-
vuotisjuhlalehdessä 26.4.2002 oli otsikon “Me-
talli-vahva, voimakas ja tehokas” alla Väinö
Vaherkosken sanoittama
“Valurin laulu”

VALURIN LAULU

Sanoitus : Väinö Vaherkoski

Kuljen polkua harjalle Haukkamäen,
sieltä hetkeksi katsomaan jään.
Katson ylitse kaupungin kattojen,
siinä valimon edessäin nään.
Tuolla notkossa joen uoman tuo vanha valimo on,
sieltä korviini tuulen tuoma kumu kuuluu taukoomaton.
Monta ihmistarinaa varmaan noiden kattojen alle jää,
läpi seinien valimon harmaan kuin sieluni silmin nään.

Olis sankka se ihmisten virta, joka porteista kulkenut on,
joku heistä on mieliin jäänyt, moni painunut unhohon.
Ja sen sulan raudan määrä olis varmaan mittaamaton,
myös monelle leivän täällä tämä valimo antanut on.

Vaikka paljon on uusi aika vanhaa työtä karsinut pois,
niin valurin silmää ja kättä ei logistiikka korvata vois.
Ei valurin työtä muuttaa voi vuosituhannetkaan,
vaikka tehtävät muut vaihtuu, on valuri paikallaan.
Taas valuastian senkan täyden hän uuneilta noutanut on,
sen pintaan on kuona noussut, tuo kevyt ja arvoton.

Hän pinnalta sulan raudan nyt kuonan kummaapi pois,
että metalli myös puhdasta ja kestävää ois.
Oisko niin, että ihmisrintaan myös sopia vois vertaus tää,
kun näämme vain kevyeen pintaan,
alle sen usein arvokkain jää.

Taas kiertää muottien rata nyt automaattivalimon
ja muotteja tuhat ja sata jo tänäänkin tullut on.
Niin valuri käsin vakain muotit valaa rutiinillaan,
vaan aatos yli mäkien, hakain pyrkii vapaana vaeltamaan.

Näin valurin sielu kuin lintu lentää ylitse metsien,
sieltä keskeltä luonnon puhtaan kuin voimaa etsien.
Kun senkka kuumana hehkuu ja ulkona lämmintä on,
ja vain katon raosta säde loistaa harmaaseen valimoon.
Vaan loma kun viimein koittaa, sen valuri tietää vain,
mitä päästä on rauhaan metsäin ja vetten virvottavain.

On kesä ja koneet pauhaa taas aamuvuorossaan,
hiekka kulkee ja myllyt jauhaa,
laulaa venttiilit kuorossaan.
On työssään taas koko joukko,
heistä ketään unohtaa ei voi.
Heillä kaikilla tavoite on yhteinen,
se tärkeä, selvä ja kiistaton.
Muotit mi viimein puretaan pois, niiden sydän,
tuo valu virheetön ois.

Se olkoon myös mottona ihmisten,
siihen voi vaikuttaa jokainen.
Kun haalarit kerran heitetään pois,
eläkepäivistä nauttia vois.
Tein lauluni kunniaks valimolaisten,
noiden sitkeiden miesten ja naisten.
Noiden kattojen alle työ piilohon jää,
ei lauluissa kerrota, ei kuvissa nää.
Siellä syöty on leipää otsa hies,
sen tietää myös valurivalimomies.
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Sukun imi _____________________ Etunimi _______________________________

Katuosoite _____________________ Kot ipuh . _______________________________

Postinro/tmp _____________________ Matkapuh. _______________________________

Arvo/ammatti _____________________ F a x _______________________________

Syntymäaika _____________________ E-mail _______________________________

Työpaikka _____________________ T y ö p u h . _______________________________

Katuosoite _____________________ Ohivalinta _______________________________

Postinro/tm _____________________ F a x _______________________________

Kotisivut _____________________ E-mail _______________________________

Päiväys ja allekirjoitus _____/_____ 200__ _______________________________

Suosittelijat _____________________ _______________________________

Suomen Valimotekninen yhdistys ry
Finlands Gjuteritekniska förening rf

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

Anon yritysjäsenyyttä

Muutosilmoitus jäsentietoihin, SVY:n jäsenkoodi __________________

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

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

Peiponkuja 1
03100  NUMMELA
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VALMISTUS
MATERIAALIT
• PUU
• METALLI
• MUOVIT
• BLOCKIT

KÄRKIMALLI OY Puh. (06) 7234 442
KENKÄSEPÄNTIE 7 Faxi  (06) 7234 436
68660 PIETARSAARI kai.haavisto@karkimalli.fi

MALLIVEISTÄMÖ KÄRKIMALLI OY

MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

CAD-CAM MALLINVALMISTUSTA
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Yritys Postiosoite Web/Email Puhelin Telefax

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

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

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

SP Minerals Oy Ab PL 174, Vihdintie 4 - 6 www.spminerals.fi (09) 225 2580 (09) 2252 5810
03100  NUMMELA

