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puheenjohtajan palsta

Juhani Orkas

Ensiksi suuret kiitokset koko SVY:n puolesta Juhani Or-
kakselle pitkästä ja tuloksekkaasta toiminnasta yhdistyksem-
me puheenjohtajana. Vaikka Jussi nyt jatkaakin omien sano-
jensa mukaan  ”rivijäsenenä”, on hän varmasti aktiivisesti mu-
kana yhdistyksemme toiminnassa jatkossakin.

Kiitokset luottamuksesta myös Raahen kokousväelle, joka
valitsi allekirjoittaneen yhdistyksen uudeksi puheenjohtajak-
si. Vaikka Jussin suurien ja painavien saappaiden täyttämi-
nen ei varmasti tule olemaan helppoa, tulen tekemään parhaani
yhdistyksen hyväksi. Uudella hallituksella riittää seuraavaksi
kaudeksi töitä yhdistyksemme tärkeän informointikanavan,
valimoviestin, taloudellisen kannattavuuden kohottamises-
sa ja runsaslukuisen jäsenistömme aktivoimisessa etenkin
vuosikokouksiin osallistumisen muodossa. Vuosikokouksis-
sa olisi varmasti kaikkien mielestä mukava nähdä myös ns.
kauniimpaa sukupuolta nykyistä enemmän.

Kuluvan vuoden loppusyksy on ollut murheellista aikaa Suo-
men yritysmaailmassa. Jopa viikoittain on tiedotusvälineis-
tä tullut uusia ilmoituksia henkilöstövähennyksistä ja nämä
ovat koskeneet niin palvelualoja kuin perinteistä teollisuut-
takin. Valimoala on onneksi säästynyt moiselta ja jopa uusia
työpaikkojakin on tulossa.

Tilauskanta valimoissa on kuitenkin edelleen hyvin lyhyt ja
kausivaihtelut tuovat vielä oman mausteensa soppaan, jo-
ten lomautuksiin on osa valimoistakin joutunut turvautu-
maan.

Toivottavasti jo ensi vuosi tuo mukanaan valoisampia näky-
miä jotta valimot pääsisivät normaaliin tilauskantaan.

Toivotan kaikille jäsenille oikein rauhallista Joulua sekä On-
nellista Uutta Vuotta ja myöskin virheettömiä tinavaluja
vuoden viimeisenä päivänä!

Först FGF:s stora tack till Juhani Orkas för en lång och
framgångsrik verksamhet som ordförande. Trots att Jussi nu
ska fortsätta som ”radmedlem”, som han själv säger, kommer
han säkert att fungera aktivt inom SVY också i framtiden.

Jag vill också tacka mötesfolket i Brahestad för förtroendet
i ordförandevalet. Det är säkert inte lätt att fylla Jussis stora
och tunga stövlar, men jag vill göra mitt bästa för föreningen.
Den nya styrelsen kommer att ha mycket att göra med t.e.x
vår viktiga informationskanal, Valimoviesti, och höjning av
dess ekonomiska lönsamhet och också aktivering av våra
mångtaliga medlemmar speciellt när det gäller deltagandet i
årsmötena. Vi skulle väl alla gärna se också det vackrare könet
representerat.

Senhösten detta år har varit en sorglig tid i Finlands företags-
värld. Nästan varje vecka har media informerat om nya per-
sonalreduceringar både inom servicebranschen och den tra-
ditionella industrin. Gjuteribranschen har till all lycka sparats
detta och t.o.m. nya arbetsplaster är på kommande.

Gjuteriernas orderstockar är ändå fortfarande mycket korta
och säsongsombytena tillför sina egna kryddor till soppan
dvs. en del gjuterier har varit tvungna att permittera.

Förhoppningsvis ska redan nästa år bringa ljusare utsikter
med sig, så att gjuterierna kan uppnå en normal orderstock.

Jag önskar alla medlemmar en Fridfull Jul och ett Gott Nytt
År och också felfria tenngjuten på årets sista dag!

Årsmötet i Brahestad är framgångsrikt hållet. I mötet deltog
över 80 medlemmar och programmet som inkluderade besök
på Keycast, Miilukangas och Rautaruukki samt intressanta
föredrag och ett trevligt kvällsprogram var mycket lyckat.
Ett stort tack till arrangörskommittén.

På årsmötet valdes en ny styrelse för föreningen. Underteck-
nad ”befriades” från ordförandeuppdraget efter en liten
övertidstjänst. Jag vill tacka alla aktiva medlemmar för det
stöd jag fått. Det har varit en stor ära för mig att verka som
ordförande. Även i fortsättningen kommer jag att arbeta för
föreningens bästa, vilket även min civiltjänst förutsätter. Jag
önskar min efterträdare Mika Valtonen framgång i skötseln
av uppdraget.

Raahen vuosikokous on menestyksekkäästi pidetty. Osal-
listujia kokouksessa oli yli 80 henkilöä ja ohjelma Keycastin,
Miilukankaan ja Rautaruukin vierailujen ja mielenkiintoisten
esitelmien ja iltaohjelman kera oli erittäin onnistunut. Kiitok-
set järjestelytoimikunnalle!

Vuosikokouksessa valittiin yhdistyksellemme myös uusi
hallitus. Allekirjoittanut ”vapautettiin” puheenjohtajan teh-
tävistä jopa hieman yliaikaa palvelleena. Kiitän kaikkia aktii-
vijäseniä saamastani tuesta tehtävän hoidossa. Puheenjoh-
tajana toimiminen on ollut minulle suuri kunnia. Tulen myös
jatkossa toimimaan jo siviilivirkanikin velvoittamana aktiivi-
sesti yhdistyksemme hyväksi. Toivon myös seuraajalleni
Mika Valtoselle menestystä tehtävän hoidossa!

Mika Valtonen
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asiamiehen palsta

Keycastin väki ansaitsee kiitokset vuosikokouksen
hyvistä järjestelyistä. Viihdyimme kokouksen tapah-
tumissa Raahessa. Laatua oli ja kiitokset voi antaa
myös Tiiranlinnan osuville ohjelmille, imitaattorista
saatiin kosolti positiivista palautetta. Meitähän oli
runsaat 80 Raahessa eli kolmanneksen vähemmän
kuin normaalisti. Kiitoksen ansaitsevat vuosikokouk-
semme illallisjuhlaa tukeneet yritykset: Oy G&L Beijer
Ab, Keycast Oy, Oy Line-Ma Ab, Oy Lux Ab sekä
Sepikon Oy.

Seuraavan kerran tavataan vuosikokouksen merkeis-
sä Porissa lokakuun alussa 2004 . Kiitos kutsusta
Porin valimoväki ja Componenta. Sitä ennen on
SVY:n opintopäivät Turusta purjehtivalla Viking
Isabellalla 5.–6.2.2004, mistä tarkemmin vielä tässä
lehdessä. Tervetuloa joukolla mukaan tilaisuuksiin!

Kiitos vuosikokouksesta
Keycast Raahe !

SVY:n konttori asettuu Nummelaan

Uusi osoite 1.12.03 alkaen on:

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

Vuosikokouksen henkilövalinnat
Sääntömääräiset henkilövalinnat tehtiin ja seuraavat
kokoonpanot on vahvistettu:
Hallitus
Mika Valtonen (puheenjohtaja),
Markku Eljaala (uusi), Pasi Mäkinen (uusi),
Sirpa Petrimäki, Ilkka Rytky.
Varajäsenet:. Veli Vehmaa, Marko Riihinen,
Matti Leino, Pirjo Virtanen

Koulutustoimikunta
 Juhani Orkas (puheenjohtaja), Heimo Laakso, Kim
Laine, Arto Lehtinen,
Kari Pohjalainen, Marko Riihinen, Pekka Salonen ja
Kari Seppälä

Ulkomaan toimikunta
 Carl-Johan Nybergh (puheenjohtaja)

Lehtitoimikunta
Carl-Johan Nybergh (puheenjohtaja),
Mika Valtonen (päätoimittaja),
Paavo Tennilä ja Ole Krogell (tekn.toimittajat),
Kaisa Ahomaa-Krogell (taittaja) ja
Kari Seppälä (toimitussihteeri)

Mallitoimikunta
Mikko Ojanen (puheenjohtaja),
Markku Gustafsson, Lauri Hurme, Veijo Karttunen ja
Pentti Kivinen

Perinnetoiminta
SVYn edustus Suomen Valimomuseon hallituksessa:
Matti Johansson ja Paavo Tennilä

Vaalilautakunta
Juhani Orkas (puheenjohtaja),
Carl-Johan Nybergh, Jari Paulasuo ja  Jorma Saario

Tilintarkastajat
Mikael Paul ja Lars-Henrik Nybergh,
varalla: Robert Kajander ja Jouko Saario.
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Koulutuspäivät
laivalla 5.–6.2.2002 Viking Isabella Turusta – ilmoittautumislomake sivulla 10. Ilmoittaudu heti!

Jäsenmaksut 2004
– maksa näin kuluja säästäen!
Vuoden 2004 jäsenmaksuja voi maksaa jo nyt seuraavan ohjeen mukaan:
Maksa jäsenmaksusi SVY:n tilille NORDEA 101230-73211 ja
käytä maksuviitettä  abcde204000, jossa abcde on viisinumeroinen jäsennumerosi
Valimoviestin osoitetarrassa tai matrikkelin jäsentietojen viimeinen numerosarja.

Mikäli yritys maksaa usean jäsenmaksun samassa maksutapahtumassa,
tulee käyttää viitettä 204000 ja ilmoittaa faksaten tai e-maililla maksettujen
jäsenten nimet.

Tammikuun alussa lähetetään taas tuttuun tapaan pankkisiirtolomakkeet
maksamattomia jäsenmaksuja varten.
Jäsenmaksut:  jäsen 20 e, vanha/nuori jäsen (opiskelija/veteraani) 10 e ja
yritysjäsen 200 e.

Toivotan jäsenille Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!
Kari Seppälä

Stipendihakemukset vuodelle 2004 on jätettävä 3.2.2004 mennessä. Hakemukset toimitetaan
SVY:n konttoriin, Pietiläntie 5 E 18, 03100 Nummela  ja osoitetaan SVY:n hallitukselle. Paavo
Tennilän rahastosta myönnetään stipendejä rahaston sääntöjen mukaan seuraaviin tarkoi-
tuksiin (otteita säännöistä):
3. Rahaston tarkoituksena on stipendien, matka-avustusten ja tunnustuspalkintojen

avulla tukea Suomen valimoteollisuuden teknistä, taloudellista ja henkilöpoliittista
kehittämistä sekä edistää SVY-FGF:n säännöissä mainittuja tarkoitusperiä

5. Rahastosta jaetaan varoja mm. seuraaviin tarkoituksiin:
– tunnustuspalkintoja valimoteollisuutta ja/tai SVY-FGF:n toimintaa edistäneille
henkilöille sekä valimoalan opiskelijoille hyvistä opiskelusaavutuksista
– stipendejä opintomatkoihin , tutkimuksiin ja julkaisutoimintaan
– stipendejä ammatilliseen pätevöitymiseen
– muihin kohteisiin, joiden SVY-FGF:n hallitus katsoo täyttävän kohdan 3. vaatimukset

7. Stipendien ja tunnustuspalkintojen jakotilaisuuksia voivat olla mm. SVY-FGF:n tai
MET:in valimoiden toimialaryhmän järjestämät tilaisuudet sekä oppilaitosten
päätöstilaisuudet.

 9. Stipendit on nostettava ja käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä.
Mahdolliset lykkäyspyynnöt on esitettävä SVY-FGF:n hallitukselle.

10. Muiden kuin tunnustuspalkintojen saajilta edellytetään raportointia SVY-FGF:n
 jäsenlehdessä Valimoviestissä.

Paavo Tennilän rahaston stipendit
–  hakuaikaa vielä helmikuun alkuun 2004

Ano Paavo Tennilän rahaston stipendiäsi helmikuun

alkuun mennessä!

SALAINEN
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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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G&L Beijer Oy

Hyvää joulua
ja

onnellista uutta vuotta!

God jul
och

ett framgångsrikt nytt år!

Oy Lux Ab

SVYn hallitus, toimikunnat ja Valimoviesti-lehti
kiittävät jäseniä ja tukijoita hyvästä yhteistyöstä.

SP Minerals Oy Ab

Sepikon Oy

Harjavallan Valu Oy

Oy Höganäs Eldfast Ab

JP Ferroset Oy

Sacotec Components Oy

Componenta Oyj
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SVY:n koulutuspäivät 5.–6.2.2004
Viking Isabellalla Turku–Tukholma–Turku

Junamatkat
SVY on neuvotellut junahinnat. Junalla on helppo tulla
sydäntalvella turvallisesti Turun satamaan. Jäljempänä
hinnat ja lähtö/saapumisajat – Tervetuloa SVY-junaan!

Aikataulu ja hinnat
Riihimäki-Turun satama (Tus) klo 17.52-20.12 40 e
Tus-Riihimäki klo 20.45-00.06
Helsinki-Turun satama klo 18.03-20.12 35 e
Tus-Hki klo 20.45-22.57
Salo-Turun satama klo 19.30-20.12 15 e
Tus-Salo klo 20.45-21.30
Iisalmi-Tus klo 13.06-20.12 88 e
Tus-Iisalmi klo 20.50-05.53  makuuplisä(3hh) 14 e
Jyväskylä-Tus klo 16.13-20.12 57 e
Tus-Jyväskylä klo 20.50-01.04
Tampere-Tus klo18.11-20.12 33 e
Tus-Tampere klo 20.50-23.00
Hämeenlinna- Tus klo18.11-20.12 32 e
Tus-Hämeenlinna klo 20.50-23.48
Seinäjoki-Tus klo 16.20-20.12 55 e
Tus-Seinäjoki klo 20.50-01.15
Lapua-Seinäj.  klo 15.59-16.15  2 e
Vihanti-Tus klo 13.23-20.12 90 e
Tus-Vihanti klo 20.50-06.42 makuup.lisä( 3hh) 14 e

Valu ergonomisesti tuotteeksi

Yhdistyksemme koulutustoimikunnassa tapahtui
syksyllä pieni muutos, kun hommia menestyksellä hoita-
nut puheenjohtaja Pekka Salonen muuttuneiden työkuvi-
oidensa vuoksi koki, että toimikunnalle piti löytää enem-
män suoraan valimomaailmassa työskentelevä vetäjä.
Yhdistyksemme puheenjohtajavaihdoksen myötä prof.
Juhani Orkas oli vailla mielekästä tekemistä ja niinpä
Jussi palasi koulutustoimikunnan vetäjäksi. Pekka jäi
vielä kuitenkin toimikuntaamme rivijäseneksi, hyvä näin!

Koulutuspäivät uudistettiin vuonna 2001 totaalisesti,
jolloin aikaisempi ”kaikille jotakin” periaate hylättiin ja
keskityttiin tiettyihin osakokonaisuuksiin valimoproses-
sissa. Aloitettiin sulasta ja jatkettiin valuteknisellä suun-
nittelulla sekä muotinvalmistuksella. Nyt on siis ympyrä
sulkeutumassa, sillä vuorossa on valun jälkikäsittely ja
valujen laatuun liittyvät kysymykset. Kun nämä uudet
kuviot aloitettiin Tukholmanristeilyllä, niin tämä ensimmäi-
nen täysi kierros on mukava myös päättää vastaavalla
risteilyllä!

Tämänkertaisten päivien teema jakautuu kahteen
osaan. Aamupäivä kuluu kuunnellessa kolmea mielenkiin-
toista esitelmää siitä, kuinka perinteistä, hyvin käsityöval-
taista puhdistustyövaihetta voidaan helpottaa ja tehdä
ergonomisemmaksi nykyaikaisilla, osin automaattisilla
työkaluilla ja laitteilla. Seisovasta pöydästä nautitun lou-
naan jälkeen kuulemme aluksi vinkkejä siitä, kuinka valu-
kappale voidaan suunnitella siten, ettei siihen puhdista-
mossa edes kosketa! Toisaalta kaksi seuraavaa esitelmää
kertovat siitä, miten valurauta- ja teräsvalutuotteiden
ominaisuuksiin ja puhdistustyöhön oleellisesti vaikutta-
vat pintavirheet voitaisiin välttää. Mielenkiintoinen on
myös esitelmä, missä kuulemme miten ”lievästi epäonnis-
tunut” valu (rauta, teräs tai alumiini) voidaan pelastaa
nykyaikaisilla hippausmenetelmillä. Lopuksi meille kerro-
taan vielä, mitä muita pintakäsittelyjä valuille voidaan
tehdä perinteisen pohjamaalauksen lisäksi.

Ulkomaalaisia esitelmöitsijöitä tulee jälleen Englannis-
ta ja Ruotsista. Kieli ei liene taaskaan ongelma, varsinkin
kun etukäteen toimitettava materiaali käännetään pääpiir-
teittäin suomeksi.

