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puheenjohtajan palsta

Mika Valtonen

Talvi on jo loppusuoralla ja Torinon kisatkin

Vintern är redan på slutrakan och de olympis-

saatu onnellisesti ja menestyksekkäästi päätökseen. Suomen luultavasti seuraavan suosikkilajin, curlingin, pelivälinekin näytti kahvaa lukuun ottamatta niin valettavan
näköiseltä että usko valimoteollisuuden hyviin vuosiin
myös kuluvalla vuodella jatkuu.

ka spelen i Turin är lyckligt och framgångsrikt slutförda.
Spelredskapet i Finlands nästa favoritgren, curling, såg
förutom handtaget, så gjutbart ut, att tron på de goda åren
inom gjuteriindustrin även under detta år håller i sig.

SVY:n rintamalla alkuvuonna oli vuorossa opintopäivät
Tampereella ja hyvä osanottomäärä kertoo todella hyvin
toimivasta koulutustoimikunnastamme sekä laatutietoisesta jäsenistöstämme. Mukana oli niin ”alan miehiä”
kuin ”alan naisiakin”, joten tässä samalla korjailen edellisessä pääkirjoituksessa tapahtunutta kömmähdystä kun
kasvava naisjäsenistö jäi huomiotta. On hienoa että työnantajat antavat työntekijöillensä mahdollisuuden osallistua ammattitaidon kohottamiseen ja kontaktien solmimiseen myös näinä kiireisinä aikoina. Koulutustapahtumat
ovatkin yksi yhdistyksemme kulmakivistä ja tällä kertaa
onnistui sen kiven kanssa määrämittainen erinomaisesti!
Toukokuussa järjestettävä ulkomaan opintomatka Hollantiin ja Saksaan on myös myyty täyteen tavoitteen mukaisesti ja matkasta odotetaankin hyvää jatkoa edellisvuoden
vastaavaan. Seuraavassa numerossa onkin sitten luvassa
jälleen mahtava matkakertomus kuvineen ainakin kaiken
huomaavasta mallilehtorin kynästä.
Meidän kaikkien postilaatikkoon on jälleen myös ilmestynyt tervehdys yhdistykseltämme pienen jäsenmaksun
muodossa. Helpotetaan kaikki osaltamme kiireisen asiamiehemme työtaakkaa ja hoidetaan maksu ajoissa kuntoon.

FGF’s skolningsdagar hölls i början av året i Tammerfors
och det rikliga antalet deltagare vittnar om en ﬁnt fungerande skolningskommitté samt om en kvalitetsmedveten
medlemskår. Bland deltagarna fanns förutom fackmän,
även fackkvinnor, vilket föranleder mej att korrigera misstaget i föregående ledarspalt, där den växande kvinnoskaran blev obeaktad. Det är ﬁnt att arbetsgivarna ger sina
arbetare möjlighet till förkovrande av sin yrkesskicklighet
och skapande av kontakter i dessa bråda dagar. Skolning
är en av föreningens hörnstenar och denna gång lyckades
inläggningen av hörnstenen utmärkt!
Studieresan till Holland och Tyskland i maj är ävenså
slutsåld och den förväntas bli en god fortsättning på den
motsvarande förra året. I följande nummer får ni sedan se
bilder och läsa ett detaljerat resereportage skrivet av modellektorn vars penna noterar allt.
I postlådorna har alla nu fått en hälsning från föreningen i
form av en liten medlemsavgift. Låt oss alla lätta på ombudsmannens börda i och med att vi betalar medlemsavgiften i tid.
Hoppas ni alla har haft möjlighet att njuta av vinterledigheten så att vi med friskt mod orkar ta emot våren och
till exempel bonga ﬂyttfåglar.

Toivoakseni kaikki ovat tähän mennessä päässeet rentoutumaan talviloman merkeissä ja jaksavat nyt virkein mielin odotella kevättä ja bongailla vaikka muuttolintuja.
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asiamiehen palsta

Asiamiehen
asiaa
28.2.2006
Näin meitä palvellaan Suomessa
Tuli ajankohtaiseksi uusia yhdistyksen laserkirjoittimeen
sisuskalut, kun koneen näyttö oli jo usean kuukauden ajan
vilkuttanut viestiä ”replace image unit”. Olin saanut tekstin
kymmenkunta kertaa sammumaan ottamalla osan pois koneen
uumenista ja laittamalla sen sellaisenaan takaisin. Kirjoitin
oli siitä sen verran hämmentynyt ja tyytyväinen, että herkesi vilkuttamasta ikävää tekstiään.
Lopulta kone huomasi, että sitä huijataan ja pakkohan se
oli ”imaging unit” ostaa. Hinta sille oli 210 euroa ja sen sai
koneen myyneestä kaupasta hyllytavarana ja taisin saada
tutulta myyjältä muutaman euron alennustakin.
Ja ei muuta kuin osaa vaihtamaan; pakkaus auki ja käyttöohje esille. Totesin, että käyttöohjelakana on tarkoitettu
globaaliin käyttöön, siinä on englanti, saksa, ranska, espanja, italia, venäjä, portugali ja sitten luultavasti kiina ja japani. Ei sanaakaan suomeksi. No, ehkäpä noiden kielialueiden
ihmiset on todettu niin taitamattomiksi, että heille pitää
antaa kirjalliset ohjeet. Suomalainen kuluttaja sen sijaan on
todettu niin päteväksi ja oma-aloitteiseksi kaikkien maailman
vempaimien ja varaosien kanssa, että ei heille tarvitse mitään
käyttöohjeita tai turvallisuusohjeita suomentaa. Olipa sentään koneen manuaali tallella, jonka kanssa asiamies selvisi vaihdosta kuivin jaloin.
Ilo onnistumisesta oli lyhytaikainen. Koneen tauluun
ilmestyi teksti ”replace transfelt belt”. Tämä osa on se musta möhkäle, joka on imaging unitin päällä ja sen hammaspyörien ja telojen avulla paperit sitten liikkuvat koneen
uumenissa. Pakkohan se oli hankkia ja se tilattiin jo Helsingistä saakka. Kahden viikon kuluttua tuttu myyjä soitti ja
kertoo sen saapuneen. Hinta 155 euroa ja tämän kaupan
mukana ei seuraa yhtään suomenkielistä ohjetta, mutta
sinnikkäästi yrittäen asiamies selviää tästäkin.
Kauppaportaan tavoite tuntuu olevan myydä uusia koneita markkinoille mahdollisimman paljon. Tämän osoittaa
koneiden ja osien hinnoittelu. Asiakkaan ei ole mitään järkeä
uusia koneen sisällä olevia kuluvia osia, kauppa nimittäin
on hinnoitellut nämä kolme varaosaa (myös mustepölyn
kerääjä on pakko vaihtaa, hinta 20 euroa) niin, että ne vastaavat noin 97,47 % uuden koneen hinnasta.
Uuden koneen mukanahan tulee 4 täyttä väripatruunaa
ja kun tämäkin tosiseikka huomioidaan, tulee koneen liikkuvien osien uusiminen ja sisusten imurointi 94 euroa kalliimmaksi kuin täysin uuden koneen hankkiminen. Lisäksi
kuluttajalta säästyy ikävä lentävän mustepölyn imurointi,
johon kaikkineen menee kyllä puoli päivää aikaa.
Mikäli lukija epäilee näitä lukuja, ilmoitan, että kaikki
ostokuitit ja vertailulaskelmat ovat nähtävissä täällä SVY:n
konttorissa, joten tervetuloa tutustumaan.
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Opetus nro 1: Kun nuo tekstit alkavat vilkkua seuraavan
kerran, ajan koneella niin kauan kuin se ylipäätään toimii.
Kun se on antanut viimeisen lappusensa, heitän sen kaatopaikan elektroniikkaromukasaan ja ostan kokonaan uuden
värilaserin hintaan 395 euroa. Näin toimien SVY säästää
94 euroa.
Tämä kertomushan on meille kaikille tuttu omasta kokemuspiiristämme, eihän tässä mitään uutta ole, ajattelee lukija nyt. Mikä siinä sitten asiamiestä harmittaa, että pitää
siitä oikein lehteen kirjoittaa? Kauppa kai sentään saa hinnoitella tuotteensa miten tahtoo.
Asiamiehen mielestä näin onkin. Mikäli kilpailua esiintyy, se pitää huolen siitä, että ajan myötä hinta/laatusuhteelta parhaimmat tuotteet erottuvat edukseen. Mutta, jospa ei
ole kilpailua, eikä esimerkiksi kuluttajasuojaviranomaiset
pysty tämäntyyppisiin asioihin reagoimaan, niin kuin näyttää, miten silloin käy. Vastaus: Kaatopaikkamme täyttyvät
elektroniikkaromusta alati kiihtyvällä vauhdilla, koska
kyllähän kuluttajat sentään laskea osaavat. He antavat uuden
koneen takuulle niin suuren arvon, että eipä taida noita sisuskaluja kukaan vaihtaa.