Sepikon Oy Peiponkuja 1 (09) 586 4358 (09) 596 4359
03100  NUMMELA info@sepikon.pp.fi

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

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

Artekno-Metalli Oy Aakkulantie 16 www.artekno.fi (03) 244 7600 (03) 244 7612
36220  KANGASALA

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

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

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

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

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

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

Diaco Oy Ab PL 167, Melkonkatu 10-12 www.diaco.fi (09) 682 1544 (09) 682 1778
00211  HELSINKI diaco@diaco.fi

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

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

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

Special Components Oy Askonkatu 5 (03) 589 8244 (03) 589 8245
Lahti 15100  LAHTI

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

Metso Paper  Oy PL 587 www.metso.com 020 482 150 020 482 6705
Rautpohjan Valimo 40101  JYVÄSKYLÄ

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

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

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

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

Pemco Chemicals Oy Lundinkatu 9  II-krs www.pemcochemicals.fi 020 198 2701 020 198 2709
06100  PORVOO

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

Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet liittymisjärjestyksessä



63VALIMOVIESTI  3 • 2003

museosäätiö

Suomen Valimomuseo
PL 50,Tehtaanpuisto
03601 Karkkila

Puhelin  (09)  2250 5261
 (arkisin kello 8–16)

suomen.valimomuseo@co.inet.fi
www.karkkila.fi

Koonnut
Tommi Kuutsa

Karkkilan Kulonsuonmäen eli Rautamäen kaivosalueella alkoi
kesällä 2003 POMO+ -ohjelmaan kuuluva hanke. Sen teema-
na on vanhan rautakaivoksen matkailullinen kehittäminen.
Rahoitusta hanke saa Uudenmaan TE-keskuksesta. Hanke
toteutetaan Karkkilan kaupungin museotoimen sekä Suomen
Valimomuseon yhteistyönä.

Käynnistyvä hanke on Kulonsuonmäen kaivoksen mat-
kailullisen kehittämisen ensimmäinen vaihe eli suunnittelu-
vaihe, jonka tavoitteena on luoda edellytykset kaivoksen
käyttöön nähtävyyskohteena. Vuonna 2003 hankkeen toi-
menpiteisiin sisältyy pintaveden pumppaaminen pois kaivos-
kuiluista sekä yleisön kulkureittien ja katselutasanteiden
suunnittelu. Suunnitteluvaiheen kustannusarvio on 19 200
euroa, josta julkisen rahoituksen osuus on 70%. Hankkeen
toisessa vaiheessa aloitetaan varsinaiset rakennustyöt.

Kaiken kaikkiaan kyseessä on varsin pitkäaikainen han-
ke, jonka toteuttamisen  tuloksena syntyisi merkittävä ja ai-
nutlaatuinen 1800-luvun louhintamenetelmiä esittelevä näh-
tävyyskohde. Kaivosmuseo täydentäisi Suomen Valimomu-
seon ja Högforsin masuuniin muodostamaa “Raudan tie” -
matkailutuotetta.

Kaivoksen vaiheita

Kulonsuonmäen kaivos oli käytössä vuosina 1817 - 1888.
Kaivosalue koostuu viidestä louhoksesta, joista kolme yh-
distyy maan alla toisiinsa käytävillä. Syvimmillään kaivoskui-

Kulonsuonmäen kaivoksen kehittämishanke

Kaivostyökaluja Sven Rinmanin teoksesta Bergwerkslexicon, 1789.

lut ulottuvat noin 90 metriin. Toimintansa aikana kaivos tuotti
kaikkiaan noin 25 000 tonnia malmia, joka käytettiin Högfor-
sin masuunin tarpeisiin.

Kulonsuonmäen kaivoksessa työskenteli  keskimäärin 15
kaivosmiestä, työnjohtajana toimi kaivosmestari eli “pärmes-
tari”. Työntekijöiksi pestattiin aluksi paikkakuntalaisia, mutta
ensimmäiset varsinaiset kaivosmiehet palkattiin Kiskon
Orijärven ja Kolkonmäen kaivoksilta. Työntekijöille makset-
tiin urakkapalkkaa, jonka perusteena oli aluksi poratun reiän
syvyys. Vaikka palkka ilmoitettiin tileissä rahana, maksettiin
suurin osa palkoista luontaisetuina. Työmenetelminä käytet-
tiin ruuti- ja polttolouhintaa,  työntekijät joutuivat aluksi itse
kustantamaan louhinnassa käytettävän ruudin.

Titaanipitoisuutensa vuoksi Kulonsuonmäen malmi oli
vaikeasti sulatettavaa, ja puuhiiltä kului masuunissa runsaas-
ti. Malmista valmistettua takkirautaa ei aluksi ei aluksi voitu
käyttää taottavan kankiraudan tuotantoon, valamiseen tak-
kirauta sen sijaan soveltui hyvin.

Kulonsuonmäen kaivosalue on kuulunut  vuodesta 1988
lähtien Karkkilan kaupungille.
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Joukkokirje