Koulutustoimikunta takaa myös sen, että pakollisille
Tax-Free ostoksille jää aikaa, pitäähän ne tuliaiset kotiin
viedä!

Tervetuloa koulutuspäiville Viking Isabellalle!

Ilmoittautuminen ja maksut
Ilmoittautuminen tapahtuu lehden ilmoittautumislomak-
keella ja maksamalla vuoden 2003 loppuun mennessä
SVY:n tilille NORDEA 101230-73211.
Käytä maksuviitettä 903000 tai abcde903000, jossa
abcde on viisinumeroinen jäsenkoodisi osoitetarrasta tai
matrikkelista. Ilmoittautumislomake tulee toimittaa
asiamiehelle vuoden 2003 loppuun mennessä.
Osoitteella:
SVY ry, Pietiläntie 5 E18, 03100 NUMMELA tai
 faxaten numeroon 09-5864359.
Osallistumismaksu opintopäiville on 200 e, sisältäen
 matkustaja- ja polttoainemaksut, 2 h:n hyttipaikan,
luennot, materiaalin, illallisen, meriaamiaisen, lounaan,
kahvit ja saunan. Illalliseen kuuluu myös ruokajuomat.
Yöpymisestä 1 h:n hytissä veloitetaan lisämaksu 30 e,
mikäli ko. hyttejä luennoitsijoilta riittää ja hytit varataan
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Junamatka on mukana ilmoittautumislomakkeessa.
Lisätietoja antavat:
Kari Seppälä puh 09-586 4358, (0400-624416),
e-mail: svy@sepikon.pp.fi tai
Juhani Orkas puh  09-4613515,  (050-556 2288),
e-mail:  juhani.orkas@hut.fi
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Torstai 5.2.2004

20.15 Saapuminen Turun satamaan
21.00 Viking Isabella lähtee kohti Tukholmaa
21.30 Illallinen

Perjantai 6.2.2004

06.30 Laiva saapuu Tukholmaan
07.45 Laiva lätee Tukholmasta
08.00 Aamiainen
09.00 Opintopäivien avaus Juhani Orkas, SVY
09.10 Tärinävaimennetut käsityökalut puhdistamossa Tj. Tom Karlsson,

Nykyaikaisten käsityökalujen parantunut Atlas Copco Tools Oy
tuottavuus ja ergonomia

10.00 Tauko
10.15 Automaattinen puhdistussolu ja muita valun Exp.Man. Ian Lennard

viimeistelyn uutuuksia Vulcaneurope: Richards Engineering Inc
11.00 Valukomponentin voimaohjattu puhdistus Erikoistutkija Matti Sirviö,

robottisolussa VTT Tuotteet ja tuotanto

11.45 Lounas seisovasta pöydästä
12.45 Hiomatta valmis valu Suunnittelupäällikkö Arto Huuhtanen,

Miten valukappale suunnitellaan niin, Componenta Oyj
ettei siihen tarvitse puhdistamossa koskea

13.30 Pienten pintavirheiden vaikutus Kehityspäällikkö Matti Johansson,
valurautakappaleen ominaisuuksiin Componenta Oyj

Valujen pintavirheet, niiden havaitseminen ja
niiden vaikutus lujuuteen

14.15 Pintavirheet teräsvalukappaleissa ja Tutkija Raimo Arola,
niiden välttäminen TKK Valimotekniikan laboratorio

15.00 Iltapäiväkahvi
15.30 Valukappaleiden hippaus ja pinnoittaminen Markkinointipäällikkö Erik Saviranta,
· Valurauta-, teräs- ja alumiinivalu-kappaleiden Mr. Mikael Lindquist

tiivistys Bodycote Lämpökäsittely Oy
Pinnoittaa voi muutenkin kuin maalaamalla

16.30 Yhteenveto ja keskustelu Juhani Orkas, SVY
17.00…
19.00 Sauna

19.50 Laiva saapuu Turun satamaan

Tervetuloa opintopäiville
– astu laivaan Turusta Viking Isabellalle!
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VALU ERGONOMISESTI TUOTTEEKSI
SVY:n Opintopäivät laivalla 5.-6.2.2004
Viking Isabella: klo 21:00 Turku - 6:30 Tukholma 7:45 - Turku 19:50

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Nimi:  _____________________________________Jäsen n:o (osoitetarrasta)______________________________

Yritys:__________________________________________________________________

Kpl

Opintopäiväpaketti,   jäsen  **) 200 e (__) __________e

Paketti: Opisk./ Veteraani   **) 120 e (__) __________e

1-hengen hytti / lisämaksu   30 e (__) __________e

Junamatka: Lähtö/paluuasema:_______________________  (__)   ___________e

Makupaikkalisä *)  14 e (__)    ___________e

Meno-paluulipun hinta asemittain aakkosissa:  HELSINKI 35e – HÄMEENLINNA 32e – IISALMI 88e*) -

JYVÄSKYLÄ 57e – RIIHIMÄKI 40e – SALO 15e – SEINÄJOKI 55e (LAPUA+2e) – TAMPERE 33e –

VIHANTI 90e*)

Tili: NORDEA 101230-73211   Viite: jäsno___________903000  Yhteensä   ___________e

(1h hyttejä rajoitetusti eli mitä luennoitsijoilta jää yli täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä)

(**)Opintopäiväpaketti sisältää buffet-illallisen, yöpymisen 2h hytissä (B2 ja B2P),
meriaamiaisen ja buffet–lounaan, kahvin, luennot ja saunan)

ERIKOISTOIVOMUKSET:

Hyttitoveri:_______________________________________________________________________

Ruokavalio jne._____________________________________________________________________

Päiväys ____.12. 2003  Allekirjoitus ___________________________________________________

Tämä lomake on palautettava vuoden 2003 loppuun mennessä osoitteella

SVY ry, Pietiläntie 5 E 18 , 03100 NUMMELA,  faxilla numeroon 09-586 4359 tai tiedot

e-maililla: svy@sepikon.pp.fi.

Maksu on suoritettava viitteenä viisinumeroinen jäsennumerosi ja luku 903000 (esim. 13579903000)  31.12.2003

mennessä SVY:n tilille Nordea 101230-73211.

Varaus on voimassa, kun SVY:lle ovat maksu ja ilmoittautumislomake saapuneet.

Lisätietoja antavat: K Seppälä puh. 09-586 4358, (0400-624416), e-mail: svy@sepikon.pp.fi tai

Juhani Orkas puh. 09-4513515,  (050-5562288),  e-mail:juhani.orkas@hut.fi
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ANTON hiiletysgrafiitti

BREFI täyttöjärjestelmäsuodattimet

CAPITAL induktiouunien vuoraus- ja
senkkamassat

IKO Perlite kuonansidonta-aine

COGEBI induktiouunien eristemikaniitti

DURRANS hiiletysgrafiitti ja petrolikoksi

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

TURK valu- ja kuonakauhat

MARX valusangot

INDUCTOTHERM
induktiosulatusuunit

BORDEN ALPHASET ja
BETASET -sideaineet

DURRANS peitosteet, peitoste-
sekoittimet ja
valutuslaitteistot

IKO bentoniitit ja hiililisäaineet

INTERMET eksotermiset ja eristävät
syöttöholkit ja peiteaineet

KARL SCHMIDT keernapallit

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

AXMANN hiekansekoittimet
peitosteiden valutuslaitteet

FAT kaavauslaitteet,
hiekansekoittimet,
hiekan elvytyslaitteet ja
pneumaattiset siirtolaitteet

OMEGA hiekansekoittimet
keernatykit
hiekan elvytyslaitteet

EIRICH tuorehiekan sekoittimet

DISA hiekkalaboratoriolaitteet

METABRASIVE teräshiekat ja lankakatkot

WASHINGTON MILLS
alumiinioksidit

CLANSMANN käsittelymanipulaattorit

DISA sinkopuhdistuskoneet,
katkaisukiilat

SCHENCK tyhjennystäryrännit ym.

RESAU PU-hartsit, kitit, mallilakat
ja irrotusaineet

KRAUSS ilmanpoistonippelit
ohjausnastat

LANGER mallikirjaimet

ZIMMERMANN mallityöstökoneet

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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Onnistunut SVYn 56. vuosikokous Raahessa

Runsaat 80 osallistujaa saatiin Raahen vuosikokoukseen, mikä on normaa-
lia pienempi joukko, mutta pidot kai paranevat väen vähetessä. Toki suh-
danteilla ja etäisyydellä oli oma vaikutuksensa. Jäsenvalimomme Keycast oli
pannut peliin merkittävän panoksen ja tulos oli kiitettävä. Samoin kiitämme
valimoväen silmin jättisuurta teräksen valajaa, Rautaruukkia tehdasvierai-
lusta ja kokousesitelmistä kahden miehen voimin.
Kiitos kuuluu myös Winwindin Jouko Tiuraniemelle esitelmästä. Orkaksen
Jussia kiitämme niin ikään esitelmästä sekä puheenjohtajavuosista SVYn
ruorissa. Onnea ja menestystä SVYn vetämiseen Valtosen Mikalle tulevina
kausina. Lisäksi haluamme kiittää Miilukangas-yhtiötä tehdasvierailusta,
jossa nähtiin monipuolista tuotantoa mm. mahtavia hitsattuja tuotteita.
Kokouksen talous saatiin tasapainoon ja suoranaista kokoustuesta saamme
kiittää seuraavia tuttuja yrityksiämme: G&L Beijer Oy, KCI Tehdaspalvelu Oy,
Keycast Oy, Line-Ma OyAb, Oy Lux Ab ja Sepikon Oy. Kiitos vuosikokousväki,
kun lähditte liikkeelle ja tuokaa kaverinne ja seuralaisennekin ensi vuonna
Poriin, niin voimme juhlia siellä satapäin.

Junalla lähdettiin Helsingistä ja rauhallista matkantekoa jatkettiin Tampe-
reelta pohjoiseen.

Kari Seppälä

Kuvat Ole Krogell
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Vihannissa Laineen Kim, juhlien pääorganisaattori on vastassa ja kokous-
väki siirtyy bussiin.

Ohjelma alkaa tehdasvierailuilla Keycastilla ja Miilukankaalla, etualalla
Keycastin hymyilevä isäntä Pentti Kälkäinen adjutanttinaan
Pekka Vuorelma.

Vuosikokous on alkanut  ja vuorossa puheenjohtaja Juhani Orkaksen
painavat avaussanat.

Pentti Kälkäinen, kokouksen puheenjohtajan nuotit edessään, seuraa
asiamiehen esittämää tilinpäätöstä ja nuiji kokouksen perinteisen
tehokkaalla vauhdilla läpi.

Tarkkaavaista kuulijakuntaa ja persoonallista keskittymistä; tilinpäätös
hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

Marko Riihinen on vaalilautakunnan puheenjohtajan edustajana esittä-
nyt kokoukselle ehdotukset yhdistyksen toimihenkilöiksi, vierellä
vaalilautakunnan jäsen Calle Nybergh. Jatkuu
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... ja yhdistys sai uuden puheenjohtajan Mika Valtosen kasvavasta Kark-
kilan Componentasta.  Jussi luovuttaa puheenjohtajan nuijan ja vastuun
Mikalle kolmivuotiskaudeksi.

Lounaan jälkeen ensimmäinen esitelmä, Pekka Tervonen tarjoilee henkistä
ravintoa reviiriltään, Rautaruukin ympäristösuojelusta.

Jouko Tiuraniemi, Winwind – tuulivoimalatekniikkaa huipulta, vaativia
valuosia tarvitaan.

Rautaruukilta Marko Haapala optimoi ja tehosti jatkuvavalun tuotantoa ja
totesi, että yönvanha valimohenki tuoksahti aamutuimaan ryhmämme
sulattokäynnillä.

Valimoprofessorimme Jussi tutustutti kuulijajoukon tämän päivän valimo-
tutkimukseen ennen saunaa ja iltajuhlaa.

Alkucocktail on nautittu ja tunnelma nousee. Pöydässä Matti Leino ja
Reino Niskanen, vuosikokouskonkari veljensä lailla, keskusteluissaan,
taustalla Komulaisen Antilta jo nauru irtoaa.
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Kutsuvieraspöydässä vasemmalta vierailumme isäntä Pekka Miilukangas,
Marianne Lankinen, edellisen vuoden järjestelymoottori ja Erkki Pisilä,
Rautaruukin isäntä.

ltajuhla hanskassa – jo maistuu Kimille ansaittu ateria vierellään
Raili Kälkäinen.

Vasemmalla Kimin puoliso Kirsi Markkanen, Kälkäisen Pentin vieressä
Riitta-Liisa Pisilä jaValtosen Mika.

Naapuripöydän kauniit leidit ja komeat gentlemannit – Raahesta tietenkin.

Orkaksen Jussin pöytänaapuri Soili Miilukangas.

Niskasen Raija ja Risto, vuosikokouksemme kestosuosikit. Ristolla
takana osallistuminen jokaiseen vuosikokoukseen vuodesta 1961 lähtien –
siinäpä mallia meille muille.
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Klaus Lindvall, pohjalainen rakentaja & purkaja on alun perin enemmän
pohjoisesta, nyt URV:n ohjaksiin päätynyt Kemppaisen Pekka – lasi ja
homma hanskassa vierellään Saarion Jorma ja etualalla mietteliäs Toiva-
sen Timo Pietarsaaresta.

Tarjoilu pelaa tässäkin pöydässä. Porilaisen vuosikokouskutsun lausunut
Kari-Pekka Koskinen ja Mikko Tervamäki Porin sekä Jorma Nurminen ja
Vesa Moilanen Karkkilan Componentasta, vastapäätä takaviistosta Lauri
Hurme Arteknolta, 50% mukana olevasta malliväestä.

Ohjelmassa imitaattorin Ari Kettukankaan loistava esitys sai aidosti
naurut irtoamaan ja sai ansaitut kunnon aplodit.

Vierailujen isäntiä kiitetään ja viiritetään ensin Miilukankaan Pekka...

...sitten Keycast ja Kälkäisen Pentti...

...viimeisenä, muttei vähäisenä suuren, teräksisen Rautaruukin Erkki
Pisilä.

Jatkuu
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Perinteisesti Oulun ja Raahen seudulla osataan lattarit ja tanssiparista on
malliksi meille maallikoille...

...ja meiltäkin kyllä lähtee ja tyyliä on.

On lauantaiaamu, kotiinpaluun aika – kiitos ja näkemiin Raahe ja Tiiranlin-
na, bussia Vihantiin varrotaan.

Vihannin asemalla ollaan vain ja hengaillaan, kun junaa odotetaan ...

Tässä tulee meidän junamme ja keskellä korkea vaunumme, paikat 2-
kerroksessa.

Kyllä junassa on tunnelmaa! Pakolliset kuviot – seurustelua myös ravinto-
lavaunussa. Pian ollaan perillä ja matka jatkuu eri suuntiin – ensi vuonna
Porin kokoukseen.
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NEUHOF Fördertechnik-, Industrieanlagen, BRD-57258 Freudenberg

Annoskohtainen kuumennus-/jäähdytys leijupetiseula

Keernojen valmistukseen ja muottien teossa asetetaan hiekalle samoja vaatimuksia. Pöly- ja lieteaine-
pitoisuudet on pidettävä minimissään. Elvytetyn hiekan käytössä sideaineiden määrän tarve kasvaa pö-
lymäärän kasvaessa. Hehkutushäviö kasvaa niinikään ja kaasun läpäisevyys huononee. Kaavaushiekko-
ja jäähdyttämällä tai kuumentamalla ja tarkalla annostuksella (elvytettyä tai uutta hiekkaa) sekä pölyn
tarkoituksenmukaisella seulonnalla, saadaan tasaisempi ja parempi kaavaushiekan laatu sekä tuotanto-
varmuus.

NEUHOF Fördertechnik-, Industrieanlagen valmistaa ja toimittaa otsikon ja kuvan mukaisia
laitteistoja, jotka poistavat hienon pölyn, samalla hiekkaa kuumentaen tai jäähdyttäen. Tehoja löytyy
väliltä 15 kg/h ja 10.000 kg/h hiekkaa. Keernanvalmistuksessa laitetta voidaan käyttää sekä annos-
tyyppisenä kuumentimena että pölynpoistajana hiekasta. Kylmähartsikaavaamoissa laitetta voi
käyttää vastaavasti elvytetyn hiekan jäähdyttimenä ja pölynpoistajana. Leijupetiseulassa saadaan
hiekkarakeet hyvin erottumaan toisistaan, tehokkaan fluidisoinnin ansiosta. Tällöin pöly saadaan
 hyvin poistettua ja hehkutushäviöt pienennettyä. Kuvatulla laitteistolla saavutetaan sideainesäästöä,
parempaa kaasun läpäisevyyttä ja vähemmän muottieroosiota.