Uudet jäsenet, yhdistyksemme voimavara
Hallituksen kokouksessa tammikuussa hyväksyttiin yhdistyksemme jäseniksi seuraavat 19 henkilöä:
• Aalto, Liisa
• Aarniovuori, Pirjo
• Aho, Sari
• Airas, Antti
• Borgman, Jukka
• Heinämäki, Jarkko
• Hilliaho, Esa
• Häyrynen, Jussi
• Kosonen Veli-Matti
• Kuorikoski, Janne
• Lamminparras, Sami
• Lehtokumpu, Tuomo
• Leinola, Pirkko
• Lähdesmäki, Kaarina
• Melava, Jarmo
• Saarinen, Tapio
• Silvola, Annikki
• Suupohja, Kimmo
• Varjonen, Jyrki

Keycast Oy
Componenta Oyj
Componenta Pietarsaari Oy
Componenta Karkkila Oy
TKK / Sober IT
TKK
Lumon Oy
Metso Paper Valkekoski Oy
Sulzer Pumps Finland Oy,
Karhulan valimo
Componenta Pietarsaari Oy
TKK
Componenta Suomivalimo Oy
Metso Lokomo Steels Oy
Metso Lokomo Steels Oy
Leinovalu Oy
Titaco Oy
Keycast Oy
Componenta Karkkila Oy
Stena Metalli Oy

Uusien jäsenten lista on jälleen komea ja kasvava, jouluna
oli 18 nyt 19. Kaikki nämä henkilöt liittyvät yhdistyksen
VALIMOVIESTI 1 • 2006

jäseneksi myös parhaalla mahdollisella hetkellä; saavathan
he vuoden 2006 jäsenmaksustaan täyden hyödyn tullessaan
mukaan alkuvuodesta. Niin sitä pitää. Keskimääräinen uusi
jäsen on 36,3 -vuotias ja näin ollen muutaman vuoden vanhempi kuin jouluna jäseneksi tulleet.
Mukana on 6 naista, jonka voi sanoa olevan kaikkien
aikojen ennätys ilman tutkimuksiakin. Asiamies onkin hallituksen kokouksessa mainostanut jäsenvuosikertaa 1/2006
”naisten kierrokseksi”. Tervetuloa mukaan erityisesti Liisa,
Pirjo, Sari, Pirkko, Kaarina, Annikki, mutta myös kaikki
miesjäsenet toivotamme tervetulleeksi!
Asiamies muistaa uutta jäsentä paksulla kirjekuorella,
jossa sisällä on uuden jäsenen aloituspaketti aina yhdistyksen
juhlakirjaa myöden. SVY on kiitollinen kaikesta avustuksesta; tässä paikassa kiitokset menevät Metso Foundries
Jyväskylä Oy:n toimitusjohtaja Tapio Rantalalle, jonka
myönteinen asenne yhdistystämme kohtaan mahdollistaa
kirjapakettien lähettämisen uusien jäsenten kotiin.
Selväähän meille kaikille on, että uusissa jäsenissä on
yhdistyksen tulevaisuus. He ratkaisevat varsin pian, kuinka
yhdistyksen traditioita, juhlia, jäsenpolitiikkaa, tiedottamista ja koulutusta toteutetaan. Heidän kohtelunsa, ensimmäisen
vuoden ja ensimmäisen tapahtuman kokemukset ovat ratkaisevia heidän asennoitumisessaan toimintaamme. Jos
uusi jäsen omaksuu syystä tai toisesta kielteisen kannan
toimintaamme heti alussa, sen muuttaminen myönteiseksi
on tavattoman vaikeaa; mahdotonta, sanoisivat varmaan
monet käyttäytymistieteilijät.

Jäsenmaksut 2006
Jäsenmaksut ovat nyt saapuneet kaikille jäsenille. Maksa
tai maksata se säädetyssä ajassa, näin vältyt ikäviltä huomautusmaksuilta. Asiamies on käytettävissäsi, mikäli on
jotain kysyttävää.
Kirjeessä myös muistutetaan siitä, että nyt on hyvä aika
tarkistaa itseä koskevat matrikkelitiedot. Edellinen matrikkeli on julkaistu Valimoviestissä 1/2004, josta voit tietosi
tarkistaa. Olethan varmasti ilmoittanut tammikuun 2004
jälkeen työpaikan vaihdoksesta, uudesta kotiosoitteesta, tai
vaikkapa muuttuneesta puhelinnumerosta? Kirjeessä on
ohjeet, kuinka toimia. Seuraa niitä tarkasti, niin saat tietosi
kerralla oikein jäsenmatrikkeliin.
Asiamies pyytää myös suurta aktiivisuutta sähköpostiosoitteiden ilmoittamisessa. Sähköpostinhan on yhteisesti
todettu olevan kätevä yhteydenpitokeino, erityisesti se soveltuu yhdistystoimintaan sen maksuttomuuden vuoksi.
Ruotsin veljesjärjestössämme (SGF) on päästy jo tässä kehityksessä niin pitkälle, että siellä käytännössä kaikilla jäsenillä on henkilötietojen ja osoitteiden lisäksi matrikkelissa
myös sähköpostiosoite. Tarkistin tämän juuri heidän uusimmasta jäsenmatrikkelistaan. Työelämässä olevat näyttävät
ilmoittavan sähköpostiosoitteen työpaikalle ja veteraaneillakin näyttäisi olevan hyvin monilla sähköpostiyhteys.
Asiamies on jäsenmaksujen postittamisasioissa neuvotellut Nordean Jyväskylän yrityspankin johdon kanssa eräistä
yhteisistä projekteista. Onhan Nordea Pankki Suomi Oyj se
pankki, joka hoitaa kaikki raha-asiamme, joten on tärkeää,
että yhteistyö toimii saumattomasti. SVY ja asiamies osoitVALIMOVIESTI 1 • 2006

SVYn kotisivut
www.svy.info
tavat lämpimät kiitokset Nordea Pankki Suomi Oyj:lle ja
pankinjohtaja Jukka Ojalalle taloudellisesta tuesta, jonka
saamme jäsenmaksukirjeiden postittamisen myötä.

Veteraanien terveiset
Ilahduttavan monet veteraanit ovat soitelleet. Yksi toiveista on ollut se, että yhdistyksen vuosikokouksiin ja erityisesti tulevaan 60 -vuotisjuhlaan veteraanien osallistumismaksut jätettäisiin keräämättä. Palautteenne ja mielipiteenne ovat tärkeitä ja ne huomioidaan yhdistystoiminnassamme, annamme myös vastaukset mahdollisimman nopealla
aikataululla ehdotuksiinne.
Asiamies onkin tehnyt ehdotetusta asiasta taustatutkimusta ja saanut sellaista tietoa, että viimeksi Imatralla yhdistyksen 20 -vuotisjuhlassa olisi ollut tällainen käytäntö.
Kyllä varmaankin 40 vuoden tauon jälkeen voitaisiin tämä
käytäntö uusia. Asiamies on vienyt ehdotuksen SVY:hallituksen käsittelyyn ja varmaan asiasta saadaan päätös hyvissä ajoin ennen kyseistä kokousta. Yhdistyksemmehän
on jo tällä tiellä; Jyväskylässä pidetyssä 58. vuosikokouksessa veteraaneille oli edullisemmat osallistumishinnat.
Muutenkin veteraaneja muistettiin; iltajuhlassa oli heitä
varten oma veteraanipöytä. Kaikella tällä SVY kannustaa
mahdollisimman monia veteraaneja mukaan tapahtumiin.

Koulutustoimikunta tähtää tulevaisuuteen
Koulutus on kovassa kiidossa, helmikuussa pidettyjen
opintopäivien järjestämisestä erikoiskiitos koulutustoimikunnalle. Opintopäivät 2006 onnistuivat ja runsaan osallistujamäärän turvin päästiin budjettiin ja vähän ylikin.
Sveriges Gjuteritekniska Förening rf on lähestynyt yhJatkuu

SVYn asiamies ja konttori
Olavi Piha / SVY
PL 358
40101 Jyväskylä
Puh. (014) 254051
Faksi (014) 254052
Gsm (040) 7211220
e-mail: olavi.piha@svy.info
Pankki: NORDEA 101230-73211
Asiamiehen tavoittaa parhaiten konttorilta
maanantaisin ja perjantaisin sekä yleensä aina
Gsm-matkapuhelimesta. Uusista toimintaan
liittyvistä asioista sekä hallitukselle esitettävistä
asioista toivomme saavamme ehdotuksia jäseniltä.
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distystämme tarjoamalla mahdollisuuden osallistua heidän
jokavuotiseen kevätkonferenssiinsa Jönköpingissä. Aiheena on PRODUKTIVITET, LOGISTIK, EFTERBEHANDLING OCH UNDERHÅLL. Aika on 9.-10.3.2006. Koulutustapahtuma taitaa olla ohitse, kun tämä Valimoviesti
kolahtaa postiluukusta kotiinne. Olen kuitenkin sähköpostilla lähettänyt tietoa usealle sadalle jäsenelle hyvissä ajoin.
Asiamiehen mielestä on hienoa, että tätä tarjottiin meille,
jolloin sinne on suomalaisten mukavampi mennäkin. Käytetään ensi vuonna porukalla tämä mahdollisuus hyödyksi.
Tänne on menossa meidän edustusta jo tänä vuonna ja vieläpä koulutustoimikunnasta, joten saamme sitä kautta kansainvälistä tietämystä seuraavien opintopäivien suunnitteluun. Hyvä näin.

Ulkomaantoimikunta tarjoaa harvinaista herkkua
Tätä kirjoitettaessa asiamiehen tiedossa on, että matkailijoiden määrä ulkomaantoimikunnan järjestämälle opintomatkalle on lähellä kiintiötä. Matka on varattu 40 hengelle,
joten vielä ehkä mahtuu hetken aikaa mukaan. Pikainen
yhteys vain vaikka BTI Nordic / Marika Lahtinen. Kyllä
kannattaa tulla mukaan, näemme suomalaisomisteisen
Componentan toimintaa Euroopassa. Uutuutena matkalla
on valimoiden raaka-aineiden hankkijoille mielenkiintoista
nähtävää kansainvälisellä peitostevalmistajalla. Nämähän
ovat niitä SVY:n tarjoamia toiminnan helmiä (nykyliikkeenjohto käyttäisi termiä ”core business”), joista kannattaa
ottaa hyöty irti silloin, kun sitä on tarjolla.
Monen neuvotteluiden ja kirjeiden jälkeen SVY:n jäsenille on avautumassa sellaisia ovia, joita ei varmuudella ihan
kaikille avata!