OY DIACO AB     Puh. 09-682 1544   Fax  09-682 1778   www.diaco.fi   diaco@diaco.fi
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maailmalta

Poimintoja
Giesserei-lehdestä
22. jakso

 Paavo Tennilä

Suurpainevesi puhdistaa jälleen

Giesserei-lehden 7/2003 kuukauden kuva esitti ”joustavaa
suurpaine-vesisuihkuteknologiaa puhdistusta ja purseiden
poistoa varten”, kuva 1.

Monimutkaisten valukappaleiden puhdistus ja purseiden
poisto on vaikeaa.

Uraca-niminen yritys on kehittänyt näitä tehtäviä varten
modulaarisen järjestelmän, johon kuuluu suljettu kammio,
energialähde, suurpainepumppu, robotti, suurpainetyökalut
sekä veden käsittelylaitteisto. Robotti ottaa käsiteltävän
kappaleen ja vie sen kiinteästi asennettujen suurpainetyö-
kalujen eteen. Lisätietoja on saatavissa osoitteesta www.
uraca.de.

Kuva 1. Kuukauden kuva Giesserei-lehden numerossa 7/2003 esitti
taiteilijan näkemystä robottiohjatusta vesisuihkupuhdistuksesta.

Suomentajan huomautus: Puhdistuskammioita, jotka pe-
rustuivat painevesisuihkuun, käytettiin noin puoli vuosi-
sataa sitten suurten valukappaleiden puhdistukseen. Ne
tunnettiin Hydroblast tuotenimellä. Jäteveden käsittelyyn
liittyvät vaikeudet ja tehokkaiden sinkopuhdistuskoneiden
tulo markkinoille aiheuttivat vesisuihkukoneiden häviämi-
sen markkinoilta muutamaksi vuosikymmeneksi. Nyt ne
näyttävät palaavan.
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Jatkuu

Saksan valimoteollisuus voi hyvin

Giesserei-lehden numerossa 7/2003 vertailtiin Saksan ja
muiden vahvojen valimomaiden valutuotantoja vuosien 1998
ja 2002 välillä. Rauta- ja teräsvalun tuotannot ovat yleensä
olleet laskusuunnassa neljän viime vuoden aikana, kuva 2.
USA:ssa laskuprosentti on ollut jopa kaksinumeroinen.
USA:n ja Japanin osalta tarkasteluaika on ollut vain kolme
vuotta. Vain Saksan rauta- ja teräsvalun tuotanto on osoit-
tanut kasvua, joskin nousu on ollut varsin vaatimaton, vain
2,4 %. Metallivalun tuotanto on puolestaan lisääntynyt
kovasti kaikissa vertailuun otetuissa maissa, kuva 3. Italia,
joka oli metallivalussa Saksaa edellä jo 1998, on kasvattanut
etumatkaansa peräti 17,8 %:n kasvulla neljän viime vuoden
aikana. Vertailun vuoksi todettakoon, että Suomessa rauta-
ja teräsvalun tuotanto väheni vuosien 1998 ja 2003 välillä 8,2
% ja metallivalun tuotanto 7,6 %.

Hajuhaittojen vähentäminen
cold-box-menetelmässä

Tohtori Erhard Beck Hüttenes-Albertukselta oli kirjoittanut
viisisivuisen artikkelin otsikkoaiheesta Giesserei-lehden
numeroon 7/2003. Artikkeliperustui esitelmään, jonka Beck
piti GIFA 2003:n yhteydessä järjestetyssä HA Symposiumis-
sa. Seuraavassa on lyhennelmä artikkelista.

Valimojen emissioita vähennetään

Valimot ovat tähän saakka kiinnittäneet huomiota pääasias-
sa terveydelle haitallisiin ainepäästöihin. Valimot sijaitsevat
monesti lähellä asuntoalueita. Yleinen valveutuneisuus
ympäristökysymyksissä on aiheuttanut sen, että valimojen
naapurit ovat ryhtyneet vaatimaan myös melu- ja hajuhait-
tojen vähentämistä. Hajujen vähentämiseen on kaksi mah-
dollisuutta.

Ensimmäiseen torjuntatapaan on kuulunut biosuodatti-
mien tai jälkipolton käyttö. Näiden haittana ovat kuitenkin
olleet kalliit kustannukset sekä osittain riittämätön teho.
Viimeisen kolmen vuoden aikana on tutkittu uutterasti toista
tapaa. On kehitetty sideainejärjestelmiä, joiden hajuhaitat
ovat vähäisiä.

Uudet cold-box sideaineiden sukupolvet
rautavalimossa

Perinteiset cold-box sideaineet ovat sisältäneet liuotteina
aromaattisia hiilivetyjä. Ne ovat aiheuttaneet huomattavia ha-
juemissioita, kuva 4. Siirtymällä käyttämään metyyliesteripoh-
jaisia liuotteita aromaattisten hiilivetyjen sijaan on kyetty vä-
hentämään huomattavasti terveydelle haitallisten BTX-pääs-
töjen (Bentseeni, Tolueeni, Xyleeni) määriä. Sen sijaan ha-
juhaitat eivät ole oleellisesti pienentyneet. Viime aikoina on
ryhdytty korvaamaan metyyliesteripohjaisia liuotteita pii-
happoestereihin perustuvilla liuotteilla. Näitä yhdisteitä on
käytetty tarkkuusvalussa jo vuosia. Ne muuttuvat kuumen-
nettaessa amorfiseksi piihapoksi.

Kuva 3. Metallivalun tuotannon muutokset eräissä johtavissa valimomais-
sa vuodeta 1998 vuoteen 2002. USA:n ja Japanin osalta vain 2001 asti.

Kuva 2. Rauta- ja teräsvalun tuotannon muutokset eräissä johtavissa
valimomaissa vuodesta 1998 vuoteen 2002. USA:n ja Japanin osalta vain
2001 asti.

Kuva 4. Hajuemissioiden määrä 1. ja 4. sukupolven cold-box sideaineilla
IfG:n menetelmällä mitattuna.
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Hiekan laajentumisesta aiheutuneiden vikojen torjumiseksi
rautavalussa on cold-box-sideaineiden lisäaineena käytetty
cold-box-hartseilla impregnoitua puujauhoa. Kuvan 5 ensim-
mäinen pylväs esittää hajuemissioiden määriä perinteisellä
sideaineella ja lisäaineella. Toinen pylväs esittää neljännen
sukupolven sideainetta perinteisellä lisäaineella. Hajuemis-
sioiden määrä on vähentynyt vain vähän. Kolmas pylväs
esittää neljännen sukupolven sideainetta ilman lisäainetta.
Hajuemissioiden määrä on romahtanut. Kuvan 6 toinen pyl-
väs kuvaa edistystä, joka on saavutettu korvaamalla tavan-
omainen lisäaine epäorgaanisella lisäaineella. Taulukkoon 1
on koottu cold-box sideaineiden koostumuksen tärkeimmät
muutokset viime vuosina. Georg Fischerin Mettmanin rauta-
valimossa on käytetty 4. sukupolven cold-box-sideainetta jo
yli vuoden. Sillä ei ole havaittu olevan haitallista vaikutusta
bentoniittihiekkojen ominaisuuksiin hiekkajärjestelmässä.

Taulukko 1. Cold-box sideaineiden kehitysvaiheita

1. Sukupolvi. Aromaattisen liuoteaineen korvaaminen rapsiöljy-
metyyliesterillä ja siten haitallisten emissioiden (BTX) vähentäminen
keernanvalmistuksessa ja valun jälkeen.

2. Sukupolvi. Modifioidun rasvahappo-metyyliesterin käyttöön otto
tarkoituksella vähentää savun muodostusta keernojen kuivauksessa ja
valun jälkeen verrattuna 1. sukupolven sideaineisiin.

3. Sukupolvi. Vapaan fenolin pitoisuuden vähentäminen hartsikompo-
nentissa tarkoituksella parantaa jätehiekan kaatopaikkakelpoisuutta ja
vähentää edelleen haitallisia emissioita.

4. Sukupolvi. Silikaattiperusteisten liuoteaineiden käyttöön otto
tarkoituksella vähentää hajuemissioita, savun muodostusta ja
kondensaatiota valun jälkeen.

Kokemuksia metallivalimosta

Eräässä metallivalimossa, joka valaa hiekkaan, käytettiin cold-
box-sideaineen liuotteena rasvahappometyyliesteriä. Haju-
haittoja saatiin vähenemään 40 % puhaltamalla poistokaasu-
jen joukkoon entsyymejä. Naapurien valituksia ei kuitenkaan
saatu loppumaan. Vasta sitten, kun siirryttiin toisen sukupol-
ven cold-box-sideaineesta neljännen sukupolven aineeseen
saatiin hajuhaittojen määrä vähentymään 85 %:lla, kuva 7.

Autonkorin osat –
uusi painevalun käyttöalue

Giesserei-lehden numerossa 7/2003 kerrottiin VW-yhtymän
painevalimosta Baunatal’issa Kasselin alueella. Valimo kuu-
luu Euroopan suurimpiin painevalimoihin. Valimossa työsken-
telee 950 henkilöä tuotannon ollessa vähän alle 80 000 tonnia
alumiinivalua ja 8 000 tonnia magnesiumvalua vuodessa.
Vuonna 2002 toimitettiin VW-yhtymälle 2,4 miljoonaa vaih-
teisto- ja kytkinkoteloa sekä yli puoli miljoonaa sylinteri/
kampikammiolohkoa. Uusinta tuoteryhmää edustavat auton-
korin osat. Sulatto käsittelee jopa 300 tonnia alumiinia päiväs-

Kuva 5. Orgaanisen lisäaineen vaikutus hajuemissioihin 1. ja 4. sukupol-
ven cold-box sideaineilla IfG:n menetelmällä mitattuna.

Kuva 6, Uuden epäorgaanisen lisäaineen vaikutus hajuemissioihin 1. ja 4.
sukupolven cold-box sideaineilla IfG:n menetelmällä mitattuna.

Kuva 7. Poistokaasujen käsittelyn vaikutus hajuemissioihin 2. ja 4. suku-
polven cold-box-sideaineilla IfG:n menetelmällä mitattuna valimossa, joka
valaa alumiinivalua hiekkaan.
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Jatkuu

sä. Sulatossa on 9 pienjakso-induktiouunia, 5 pyörivää rum-
pu-uunia ja 4 kuumanapitouunia. Kylmäkammio-painevalu-
koneita on 40.

Vuonna 2001 otettiin käyttöön teknologiakeskus. Siellä
toimii mm. Vacural-painevalukone, jonka sulkuvoima on 4,1
MN. Sen on toimittanut Müller-Weingarten. Teknologiakes-
kuksen toimintoihin kuuluvat materiaalien kehittäminen, si-
mulointi sekä laaduntarkastus, mm. metallografia, 3D-mitta-
us sekä tietokonetomografia.

Valimojen kansainvälisessä kilpailussa eroja ei paljonkaan
synny raaka-aineiden hinnoista. Sen sijaan suuret erot val-
litsevat henkilökustannuksissa. Saksassa työntekijän kus-

Kuva 8.  Phaeton-mallin oven sisäosan painevalumuotti on tähän saakka
suurin VW-yhtymän Baunatal’in painevalimossa.

Kuva 9. Yhdellä muotilla valetut kaksi Phaeton Lang-mallin korin B-pilaria
VW-yhtymän Baunatal’in painevalimossa.

tannus on 65 000 euroa vuodessa. Sen sijaan Slovakiassa
työntekijän vuosikustannus on 10 000 euroa. Saksassa kil-
pailukyky on saavutettava tuottavuudella. Päätuotteiden,
vaihteisto- ja kytkinkotelojen alueella yksi työntekijä hoitaa
kahta konetta. Lisäksi automaatio ja korkea koulutustaso ovat
tarpeellisia. Noin 80 % valimon työntekijöistä on suorittanut
valimomekaanikon tutkinnon. Muutaman vuoden kuluessa
pyritään sataan prosenttiin.

Viimeisimpiä esimerkkejä autonrakentajien kanssa yhteis-
toiminnassa kehitetyistä tuotteista ovat Phaeton-mallien
ovien sisäosat, kuva 8 ja keskipilarit eli B-pilarit, kuva 9. Audi
A8:n vesilaatikot taas ovat hyvä esimerkki rakenneosien
lukumäärän vähentämisestä tuotekehityksen avulla. Nykyi-
sin yksiosaisina valettavat laatikot pantiin aikaisemmin ko-
koon seitsemästä eri osasta. Kevyiden osien käyttö tulee
edelleen kasvamaan autoissa. Vuonna 1987 oli henkilöautossa
keskimäärin 32 kg alumiiniosia, vuonna 1998 jo 85 kg. Ennus-
te vuodelle 2008 on 130 kg.

Arkojen metallipintojen
puhdistusmenetelmä

Giesserei-lehden numerossa 8/2003 kerrottiin arkojen metal-
lipintojen puhdistusmenetelmästä, jonka nimi on Ice-Blast,
jääpuhallus tai märkäjääpuhallus. Sen sovelluksia on kehit-
tänyt USA:ssa Universal Ice Blast Inc, joka on hankkinut
Saksasta yhteistyökumppanikseen PILLER Entgrattechnik-
nimisen yrityksen. PILLER-yhtiö on tähän mennessä kehit-
tänyt suurpaineisella vesisuihkulla toimivia jäysteenpoisto-
laitteita, joista kerrottiin Valimoviestin 1/2003 Giesserei-poi-
minnoissa. Jääpuhallus on ensisijaisesti arkojen metallipin-
tojen puhdistusmenetelmä, mutta sitä voidaan käyttää myös
jäysteen poistoon.

Jääpuhallus eli märkäjääpuhallus on samantapainen me-
netelmä kuin hiilihapporakeita käyttävä kuivajäämenetelmä,
josta kerrottiin Valimoviestien 2/2002 ja 2/1999 Giesserei-
poiminnoissa. Jääpuhallusmenetelmässä käytetään hiilihap-
porakeiden sijasta tavallisesta vesijohtovedestä jäädytettä-
viä rakeita. Liuotteita ei tarvitse lisätä jäädytettävään veteen.
Jäärakeet singotaan 7-12 baarin paineilmalla puhdistettavaan
pintaan.

Rakeet muuttavat muotoaan ja sulavat. Iskuenergian
vaikutuksesta puhdistettavaan pintaan voi kohdistua jopa
300 baarin paine. Lika, rasva ja metallilastut poistuvat pinnasta
täydellisesti. Puhdistus ei hio pintaa. Vesijohtovedestä jää-
dytettävät rakeet ovat halvempia kuin hiilihapporakeet.

Ice-Blast-prototyyppilaite on toimitettu USA:ssa Ford
Motor Companylle vaihdelaatikon hammaspyörien puhdis-
tamista varten.

Induktiouunien
vuorausten valvonta tehostuu

Frank Donsbach ja Wilfried Schmitz Otto Junker GmbH:sta
ja Henrik Hoff Lios Technology GmbH:sta kirjoittivat Gies-
serei-lehden numeroon 8/2003 artikkelin uudesta optisesta
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induktiouunien vuorauksen valvontajärjestelmästä. Uutuus
oli esillä GIFA 2003:ssa ja siitä oli mainintamyös Valimovies-
tin numerossa 3/2003.

Induktiouuneissa on melko ohut keraaminen vuoraus
vesijäähdytteisen kuparikelan ja sulan metallin välillä. Vuo-
rauksen paksuus on vain 10-15 mm ja se ohenee käytön ai-
kana. Kelan eristekerros kestää noin 200 oC lämpötilan. Yli-
kuumeneminen johtaa kelan vaurioitumiseen. Vuorauksen
kunnon valvontaan on kehitetty erilaisia järjestelmiä. Yleisin
niistä on maadoitusvalvonta. Siinä induktiokelaan johdetaan
tasavirta tai vaihtovirta, jonka jaksoluku on melko matala ja
mitataan maajohtimeen tuleva virta.

Sula metalli on yhdistettynä antennilla upokkaan pohjaan.
Maadoitusvalvonta ei kuitenkaan paikanna vikoja ja se saat-
taa reagoida liian hitaasti. Viat voidaan paikantaa sijoittamal-
la vuoraukseen kamman muotoisia sensorimattoja. Niiden
avulla voidaan mitata keraamisen vuorauksen sähkövastuk-
sia. Sähkövastuksen riippuessa lämpötilasta voidaan saada
tietoja vuorauksen lämpötiloista.

Nyt on esitelty uusi valvontapa, jonka nimeksi on annettu
OCP, Optical Coil Protection. Siinä käytetään valokaapelia,
kuva  10. Valokaapeliin johdetaan laservaloa. Laservalo tun-
keutuu vuoraukseen, joka puolestaan lähettää takaisin ns.
RAMAN-viivoista koostuvan spektrin. Näiden viivojen in-
tensiteetti vastaa vuorauksen lämpötilaa. Uunin ohjausjär-
jestelmään liitetään näyttö, joka osoittaa esim. 8 tonnin uu-
nin poikkileikkauksista 60 pisteen lämpötilan ympyränmuo-
toisella ”kuumekäyrällä”. Järjestelmä toimii vuorauksen tyy-
pistä riippumatta. Mittauksen tarkkuus on +/- 5 oC. Järjestel-
mää ei tarvitse uusia vuorausten vaihtojen yhteydessä.  Me-
netelmää voidaan käyttää sekä upokas- että kouruinduktio-
uuneissa.

Tehokasta hiontaa

Giesserei-lehden numerossa 8/2003 oli pikku-uutinen tehok-
kaista hiomalaikoista nimeltään Magic Disc, kuva 11. Niiden
valmistaja on Otto Suhner GmbH, 79713, Säckingen. Laikat
soveltuvat sekä nopeaan aineen poistoon että viimeistely-
hiontaan.  Niiden kestävyys on tavanomaisia hiomalaikkoja
parempi. Laikkojen pyöristetyt reunat estävät naarmujen muo-
dostumista. Paine hiottavaa pintaa vasten voidaan pitää
pienenä, joten työkappaleen kuumeneminen on vähäistä.
Uudet laikat ovat osoittautuneet erityisen edullisiksi ruos-
tumattomien terästen ja kovahitsien käsittelyssä. Ruostumat-
tomien turbiininsiipien hionnassa ovat käsittelyajat pudon-
neet neljännekseen tavanomaisiin A24-laikkoihin verrattu-
na.

Tuulivoimalat lisääntyvät vauhdilla

Giesserei-lehden numerossa 9/2003 esitettiin tilastoja tuuli-
voimaloiden tehojen ja lukumäärien kasvusta viime vuosina,
kuvat 12 ja 13. Saksassa pystytettyjen tuulivoimaloiden kes-
kimääräinen teho oli 170 kW vuonna 1991. Vuonna 2002
vastaava teho oli jo 1370 kW. Voimalan tornin pään osien
kokonaismassasta on 30-50 % valuosia. Kuvassa 14 on esi-
merkki  vaihteistokotelosta 600 kW:n voimalaa varten. Vaih-
teiston kokonaismassa on 14 tonnia. Valetun kotelon massa
on 7 tonnia. Koteloon kiinnittyvät sekä voimalan roottorin
akseli että generaattori.

Kuva 10. Induktiouuni, jossa on vuorauksen OCP-valvontajärjestelmä.

Kuva 11. ”Magic Disc”-hiomalaikkoja.

Kuva 12. Saksaan vuosina 1995-2002 pystytettyjen tuulivoimaloiden
keskimääräiset tehot.

Kuva 13. Maailmaan vuosina 1996-2002 pystytettyjen tuulivoimaloiden
lukumäärät.
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Teräsvalua täysmuottikaavauksella

Giesserei-lehden numerossa 9/2003 Jens Wiesenmüller Gus-
stahl Lienen GmbH:n teräsvalimosta kertoi täysmuottikaava-
uksen mahdollisuuksista.

Menetelmän keksijän, saksalaisen tohtori Wittmoserin
käyttämää nimitystä Vollformgiessen = täysmuottikaavaus
ei artikkelissa näkynyt. Siinä puhuttiin lost-foam-menetelmäs-
tä.

Lienen’in teräsvalimo on käyttänyt lost-foam-menetelmää
vuodesta 1987 alkaen. Menetelmää on kehitetty yhdessä
Aachenin ja Freibergin valimoinstituuttien kanssa myös EU:n
avustuksella. Valimon vuosituotanto on 1300 tonnia ja siitä
valmistetaan noin 40 % lost-foam-menetelmällä. Lost-foam-
valujen massat ovat vaihdelleet alueella 0,2-100 kg ja sarja-
koot 1 000-10 000. Näillä sarjasuuruuksilla on kannattavaa
valmistaa työkalu, johon polystyreenimallit paisutetaan.

Kuva 15 esittää lost-foam-menetelmän valmistusvaiheita.
Menetelmä muistuttaa tarkkuusvalua kuitenkin sillä erotuk-
sella, että vahan sijasta mallipuu kootaan polystyreenimal-
leista eikä mallia poisteta keraamisesta kuoresta ennen va-
lua. Kuvassa 16 on nuorrutusteräksestä G42CrMo4 lost-foam-
menetelmällä valettu pakkauskoneen osa. Aikaisemmin se
valmistettiin  hitsaamalla neljästä osasta.

Kirjoittaja viittaa artikkelissaan amerikkalaiseen tutkimuk-
seen, jonka mukaan lost-foam-menetelmällä valettujen kom-
ponenttien osuus alumiinivalussa nousisi 29 %:iin, rautava-
lussa 15 %:iin ja teräsvalussa 9 %:iin vuoteen 2007 mennes-
sä. Kirjoittaja kehottaa Saksan valimoteollisuutta vastaamaan
haasteeseen.Kuva 15. Lost-foam-valun vaihekaavio.

Kuva 14. 600 kW:n tuulivoimalan vaihteisto. Kokonaismassa 14 t. Valetun
kotelon massa 7 t.

Kuva 16. Vasemmalla neljästä osasta hitsattu ja oikealla lost-foam-
menetelmällä teräksestä G42CrMo4 valettu pakkauskoneen osa. Osan
mitat noin 100x100x100 mm ja massa 3,2 kg.

Jatkuu
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Maailman valimoliiton seminaari

Maailman valimoliitto WFO järjesti GIFA:n yhheydessä
seminaarin, jonka nimi oli WFO Technical Forum. Kukaan
SVY:n edustajista ei tiettävästi osallistunut seminaariin.
Osanottomaksu oli korkea. Esitelmät ovat nyt ilmestyneet
CD:nä. Giesserei-lehden numerossa 9/2003 kerrottiin, että CD
sisältää Technical Forumissa pidetyt esitelmät täydellisinä.
CD maksaa 140 euroa plus alv plus lähetyskulut. CD:tä voi
tiedustella osoitteesta:

VDG Informationszentrum
Postfach 10 51 44
40042 Düsseldorf
Puh. 211 6871 252, Fax –364
E-mail: infozentrum(a)vdg.de

Julkaisuja valimoalalta

Tiivis valimotekniikka

GIFA 2003:n yhteydessä julkaistiin tiivis valimotekniikkakir-
ja Giessereitechnik kompakt. Sen tekijät ovat K. Herfurth, N.
Ketscher ja M. Köhler. Kirjan koko on 20x24 cm. Siinä on 204
sivua ja 241 kuvaa. Kirjan hinta on 39 euroa. Kirjan tekijöistä
Herfurth on professori, Ketscher on VDG:n toimitusjohtaja
evp. ja Köhler on kustannustoimittaja. Kirja antaa valimotek-
niikan mahdollisuuksista viimeisimmät tiedot alan opiskeli-
joiden lisäksi myös konstruktööreille, tuotekehittäjille sekä
materiaaliasiantuntijoille.

Tietopaketti painevalajalle

Giesserei-Verlag GmbH kertoi Giesserei-lehden numerossa 8/
2003 kirjasta, jonka nimi on Druckgiessen für Praktiker. Kirjan
koko on 14,8x21 cm. Siinä on 144 sivua ja 86 kuvaa. Kirjan hinta
on 29 euroa. Kirja käsittelee seuraavia aiheita: painevaluse-
okset, painevalukoneet, muotit, sulatus, laadunvarmistus
sekä työturvallisuus. Kirja on tarkoitettu sekä opiskelijoille
että painevalimoissa työskenteleville.

Molempia edellä mainittuja kirjoja voi tiedustella
osoitteesta:

Giesserei-Verlag GmbH
Postfach 102532
D-40016 Düsseldorf
Puh. +49 211 6707 558
Fax. + 49 211 6707 547

Kuva 17. Uusi tiivis valimotekniikan perusteos.
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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
Puh. +358  20  484 146
Fax +358  20  484  4233
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1990-luvulla PC-pohjaiset CAD/CAM -ohjelmat ovat tuoneet
NC-tekniikan jokaisen yrityksen ulottuville myös verrattain
vaativassa työstössä (valumallit, muoviteollisuuden käyttä-
mät muotit, tyylihuonekalut).

Tällöin hyödynnetään suunnittelijan laatimaa tuotteen 2-
tai 3-ulotteista mallia luotaessa työstökoneen työstöratoja
CAM -ohjelman avulla. Jo tarjouspyyntövaiheessa toimite-
taan mallinnusohjelmalla tuotettu 2D tai 3D -geometria säh-
köpostin välityksellä malliverstaalle, mikä helpottaa ja no-
peuttaa tarjouksen laskentaa: malliin tai keernalaatikkoon
tulevien materiaalien määrät on helppo optimoida sekä työs-
töajan määrittelyyn saadaan luotettavuutta suorittamalla
työstön simulointiajo.

Valmistustarkkuudet ja tarkastustyön määrä muuttuvat
oleellisesti siirryttäessä numeerisesti ohjattuun mallinvalmis-
tukseen.

Yrityksissä ollaan siirtymässä kiihtyvällä nopeudella 2 -
dimensionaalisista malleista 3-D malleihin, mikä aiheuttaa
runsaasti koulutustarvetta ko alueella.

Työstökoneiden osalta kehitys on kulkenut kohti yhä
monipuolisempia työstökeskuksia. Ohjelmoitavien toiminto-
jen määrä on lisääntynyt sitä mukaa kuin tietotekniset väli-
neet ovat halventuneet ja ohjelmistot kehittyneet monipuo-
lisemmiksi. Ohjelmistojen monipuolisuus ja helppokäyttöi-
syys mahdollistaa perusteiden verrattain nopean omaksum-
isen- toisaalta ohjelmistojen ammattimainen hyödyntäminen
vaatii perusteiden tuntemuksen lisäksi hyvän harjaantunei-
suuden monipuolisten ominaisuuksien hyödyntämiseksi.

Metalliteollisuus on kulkenut NC-teknologian kärjessä.
Viiden  vapausasteen työstöyksiköitä on ollut markkinoilla
ja käytössä jo usean vuoden ajan. Samaa teknologiaa, mikä
metallien työstössä on antanut hyviä tuloksia, voidaan toki
hyödyntää myös muiden materiaalien työstämisessä. Ohjel-
mat ja koneiden toiminnat vastaavat toisiaan. Työstökonei-
den erot johtuvat pääsääntöisesti materiaalien ominaisuuk-
sista: pehmeillä materiaaleilla työstövoimat jäävät pienemmik-
si, joten koneiden ulottuvuudet ja työstöarvot voivat olla
suuremmat.

Soveltaminen eri toimialoilla

Valuteollisuus

Kaikki sellaiset yritykset, joiden tuotteissa on kolmessa ulot-
tuvuudessa muotoja, tarvitsevat sekä mallinnus- että työs-
töpalveluja.  Toivakan Mallinnus Oy on yhdessä Metso Oyj:n
Rautpohjan valimon kanssa käynnistänyt koulutusprojektin,
jossa koulutetaan mallintajia ja mallien NC –työstöön pys-
tyviä henkilöitä.

Rautpohjan valimon kanssa on suunniteltu valutekniik-
kaan liittyvien yksityiskohtien soveltamista valumallien tuo-
tannossa. Olemme työstäneet malleja 5-akselisesti ja siten
saaneet käytännön tuntumaa siihen problematiikkaan, joka
5-akselisessa työstössä tulee vastaan.

Myös muu valuteollisuus, kuten esim kevytmetallivalimot
ja betonivalimot tarvitsevat tarkkaa ja monipuolista muotin-
työstöä.

Prototyyppi- ja mallikappaleet

Viime vuosina tuotteiden muotoilu on saanut yhä suurem-
man merkityksen. Ei riitä enää se, että tuote täyttää sille ase-
tetut tekniset vaatimukset – tuotteelta odotetaan myös es-
teettisesti hyvää vaikutelmaa. Tällöin mallien tehokas ja nopea
tuottaminen on tarpeen, jotta saadaan konkreettinen käsitys
suunnitellun tuotteen antamasta visuaalisesta vaikutelmas-
ta.

Autoteollisuus onkin panostanut varsin runsaasti malli-
en tehokkaaseen tuotantoon, jotta saadaan nopeasti synty-
mään uusien muotojen valmistuksessa tarvittavat työkalut.

Design-tuotanto

Moniakselista numeerisesti ohjattua työstöä sovelletaan
taideteosten yksittäis- ja sarjatuotannossa.  Työstöratojen
luomiseksi tarvittava digitaalinen malli saadaan tehtyä joko

Nykyaikainen työstötekniikka
3D-koulutusta ja valumallien tuotantoa
nykyaikaisin menetelmin
Toivakan Mallinnus Oy:ssä

yritysmaailma

Jarmo Kallio
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CAD –ohjelmalla tai digitoimalla mekaanisesti tai laserin avulla
mallikappaleesta.

Saksalainen mallinvalmistus on panostanut aiemmin run-
saasti digitoinlaitteisiin, mutta niiden käyttö on viime vuo-
sina vähentynyt, mikä johtunee mallinnusohjelmien kehitty-
misestä.

Koulutus Toivakan Mallinnus Oy:ssä

Koulutustoiminta alkoi vuoden 2001 lokakuussa, jolloin 12
opiskelijaa aloitti 9 kk:n pituisen mallinnuksen ja mallien
valmistuksen opiskelun.

Opiskelu alkoi mallinnuksen (Mastercam) yksityiskohtai-
sesti ohjatuilla perusharjoituksilla, joiden avulla opittiin luo-
maan 3-ulotteisia ”rautalankoja” ja pintoja. Seuraavaksi siir-
ryttiin luomaan 3-D malleja valukappaleista, joiden piirustuk-
set saatiin  Metso Oyj:n Rautpohjan valimolta.

Opiskelun kolmannessa vaiheessa paneuduttiin CAM –
osuuteen. Työstöratojen luonti aloitettiin yksinkertaisista
profiilien 2-D työstöistä, joista vähitellen siirryttiin 3-akse-
listen pintojen työstämisen kautta 5-akselisesti ohjattuihin
monimuotoisten kappaleiden valmistukseen.

Opetuksen ja tuotannon fyysinen avainresurssi on 5-
akselisesti ohjattava pehmeiden materiaalien työstöön tar-
koitettu työstökeskus, joka mahdollistaa melko suurten kap-
paleiden valmistamisen: X = 3000, Y = 2000 ja Z =800. Maksimi
työkappaleen massa on 500 kg ja kovimmat työstettävät
materiaalit alumiiniperustaisia kevytmetalliseoksia.

Edellämainittu tapa kouluttaa mallinvalmistajia on osoit-
taunut tarkoituksenmukaiseksi. Oleellisimmat asiat opetuk-
sessa voisi kiteyttää seuraavasti:

• perusedellytys 3-D mallinnuksessa on kuvantojen ja
konstruktiotasojen hallinta. Tämä taito on hankittava heti
opiskelun alussa yksinkertaisten ohjattujen harjoitusten
ja ohjattujen etätehtävien avulla.

• opiskelijoiden on annettava edetä omaa tahtiaan, mikä
käytännössä tarkoittaa konsultatiivista ohjausta oppimis-
tilanteissa. Opettaja puuttuu tilanteeseen vain mikäli
opiskelija ei pääse eteenpäin muutamasta yrityksestä
huolimatta.

• opiskelijat suorittavat harjoitukset kokonaisuudessaan
alusta loppuun valmiiksi kappaleiksi.  Tällöin aihion val-
mistuksesta ja NC-työstöstä saatava palaute palvelee
heti seuraavassa mallinnusharjoituksessa siten, että kap-
paleista  tulee helpommin ja taloudellisemmin valmistetta-
via.

• on tärkeää, että opiskelijat saavat itse valita harjoitukset
siten, että harjoitustyön  tuotos koetaan merkityksellisek-
si. Vain tätä kautta syntyy halu päästä tiedoissa ja tai-
doissa eteenpäin. Mikäli harjoitustyö koetaan merkityk-
selliseksi, työskentely jatkuu iltaisin kotikoneen ääressä.

Paras myönteinen palaute on asiakkaalle lähetettävä, asiak-
kaan odotukset täyttävä harjoitustyön tulos.

Mallit työstetään 5-akselisella työstökoneella.

KOULUTUS

MALLINNUS

MALLIEN  VALMISTUS

Toivakantie 27 B
41660 TOIVAKKA

Toimitusjohtaja Jarmo Kallio
040 8657 998

3d toivakanmallinnus.fi
www.toivakanmallinnus.fi
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Malliammattilaiset toteuttivat nyt toisen kerran uutta kehit-
tämispyrkimystä, yhteistyötä valun loppukäyttäjien kanssa
kuluvan vuoden marraskuussa Hyvinkäällä. Ensimmäinen
vastaava tilaisuutemme oli kolme vuotta aikaisemmin Vaasas-
sa Wärtsilä Oy:n vieraina, joka vierailu silloin paikalla ollei-
den mielipiteiden mukaan onnistui erinomaisen hyvin ja antoi
intoa vastaavaan yritykseen.