Hallitus kokoontui Laihialla
Hallitus kokoontui Laihialla tammikuussa vuoden 2006
ensimmäiseen kokoukseensa. Ja hallitus ei nuukaillut osallistumistaan, se oli ihan kokonaisuudessaan saapunut paikalle. Meille kerrottiin eräistä Alteamsin Laihian valimoiden
toimihenkilöistä (SVY:n jäseniä) jotka ovat niin nuukia,
että eivät edes asu Laihialla. Hallitus myös yritti päästä sisään
Nuukuuren Museoon, mutta Laihian kunta säästää tässäkin
ja samalla varmaan ulko-oven saranoita. Nuukuuren Museo
oli siis suljettu. Asiamies ehdottikin, että aina kun SVY:n
hallitus valmistelee seuraavan vuoden budjettia, se tultaisiin
tekemään Laihialle ja nimenomaan Nuukuuren Museoon.
Hallitus lupasi harkita ehdotusta.
Hyvä kokous pidettiin, maittava lounas syötiin ja tutustuttiin kahteen Laihialla sijaitsevaan Alteamsin valimoon.
Kiitos siitä kuuluu Asko Salmiselle.
Mallilehtori otti valokuvankin hallituksesta. Kuva julkaistaan nyt lukijoiden useista pyynnöistä huolimatta. Sen
verran asiamies antaa pyytäjille periksi, että vain yhden
kerran. Samalla julkaistaan vielä kerran hallituksen yhteystiedot. Kannattaa muistaa jokaisen, joka tätä on tänne saakka jaksanut lukea, että hallitus on jäsenistön valitsema,
hallituksen kuuluu oikeasti kuunnella jäsenten mielipiteitä
ja myös reagoida niihin. Vain näin toimimalla voi toteutua
sellainen erinomainen periaate, että hallitus on jäsenistöä
varten eikä päinvastoin.
Koulutustoimikunnan, lehtitoimikunnan ja ulkomaantoimikunnan puheenjohtajat eivät esteen vuoksi päässeet pai6

kalle. Nämä toimikunnat jatkavat nykyisillä kokoonpanoilla, kunnes mahdollisesti hallituksen kokouksessa muuta
päätetään. Mallitoimikunnan vetäjänä jatkaa kolmivuotista
kauttaan Kari Pohjalainen. Perinnetoimikunta jatkaa entisellä miehityksellä.

Tämä lehti on Valimoviestin 65. numero
Tämä kädessäsi oleva Valimoviestin numero 1/2006 on
järjestyksessään 65. julkaistu Valimoviesti. Työelämästä
jäädään 65 merkkipaalun kohdalla eläkkeelle, mutta näin ei
tapahdu Valimoviestille. Se vain lisää vauhtiaan, onhan
takanapäin jo 21 toiminnan vuotta.
Valimoviesti -nimisen lehden historia alkaa alkuvuodesta 1985, jolloin lehden ensimmäisessä numerossa julistettiin
nimikilpailu. Ja jo saman vuoden toisessa numerossa komeili lehden nimenä Valimoviesti. Tässä numerossa kerrottiin, että nimikilpailuun oli tullut 37 nimiehdotusta, joiden
joukossa ”hyvinkin lennokkaita”. Kokouksessaan 21.03.1985
SVY:n hallitus valitsi voittajaksi asiallisen nimen ”Valimoviesti”, jota oli ehdottanut Tuulikki Starcke. Toiselle sijalle
tuli ehdotus ”Valukanava” ja kolmanneksi ehdotus ”Me
valajat”.
Asiamies sai puolen vuoden hakemisen jälkeen kaikki
ilmestyneet numerot haltuunsa ja teki niistä pientä tilastoa.
Lehti on ilmestynyt 21 vuoden aikana 64 kertaa ja yhteensä
sivuja näissä lehdissä on tasan 2500. Vasta niinkin myöhään
kuin vuonna 1995 päästiin säännölliseen neljään numeroon
vuodessa. Tämä 4 kertaa vuodessa on sikäli yhdistyslehdelle tärkeä ilmestymisvauhti, että vain vähintään tämän ilmestymismäärän kautta voidaan saada lehden teosta yhdistyslain
mukainen arvonlisäverovapautus. Ennen vuotta 1995 lehteä
oli tullut 3, 2 tai yhden kerran vuodessa.
Sivujen jakaantuminen vuosien saatossa on esitetty kuvassa numero 1.
Kun tarkastellaan kuvassa viimeisiä vuosia ja verrataan
niitä vuoteen 2005, on otettava huomioon se seikka, että
vuonna 2005 ei julkaistu Jäsenmatrikkelia, jossa tyypillisesti on ollut 26…30 sivua.

Muita asioita
• Gjutdesign -artikkelisarja pyritään aloittamaan Valimoviestissä numerosta 2/2006. Tämän yhteispohjoismaisen
tutkimushankkeen rahoittajat tarkistavat vielä kantojaan
ulosjulkaistavaan materiaaliin, siitä johtuu arvioitua myöhäisempi aloitus.
• Hallitus totesi kokouksessaan, että yhdistyksen talous
(lähinnä siis menot ja tulot tässä vaiheessa) ovat hyväksytyn
budjetin mukaiset.
• Asiamies vetosi Laihialla hallitukseen ja samalla kaikkiin
jäseniin, jotta yhdistys saisi vakavaraiselta teollisuudelta
lahjoituksena konttoritoiminnassa tarvittavaa tarpeistoa.
Yhdistyksen talous on tunnetusti ja tunnetuista syistä tiukilla ja projekteista saatavat marginaalit ovat hyvin ohuita
suhteessa SVY:n ottamaan riskiin. Toiminnalle asetetut
budjettitavoitteet ovat hyvinkin haasteelliset. Tämän kaikenhan me tiedämme. Tässä tilanteessa olisi tärkeää, että
jäsenistö vastaisi myönteisesti asiamiehen huutoon ja kantaisi kortensa kekoon. Siis hyvät jäsenet; lahjoituksianne
vastaanotetaan SVY:n konttoriin. Soittakaa asiasta asiamieVALIMOVIESTI 1 • 2006

Arvaa SVY:n kotisivujen
kävijämäärä vuonna 2005
Julistetaan kilpailu, kuka arvaa vuonna 2005 kotisivuillamme käyneiden määrän. Samalla voit antaa palautetta nettiprojektillemme. Mitä haluat lisää, mitä pitäisi
mahdollisesti poistaa ja mitä mieltä ylipäätään olet
kotisivujemme merkityksestä yhdistyksen viestinnässä.
Arvonnan säännöt:
Kuva 1. Valimoviestin sivujen jakautuminen 21 vuoden aikana.

helle niin keskustellaan asiasta.
• Hallitus käsitteli kokouksessaan 1/2006 kaikki saapuneet
stipendihakemukset, joilla haettiin stipendiä Paavo Tennilä
Stipendirahastosta. Hakemuksia oli tällä kertaa tavanomaista vähemmän. Hallitus myönsi seuraavat stipendit Stipendirahaston sääntöjen määräämin perustein:
1. Niemi, Pekka: 200 euroa hyvin suoritetusta valimoalan
opiskelusta Tampereen ammattiopiston Hervannan ammattioppilaitoksen Valaja 3 -luokan valmistuvalle oppilaalle.
2. Piha, Olavi: 700 euroa Maailman Valimoliiton (WFO)
kesäkuussa 2006 Englannissa pidettävän maailmankongressin osallistumismaksu.
3. Pohjalainen, Kari: 200 euroa Tampereen Ammattiopiston,
Hervannan koulun Valumallivalmistajan parhaalle oppilaalle hyvistä opintosaavutuksista lukuvuodelta 2005 – 2006.
4. Pohjalainen, Kari: 550 euroa kevätkaudella 2006 tehtävään
valumallivalmistajien Ruotsin opintomatkaan.

Ihan meinasi unohtua
Niin, alussa kertomani tarinan toinen ja valimotoimintaakin
lähellä oleva opetus voisi olla seuraava: Kun tuotteella on
vain yksi valmistaja, yksi jakeluketju eikä esiinny kilpailua,
saattaa valunkäyttäjälle Suomessa käydä vähän samalla
tavalla kun nyt kuluttajalle on käynyt elektroniikkakaupassa. ”Osta värilaser, käytä sitä vuosi puolitoista, heitä 46
kiloa elektroniikkaromua kaatopaikalle ja osta uusi 46 kilon
pömpeli”. Ympäristönsuojelu ja raaka-aineiden säästäminen
on tehty muiden määräämällä hinnoittelulla niin kalliiksi,
että siihen ei yksinkertaisesti ole kenelläkään varaa.
Riggs ja Robbins esittelivät vuonna 1997 kirjassaan ”The
Executive’s Guide to Supply Management Strategies” käsitteen Total Cost of Ownership (TCO). Valitettavasti tälle
tärkeälle käsitteelle asiamies ei ole löytänyt hyvää tai edes
vakiintunutta suomalaista vastinetta. Kuitenkin; kirjan sanoma esimerkkeineen osoittaa sen, kuinka olennaista on
ostopäätöksen tekijän ymmärtää se, että kokonaishintaan
vaikuttavat usein voimakkaastikin aivan muut asiat kuin
pelkkä ostohinta. Ja näin on asianlaita erityisesti valutuotteiden oston kohdalla
Kun tämä Valimoviesti tulee kotiinne, onkin luonnossa
jo menossa ”maaliskuu maata näyttää” -vaihe.
Kaikille lukijoille hyvää kevättä, toivottelee
op
asiamies
VALIMOVIESTI 1 • 2006

1 §. Ilmoita arvauksesi, kuinka monta kävijää on käynyt SVY:n kotisivujen ikonilla ”uutisia ja tapahtumia”
merkityllä sivulla aikavälillä 1.1.2005 – 31.12.2005.
Unohda kaikki muut kotisivun sivut. Vastaa vain tämän
yhden sivun kohdalta otsikon kysymykseen.
2 §. Vastaus on annettava kirjallisesti (sähköposti, kirje,
kortti tms.) 31.03.2006 mennessä asiamiehelle.
3 §. Kilpailu on avoin kaikille jäsenille. Erityisen
toivottavaa sivujen kehittämisen kannalta on sanallisen
palautteen antaminen arvauksen yhteydessä!
4 §. Palkinto jaetaan niin, että tuomaristo sulkee käsittelystä pois sisäpiiriläiset, joilla tiedetään tai voidaan
arvella olevan mahdollisuus päästä näkemään tieto
etukäteen.
5 §. Tuomariston muodostavat SVY:n nykyinen ja
edellinen hallituksen puheenjohtaja sekä asiamies siten,
että jokaisella on yksi ääni. Tuomariston päätöksistä ei
voi valittaa.
6 §. Valimoaiheisen ja arvokkaan palkinnon saa jäsen,
joka osuu lähimmäksi oikeaa lukua ja on noudattanut
arvonnan sääntöjä.