Tilaisuuksien tarkoituksenahan on kehitellä ja ylläpitää yh-
teistyötä, jossa mallijaoston jäsenet ja valun käyttäjät tapaa-
vat toinen toisensa saman pöydän ääressä. Näiden tapaamis-
ten aikana paikalla olevien yritysten henkilöiden avulla voim-
me parantaa ja syventää yhteistä toimituskykyämme parem-
maksi. Pääideana näissä yhteisistunnoissa on enemmänkin
vapaamuotoinen tutustumistilaisuus kuin otsarypyssä istut-
tavat luennot

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

Hyvinkäällä
Perjantaina 7.11.2003 keräännyimme autoinemme Hyvinkään
tehtaan pihaan eri puolilta maatamme. Paikallismoottorina oli
Tarvo Viita-aho Kone Oy:stä, joka oli hoidellut asioita isän-
tätalon puolesta. Koko idean isähän alun perin on Kosken
Raimo Paneliasta, joka oli alustavasti hoidellut yhteydet
Tarvoon ja saanut aikaan tämänkertaisen tapahtuman

Ilmoittautuminen oli tähdätty kello 11 ja erinäisten ”sat-
tumakiertoajelujen” jälkeen saimmekin porukat kasalle oikean
portin läpi. On se vain kätevä väline tuo sähköinen kaulapan-

ta, joka useimpien lonkalla roikkuu kuin reikärauta aikoinaan
lännenmiehillä. Niinpä siihen kutsuhuutoja huudellen eksy-
neetkin osasivat tulla oikealle parkkipaikalle.

Tarvo keräili porukat sisään, jossa ensimmäiseksi testat-
tiin vieraiden kirjoitustaito ja ajantaju, pitihän talon kaavak-
keeseen merkitä myös kellonaika ja päivä.  Jokaisen paikalle
saapuneen piti tässä talossa kirjallisesti ilmoneerata itsensä
Koneelle vieraiksi ja luvan saatuaan sai sen merkiksi vierai-
lijaläpykän rintaansa.

Alkajaisiksi jokainen kertoili nimensä ja yrityksen, jota
paikalla edusti. Näin toimien vieraat saivat yrityksensä nimen
esille ja tottakai merkittäväksi siihen kirjaan, josta mahdolli-
sia alihankkijoita Koneelle poimitaan. Tämä on nähkääs lu-
kijat sitä työtä, joka tuo asiakkaita tulevaisuudessakin yrityk-
selle. Se kun on sitä nykyaikaa, että asiakkaiden eteen täytyy
tulla näytille ja antaa ymmärtää, että on kiinnostunut alansa
kehittämisestä tulevaisuudessakin. Malliväkeä oli paikalla
kaikkiaan 15 urospuolista osallistujaa ja isäntiäkin 7 henki-
löä.

Esittäytymisen jälkeen vieraat johdateltiin kerrosta alem-
maksi lihapatojen ääreen, jossa meitä varten oli varattu yh-
teinen pitkä pöytä. Aikamoinen puheenporina alkoi jo yhtei-
sellä lounaalla, joka jatkui vielä senkin jälkeen kun palailimme
kokouskabinettiin.

Viita-ahon Tarvo oli viritellyt läppärinsä vireeseen ja niin
vieraat saivat ihmetellä yrityksen kansainvälistä valtavuut-
ta. Mainostivat olevansa maailman neljänneksi suurin hissi-
en ja vauhtirappusten valmistaja. Valujakin käyttävät vuo-
dessa yli 6 000 tonnia. Mallien lukumäärästä ei ollut tietoa,
mutta kyllä tuohon tonnimäärään menee jo malli poikineen,
koska kappaleet ovat suhteellisen pieniä kooltaan. Erikoisuu-

Malliväki loppuasiakkaalla
yritysmaailma
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tena voinee mainita, että esitetekstit olivat ensimmäistä ko-
timaista eli suomea. Aika monessa talossahan spennaillaan
sillä, että meidän talossa osataan englantia ja siksi vieraiden-
kin täytyy tihrustaa niitä ”akuankka-kielisiä” esittelyjä.

Isäntätalon esittelyn jälkeen paikalla olevien suukin alkoi
napsata kahvin puutteessa ja isäntien tarjoama kahvi korva-
puustien kera sai kyytiä. Pöydän ääreen  siirryttäessä jatkui
sama porina aiheen ympärillä ja syntyi useampiakin pikkuryh-
miä, joissa yhteen keräytymisen aiheita käsiteltiin.

Päivän asiateemat
Päivän aiheiksi oli kaavailtu: Suunnittelijan toiveet malliveis-
tämöille ja tietysti malliveistämöiden toiveet suunnittelijoil-
le. Sähköisen suunnittelun puolelta käsiteltäviä asioita oli-
vat: Käytettävät järjestelmät, Siirtoprotokollat / modeemit /
ISDN / ADSL ja niiden erilaiset ongelmat kuten yhteensopi-
vuus. Kuvallisen (piirustukset) suunnittelun alueelta käsitel-
tiin postitusta ja faksien käyttöä tilausten ja reklamaatioiden
yhteydessä.

Valmistettavissa malleissa mielipiteen vaihtoa oli suunni-
teltu: Kappaleiden mitoituksista, leikkauksista, piirustusten
kuvannoista ja valun merkinnöistä, jakopinnoista, työstöva-
roista jne. Yhteydenpitokohdassa tarvittavia tietoja ovat totta
kai: Suunnittelijatiedot / vastuunkantaja, mallinvalmistaja ja
valimotiedot ja myöhempi yhteydenpito suunnittelijoiden ja
mallinvalmistajien välillä.

Kuten lukija voi havaita, niin aika paljon oli aiheita suun-
niteltu tilaisuudessa käsiteltäviksi ja osittain aiheet jäivätkin
käsittelemättä, koska niin paljon näytti syntyvän puhetta
ilman esitysrunkoakin. Mutta koska tarkoituksena on yhteis-
työ malliveistämön edustajan ja suunnittelijan välillä, niin
orjallisen ohjelman toteuttamisessa ei ollut mitään mieltä. Ne
ongelmat, jotka nousevat spontaanisti esille ovat kummin-
kin kaikkein tärkeimpiä ja niitähän siellä ratkottiin.

Puheenjohtajamme Ojasen Mikko nousi kiittelemään isän-
tiämme vähän ennen kahta ja hän kiitti isäntiämme tästä toi-
von mukaan tulevaisuudessakin jatkuvan yhteistyön ensim-
mäisestä tapahtumasta.

Tehdasvierailulla
Kello 14.00 lähdettiin tehdaskierrokselle Hämeenlinnaan,
jossa Koneella on oma kokoonpanotehdas. Syynä Hämeen-
linnaan lähdölle oli juuri siellä nähtävät valuosat, joita vie-
raat innokkaina mällistelivätkin. Useammankin mallinvalmis-
tajan kuuli lausahtelevan: ”Tuossa on juuri se kappale, jota…

Vajaan tunnin verran kiersimme porukalla siistissä ja ny-
kyaikaisessa tehtaassa ja sielläkin löytyi runsaasti yhteistä
puhuttavaa suunnittelijoiden ja vieraiden välillä.

Vierailupäivään päättyessä kokoonnuimme Koneen mai-
nosplakaatin eteen yhteiskuvaan, joka nyt on tässä lehdes-
sä katsottavana. Tosin muutamaa vieraista ei saata kuvasta
löytää, koska kiireisimpien vieraiden aikatauluun käynti
Hämeenlinnassa ei sopinut.

Uskon tämänkaltaisten tapaamisten vievän alamme kehi-
tystä eteenpäin ja uskallan kehottaakin niitäkin taloja, joihin
alustavasti aikaisemmin otimme yhteyttä, josko vastaava
tilaisuus heilläkin voitaisiin järjestää. Onhan se tietysti totta,
että kustannuksiakin tulee, kun tapana on ollut, että isäntä-
talo tarjoaa lounaan vierailleen, mutta uskon senkin kustan-
nuksen olevan  takaisin tettavissa, jos tilaisuuden annista on
yksikin kohta parantamassa tulevaa toimintaa.
Tapaamisiin loppukäyttäjät.

Mallilehtori
Hervannasta

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

MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

CAD/CAM SUUNNITTELUA

TYÖSTÄMME SEURAAVAT MATERIAALIT:
� PUU

� METALLI
� MUOVIT
� BLOCKIT



32 VALIMOVIESTI  4 • 2003

Valuatlas on valimoalaa ja asiakkaita palveleva internet-sivus-
tokokonaisuus. Valuatlakseen rekisteröityminen on ollut
mahdollista parin kuukauden ajan. Tällä hetkellä (13.11.2003)
rekisteröityneitä käyttäjiä on 82 henkilöä. Joten vielä moni
tämän lehden lukijoista ei tiedä mitä Valuatlaksesta löytyy.
Käykääpä muutkin tutustumassa ja rekisteröitymässä, se on
ilmaista.

Tietopankit

Valimoiden, malliveistämöiden ja valimoiden toimittajien tie-
topankkeihin kerätään koko ajan lisää yrityksiä. Toimittajille
lähetettiin lokakuussa tietojenkeräyslomake ja niille Valtar-
jäsenvalimoille jotka eivät vielä Valuatlaksessa ole lähetettiin
uusi lomake. Valtar-jäsenvalimot saavat tietonsa Valuatlak-
seen ilmaiseksi ja muut yritykset saavat ensi vuoden puoleen
hintaan eli 50•, jos antavat tietonsa tänä vuonna.

Jos joku ei ole tietojenkeräyslomaketta saanut ja haluaisi
yrityksensä tiedot Valuatlakseen, lomakkeet löytyvät Valu-
atlaksesta kohdasta esittelyt, josta ne voi kopioida omalle
koneelleen ja lähettää Valimoinstituuttiin.

Oppi- ja tietomateriaalit

Valuatlaksessa on seuraavat oppimateriaalit:

– Valimotekniikan perusteet (sisältää 600 sivua tekstiä, 60
taulukkoa, 1 tunti videoita ja animaatioita, 500 kuvaa, 800
sanan ja 200 kuvan sanaston)
– Sulatus- ja valutekniikka (450 sivua tekstiä ja taulukoita,
55 minuuttia videoita, 300 kuvaa)
– Muotin valmistus (300 sivua, 30 animaatiota tai videota,
6 harjoitustehtävää)
– Valumallin valmistus (7 osaa + sanasto, n. 210 A4 sivua)
– Kertamuottitekniikat (350 sivua tekstiä, 15 taulukkoa, 50
minuuttia videoita, 275 kuvaa)

Demot oppimateriaaleista löytyvät ValuAtlaksesta.

Valimotekniikan perusteet

Valimotekniikan perusteet on laaja kaikille ilmainen oppima-
teriaali, jonka saa käyttöönsä rekisteröitymällä Valuatlakseen.
Se on perustietopaketti valimotekniikasta. Sitä käytetään
korkeakouluissa, ammattikorkeakouluissa ja ammattioppilai-
toksissa. Se sopii myös itseopiskeluun ja tiedonhakuun.

ValuAtlas

Sulatus– ja valutekniikka

Sulatus- ja valutekniikka-oppimateriaalissa perehdytään
syvällisesti raudan ja teräksen sulatustekniikkaan. Materiaa-
lissa käsitellään laajasti myös mm. metallurgiaa, sulaton työ-
suojelua, ympäristönäkökohtia, sulaton laitteistoja sekä
sulatuksessa tapahtuneiden virheiden aiheuttamia tyypilli-
siä valuvikoja.

Materiaali sisältää runsaasti tekstiä, kuvia ja videoita.

Oppimateriaalia hyödynnetään TTY/Valimoinstituutin amma-
tillisiin tutkintoihin tähtäävässä koulutuksessa. Mutta ma-
teriaali soveltuu hyvin myös itseopiskeluun sekä aineistoksi
uusien työntekijöiden työhön perehdyttämisessä.

Sulatus- ja valutekniikka-oppimateriaali on laadittu TTY/
Valimoinstituutin ESR-rahoitteisessa projektissa ‘Tutkinnot
teollisuuden tavoitettaviksi’. Mukana työssä ovat olleet
Valimoinstituutin lisäksi TKK Valimotekniikan laboratorio.
Videot sekä valokuvat on kuvattu seuraavissa valimoissa:
Metso Lokomo Steels Oy, Componenta Pori Oy , Componen-
ta Karkkila Oy sekä Peiron Oy Kangasalan valimo.

Muotin valmistus

Muotin valmistus oppimateriaali käsittelee paine- ja ruisku-
valumuotin valmistusta. Se on perustietopaketti kaikille

www.valuatlas.net
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muottitekniikasta kiinnostuneille. Materiaalissa käydään
tarkasti läpi muotin osat, valmistusmateriaalit, muotin suun-
nittelu ja valmistusmenetelmät.

Lisäksi mukana on sanasto ja kuusi harjoitusta.
Materiaali sisältää tekstiä, paljon kuvia sekä animaatioita

ja n. 30 videota. Videoilla esitetään mm. laserskannausta,
valmistusmenetelmiä sekä muotin osia ja niiden toimintaa.

Oppimateriaalia käytetään mm. TTY:n Tuotantotekniikan
laitoksen opintojaksolla ’Muottitekniikan perusteet’. Mate-
riaali sopii myös itseopiskeluun ja työhönperehdyttä-
misaineistoksi uusille työntekijöille.

Muotin valmistus-oppimateriaali on laadittu TTY/Valimo-
instituutin ESR-rahoitteisessa projektissa ‘Tutkinnot teol-
lisuuden tavoitettaviksi’. Mukana työssä ovat olleet Valimo-
instituutin lisäksi TTY/Tuotantotekniikan laitos, Tampereen
ammattioppilaitos, Sabriscan Oy, Plastone Oy ja Abloy Oy.
Esiteaineistoa ja muuta materiaalia ovat lisäksi luovuttaneet
Trader Ingman Oy, Stén Oy ja Uddeholm Oy.

Valumallin valmistus

Valumallin valmistus on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston
(ESR) rahoittamassa Tutkinnot teollisuuden tavoitettaviksi
-hankkeessa (vv. 2000-2003), jota koordinoi TTY, Valimoins-
tituutti.

Oppimateriaali pohjautuu suurimmalta osalta Lehtori Kari
Pohjalaisen kirjaan Valumallin valmistus (Tampereen ammat-
tioppilaitos, Hervanta 1997).

Materiaalissa tutustutaan yksityiskohtaisesti valumalli-
en materiaaleihin, valmistamiseen eri menetelmillä sekä val-
mistamisessa tarvittaviin työkaluihin. Lisäksi oppimateriaa-
lissa käsitellään uudet mallinvalmistustekniikat.

Kertamuottitekniikat

Kertamuottitekniikat-oppimateriaali käsittelee kertamuottien
ja keernojen valmistustekniikoita. Materiaalissa syvenne-
tään valimotekniikan perusteiden yleistietoutta. Oppimate-
riaalissa kertamuotit on jaettu hiekka-, keraamisiin ja kipsi-
muotteihin. Materiaalissa painotetaan hiekkamuottien val-
mistamista, niiden valmistamisessa käytettäviä raaka-ainei-
ta sekä hiekkojen kierrätystä ja hiekkaprosessin seurantaa.
Erityisesti on keskitetty Suomalaisen valimoteollisuuden
käyttämiin menetelmiin. Materiaalissa on esitelty myös
suomalaisten valimoiden käyttämät kertamuottien ja keerno-
jen valmistusmenetelmät sekä lista suomalaisista valimois-
ta.

Materiaali sisältää runsaasti tekstiä, kuvia ja videoita.

Jatkuu
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Oppimateriaalia hyödynnetään TTY/Valimoinstituutin am-
matillisiin tutkintoihin tähtäävässä koulutuksessa. Mutta ma-
teriaali soveltuu hyvin myös itseopiskeluun sekä aineistoksi
uusien työntekijöiden työhönperehdyttämisessä.

Kertamuottitekniikat-oppimateriaali on laadittu TTY/Va-
limoinstituutin ESR-rahoitteisessa projektissa ‘Tutkinnot
teollisuuden tavoitettaviksi’. Mukana työssä ovat olleet Va-
limoinstituutin lisäksi TKK Valimotekniikan laboratorio. Vi-
deot sekä valokuvat on kuvattu seuraavissa valimoissa:
Componenta Pietarsaari Oy, Componenta Karkkila Oy, Al-
teams Oy Loppi sekä Peiron Oy Kangasalan valimo.

Oppimateriaalien sisältö

Valimotekniikan perusteet
Johdanto
Toimialakuvaus
Valumenetelmät
Valumateriaalit
Valutuotteen suunnittelu
Valukomponentin hankinta

Muotin valmistus
Muotin osat
Valmistusmateriaalit
Muotin suunnittelu
Valmistusmenetelmät

Kertamuottitekniikat
Johdanto
Hiekkamuotit
Keraamimuotit
Kipsimuotit
Keernanvalmistus

Sulatus- ja valutekniikka
Sulatto valimoprosessin osana
Metallurgian perusteita
Rautametallien sulatuksen raaka- ja apuaineet
Rautametallien sulametallurgia
Sulaton laitteistot
Sulaperäiset valuviat
Sulaton työsuojelu
Sulaton päästöt ympäristön- ja työsuojelun näkökulmasta

Valumallin valmistus
Mallien materiaalit
Perinteinen valmistus
Valujärjestelmä
CAD/CAM
Tarkkuusvalu
Rapid Prototyping
Täysmuottikaavaus

Hinnat CD-versiona
Valimotekniikan perusteet 50 e
Muotin valmistus 70 e
Kertamuottitekniikat 70 e
Sulatus- ja valutekniikka 80 e
Valumallin valmistus 50 e

Opiskelijahinnat löydät ValuAtlaksesta

Muita oppi- ja tietomateriaaleja

Lisäksi on saatavana CD-versiona oppimateriaalit Metalli-
en kestomuottivalu 1.0 sekä Valimotekniikka 1 ja 2.

Metallien kestomuottivalu (75 e)

Metallien kestomuottivalu 1.0 on itsenäiseen opiskeluun
suunniteltu CD-ROM -muotoinen tietopaketti. CD:llä esite-
tään valajan työssään tarvitsemat tiedot havainnollisella,
valmiiksi jäsennellyllä ja helposti päivitettävällä tavalla.

Tietopaketti jakaantuu kuuteen osaan, joita voi lähestyä
tietokirjamaiseen tapaan teorian kautta tai ongelmalähtöisesti
yritysesimerkkien (Case) ja tehtävien kautta. Tehtävät on
laadittu mahdollisimman tarkoiksi kopioiksi valajan työym-
päristöstä. Teoria esitetään kolmella, astetta yksityiskohtai-
semmaksi muuttuvalla tasolla. Asian esittämisessä hyödyn-
netään kuvasarjoja, animaatiota ja videota aina, kun se on
katsottu tarpeelliseksi.

Valimotekniikka 1 ja 2 (70 e)

Valimotekniikka 1 ja 2 kirjojen painos on ollut jo useamman
vuoden ajan lopussa. Teokset ovat kuitenkin yhä käytössä
sekä teollisuudessa että oppilaitoksissa. Kirjojen saatavuutta
on tiedusteltu niin usein, että laadimme niistä CD-ROM
muodossa luettavan version.

Molemmat kirjat on taitettu yhdelle CD-ROM:lle ja ne ovat
luettavissa tavallisella PC:llä. Kirjojen lukuohjelmana on
indeksihaullinen Adobe Acrobat Reader. Kirjat on taitettu
Adobe Acrobat PDF -muotoon 17 eri tiedostoksi kirjan luku-
jen mukaisesti. Tarvittava lukuohjelma on mukana CD:llä.

Tietokoneen näytölle ei ole sovitettu koko kirjan sivua.
Kerrallaan on luettavissa keskimäärin 62 % alkuperäisestä
sivusta. CD -versiossa on nelisensataa sivua enemmän kuin
alkuperäisissä teoksissa. Sivuja on mahdollista tulostaa
paperille, siten, että kaksi tietokoneen näyttöä muodostaa
yhden tulostettavan sivun.

Merkittävä ero kirjojen ja CD -teoksen välillä on myös
sanahakutoiminto. Mitä tahansa kirjojen tekstissä esiintyvää
sanaa voi nopeasti hakea.

Valuatlas hinnasto

Valuatlaksen hinnasto julkaistiin lokakuussa. Maksullista
Valuatlaksessa ovat siis oppimateriaalit Valimotekniikan
perusteita lukuun ottamatta, CastFind (joka on Valuvelhon
laajennettu materiaalitiedot sisältävä versio), CastWord
(viisikielinen valimosanakirja valmistunee vuoden vaihtees-
sa) ja Suunnittele valukappale ja Valukappaleen valmistus
osioiden oppimateriaaleihin vievät linkit.
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Yritys/yksikkö:
> 250 työntekijää (50 käyttäjää)
20-249 työntekijää (25 käyttäjää)
< 20 työntekijää (4 käyttäjää)
Oppilaitokset (4 käyttäjää)
Yksityishenkilöt, opiskelijat(1 käyttäjä)

Mainoksen hinta per 1 kuukausi
Pelkät yritystiedot tietokantaan
(Valtar-jäsenvalimot 0 e)

Laaja:
500 e
250 e
125 e
125 e
25 e

100 e
100 e

Kaikki oppi / tietomateriaalit:
1 000 e
 500 e
250 e

500 e + 50 e /ryhmä
30 e / 6 kk, 50e / 12 kk

Valuatlas käyttäjät, vuosihinta 1.1.2004 alkaen

Laaja = CastWord, CastFind, yritystiedot tietokantaan, täy-
delliset versiot Suunnittele valukappale ja Valukappaleen
valmistus tietopaketeista

VALTAR jäsenyritysalennus on -20% Laaja –hinnasta (voi-
massa 1.1.04 alkaen).

Vuoden 2004 jäsenmaksu on ennen 31.12.2003 jäseniksi
liittyneille –50% listahinnasta.

Global Partner – Local Commitment

www.alteams.com www.stilexo.se www.valutyo.com

Hintaesimerkki:

Yritys (20 – 249) työntekijää, max. 25 käyttäjää) liittyy Valu-
atlaksen jäseneksi ennen vuoden loppua ja ottaa käyttöönsä
laajan paketin sekä kaikki oppi/tietomateriaalit.

Hinta vuodelle 2004: (250 e - 50%) + 500 e = 625 e

Sama yritys liittyy Valuatlaksen jäseneksi ensi vuonna ja ottaa
käyttöönsä laajan paketin sekä kaikki oppi/tietomateriaalit.

Hinta vuodelle 2004: 250 e + 500 e = 750 e

Anu Pettersson, Petri Olanterä ja Seija Meskanen
ValuAtlas-projekti
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Torstai 9.10.
Mallijaoston ja samalla SVY:n vuosikokousta vietimme nau-
tiskellen kuluvana vuonna 2003 Raahessa. Suurehkosta etäi-
syydestä täältä maalikylistä nähtynä vietimme vuosikokous-
ta nyt puolitoistapäiväisenä, tai melkein kaksipäiväisenä tai
…

Torstaiaamuna 9.10.2003 aamusta keräännyimme Hurmeen
Laurin kanssa Tampereen kuuluisalle asemalla ja ilman ob-
ligatorista ”Mansen paparia”  Semaforissa, viskouduimme
Helsingin suunnasta tulleeseen rautahepoon eli kansankie-
lellä junaan ja lähdimme kolkuttelemaan kohden Raahea.
Junasta tunnistimme puolivaunullisen tuttuja valimoammat-
tilaisia, kärjessä tiätty proffamme Orkkaan Jussi, jotka olivat
matkalla samaan kohteeseen kuin mekin. Lapuan asemalta
joukkoomme liittyi Lapuan voimakaksikko yhden rouvan kera,
joten porukan taso vain parani entisestään. Edellisen kerran
kun menimme Raaheen noin kymmenkunta vuotta sitten,
matka suoritettiin yöjunalla ja vauhtia vauhditti silloin enem-
män tai vähemmän erilaiset janojuomat.

Vihannin asemalta löysimme Raahen vuosikokousmoot-
torin Kim Laineen, joka ohjasti matkalaisemme bussiin ja
suoraan tehdasvierailulle isäntätalo Keycastiin ja Miilukan-
kaalle. Kierrokset taisivat viedä yllättävänkin paljon aikaa
vieraitten runsaasta kyselystä johtuen.  Aika mielenkiintoi-
nen oli muuten isäntämme ratkaisu, jolla he hoitavat kunnos-
sapitonsa valimossa... Sopisi varmaan muillekin. Miilukan-
kaan ”pöntöt” olivat myöskin erinomainen näyte huippuam-
mattilaisuudesta, jota Raahesta löytyy. Tehdaskierrosten
jälkeen bussi huolehti matkalaiset hotelli Tiiranlinnaan, jon-
ne meidät buukkautettiin sisään.

Ilta kuluikin rattoisasti matkapölyjä huuhtomalla, sekä ulko-
, että sisäpuolelta kehoa. Tästä kiitos lankeaa tottakai spon-
soreille, jota ymmärtävät puhtauden ja rohisemattoman kur-
kun merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. On se vain merkil-
listä, että sitä ”ruskeaa” aina riittää, muttei sitä, jota valikoi-
vammat voisivat valita.

Perjantai 10.10.
Perjantai-aamuna alkaen klo 8.00 oli vierailukäyntikohteina
Rautaruukki Oy, jonne vuosikokousvieraat kuljetettiin bus-
seilla. Pieniä ne ovat suuretkin suomalaiset valimot, kun niitä
vertaili Rautaruukkiin. Aikaisemmat omat mielikuvat valta-
vista uuneista, joilla terästä Tampereellakin sulatellaan, su-
pistuivat kummasti, kun vertailukohteina olivat Rautaruukin
uunihirviöt. Joku (Calleko?) vielä osasi kertoa, että nämäkin
ovat pieniä, kun verrataan sulattoihin, joilla suuressa maa-
ilmassa terästä tehdään.

Vaikuttava oli käyntimme. Jälkeenpäin olen nautiskel-
lut ajatuksesta rautaruukkilaisten tekemästä ”nauhasta”, joka
vaatimattomasti on terästä, jonka poikkipinta on 170 x 1500
mm ja pituus 15 metriä. Käsite ”nauha” sai aivan uuden ulot-
tuvuuden. Tuskin kukaan vierailukäyntiin osallistunut pet-
tyi näkemästään.

mallijaosto

Mallijaoston  vuosikokous
Kari Pohjalainen

Vuosikokous
SVY:n 56. vuosikokous aloitettiin klo 11.00 ja vietiin rutinoi-
dusti läpi isäntiemme toimesta. Proffamme Orkkaan Jussi
luovutti puheenjohtajuuden Componenta Karkkilan Valtosen
Mikalle, joka johtaa porukkaamme = SVY:tä seuraavat vuo-
det eteenpäin. Näin Jussista tuli rivijäsen, joten tervetuloa
permannolle. Myös johtokunnassa kävi muuttumismyllerrys
ja niistä, joita valittiin löytyy tarkempaa tietoa muualta leh-
destä. Lounaan jälkeen iltapäivällä kuuntelimme vuosikoko-
usluennot.

Mallijaoston vuosikokous
Vuosikokouksemme alkoi kuten kokouskutsussa oli mainit-
tu klo 16.00. Paikalle oli jäänyt 3 mallialan ammattilaista, joka
määrä onkin tämän vuosituhannen pienin kokoontuminen
ammattilaisillamme.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Hurme Artek-
no-Metalli Oy:stä, joka  toivotti kaksi muuta läsnäolijaa ter-
vetulleiksi ja paukautti kokouksen avatuksi. Sihteerinä temusi
tapansa mukaan Kari Pohjalainen ja kaikkia muita posteja
hoiteli Haaviston Asko Kärkimalli Oy:stä Pietarsaaresta.

Aluksi tietysti todettiin ja hyväksyttiin kokous laillisesti
koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. Kokouksen
esityslista kelpasi sellaisenaan kokouksen työjärjestyksek-
si. Toimihenkilövalintoina kaudelle 2003 – 2004 päätettiin, että
entiset henkilöt jatkavat. Puheenjohtajana jatkaa Mikko
Ojanen ja sihteerinä Kari Pohjalainen.

Mallitoimikunnan jäseninä jatkavat: Lauri Hurme Artekno-
Metalli Oy, Markku Gustafsson Mallikolmio Oy, Pentti Kivi-
nen Malli-Kiviset Oy ja Veijo Karttunen Malliveistämö Kart-
tunen Ky.

SVY:n hallitukseen ja Koulutustoimikuntaan  Mallijaos-
ton edustajaksi  valittiin Kari Pohjalainen.

Ilmoitusasioissa todettiin, että Euromold 2003 -messut
järjestetään jälleen 3.–6.12.2003  Frankfurt:issa Saksassa.
Messuille järjestetään mallijaoston yhteismatka SVY:n toi-
mesta. Osallistujamäärä tulee olemaan 16 henkilöä ( tätä kir-
joitettaessa mallilehtori katselee jo toisella silmällä matkalauk-
kujaan). Matka aloitetaan Stuttgartista maanantaina 1.12
kahdella pikkubussilla ja tiistaina 2.12  vieraillaan Zimmerman-
nin työstökonetehtaassa Denkendorf:issa ja kahdessa mal-
liveistämössa Heillbornissa. Yöksi ajetaan Frankfurt:iin ja
keskiviikkona 3.12. tutustutaan Euromold-messuihin. Paluu
Suomeen tapahtuu keskiviikkoiltana.

Mallipuuseppäkilpailija Markus Kallio sijoittui neljänneksi
World Skills Competitionissa St Gallenissa Sveitsissä, joka
historian paras tulos suomalaiselle.

Toimintakertomus toimintavuodelta 2003 hyväksyttiin
sellaisenaan, eikä toimintasuunnitelmakaan vuodelle 2004
aiheuttanut enempiä parran pärinöitä.

Yhteistyö Valun loppukäyttäjien kanssa jatkuu yhteisellä
neuvottelupäivällä Kone Oy:llä Hyvinkäällä 7.11.2003 alka-
en klo 11.00. Tilaisuuden kulku vastannee aikaisempaa käyn-
tiä Wärtsilän Vaasan tehtaan kanssa.
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Katsaus nykynäkymiin mallialalla - työtilanne - tulevaisuu-
den näkymissä todettiin, että töitä tuntuu riittävän hyvinkin.
Yleisesti  harmiteltiin, kun työtä teetetään huonojen mallin-
nusten vuoksi malliveistämöillä. Lisänä todettiin, etteivät
kaikki asiakkaat tajua kuinka kallista on panostaa nykyiseen
tekniikkaan. Hinnat eivät todellakaan halpene kun investoi-
daan koneisiin.

Jäsenten esittämissä asioissa todettiin, että nyt käyttöön
valmistunut  ValuAtlas on selkeästi tarpeeseen tuleva  ja siten
suuntaus parempaan. Kestomuottialalla on paineita saada
riittävän hyviä muotteja Suomesta ja siinä on selkeä markki-
narako myös malliveistämöille, joilla on kykyä ja taitoa työs-
kennellä metallisten muottien kanssa.

Kokouksen päättämisen kohdalla puheenjohtaja Lauri
Hurme kiitti paikalla olleita jäseniä aktiivisesta ja keskuste-
levasta kokouksesta  sekä päätti kokouksen.

Vuosikokousillallinen
Klo 19 pintaan juhlaväellemme varattuun tilaan alkoi kerään-
tyä sopivassa alkuvauhdissa olevia tosipuhtaita jäseniäm-
me ja jalkautuminen pöytiin tapahtui. (Vastaisen varalle seu-
raaville järjestäjävastuussa oleville; olkaatten tarkkoja ja
varatkaa aina kaksi pöytää, joista toinen arvovieraille ja toi-
nen paikallisisännille aveceineen.)

Ruoka oli erinomaista eikä juomissakaan ollut valittamis-
ta. Pääesiintyjänä esiintyi paikallinen (?) imitaattori, jolla oli
harvinaisen runsaasti mukana valtakuntamme julkimokaar-
tia. Juttu kulki ja naurua riitti pöydissä. Erinomaisen hyvin
tanssiva pari näytti mallia, miten Raahessa liikutaan parittain
liukkaalla lattialla ja esimerkin voima oli riittävä, sillä niin
täynnä näytti tanssilattia välillä olevan. Kiitettävästi oli jäl-
leen paikalla sponsoreita, jotka huolehtivat ettei liikaa nes-
tevajausta päässyt syntymään illan suorittajille.

Ilta oli mukava, lämminhenkinen ja verkostoitumista lisää-
vä. Ei siellä kotonurkilla tulevat asiakkaat parveile, kyllä niille
täytyy käydä naamaansa näyttämässä ja kertomassa kuinka
hyviä malleja meillä tehdään. Tosi on…

Lauantai 11.10.
Lauantaiaamuna lähtö kohti maalikyliä alkoi hieman ennen
kymmentä ja vuosikokous vuodelta 2003 alkoi olla ohitse.

Hyvin oli Kälkkäisen Pentti hoidellut Kim Laineen kanssa
kanssa kuppelot kuntoon Raahessa ja tyytyväisenä poruk-
kamme ahtautui kumijalkoihinsa ja bussiin, joka kuljetti au-
tottomat Vihantiin ja siellä etelään ohjautuvaan junaan.

Kiitokset vielä järjestäjille erinomaisesti onnistuneista
järjestelyistä ja tapaamisiin Porissa vuonna 2004.