ulkomaantoimikunta
SVY:n opintomatka
Hollantiin ja Saksaan
15.5.–17.5.2006
Hollanti – Saksa opintomatkalle
on ilmoittautunut lähes
40 SVY:n jäsentä.
Matka toteutetaan
Valimoviesti 4/2005 lehdessä
esitetyn ohjelman mukaisesti.
Lisäinformaatiota matkasta antaa
BTI Nordic/Marika Lahtinen
puh: (09) 6858 5341
Ulkomaantoimikunta
Carl-Johan Nybergh
7

SVY:n hallitus, ylärivi vasemmalta: Asko Salminen, Matti Leino ja Markku Eljaala.
Alarivi vasemmalta: Olavi Piha, Mika Valtonen ja Ilkka Rytky.
Asema hallituksessa
Nimi

Työpuhelin / GSM
faxi / Sähköposti

Työpaikka ja sen
postiosoite

Puheenjohtaja
Valtonen, Mika

010 403 00 / 050 361 7319
fax 010 403 2737
mika.valtonen@componenta.com

Componenta Oyj
Nuijamiestentie 3 C
00400 HELSINKI

Varapuheenjohtaja
Rytky, Ilkka

020 484 146 / 040 865 6928
fax 020 484 4225
ilkka.rytky@metso.com

Metso Lokomo Steels Oy
PL 306
33101 TAMPERE

Jäsen 1
Eljaala, Markku

020 750 9400 / 0400 519 821
fax 020 750 9401
markku.eljaala@peiron.com

Peiron Oy
PL 88
32801 KOKEMÄKI

Jäsen 2
Leino, Matti

010 403 00 / 0500 873 295
fax 010 403 2737
matti.leino@componenta.com

Componenta Oyj
Nuijamiestentie 3 C
00400 HELSINKI

Jäsen 3
Salminen, Asko

0201 339 500 / 0400 979 938
fax 0201 339 301
asko.salminen@alteams.com

Alteams Oy
Kirstantie 8
66400 LAIHIA

Asiamies
Piha, Olavi

014 254 051 / 040 721 1220
fax 014 254 052
olavi.piha@svy.info

SVY
PL 358
40101 JYVÄSKYLÄ
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opintopäivät 2006

Ideoi, optimoi, simuloi –
mallit ja menetelmät kuntoon
Juhani Orkas

SVY:n koulutuspäivät 9.– 10.02.2006
Vuoden 2006 opintopäivät olivat menestys.
Päiville osallistui 106 henkilöä ja perjantaina
10. helmikuuta Tampereelta matkaili kotiinsa
opintopäivien antiin tyytyväistä väkeä. Osallistujien mielipiteet kerättiin kirjalliseen kyselylomakkeeseen, jonka koulutustoimikunta käy
huolella lävitse ja pyrkii huomioimaan ehdotukset ja kritiikin mahdollisimman tarkkaan järjestäessään seuraavia koulutustapahtumia.
Tyytyväisyystutkielman olennaisimmat kohdat
referoidaan myös Valimoviestissä.
Koulutus pidettiin Hotelli Pinjan suojissa ja sen
upeassa Olympia -salissa. Tässä entisessä
elokuvateatterissa on katto korkealla ja sielläpä oli mukava myös torstaina illastaa pitkissä
pöydissä ja omassa tutussa seurassa.

Opintopäivien 2006
esitelmien referaatit
Teknillisen korkeakoulun valutuotetekniikan
opiskelijat osallistuivat taas opintopäiville tehtävänään referoida esitykset Valimoviestiin.
Esitelmien yhteenvedot olivat samalla yksi suoritus kurssille ”Valutuotteen menetelmäsuunnittelu”. Seuraavassa tulevien valunsuunnittelijoiden persoonalliset yhteenvedot opintopäivien esitelmistä.

Ari Lehtonen, Alphaform RPI Oy:
Alumiini- ja magnesiumvalujen
prototyyppien valmistus
Pekka Olkinuora
Alphaform Oy:n edustaja Ari Lehtonen esitelmöi koulutuspäivillä yli kymmenen vuoden prototyyppivalujen valmistuskokemuksellaan kolmesta vaihtoehtoisesta, Alphaform
Oy:llä käytössä olevasta menetelmästä kevytmetallisten
prototyyppivalujen valmistamiseksi. Kaikki esitetyt, ja
tässä kerrattavat menetelmät muistuttavat periaatteeltaan
enemmän tai vähemmän tavanomaista Lost-Wax-tarkkuusvalua, mutta kukin niistä on räätälöity yksityiskohdiltaan
hieman erityyppisiin tarpeisiin sopivaksi.

Mihin prototyyppejä tarvitaan?
Prototyyppivalukappaleet ovat tyypillisimmillään apuvälineitä, joita käytetään mekaniikan testaukseen ja tuotantoveriﬁointiin esimerkiksi ennen kalliiden painevalumuottien
tilausta. Tärkein etu metallisten prototyyppivalujen käytöstä tämäntyyppisissä tarpeissa, verrattuna esimerkiksi pikavalmistusmenetelmillä tehtyihin malleihin, on prototyyppivalujen varsinaisiin sarjatuotantovaluihin verrattuna hyvin
samanlaiset materiaaliominaisuudet. Esimerkiksi pumpun
juoksupyöränä prototyyppivalun käyttö mahdollistaa pumpun prototyypin koekäytön täydellä akseliteholla. Pikavalmistusmenetelmilläkin tehty malleja voidaan toki useissa
tapauksissa (vaikkapa pumpussa) konkreettisesti koekäyttää,
mutta yleensä metalliprototyyppiä rajoitetummin. Kun
suunnitellun kappaleen toiminnallisuus on varmistettu prototyypillä, on kynnys kalliiden tuotantomuottien tilaamiseen
usein pienempi.
Prototyyppivalujen valmistusmenetelmät voivat olla
houkuttelevia myös silloin, kun jo alun alkaen, valua suunnitellessa, tiedetään, että kyseistä kappaletta tullaan valmistamaan ehkä vain yksi, tai enimmilläänkin 100-200kpl.

Menetelmät
Kaikissa Lehtosen esittelemissä menetelmissä muottimateriaalina käytettiin kipsiä. Muottimateriaalina kipsi eristää
yleensä lämpöä hyvin, minkä vuoksi sula jäähtyy hitaasti ja
pienetkin yksityiskohdat ja ohuet seinämät onnistuvat yleensä kohtuullisen hyvin ilman sulan kohtuutonta ylikuumen10
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nusta. Tärkeimmät erot menetelmien välillä ovat muotin
valmistustavassa.

Menetelmä 1 – ”Kipsivalu – vaha”
Menetelmä on periaatteessa puhdas tarkkuusvalumenetelmä
silikonimuottiin valetulla vahamallilla ja tämän avulla tehdyllä kipsimuotilla.
Menetelmä alkaa pikavalmistetusta mallista. Pikamallin
ympärille tehdään kahtena puolikkaana silikonimuotti. Pikavalmistusmalli poistetaan silikonimuotista, ja muottiin
valetaan termoplastinen vaha. Tätä mallia käytetään kipsimuotin valamiseen. Vahamalli poistetaan sulattamalla, ja
tilalle valetaan sula metalli. Lopuksi kipsimuotti rikotaan ja
prototyyppi on valmis jatkokäsittelyyn. Vahaa voidaan
tarvittaessa liimata (so. koota pienemmistä osista), ja useampia vahamalleja voidaan luonnollisesti liittää haaroittuvan
valukanaviston välityksellä yhdeksi valupuuksi.

Menetelmä 3 – ”Kipsilohkovalu-RPM”
(Rubber Plaster Moulding)
Myös kolmannessa Lehtosen esittelemässä menetelmässä
käytettiin pikavalmistusmallia, mutta tällä kertaa suoraan
lopullisia muotinpuolikkaita muistuttavana kaksiosaisena,
jakotasolta halkaistuna negatiivina. Menetelmässä myös
valukanavisto ja mahdolliset jakotasolla sijaitsevat syöttökuvut mallinnetaan ja tulostetaan pikamalliin. Tämä motivoi
(pakottaa) suunnittelemaan alusta alkaen kestomuottia ajatellen muottiteknisesti toteutettavissa olevia valukappaleitaja järjestelmiä. Negatiiveina valmistettujen pikamalli- muottipuolikkaiden päälle valetaan silikonista jakotason sisältävät positiivimallit, joita käyttäen tehdään lopulta haluttu
määrä varsinaisia kipsimuottipareja.

Viimeksi esitelty menetelmä ei kilpaile kahden aiemmin
esitetyn menetelmän kanssa nopeudessa valmistettaessa
yhtä tai muutamaa prototyyppivalua, koska valukanaviston
suunnitteluun kuluu väistämättä jonkin verran aikaa. Toisaalta korkeatasoisen kanaviston suunnittelu ei ole etenkään
laadun kannalta haitaksi protovalujakaan tehdessä.
Menetelmän etuina mainittakoon mahdollisuus valaa
erittäin ohuita seinämiä (>0,8mm) ja valujen hyvä pinnanlaatu (vastaa painevalettuja kappaleita). Tyypilliset sarjakoot
ovat 10-100kpl.