Mallilehtori Hervannasta

Sattumia ja
tapahtumia
Suomalaisissa malliveistämöissä on jokaisella omat ominais-
piirteensä. Nämä erityispiirteet muodostuvat kuten aina
henkilöistä, jotka talossa tapaa ja siitä muodostuu yrityksen
mielikuva. Yksi kaikkein vaikuttavimmin mallilehtoriin vaikut-
tanut on malliveistämö Liitos tuolla Salpakankaalla Lahden
vieressä. Joka kerta kun siellä poikkesin, kaksikko esitteli
jonkin ammatillisen uutuuden/hienouden, joka oli sen jälkeen
opettajan nupissa mukana vietävissä mallipuuseppäkoulu-
tukseen.

Kaverukset kehittelivät mm. elastisen ”terämattomateriaa-
lin”, jota Valkeakosken Metson valimossa on hyödynnetty
kartiojauhimissa vissiin kymmeniä vuosia. Sanan mukaisesti
varsinaisia mallialan ”INNOVAATIKKOJA”. Nyt muuten
Ossi irvistelee, kun lehtori käyttää sivistyssanoja. Tuleepa
kuittia kun Ossin taas tapaan. Puhumattakaan Venäjän ”tsaari”
Boris Jeltsinin tilaamaa hissien koristevalumalleja, joita vel-
jet tekivät Hyvinkään Koneelle.

Malliyrittäjäkaksikko Koivun Ossi ja Vesasen Allan olivat
aikoinaan yhdessä mallipuuseppinä Raute Oy:llä Lahden
kaupungissa ja jossakin vaiheessa, olisiko ollut 60-lukua he
perustivat oman malliveistämön, jossa pakerrus on jatkunut
näihin päiviin asti.

Ossi lopetti aktiivisen mallien tekemisen jo joitakin vuosia
sitten ja on nykyisin kuulemma väkästänyt viuluja edelleen-
kin. Hänen puolikkaansa on ollut myynnissä ja helppo siitä
olisi ollut jatkaa uudenkin yrittäjän Allanin opastuksella.
Varmasti olisi saanut todellista yrittäjäopetusta, koska Allan
Vesanen on yksinään jatkanut näihin päiviin asti. Valitetta-
vasti ketään ei kiinnostanut malliyrittäjyys riittävästi, vaikka
Lahden alueella mallipuuseppätaitoa onkin ollut vapaana.

Tulevana keväänä 2004 on kuitenkin Allan jäämässä an-
saitulle ”köpikkä-ajalle” ja tätä kirjoittaessa näyttää silta, että
kohta Lahden alueella ei ole yhtään malliveistämöä. Tämä on
vahinko, jota en olisi uskonut tapahtuvan.

Jos tätä lukee sellainen, jota asia kiinnostaa, niin ottakaat-
ten yhteyttä Osiin ja / tai Allaniin.

•••
Riihimäen Muottivalun ”Grand Man” Blombergin Pertti on
tainnut saada tätä kirjoittaessa 60 vuotta, lue tosiaankin
”kuusikymmentä vuotta” valimossa täyteen. Ällistyttävää,
mahtavaa!! Syvä kumarrus ja parhaimmat onnittelumme koko
SVYn puolesta Sinulle Pertti. Vieläkö näemme Sinut Porin
vuosikokouksessamme ensi vuonna. Raahessa ei näkynyt.
Oliko kala otillaan, joka esti lähtemisen Raaheen?

•••
Malliveistämö Malli-Kallen, joka paikan höylä (ei ihan joka
paikan, koska vaimo ajaa mallit tilaajille) Kalle Hautamäki
saatiin houkuteltua Loppukäyttäjä-vierailulle Hyvinkäälle
marraskuussa. Kalle on hankkinut CNC-koneen, jota tosin itse
kutsuu mopoksi. Onnea tietotekniikan kivisellä polulla. Siinä

Jatkuu
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on paljon sivuun potkittavia kiviä, ennen kuin juoksemaan
pääsee.

•••
Mallivaruste Koskelle on hankittu toinen CNC-kone joka kuu-
lemma surraa jo kauniisti. Mitähän seuraavana kuullaan
Paneliasta. Kirjoittaja on tarkkana kuulolla??

•••
Vuonna 2005 toukokuussa pidetään Word Skills Competiti-
on = Taitajien Maailmanmestaruuskisat Suomessa. Kisojen
kokoa kuvaa, että Helsingin messukeskus kokonaisuudes-
saan jää pieneksi ja joudumme miettimään lisätilan vuoksi
Hartwall-areenan vuokraamista.

Valumallinvalmistajan kilpailualueelle joudumme vaati-
musten mukaan hankkimaan ”Mallialueen Mersuja” eli Zim-
mermannin mallintyöstökoneita ja voidaksemme hankkia
koneet niitä pitäisi ”korvamerkitä” yrityksille. Tämä tarkoit-
taa sitä, että nyt on mahdollisuus hankkia kerrankin kunnol-
lisia mallintyöstöön suunniteltuja huippukoneita yrityksille,
joita on käytetty vain 4 päivää kilpailuissa.

Zimmermannin johtaja Herr Gensle on henkilökohtaisesti
taannut, että koneiden hankintahinta tulee olemaan EDUL-
LINEN, joten ei muuta kuin asettukaa yrittäjät jonoon, jotka
ilmaisevat ostohalukkuutensa Pohjalaisen Karille, joka tun-
netaan myös salanimellä Mallilehtori Hervannasta.

•••
Lokakuisena perjantaina ilmoitti 50 % Valumallinvalmistaja
2 luokan opiskelijoista, että he hakeutuvat toiseen koulutuk-
seen. Onneksi kuitenkin toinen jäi jatkamaan opintojaan
Hervantaan. Ei hyvältä näytä.

Nyt pitäisi käynnistää kiireesti yrityksien kummioppilas-
toiminta, jotta voitaisiin taata nuorien ammattilaisten saami-
nen alalle.

Uutena mahdollisuutena ehdotti vasta koulumme pääreh-
toriksi valittu Linnanen, että koulutusta voisi suunnata uu-
delle alueelle, jossa aikuinen tai nuori ihminen solmii oppiso-
pimuksen yritykseen ja koulutus jakautuu puolittain teorian
ja työn opiskeluun.

Ottakaapa yhteyttä uuden ajattelun mahdollisuuksista.
Tutkitaan ja kehitetään asiaa eteenpäin.

•••
Mallikolmiolla joudutaan nykyisin harkitsemaan satelliittipai-
koitusta, kun mallien koot alkavat kasvaa liian suuriksi. Yrit-
täjäkolmikko iloitsi aikoinaan ”riittävän suurista ovista”, jotka
nyt alkavat jäädä liian pieniksi. On se niin pirullista tuo ke-
hitys.

•••
Ammattitutkintovaatimuksia pitäisi kiireesti rukata ja uusia
ajantasaisiksi. Nykyisellään ovat vaatimukset liian ylimalkai-
sia ja niitä pitäisi muuttaa matriisirakenteisiksi. Valtakunnal-
linen alan tutkintotoimikuntamme on lähettänyt asiaa koske-
van aloitteen Opetushallitukselle ja toivon mukaan päästään
uusintatöihin kevään 2004 aikana. Hervantaan on tarkoitus
järjestää neuvottelupäivät, joissa valimoalan ammattilaiset
voisivat suuntia vaatimuksia nykyaikaisempaan suuntaan.

Vieläkin on yrityksissä epäselvää, mitä tarkoittavat:
- Perustutkinto, joka ei todellakaan ole pelkästään kou-
lumuotoisen valmistumisen kautta saatava tutkinto, vaan
myös teollisuudessa aloittaneille työntekijöille.
- Ammattitutkinto, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä

Kisällitutkinto
- Mestarintutkinto, joka mahdollistaa lisäopiskelun alal-
la ja siten tekee nimityksen hankkineesta todellisen moniosaa-
jan, jota voidaan käyttää monissa tehtävissä.

•••

Parhaat onnittelumme Componentalle Karkkilaan, joka sai
selkävoiton Ruotsi – Suomi valimokiistassa. Mistä pirusta
saadaan ne uudet koulutetut ihmiset alalle, joita aletaan tar-
vita Karkkilassa.

Palstanpitäjän onnittelut myös Valtosen Mikalle, joka on
nyt Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen ”PÄÄbossi”

Orkkaan Jussi proffamme on joutunut palaamaan takaisin
rahvaan pariin, jonne tervetuloa takaisin. Hänelle voisi tode-
ta latinaksi: Sic transit gloria mundi. Jussi hoiteli eräänlaisen
ylimenokauden kunnialla kotiin. Onnitteluni.

•••

Tiedoksi rutinoijille:
Lukekaapa tarkemmin Valimoviestiä ja hoitakaa ilmoittautu-
miset heti, älkääkä jättäkö ilmoittamista tai ilmoittautumista
sille asteelle, että: ”Luen lehden tarkemmin ja vastaan sitten
kun minulla on paremmin aikaa”.

Ei sitä aikaa tule löytymään vastaisuudessakaan sen enem-
pää. Uudet päälle vyöryvät asiat hautaavat vanhat alleen, eikä
tuo muisti siitä taida parantua sen paremmaksi.
Nimimerkki Kokemusta löytyy.

Mallilehtori
Hervannasta

VALIMOALAN KOULUTUSTA
Tampereen ammattiopisto, aikuiskoulutus järjestää
yhteistyössä Valimoinstituutin kanssa Tampereella
valimoalan koulutusta sekä näytöt oppisopimuskoulu-
tuksena.

Tavoite
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät
alan työtehtävissä. Koulutuksen tavoitteena on suorit-
taa noin 2 vuoden aikana valajan ammattitutkinto,
 johon kuuluu neljä pakollista tutkinnon osaa ja kaksi 
valinnaista osaa.

Koulutusaika
Maaliskuu 2004 – syksy 2005.
Koulutus muodostuu 25 lähiopetuspäivästä ja
16 etäopiskelupäivästä.
Lähiopetusta on 2-3 päivää kuukaudessa.

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan ottamalla yhteys 
lähimpään oppisopimustoimistoon.

Lisätietoja koulutuksesta:
Tampereen ammattiopisto, aikuiskoulutus
Jouni Lehto puh. (03) 3146 7321, 0500-625 792
Email: jouni.lehto@tao.tampere.fi
www.tao.tampere.fi
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Mallijaoston toimintakoura Mallitoimikunta kokousteli ke-
väällä 2003 Valimoinstituutissa ja muun asian lomassa käsit-
teli myöskin tulevan kesän GIFA-2003 valimomessuja
Dusseldorf:issa ja malliväen osallistumista niihin.

GIFA-messuthan ovat perinteisesti suurimmat ja mahta-
vimmat valimoalan messut pallollamme, mutta yksi suuri puute
niissä on ja se on tietysti puuttuvat valumallialan esittelijät.
Useimmat alamme näytteilleasettajat osallistuvat nykyisel-
lään osastoillaan EUROMOLD-messuihin, jotka pidetään
perinteisesti Frankfurtissa joulukuun alkupäivinä. Tälläkään
kerralla ei ketään malliväen edustajaa ollut varannut osallis-
tumistaan Dusseldorf:iin ja keskustelun tulokseksi tuli, että
lähtekäämme katsastamaan, mitä uutta on nähtävissä
Euromold:issa.

Mallitoimikunta päätti, että sihteeri ryhtyy valmistelemaan
matkaa ja koska kerran matkalle lähdetään, niin tottakai lisä-
arvoksi saadaan mukaan muutama yritysvierailu matkalle.
Onhan sitä aikaisemminkin osallistuttu vastaavaan matkaan.

Muistona edelliseltä matkalta kirjoittajalle jäi, kun olimme
matkalla kahdella pikkubussilla erääseen vierailukohteeseem-
me, juutuimme pitkään autoletkaan pienellä sisämaan tiellä.
Kun aikamme odottelimme jonossa, ajoi jonon ohi kolme
autoa, joista ensimmäinen oli poliisiauto, toisena tuli ambu-
lanssi ja kolmantena ruumisauto. Tässä vaiheessa johtoau-
toa ajava Calle kieppasi autonsa ympäri ja lähdimme etsimään
toista reittiä kohteeseemme. Tiekin löytyi, jonka koko ei paljon
luvannut, mutta jostain kummasta Calle löysi tien vierailukoh-
teeseemme ja niin saavuimme sinne vain hieman myöhästy-
neenä. Paluumatkallamme illan suussa ajoimme kolaripaikan
ohitse ja moottoritielle sen kohdalle oli pakkautunut karkean
laskun mukaisesti 6 000 autoa odottamaan tien aukeamista.
Toivottavasti tällä kertaa emme koe vastaavaa.

Paniikkinappula syvällä pohjassa otin yhteyttä Calleen ja
kysyin löytyisikö ”personoituneelta Ulkomaan toimikunnal-
ta” apua matkan järjestämiseen ja helpotuksen puuskahdus
sihteerillä oli mahtava, kun Calle lupasi ryhtyä järjestelemään
matkaa. Kyllä se kuulkaa on niin, että ilman saksankielentai-
toa ja kokemusta matkojen järjestämisestä, hommista tule
lasta, eikä p…

Sanan kiiriessä ympäri mallivaltakuntaa on matkalaisten
määrä saatu jo kahteen kertaan täyteen, koska peruuttamisia
on tullut yllättävän paljon. Ehdottaisin muuten kohteliaim-
min, jotta älkäätten peruko varaamianne matkoja, koska jon-
kunhan ne puuttuvatkin paikat on täytettävä, eivätkä nämä
järjestelyt onnistu puhaltelemalla.

Tätä kirjoittaessa on matkan alku parin viikon päässä ja
kohteenamme saksanmaalla on kolme yritystä.

OHJELMA
Maanantaina 1.12.2003 klo 16.40–18.35 lennetään Helsinki
– Stuttgart, AY 6926 ja sieltä 19.00–19.30 vuokraamme ja
ajamme kahdella pienbussilla hotelli Schwanen:i Könge-
nissä.

Tiistaina 2.12.2003 klo 8.30–8.45 ajo hotellista Firma Zim-
mermannille ja siellä klo 8.45–12.00 tutustuminen Zimmer-
manin tehtaaseen ja näyttelyhalliin. Erikoisteemana on
polystyreenimallien valmistus ja polystyreeni- ja muovi-

mallien CNC-koneistus. Molemmista teemoista järjeste-
tään omat esitelmät.

Klo 13.00–4.00 ajo Denkendorf – Heilbronn, jossa 14.00–
15.00 käynti malliveistämössä Munderichillä Heilbronnis-
sa. Malliveistämö valmistaa polystyreenimalleja ja malli-
veistämöllä on CNC-koneistusta.

Klo 15.05–16.00 käynti malliveistämö Erglissillä Heilbron-
nissa. Malliveistämöllä on CNC-koneistusta ja malliveistä-
mö valmistaa ensisijaisesti prototyyppejä.

Klo 16.00–17.30 lähdemme ajamaan Heilbronn – Frankfurt,
jossa yöpyminen hotelli IBISissä Friedensbruckella.

Keskiviikkona 3.12.2003 klo 8.30 käynti EUROMOLD mes-
suilla Frankfurtin näyttelyalueella, jossa ei varmasti aika
tule pitkäksi. Alustavasti ainakin kolme paikallista näyt-
teilleasettajaa on ilmaissut kiinnostuksensa saada mallivä-
ki parveilemaan osastolleen.

Klo 17.15 kokoontuminen hotelli IBISin aulassa ja lähtö
kimppatakseilla hotelli IBISin edestä lentokentälle. Klo
19.30–23.00 lennämme Frankfurt – Helsinki, AY 826 ja
koto-Suomessa olemme yösydännä.

Teemme matkaa kahdella pikkubusilla, joista toista (nuo-
tittaja-autoa) ajaa Calle Nybergh ja toista mallilehtori Her-
vannasta. Saa nähdä tunkevatko useimmat Callen autoon
ja vain ne ketkä eivät mahdu siihen, joutuvat tulemaan
toiseen?

Henkilömäärä tämäntyyppisillä matkoilla on jouduttu rajoit-
tamaan 16 henkilöön, koska vierailuluvan yritykseen saami-
seksi, tämä määrä on alkaa olla kattona.

Matkasta tullaan kirjoittamaan seuraavassa Valimoviestissä,
joten malttakaahan ystävät ja tempaiskaa seuraava lehtem-
me ennen kumppanianne ja voitte seurata jälkeenpäin, mitä
matkalla oli tapahtunut. (On muuten ollut kirjoittajan mieltä
ylentävää, kun jotkut ”immeiset” ihan omatoimisesti ovat
kertoneet, että he ovat ilman pakottamista lukaisseet kirjoit-
tajan hajatelmia!, tästä mainiosta Valimoviestistämme. Toki
suuri ansio kohdistuu Kaisa Ahomaa-Krogellille, jonka tait-
to edesauttaa lukunautintoamme.)

Lupaa
Mallilehtori

Hervannasta

SVY:n malliväen messumatka EUROMOLDiin
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Näy!

Ilmoita
omassa

lehdessäsi!
Ilmoitukset
seuraavaan

Valimoviestiin
on jätettävä
10.2.2004

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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Valimoperinne

valimoperinne

Kaskuja ja tarinoita • Koonnut Antti Valonen

* Takalan Heikki toimi viimeisinä vuosinaan tehtaan port-
tivahtina. Seisoi koppalakkeineen portilla tärkeän näköise-
nä, kun työhön oli tulossa nuorukainen, joka ryhtyi har-
mittelemaan Heikille.
– Perkele sentään, kun tonne nokimähkeeseen on taas
mentävä.
– Älä sinä poika, jumalavita, valita. Tyämiähestä minäkin
olen aloittanut, lasketteli Heikki lipevään tapaansa silmien
vain räpsyttäessä.

* – Salamakin lyä joskus korkeeseen puuhun, muttei iske
tohon meirän ruusuun, puheli uunimies Telenius, joka
nimitteli tummahipiäistä, pitkänsorttista ja vähän äksyä
vaimoaan Mustanmerenruusuksi.

* Ammeiden valajana toiminut Rudolf Hennell oli olemuk-
seltaan tavallista tummempaa sorttia, mikä piirre oli osu-
nut lastenkin silmiin.
Kerran, kun kylän lapsilla oli menossa laulutuokio leikkei-
neen, niin eräs pikkupoikakin esitteli toivomuksensa mitä
lauletaan, sanomalla:
- Lauletaan Henellii.
Kaikilla oli selvää mitä lauletaan ja niin kajahtikin kuin
yhdestä suusta tunnettu merimiesvalssi “Musta Rudolf”.

* – Mää en o vapaa ku tyämatkal. Kotool haukkuu muija
ja tehtaal pomo, valitteli mallipuuseppä Lönqvist surkeaa
eloaan.

* – Hajes Taimi, ne ämmät siält paskahuusist, kehoitti
suorasanaisuudestaan tunnettu puhdistamon mestari
Einar Odel, kun smirkelit olivat seisoneet tyhjän panttina
jo pidemmän aikaa.

* Pikku kommelluksiakin Odellille sattui viinan seuraukse-
na. Högforsilaiset olivat tulossa Valimopäiviltä Jyväsky-
lästä. Ennen paluumatkalle lähtöä oli nautittu kunnon
ateria tykötarpeineen, josta johtuen sakki oli hyvässä
hiprakassa. Jossakin Kuhmoisten korvessa pysähdyttiin
keventämään henkilökohtaista lastia. Pimeää kun oli, ei
niinkään huomattu, jos kaikki ovat mukana. Oli tultu jo
aikamoinen matka, kun havaittiin, että Odell puuttuu. Ei
muuta kuin takaisin ja löytyihän se pappa. Oli sammahta-
nut tienvarteen ojanpohjalle, jossa veti autuaan tietämät-
tömänä uniaan.

Reino Luodon kaskuja ja tarinoita
Högforsista

* Odell oli nuoruudessaan myöskin ansioitunut kansan-
pelimanni. Soitti viulua ja harmonikkaa. Kävi riiulla Vatto-
lassa Elina-nimistä neitosta, josta johtuen “koiranleuat”
viisuilivat:
– Einarin harmonikan passopuoli sanoo, Vattolaan, Vatto-
laan Nuurttin Elinaa kattomaan.
Oliko syynsä juuri tällä soittopelin passopuolella, mutta
joka tapauksessa mainitusta Elinasta tuli aikanaan Einaril-
le puoliso.

* Puhdistamon kirjurina oli tavallista sievempi neitonen,
joka onnitteli 60 vuotta täyttävää Einar Odellia tavallista
paremmalla halauksella ja poskisuukolla. Jo avautui har-
vasanaisuudestaan tunnettu mestarikin:
– Mitä varten ihmisen täytyy olla näin vanha?
* Omat hankaluutensakin oli näistä kirjureiden viehättä-
vyydestä, kun puhdistamoon sattui peräjälkeen näitä
useampia. Odellia harmitti, kun neitoset joutuivat  lyhyen
työskentelyn jälkeen aina avioon. Sanoikin henkilöasiois-
ta vastaavalle Mustilalle:
– Eks sää vois kattoo mul semmost likkaa, mitä ei koht
korjattais pois.
Mustila teki työtä käskettyä, ja hankki puhdistamon kirju-
riksi vähemmän nätin neitosen. Kun Odel tapasi Mustilan,
tokaisi hän:
– Jumalaut, mut nyt sää lähetit mul semmosseen lika, mikä
ei kelpa kellekkään, ei niin elämään kyllästynyt miästä
löyrykkän, ketä sen korjais.

* Painin harrastus eli kylässä kukoistustaan, joskus sitä
piti kokeilla työn lomassakin. Kaksi nuorukaista kokeili
niskalenkin pitävyyttä valimon hiekkakasassa, kun paikan
sivuutti tunnetusti kovaääninen teknillinen johtaja ins.
Ward.
– Onko tämä jumalauta mikään painisali, karjaisi ja jatkoi
matkaansa.

* Teknillinen johtaja (1931-1941) ins. Ward ei nauranut
juuri koskaan. Kerran kuitenkin tapahtui näinkin.
Insinööri kysyi kerran jotakin tärkeämpää asiaa valimon
kärrärinä toimineelta Kustaa Backmannilta, jonka vastaus
ei oikein tyydyttänyt johtajaa.
– Jumalauta Backman, jos asia ei ole näin, niin minä hirtän
teidät pissapotan korvaan munista.
– Kyyl maar niin, mut mitä Äiti siit mahtais sanoo, antoi
Backman takaisin, jolloin insinööriltä pääsi remakka nauru.
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Yhdistyksemme veteraanijäsen, eläkeläisenä kirjoittami-
sesta kiinnostunut, valimoteknikko Reino Luoto 80 vuotta
5.10.2003.

Reino Luoto syntyi 5 pv. lokakuuta 1923 UL. Pyhäjärvellä
(nykyinen Karkkila), Högforssin tehtaan tuntumassa sijait-
sevassa asutustaajamassa Faagerkullassa. Alueen raken-
nuksineen omisti pääasiassa tehdas ja asunnot olivat niin
sanottuja työsuhdeasuntoja.

Reino kävi vuosina 1930-1939 Högforssin kansakoulun
Haukkamäessä.

Ensimmäinen työpaikka oli Högforssin tehtaan pääkont-
torissa, jossa aloitti asiapoikana 1938 ja siirtyi 1941 palkan-
laskijaksi palkkakonttoriin. Näin tuli Reinosta neljännen
polven Högforssilainen, sillä hänen esi-isänsä olivat aloit-
taneet Ruukin kaivosmiehinä jo 1830-luvulla.

Todettakoon vielä Suomen valimomuseon sijoittuminen
1989 silloiseen Högforssin tehtaan pääkonttorirakennukseen.

Suomen ja Neuvostoliiton välisen ns. jatkosodan kestä-
essä kutsuttiin Reinon ikäluokka 18.1.1942 alokkaaksi armei-
jan leipiin, tällöin oli Reino 18-vuotias pitkän huiskea nuo-
rimies.

Noin 8 kuukautta kestänyt koulutusjakso Järvenpäässä ja
Hyrylässä päättyi, niin alkoi18.9.1942 nuorten sotilaiden matka
“sinne jonnekin” rintamajoukkoihin täydennysmiehiksi.

Rintamapalvelusta ehti kestää vajaan vuoden, kun Reinon
osalta se päättyi 2.8.1943 vaikeaan haavoittumiseen vihol-
lisen tarkka-ampujan toimesta. Hoidot sotasairaala 10:ssä
kestivät lähes vuodenpäivät, jonka jälkeen Reino kotiutet-
tiin 1944 vammautumisasteen ollessa 50%.

Niin jatkui nuoren sotainvalidi Reino Luodon työsuhde
Högforssin tehtaalla, kun hän aloitti yli-insinööri Alanderin
ehdotuksesta piirtäjäharjoittelijana. Tällöin teknillisellä puo-
lella oli kova puute työvoimasta.

Tuohon aikaan kaikki koneet ja laitteet jouduttiin pääasi-
allisesti tekemään omatoimisesti, koska sotatilanteen vuok-
si koneita ja laitteita ei saatu muualta.

Reino työskenteli myös valimon malliviilaamossa, josta sai
tarvittavan määrän työkokemusta teknilliseen kouluun pyr-
kimistä varten 1948.

Valmistuttuaan Turussa valimoteknikoksi 1951, hän toi-
mi vuorotyönjohtajana Högforssin valimossa. 1952-1953 Rei-
no toimi Salon valimon nuorempana työnjohtajana, valimon
lakkauttamisen jälkeen hän palasi Karkkilaan 1953 ja toimi
kupolisulaton vastaavana työnjohtajana syksyyn 1957 asti.

Reino siirtyi tehtaan piirustuskonttoriin, jossa hän toimi
valimo-osastojen laite- ja työmenetelmien suunnittelijana.

Eläkkeelle Reino siirtyi syyskuussa 1978.
Vuonna 1952 Reino Luoto avioitui Elvi Luodon (os. Nie-

minen) kanssa. Pariskunnalla on kaksi poikaa, Heikki s. 1953
ja Pekka s. 1957.
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Reino Luoto 80-vuotta

Luodot asustavat omakotitaloa Värjärinkadulla ja kesät
vietetään mökillä Parsilanjärven rannalla Haavistossa.

Reino on  myös toiminut aktiivisesti kunnallispolitiikassa,
sotainvalidijärjestössä, osuustoiminta-kaupan saralla sekä
kotiseututyön piirissä. Kussakin toimintapiirissä useitten
vuosikymmenten ajan.

Reinolle on aktiivisen toiminnan ansiosta myönnetty lu-
kuisia kunnia- ja ansiomerkkejä. Suomen Valimotekninen
yhdistys ry:n ansiomerkin Reino sai vuonna 2000.

Reino vietti merkkipäiväänsä ulkomailla matkaillen poikan-
sa Pekan kanssa.

Eläkevuosien aktiivisen kirjoittajan tuotannosta on liittee-
nä luettelo.

Aktiivista ja nuorekasta Reinoa vielä onnitellen ja ansiok-
kaasta yhteistyöstä kiittäen, toivotan ikämiehelle jatkossa-
kin paljon toiminnallisia elinpäiviä.

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

SVY:n konttori
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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
Pietiläntie 5 E 18    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

PV COATING

Vesi- ja alkoholiohenteiset muotti- ja keerna peitosteet
joka tarpeeseen.
Tuotanto ja tuotekehitys Sibelco Scandinaviaan
kuuluvalla PV Sand A/S:n tehtaalla Tanskassa.
Toimitukset lyhyellä toimitusajalla suoraan tehtaalta
tai heti Nakkilan varastostamme.
Meiltä myös kuorihiekka, kromiittihiekka, kvartsihiekka
bentoniitti, kivihiilijauhe, valusuodattimet, side-aineet, tulen-
kestävät aineet, vermikuliitti, harkkorauta.

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

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

Tilaukset:
Liisa Salonen
suora 02-535 0512
l.salonen@spminerals.fi

Tuula Pohja
suora 02-535 0511
t.pohja@spminerals.fi

Anneli Leijavuori
suora 09-2252 5818
a.leijavuori@spminerals.fi

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

www.sibelco-scandinavia.com
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Yritys Postiosoite Web/Email Puhelin Telefax

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

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

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

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

Sepikon Oy Pietiläntie 5 E 18 (09) 586 4358 (09) 596 4359
03100  NUMMELA 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 46 www.artekno.fi (03) 244 7600 (03) 244 7612
36220  KANGASALA

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

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

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

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

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

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

Diaco Oy Ab PL 167, Melkonkatu 10-12 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

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

Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet liittymisjärjestyksessä
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museosäätiö

Suomen Valimomuseo
PL 50,Tehtaanpuisto
03601 Karkkila

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

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

Koonnut
Janne Viitala

Valimomuseon lyhytaikaisiksi jääneiden amanuenssin pes-
tien aika on nyt toivon mukaan ohi. Allekirjoittanut aloitti
uudella työmaallaan marraskuun alussa. Jo ensisilmäys
museossa riitti kertomaan, että lyhytaikaisista  työsuhteista
huolimatta museo voi hyvin. Pohjatyö on tehty hyvin ja
museon taustahenkilöt ovat aktiivisia. Toki kehitettävää riit-
tää aina. Lähitulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu yhteistyön
lisääminen sekä Componentan että Karkkilan työläismuse-
on kanssa. Lisäksi suosittua tinavalupajaa tullaan kehittä-
mään. Valimomuseo on mukana myös kehittämässä Kulo-
suonmäen rautakaivosta matkailukohteeksi. Kaivoshan pe-
rustettiin aikoinaan tyydyttämään Högforsin masuunin rau-
dantarve.

Uutena työntekijänä ensimmäiset työpäiväni ovat luon-
nollisesti kuluneet museon toimintaan tutustuessa. Paperei-
ta selaillessani sähköpostiin räpsähti kuitenkin odottamaton
työtehtävä: kirjoita Valimoviestiin juttu museosta. Ensimmäi-
nen ajatukseni oli: ”minullahan onkin ’valtavasti’ substans-
sia kirjoittaa museosta vajaan viikon työkokemuksella”.
Edeltäjältäni Tommi Kuutsalta sain kuitenkin ohjeen kirjoit-
taa itsestäni. Joten saamansa pitää!

Olen kotoisin Pohojammaalta, mutta viimeiset lähes kym-
menen on vierähtänyt Tampereella lähinnä historian opinto-
jen parissa. Pari viimeistä vuotta on kuitenkin kulunut jo
enemmän tai vähemmän aktiivisessa työskentelyssä Tampe-
reen museokeskus Vapriikissa. Viimeisin työsarka ennen
Valimomuseota tuli kynnettyä Jääkiekkomuseossa, mikä sopi
erinomaisesti kaltaiselleni urheiluhullulle.

Myös Valimomuseo sopii pirtaani erinomaisesti, sillä ai-
van ensimmäisiin museoalan työtehtäviini kuului Vapriikin
perusnäyttelyn metalliosion suunnittelua. Termit ”muotti” ja
”keerna” eivät olleet siis täysin uppo-outoja minulle taloon
ensi kertaa astuessani.

Elämää on toki museoiden ulkopuolellakin. Itselläni ylimää-
räinen vapaa-aika kuluu tätä nykyä enimmäkseen kotona
remonttia suunnitellessa ja, hyvänä päivänä, jopa tehdessä.
Normaalisti tuhlaan aikani joko sarjakuviin tai urheiluun.
Mainitsin jo olevani urheiluhullu. Tämä näkyy penkkiurhei-
lun ohella aktiivisena liikkumisena joko lenkkipoluilla tai
kuntosalilla. Lähitulevaisuuden tavoitteisiin kuuluu marato-
nin läpivienti alle neljässä tunnissa. Sarjakuvan alalla puo-
lestaan Tex Willer on ehdoton ykkönen. Olen ollut ’willeris-
min’ kannattaja jo ennen kouluikäistä. Fiksaationi tällä saral-
la on johtanut siihen, että julkaisin kesällä aiheesta kirjan ni-

meltä ”Hornan kekä-
leet”, sanoi Tex Wil-
ler.

Siinäpä sitä tietoa
itsestäni. Kysyä saa
lisää ja tutustumaan
voi vapaasti tulla.
Tietenkin löytyy
useita muitakin syitä
tulla museoon vierai-
lulle.

Huonoimmat näis-
tä eivät takuulla ole
Galleria Bremerin uu-
det näyttelyt. Marras-
kuun 14.päivästä läh-
tien kyseisessä tilassa
on ollut näytteillä kark-
kilalaisten taiteilijoi-
den töitä. Näyttelyn
nimi on
“piste.ry.piste”. Taitei-
lijat näyttelyn takana
ovat Klemi, Peltola,
Raitala ja Suojärvi.
Tämä näyttely on auki
helmikuun 29. päivään saakka.

Ensi vuonna Galleria Bremerin näyttelykalenteri
näyttää tältä:

18.4.–1.5.  Karkkilan työväenopiston näyttely
n. 10.5.–16.5.   Yhteiskoulun ja lukion oppilaitten näyttely
1.6.–31.8.   Karkkilalaisten taiteilijoiden yhteisnäyttely

Kuten näkyy, niin kalenterissa on vielä runsaasti tilaa, joten
näyttelyehdotuksia otetaan ilolla vastaan.

Suomen Valimomuseo kiittää menneestä vuodesta kaikesta
saamastaan tuesta. Erityiskiitos menee esineistö lahjoittajil-
le. Lisäksi haluan toivottaa SVY:n jäsenille sekä muille leh-
den lukijoille viihtyisiä talvi-iltoja sekä oikein rattoisaa jou-
lua ja uutta vuotta!

Valimomuseon uusi amanuenssi
esittäytyy!

Janne Viitalan eelellinen työpaikka oli
Jääkiekkomuseo Jääkiellmuseo.
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Joukkokirje