Menetelmä 2 – ”Kipsivalu – PS”
Menetelmän perustana on lasersäteellä sintraamalla valmistettu polystyroli-pikamalli, jota käytetään sellaisenaan
mallina lopullisen kipsimuotin valmistuksessa. Malli poistuu muotista höyrystymällä. Koska jokainen valu tehdään
uudella pikamallilla, on menetelmä suurille sarjoille turhan
hidas ja kallis. Tyypilliset sarjakoot ovatkin 1-10kpl suuruisia. Menetelmällä saavutetaan pienimmillään noin 1mm:n
seinämävahvuus. Solumaisen polystyrolimallin epätasaisuudesta johtuen valujen pinnankarheudet vastaavat ”vain”
hyviä hiekkavaluja (Ra ≈ 50-60μm). Menetelmän suurena
etuna on lähes rajaton muotoilunvapaus. Lisäksi menetelmällä saadaan valmistettua yksi tai muutama kappale hyvinkin nopeasti.

Materiaalit
Kaikki ylläesitetyt menetelmät soveltuvat hyvin ainakin
alumiini-, magnesium- ja sinkkiseoksille. Magnesiumin
reaktiivisuus on huomioitava käyttämällä tarkoitukseen
sopivia kipsilaatuja ja asianmukaista sulankäsittelyä. Jotta
hitaammasta jäähtymisestä huolimatta saavutettaisiin tavoitellut mekaaniset ominaisuudet, eivät seokset yleensä ole
samoja mitä käytettäisiin vastaavissa kokilli/painevaluissa.
Myös rautametalliprotokappaleita voidaan menestyksekkäästi valaa käyttämällä kipsin sijaan korkeampia lämpötiloja kestäviä keraamimuottimateriaaleja.

Opintopäivillä.
VALIMOVIESTI 1 • 2006
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Niko Turunen, B-Cast Oy:
Valunsimulointi tänään –
esimerkkejä maailmalta
Markus Iivonen ja Tuomas Kuitunen
Niko Turunen B-Cast Oy:stä puhui seminaarissa valunsimuloinnin merkityksestä ja mahdollisuuksista tämän päivän
valunsuunnittelussa. Turusen B-Cast Oy tekee asiakkailleen
mm. CAD-mallinnusta, FEM-, virtaus-, sekä valunsimulointia ja lisäksi yritys valmistaa pikamalleja RP-tekniikan
avulla. RP-tekniikoilla voidaan nykyään valmistaa myös
värillisiä malleja, joita voidaan hyödyntää mm. havainnollistaessa FEM-laskennasta tuloksena saatua jännitysjakaumaa kappaleessa tai vaikkapa tuotteen ulkonäön suunnittelun apuna.
Turunen esitteli valutuotteen suunnittelussa käytettävän
suunnitteluprosessin, jossa hyödynnetään erilaisia simulointivälineitä. Esimerkkikappaleena oli thaimaalaisen valimon
valmistama venttiilin runko. Suunnitteluprosessin alussa
tuotteen vaatimusten pohjalta laaditaan alustava 3D-malli.
Tälle mallille tehdään mekaanisten ominaisuuksien kuten
jännitysten ja muodonmuutosten simulointi sekä valettavuuden simulointi, joiden pohjalta tuotteen geometriaa
optimoidaan vaatimukset täyttäväksi. Valettavuuden simuloinnissa keskitytään tässä vaiheessa erityisesti kappaleen
jähmettymisen simulointiin. Eri osien jähmettymisaikojen
perusteella nähdään loppusulan alueet ja siten kappaleeseen
muodostuvat luonnolliset syöttöalueet, joiden perusteella
voidaan arvioida esimerkiksi syöttötäytteiden tarvetta.
Kun kappaleen geometria on saatu optimoitua, luodaan
syöttökuvuista, sekä valukanavistosta alustavat 3D-mallit,
jotka viedään valukappaleen mallin kanssa valunsimulointiohjelmaan koko järjestelmän simulointia varten. Nyt
jähmettymissimuloinnissa nähdään syöttökupujen toiminta
ja syöttömäärä sekä mahdolliset imuviat. Täyttymisen virtaussimuloinnista taas nähdään muotin täyttymisnopeus ja
sulan mahdollinen loiskuminen muotissa. Lisäksi on mahdollista simuloida mm. Chunky-graﬁitin muodostumista
hitaasti jäähtyvissä kappaleissa. Simulointitulosten pohjalta syöttökupuihin ja kanavistoon tehdään tarvittavat muutokset ja tarvittaessa simuloidaan uudestaan.
Virtaussimuloinnin avulla voidaan optimoida myös painevalumuotin täyttyminen. Esimerkkinä oli Isuzun sylinterikannen alumiinipainevalun simulointi. Simulointitulosten
avulla pystytään optimoimaan sisäänmenoja ja kanavien
muotoa. Sisäänmenojen optimoinnilla saadaan vähennettyä
sulan roiskumista ja muotti saadaan täyttymään symmetrisesti. Kanavien muotoilun parantamisella täyttymisestä
saadaan siistimpi ja pystytään välttämään ilmataskujen
muodostuminen kanaviin. Periaatteessa virtaussimuloinnilla pystytään jopa ennustamaan oksidikerrosten muodostuminen valuun.
Kolmantena käsiteltävänä esimerkkitapauksena oli alumiinivanteen matalapainevalu. Täyttymissimuloinnissa
pyritään selvittämään ilmataskujen paikat ja pyörteily.
Mahdollisten ongelmien korjaamiseksi voidaan joko muuttaa tuotteen geometriaa tai sitten kokeilla, riittäisikö pelkkä
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valupaineen muuttaminen. Jähmettymissimuloinnista nähdään loppusulan alueet, syötön toiminta sekä huokoisuus.
Lisäksi simuloimalla voidaan määrittää todennäköisimmät
repeilyn alueet.
Kaikkien simulointitulosten luotettavuuden kannalta on
keskeistä, että on käytetty todellisuutta vastaavia materiaaliparametreja, sillä väärillä parametreilla tehty simulointi
voi olla hyvinkin harhaanjohtava. Materiaaliparametrien
määrittämiseen eri valuseoksilla on olemassa omat ohjelmansa. Simulointia varten tuotteen 3D-geometriaa kannattaa usein yksinkertaistaa, jotta simulointiaika saataisiin
pysymään kohtuullisena. Yksinkertaistuksia tehdessä tulee
kuitenkin tietää mitä on tekemässä, että ei yksinkertaista
simuloinnin kannalta olleellisia asioita liikaa. Turusen mukaan tyypillinen simulointiaika vaihtelee 15 min – 2h välillä riippuen tapauksesta.

Robert Oblinger, Audi AG,
Matti Sirviö, SimtechSystems Inc Oy:
Mallittoman valun
kokemukset Audilta
Atro Vehviläinen
Audin Robert Oblinger löysi robotisoidun muottihiekkajyrsinnän valumuottien valmistamiseen Hannoverin messuilla 2001 VTT:n ja Simtechin osastolta. Asia kiinnosti niin
paljon, että Audi päätti lähteä kehittämään menetelmää
yhdessä VTT:n ja Simtechin kanssa eteenpäin. Audilla
menetelmää käytetään metalli -sekä muovivaluihin, protovalujen valmistamiseen. Softan (ConiferRob) soluun toimittaa Simtech, solun on rakentanut Mühlbauer.
Audilla muotinvalmistussolussa käytetään KUKA KR
150-2 L 110-robottia. Robotin karassa on automaattinen
työkalunvaihto, karan teho on 15 kW, työkalun paino 5 kg
ja max-kierrosluku 24000 r/min. Robottisolu on pölytiivis
ja hiekkapöly poistetaan paineilmalla ja edelleen kuljetushihnalla solusta. Jyrsinkara on paineilmatoiminen ja jyrsivässä osassa on paineilmareiät hiekan puhaltimista varten.
Muottipöytä kääntyy vaakatasosta pystytasoon, jyrsintä
suoritetaan pystyasennossa. Muottipöytä kestää 15 tonnin
painon. Muottilaatikot ovat kooltaan (1600-2200)X(20003000), vaatimuksena oli että vanhat laatikot sopivat uuteen
järjestelmään. Laatikko kohdistetaan pöytään keskityspulteilla.
Etuna robotisoidussa muottihiekkajyrsinnässä Audilla
ovat että 90% styroksimuoteista on tarpeettomia. Tämä
lyhentää läpimenoaikaa. Muotin täytössä kovetuksessa,
jyrsinnässä ja viimeistelyssä voitetaan 8 h aikaa vanhaan
menetelmään verrattuna. Kaikkineen suunnitteluun ja valimistukseen käytettävä aika lyhenee jopa kaksi kuukautta.
Menetelmä ei aseta muottimateriaalille mitään erikoisvaatimuksia. Lisäksi prosessiketju on suljettu, muottilaatikot
voidaan valmistaa riippumatta tietojen tai mallien toimituksesta.
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ANTON

hiiletysgrafiitti

BREFI

suodattimet raudalle

CAPITAL

induktiouunien vuoraus- ja
senkkamassat

S&B

Perlite kuonansidonta-aine

COGEBI

BORDEN

ALPHASET ja
BETASET -sideaineet

BSSP

hartsattu kuorimuottihiekka

DURRANS

peitosteet, peitostesekoittimet ja
valutuslaitteistot

induktiouunien eristemikaniitti

S&B

bentoniitit ja hiililisäaineet

DURRANS

hiiletysgrafiitti ja petrolikoksi

INTERMET

eksotermiset ja eristävät
syöttöholkit ja peiteaineet

SKW

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

TURK

valu- ja kuonakauhat

FOUNDRY SERVICE
valusangot

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

RESAU

PU-hartsit, kitit, mallilakat
ja irrotusaineet

KRAUSS

ilmanpoistonippelit
ohjausnastat

LANGER

mallikirjaimet

INDUCTOTHERM
induktiosulatusuunit

LUX - Metallurgia

LUX - Kaavaus

LUX - Mallinvalmistus

LUX - Puhdistus

ZIMMERMANN mallityöstökoneet

OY LUX AB
Toimisto
Tulkinkuja 3
02650 ESPOO
Puhelin (09) 622 0550
Telefax (09) 622 0551
E-mail info@lux.fi
Varasto
Juvanmalmin teollisuusalue
Juvan teollisuuskatu 25 J ovi 23
02920 ESPOO
Puhelin (09) 854 3401
Telefax (09) 852 1357
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METABRASIVE teräshiekat ja lankakatkot
WASHINGTON MILLS
alumiinioksidit
CLANSMANN

käsittelymanipulaattorit

DISA

sinkopuhdistuskoneet,
katkaisukiilat

SCHENCK

tyhjennystäryrännit ym.
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Uusinta uutta terämateriaalien puolella ovat Audin patentoimat XYZ-terät. Ne ovat Audin mukaan jopa 100 aikaisempaa kestävämpiä hiekan jyrsinnässä kuin mikään
vanhoista terämateriaaleista. Lisäksi aiemmin voitiin käyttää vain karanopeuksia 2500-4500 r/min, nyt tavoite on
nostaa se karan sallimaan 24000 r/min. Valitettavasti tästä
materiaalista ei ollut mahdollista saada parempaa tietoa.

Rodger Wheeler,
Richards Engineerig Inc.,
Kari Seppälä, Sepikon Oy:
Täysmuottikaavaus –
kiinnostava valumenetelmä
Ossi Karlström
Opintopäivien torstai-iltapäivän viimeisenä aiheena oli
täysmuottikaavaus (engl. Lost Foam Casting). Jota oli luennoimassa Englannista Rodger Wheeler, Richards Engineering Incorporation. Herra Wheeler esitteli täysmuottikaavauksen sovellutuskohteita ja menetelmän tuomia etuja.
Täysmuottikaavauksen kehitys on ollut hidasta, mutta
menetelmä on jo saavuttanut teknistä ja kaupallista menestystä monissa isoissa autotehtaissa. Esimerkkinä täysmuottikaavauksen käytöstä saimme kuulla kuinka BMW on
valanut menetelmällä moottoreita jo yli 400 000 kappaletta
ja saavuttanut sen ansiosta 26 prosentin kustannussäästön.
Menetelmän tulevaisuutta puoltaa se, että pitää pystyä tuottamaan yhä monimutkaisempia kappaleita tiukoilla toleransseilla.
Täysmuottikaavaus muistuttaa konekaavausta. Mallina
käytetään paisutettua polystyreeniä (tunnetaan Suomessa
nimellä styrox). Polystyreenimalli sisältää yhteen liimatut
kappaleen osat valukanavineen, niin että yhdessä mallissa
voi olla monta kappaletta. Malli peitostetaan ja jätetään
kaavaushiekan joukkoon, josta se valun aikana höyrystyy
pois. Kaavaus tapahtuu joko suorakulmaisiin tai pyöreisiin
kehyksiin, joilla molemmilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Prosessi soveltuu automaattiseen valuun, jossa voidaan
saavuttaa alle puolentoista minuutin täyttö/tiivistysaikoja
kehyksillä, jotka sisältävät 1000 kg hiekkaa. Parempia tehoja saavutetaan jos kehys on pieni ja malli on tukeva ja
helposti täytettävä. Malli voidaan asettaa paikalleen käsin
mutta toivottavampi tapa on mekanisoidusti. Täyttö/tiivistysasemassa käytetään täytössä ns. ”sadeporttia” (engl. ”rain
gate”), joka päästää hiekan putoamaan tasaisesti kehyksen
koko pinnalle. Tiivistyksessä on tarkoitus leijuttaa kuiva
hiekka niin että se täyttää kaikki mallin kolot ja tiivistää
hiekkaa noin 10 prosenttia. Kyseessä on eräänlainen täry,
jonka voimakkuutta säädetään mallin ja kehyksen mukaan.
Kaavaushiekkana käytetään Mulliittia. Se on synteettinen
keraaminen aine, joka antaa hyvät tulokset ja kestää kauan.
Sillä on hyvä tiivistettävyys ja pieni hienon aineksen muodostuminen. Automaattisessa valussa valuvauhdit ovat
yleensä nopeampia kuin muissa kaavaustyypeissä ja sitä on
14

tarpeen vaihdella valun aikana. Rautaa valettaessa kehykseen
on tuotettava alipaine, sillä on etua poistettaessa loukkuun
jääneitä kaasuja ja parannettaessa ympäristöolosuhteita.
Tämä kuitenkin tuo lisäkustannuksia ja kaasunpoisto turvallisuusnäkökohtien huomioon ottamista.
Jäähtymisajat ovat suurin piirtein samoja kuin muillakin
kaavauslinjoilla. Jäähtymisen jälkeen kehykset kaadetaan
tyhjäksi kuljettimelle, jossa hiekka erotetaan valoksesta,
jonka jälkeen hiekka jäähdytetään, erotellaan ja ajetaan
pölynpoistojärjestelmän lävitse.
Täysmuottikaavauksen etuna on mahdollisuus liittää
useampia yksityiskohtia yhdeksi kokonaisuudeksi kerralla.
Tuotesuunnittelussa tulisi siis lähteä liikkeelle lopputuotteesta, jolloin voidaan tutkia mahdollisuudet liittää eri
komponentteja perusvalukappaleeseen. Täysmuottikaavauksella päästään valamalla lähemmäs lopputuotteen muotoja, mikä vähentää puhdistuksien tarvetta, sinkousta, hiontaa ja viimeistelyä, sekä koneistuksen tarvetta. Näin kustannukset vähenevät.
Haihtuvan valumallin takia konstruktiossa ei ole jakopintarajoituksia, keernoja, eikä päästöjä tai vastapäästöjä.
Täysmuottikaavaus antaa mahdollisuuden valmistaa sellaisia kappaleita valamalla, jotka muuten jouduttaisiin valmistamaan koneistamalla. Tämä antaa tuotesuunnittelijoille
enemmän vapauksia kappaleen suunnitteluun. Täysmuottikaavaus ei kuitenkaan sovi kaikille kappaleille vaan sillä on
oma tietty alue. Pääasiassa menetelmää tulisi harkita silloin
kun kappaleessa on paljon keernoja, vaikeita sisäpuolisia
muotoja, tai se sisältää paljon koneistusta. Jos valukappaleet
eivät sisällä keernoja, eivätkä vaadi koneistusta ja ovat
helppoja valmistaa tavanomaisilla valumenetelmillä, täysmuottikaavaus ei tuo kustannussäästöjä. Soveltuvuus tulisi
siis arvioida tarkkaan arvoanalyysin perusteella.
Itse valuprosessissa täysmuottikaavauksen etuja ovat
kuiva sideaineeton hiekka, suurempi saanto sekä muotin
seinämien parempi kestävyys. Valoksiin ei synny kosteudesta tai sideaineista johtuvia vikoja. Lisäksi valun jälkeen
hiekka on helposti elvytettävissä. Keernattomuus vähentää
myös valuvikoja, kuten ristiinmenoja, kohoamista ja halkeamapurseita.
Prosessi on ympäristöystävällinen. Siinä syntyy pieniä
määriä kaasuja verrattuna tuorehiekkoihin tai kylmähartsihiekkoihin. Syntyviä kaasuja ovat styreeni, bentseeni ja
tolueeni, ne muodostuvat valettaessa ja muottien kaadossa,
jolloin ne on helppo koota ja hallita. Etuna on myös työntekijän altistuminen vähemmälle melulle, kuumuudelle,
häkäkaasulle ja kvartsipölylle.
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Raimo Koski, Mallivaruste Koski Oy:
Tie tuotesuunnittelusta
mallisuunnitelmaksi
Aki Syväniemi

Mitäs me mallinvalmistajat.

Iltapala nautittiin Olympia -salissa. Teekkareille ja
kaikelle kansalle maistui buffet -tyyppinen illallinen ja
ruokaa haettiinkin useat kerrat lisää.

Mallittoman valun kokemukset Audilla oli odotettu
puheenvuoro. Herra Robert Oblingerin luennon
käänsi saksasta suomeksi tohtori Orama. Esitys kaikkine kuvateksteineen oli valmiiksi käännetty suomeksi
– Saksassa.

On useita tapoja luoda perusta valumallin rakentamiselle.
Yksi tapa on piirtää valettava kappale paperille ja mitoittaa
kuva siten että siitä voi valmistaa valumallin. Toinen tapa
on suunnitella valukappale 3D-tiedostona valmiin, koneistetun tuotteen muotoon valustrategioita miettimättä. Kolmas
tapa on suunnitella valmistettava valukappale mallin valmistuksen ja valamisen kannalta sellaiseksi että se sisältää
valmiiksi jakopinnat, työvarat, hellitykset ja kaikki muut
hyvältä valulta vaadittavat ominaisuudet.
Useimmiten tarjouskierrokselle lähtee hieman keskeneräinen koneistuspiirustus. Harvassa ovat sellaiset tiedostot,
jotka ovat valmiita valutuotekuvia jakopintoineen, hellityksineen, ym. merkintöineen, mitä valumallin valmistuksessa
tarvitaan. Tämä johtuu lähinnä siitä, että valutekniikkaa
tuntevia suunnittelijoita on verrattain vähän.
Mikäli hellityksiä ei ole piirustukseen merkitty, malliveistämö tulkitsee lähes poikkeuksetta tehtävän hellityspinnan ainetta lisäävänä. Minimimittainen reikä, joka on valamalla saatava valmiiksi tuottaa myös ongelmia malliveistämölle. Suunnittelijan tulisikin merkitä tällaiset tapaukset
yksiselitteisesti.
Paperille piirretyn piirustuksen ja 3D-tiedoston tie malliveistämöön on hieman erilainen. Piirustus lähetetään usein
telefaxilla, ja tiedostot sähköpostilla. 3D-tiedoston lisäksi
tulisi aina toimittaa paperikuva, sillä kaikissa valimoissa ei
ole mahdollisuutta edes katsella 3D-tiedostoja. Usein valimo,
käyttämällä malliveistämöä ja sen ohjelmia apuna, voi antaa
varsin tarkan tarjouksen asiakkaalle. Yleensä suunnitellun
valukappaleen tie malliveistämöön kulkee valimon kautta.
Erilaisten tiedostojen lähetys ja vastaanotto on vielä
varsin sekavaa. Yleisimpinä lähetysmuotoina käytetään IGES
ja STEP tiedostoja. Usein tiedosto on jollain tavalla vioittunut ja sitä joudutaan paikkailemaan malliveistämössä. Samaa
ohjelmaa käyttävä suunnittelija, valimo ja malliveistämö
välttyy yleensä näiltä ongelmilta.
Siirtyminen CAD kuviin ja 3D-tiedostoihin ja CNC- tekniikkaan on tuonut mallin tekoon entistä enemmän tarkkuutta. Lisäksi nykyiset polyuretaaniblokkimateriaalit ovat
siirtäneet entisen mallin osien liimailun osittain historiaan.
Toki suurimmat mallit tehdään edelleen puusta.
Yhteistyö loppukäyttäjien, valun suunnittelijoiden, valimon ja malliveistämön kesken on tärkeää. Näin valumallit
saadaan laadukkaiksi, jotta niillä valetut komponentit täyttäisivät valukappaleelle asetetut vaatimukset.

Viereisen sivun kuva:
Opintopäivillä.
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Lauri Hurme, Artekno-Metalli Oy:
Suunniteltu malli
valimon työvälineeksi
Miikka Aalto
Artekno-Metalli Oy on Kangasalalla toimiva Artekno Groupiin kuuluva yritys, joka suunnittelee ja koneistaa valu-,
näköis- ja skaalamalleja asiakkaiden tarpeisiin. Käytetyt
materiaalit ovat puu, MDF, EPS (polystyreeni), EPS ja
pasta-yhdistelmä sekä muut muovit. Arteknon erikoisalaa
ovat suuret mallit. Lauri Hurme esitteli mallin matkan asiakkaan 3D-tiedostosta valmiiksi valumalliksi Artekno-Metalli Oy:n menetelmiä käyttäen. Kiinnostavaa mallinvalmistustekniikoiden lisäksi oli ensimmäisen päivän luennolla
peränkuulutetun tiedonhallinnan soveltaminen ja näkemykset valimoiden ja malliverstaiden kasvavasta tarpeesta
siirtyä vapaasta kilpailuttamisesta ”kumppanuuteen”.

Kuva: Artekno-Metalli Oy:n erikoisosaamista. 5-metrinen näköismalli
(vasemmalla), pastamallin 5-akselista koneistusta, monimateriaalimallin
valmistusta.

Dokumentointi ja tiedoston hallinta
Tarjousta seuraavan tilauksen yhteydessä malli siirtyy verstaalle 3D-tiedostona yleensä sähköpostilla. Arteknolla on
käytössään 3D-ohjelmistoja ja tiedostoformaatteja melko
monipuolisesti. Uusien asiakkaiden kanssa tehdään ensimmäisenä datansiirtotesti, jotta vältyttäisiin rikkinäisiltä
malleilta. Kaikki tiedonvaihto asiakkaan ja malliverstaan
välillä dokumentoidaan ja tallennetaan asiakasnumeron
alle omiin kansioihinsa käyttäen aina samaa kansiohierarkiaa, mukaan lukien sähköpostit, sopimukset, faksit, valokuvat, eri malliversiot jne. Uusin malliversio on aina omassa kansiossaan, jotta sekaannuksia eri versioiden välillä ei
tulisi. Näin kaikki tieto on tarvittaessa helpommin saatavilla kuin yksittäisen työntekijän sähköpostikansiosta.

EPS- ja puu-pastamenetelmä
Materiaalin ja menetelmän valintaan vaikuttavat mm. tilaajan prosessit, kaavausten määrä, mallin varastointi, mallin
elinkaari ja kustannukset. Pastatekniikoilla säästetään materiaalissa, koska mallin sisus voidaan tehdä halvemmasta
materiaalista kuin pinta. Mallista saadaan tällä menetelmällä myös kevyempi ja rouhinta on helppoa. Mallin runkomateriaali riippuu halutuista lujuusominaisuuksista ja mallin
koosta. Myös sekamenetelmiä (mm. polystyreeni ja vaneri)
käytetään. Kun runko on kasattu, se koneistetaan esim. 5
mm alle valmiin pinnan. Polystyreeniä koneistettaessa tarvitaan tarkoitukseen suunnitellut, purunpoistolla varustetut
terät.
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Kuva: EPS-pastamallin valmistusta. Vasemmalla koneistettu EPS-runko,
pastan pursotusta ja valmiiksi pursotettu, koneistusta odottava malli.

Koneistuksen jälkeen mallirungon päälle pursotetaan tarvittava paksuus haluttua pastamateriaalia. Pastan valintaan
vaikuttavat käyttöolosuhteista johtuvat vaatimukset, kuten
lämmönkesto ja lujuus. Pursottamisen jälkeen pastan annetaan kovettua noin vuorokausi. Kovettunut pasta koneistetaan
muotoonsa. Viimeistelyssä mallin pinta hiotaan, peitataan
ja pintakäsitellään halutulla tavalla.

MDF/puurakenne
Malli voidaan tehdä myös MDF-levyistä tai puusta liimaamalla. Koneistus tapahtuu joko CNC-koneella, jolloin hellitykset otetaan huomioon jo CAD-mallinnuksessa tai
mallipuusepän käsityönä manuaalikoneita käyttäen, jolloin
työpiirustus voi olla valmiin osan muotoinen ja hellitykset
lisätään vasta koneistusvaiheessa. Materiaalin valintaan
vaikuttavat mallin käyttövaatimukset.

Muovimalli
Muovimallin valmistuksessa ensin tehdään positiivi kuten
muissakin menetelmissä, osista tai yhdestä osakokonaisuudesta, joko CNC-koneita käyttäen tai käsityönä. Mallin
valmistuttua määritetään jakotaso ja otetaan mallista negatiivi. Negatiiviin valettavan muovimallin yleisin rakenne on
pintageeli pinnoitteena ja komposiitista/puusta/vanerista
kostuva tukirakenne.

Tilaus- ja toimitusprosessin kehittäminen
Hurmeen mukaan tilaus- ja toimitusprosessien kehittämiseen
tarvitaan pitkäjänteistä yhteistyötä valimon ja malliverstaan
välillä. Vuorovaikutteinen keskustelu osapuolten välillä ja
asioiden säännöllinen läpikäynti on välttämätöntä. Uusien
ideoiden ja teknologioiden ennakkoluuloton kokeilu mahdollistaa parannusten keksimisen ja käyttöönoton. Yhteistyössä toimii Win-Win-periaate; mitä parempia CAD-mallit
ovat ja mitä paremmin ne siirtyvät eri osapuolten välillä,
sitä vähemmän syntyy kustannuksia ja kilpailukyky säilyy
niin tilaajalla, kuin toimittajallakin. Hurmeen mielestä luottamuksellisella toimitussuhteella voidaan päästä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin, kuin jatkuvalla kilpailuttamisella.
Kuten konepajateollisuudessa yleensäkin, kumppanin
toimintatapojen ja työmenetelmien tunteminen ja yhteisten
standardien kehittäminen vähentää turhien tarkistusten ja
puhelinsoittojen määriä osapuolten välillä sekä ongelmia
ja viivytyksiä, joita syntyy esim. rikkinäisistä malleista.
Samoja asioita ei tarvitse opetella joka tilauksen yhteydessä uudelleen, vaan voidaan keskittää vapautuvat voimavarat
menetelmien kehittämiseen.
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Harry Clark, Kim Laine, Foseco Ab:
Valu ilman valukanavia
Kimmo Anttila, Kalle Vahantaniemi
SVY:n talviopintopäivien hienojen vierasluennoitsijoiden
kavalkadia jatkoi luennoitsijoinaan Harry Clark ja Kim
Laine Foseco AB:sta. Harry Clark, Fosecon Euroopan tuotepäällikkö, esitelmöi englanniksi ja yleisö seurasi Kim
Laineen oivallisesti suomentamaa materiaalia videotykin
heijastamana. Esityksen otsikko ”Valu ilman valukanavia”
ja materiaalin otsikko ”Kanavattomat valujärjestelmät”
muodostivat mielikuvan uudesta menetelmästä, jolla ratkaistaisiin mittavien valukanavistojen suunnitteluongelmat
ja niiden tuomat kustannukset. Samalla siis saanto ja tuottavuus nousisivat, tällaiset mielikuvat saivat kuulijoiden
mielenkiinnon heräämään.

Kanavaton valujärjestelmä
Ilman valukanavia tapahtuvassa valussa sula metalli kaadetaan suoraan eristävään tai eksotermiseen syöttöholkkiin.
Tämä syöttöholkki toimii samalla myös valukuusana. Syöttöholkkiin sisältyy myös holkin pohjalle asetettu suodatin.
Uutta on käyttää suodattimelle tukikeernaa, joka erottaa
syöttöholkin ja suodattimen toisistaan. Tällä pyritään estämään mahdollinen suodattimen rikkoutuminen. Pelkällä
suodattimen lisäyksellä voidaan parantaa valun laatua jo
huomattavasti. Suodattimesta ja syöttöholkista käytetään
yhteisnimitystä suoravaluholkki. Kokonaisuus toimii valutapahtumassa valukuusana, suodattimena ja syöttöholkkina.
Suodattimen tehtävänä on sulan metallin puhtauden varmistaminen ja se myös huolehtii että sula metalli valuu muottiin
mahdollisimman laminaarisesti, jolloin kavitaatio itse muotissa vähenee. Ennen suodatinta virtaus on turbulenttista.
Sulan kaadon loputtua holkki toimii syöttökupuna tarjoten
sulaa metallia jähmettyvään valokseen. Koska kuumin
metalli on juuri syöttökuvussa, valoksen suunnattu jähmettyminen tehostuu.

Edut perinteisiin järjestelmiin verrattuna
Luennoitsijan esittämiä etuja verrattuna muihin perinteistä
valujärjestelmää käyttäviin menetelmiin ovat parempi saanto, parempi juoksevuus, mahdollisuus käyttää matalampaa
valulämpötilaa, alhaisemmat puhdistus- ja viimeistelykustannukset sekä alhaisempi hiekan kulutus. Saanto kasvaa
perinteisten kanavien ja syöttöholkkien poisjäämisen takia.
Samasta syystä myös sulan juoksevuus paranee. Tähän
vaikuttaa myös suodattimen käyttö. Muotin oikeanlaisen ja
hyvän täyttymisen kannalta sulan virtauksella ja juoksevuudella on suuri merkitys onnistuneen valun aikaansaamiseksi. Kanavaton valujärjestelmä parantaa suunnattua jähmettymistä, jolloin mahdollisuus valun sisäisten kylmäjuoksujen syntymiseen vähenee. Koska valukanavat on jätetty pois,
voidaan käyttää matalampaa valulämpötilaa ja materiaalitarve on vähäisempi. Tämä puolestaan nopeuttaa itse valutapahtumaa sekä vähentää valun jälkikäsittelyjen tarvetta.
Myös hiekankulutus vähenee, koska kaavauskehiä voidaan
pienentää tai kehään saadaan mahtumaan enemmän valoksia kuin perinteistä järjestelmää käytettäessä. Kanavaton
VALIMOVIESTI 1 • 2006

valujärjestelmä yksinkertaistaa suunnittelua, koska valukanavia ei tarvitse optimoida kun niitä ei ole. Näin suunnitteluaika vähenee. Suodattimen sijoittaminen suoravaluholkkiin
vähentää suodattimen rikkoutumisen vaaraa; perinteisissä
järjestelmissä suodatin on yleensä valukanavistossa. Kaikki
edellä mainitut edut parantavat tuotannon tehokkuutta ja
valun laatua. Luennoitsijan näyttämät lyhyet videot ilman
suoravaluholkkia ja suoravaluholkin kanssa tapahtuvasta
valusta osoittivat selkeästi valujärjestelmän edut muun
muassa sulan virtauksen ja kaasunpoiston osalta.

Case - Berliinin Olympiastadionin kattopalkkien yhde
Yhtenä esimerkkinä luennoitsija esitteli Berliinin olympiastadionin kattopalkkien yhteen, osan, jonka tehtävänä on
yhdistää kuusi kattopalkkia, siis tärkeä osa valtavaa kattoa.
Kappaleen muoto antoi mahdollisuuden käyttää entisen
tiilikanaviston sijaan kanavatonta valua. Tehtiin 3D CADmalli, johon entisen eksotermisen suoran holkin sijaan laitettiin eksoterminen kaulallinen holkki ja tukikeernalla tuettu hiilipohjainen terässuodatin. Onnistuneitten simulointien
jälkeen päädyttiin valamaan käyttämään tätä kanavatonta
valujärjestelmää. Onnistuneena muutosta voidaan pitää,
sillä valupaino järjestelmineen putosi 1298 kg:sta 1060 kg:
aan, eli saanto parani 61 %:sta 75 %:iin. Säästöä saatiin
myös puhdistus- ja viimeistelykustannuksissa, koska puhdistettava pinta-ala kutistui neljännekseen.

Myyntimies
Esitys sai menetelmän hyvät puolen esiin ja esimerkit tukivat järkeistämistä ja säästämistä käyttämällä kanavattomia
ratkaisuja oikeiden ﬁlttereiden ja syöttöholkkien kanssa.
Esimerkkinä olleet valukappaleet olivat kuitenkin vain
heidän valitsemansa otanta. Varsinaista ominta käyttöaluetta ei rajattu, eikä menetelmän ongelmista tai rajoitteista
puhuttu vaan menetelmä näytti esimerkeissä tuovan huomattavia etuja perinteiseen verrattuna, oli valukappale
millainen tahansa. Suorasyöttöholkki ja keernalla tuetut
suodattimet oikein käytettynä mm. rauhoittavat ja puhdistavat sulaa, muuttavat sulan juoksun laminaarisemmaksi ja
vähentävät huokosia, mutta kuitenkin näidenkin tuotteiden
kanssa ovat samat optimoinnit, kompromissit ja ongelmat
edessä.

Herra Harry Clark Fosecolta kertoi mielenkiintoisia
asioita valuista ilman valukanavia ja jätti runsaan luentoaineiston käytännön esimerkkeineen osallistujille.
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Ilkka Rytky, Metso Lokomo Steels Oy:
Prof. Campbellin opit,
totta vai teoriaa
Jani Leinonen
Ilkka Rytky piti opintopäivien loppuhuipentumana esitelmän
professori John Campbellin oppien soveltamisesta käytäntöön Metso Lokomo Steels Oy:ssä. Professori John Campbell lienee eräs valamisen arvostetuimmista asiantuntijoista.
Hän on julkaissut muunmuassa Castings -kirjan ja on tunnettu valamisen kymmenestä säännöstä. Hän vieraili SVY:
n opintopäivillä vuonna 2002 ja tuolloin Metso Lokomon
edustajilla heräsi kiinnostus kokeilla Campbellin oppeja
käytäntöön.
Metso Lokomo teki Campbellin kanssa konsultointisopimuksen ja yhdessä Campbellin kanssa laadittiin koeohjelma. Kaikkiaan projektiin liittyviä kokeita tehtiin Lokomolla vuoden ajan. Tuona aikana Campbell vieraili Lokomolla neljästi.
Työllistävin laatuongelma Lokomolla, kuten monella
muullakin (teräs)valimolla on pintavirheet. Niinpä tavoitteeksi asetettiin pintavirheiden vähentäminen. Karkeasti
arvioiden 80 % pintavirheistä johtuu kanavistosuunnittelusta. Campbellin oppien mukaan hallitsemalla virtausnopeutta voidaan vähentää pintavirheitä. Pidettäessä sulan virtausnopeus riittävän pienenä pysyy virtaus laminaarisena eli
virtaus ei pyörteile. Tällöin sulan pinnalla oleva suojaava
kalvo ei rikkoudu ja hapettunutta sulaa ja ilmakuplia ei
pääse sulan mukana valettavaan kappaleeseen. Ilkka Rytky
korosti, että kanavistosuunnittelu on kokonaisuus alusta
loppuun. Osasuunnittelulla ei ongelmia ratkaista, sen sijaan
yhdellä epäonnistuneella ratkaisulla voidaan huonoimmassa tapauksessa pilata koko valu.
Lokomolla tehtävät valut ovat suuria (~ 10 tonnia). Sulan
virtausnopeus (6-8 m/s) samoin kuin kaatokorkeus (3-4 m)
ovat suuria. Campbellin ohjeiden mukaan sulan virtausnopeus tulisi pitää pienenä (noin 0,5 m/s). Sulan virtausnope-

Me ollaan molemmat lapuaalaasia.
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utta säädettiinkin muunmuassa stoppareilla ja kanaviston
alapäähän asetetuilla keernoilla. Virtausnopeutta pienennettäessä kasvoi valuaika. Tämä aiheutti uusia ongelmia ja
virheitä. Kokeiden tuloksena oli pinnanlaadultaan hyvä
kappale, joka oli täynnä kylmäjuoksuja. Rytkyn mukaan
kokeissa olikin tärkeää erottaa eri virhetyypit toisistaan ja
pystyä analysoimaan virheiden syyt.
Lokomolla kokeiltiin myös suoravalua, jossa metallisula
tuodaan muottiin syöttökupujen kautta. Kokeissa ei päästy
vastaavaan pinnanlaatuun kuin perinteisen kaatokanaviston
kautta tapahtuvassa valussa. Rytky ei kuitenkaan tuomitse
suoralta kädeltä suoravalua. Hänen mukaansa sitä kannattaa
kokeilla, mutta ”soitellen sotaan ei kannata lähteä”. Suoravalussa käytetään suodatinta virtauksen tasaamiseksi ja
oksidisulkeumien vähentämiseksi. Koska Lokomolla valettavat kappaleet ovat suuria, vaatii se myös suodattimilta
suurta kestokykyä. Suodatin ei saa hajota eikä myöskään
tukkeutua valun aikana.
Yhteenvetona kokeista Rytky toteaa, että kokeilla saatiin
paljon lisää ymmärrystä valutapahtumasta. Kuitenkin kokeiden suorat käytännön sovellukset jäivät vähäiseksi. Tämä
tosin saattoi johtua siitä, että kokeissa luovutettiin mahdollisesti liian aikaisin. Campbellin oppien soveltaminen lienee
helpompaa ja palkitsevampaa pienemmissä valuissa. Opintopäivien puheenjohtajana toiminut professori Juhani Orkas
kommentoi kollegansa johdolla tehtyjä kokeita toteamalla:
”Vielä ei ole valualalla gurua, joka tietää kaiken, onneksi.”

Koulutustoimikunta sai taas luentojen käännösapua dipl,ins. Paavo Tennilältä. Kiitos siitä suuri hänelle kuulukoon. Paavon takana on Peironin
voimakaksikko, joista toinen taitaa olla unten mailla.
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VALUN KÄYTÖN SEMINAARI 2006
Materiaalin valinta – laadun perusta
Torstai - perjantai 30.–31.3.2006
HOTELLI RANTASIPI AULANKO
Hämeenlinna
Seminaarin tarkoituksena on kertoa valuteknologian uusista saavutuksista ja lisätä suunnittelijoiden tietoja valukappaleiden mahdollisuuksista erilaisissa käyttökohteissa esittämällä esimerkkejä valuratkaisujen tuomista
eduista sekä kertomalla uutta tietoa hankintatoimen edellyttämistä ja valutekniikan suomista mahdollisuuksista. Siksi seminaari on tarkoitettu lähinnä valukomponentteja käyttävälle
ja valmistavalle teollisuudelle sekä erityisesti
näiden alojen tuleville ja kokeneille suunnittelijoille ja ostajille.
Suunnittelutoimikunta
Erkki Ahola
Juhani Orkas
Tapio Rantala
Ilkka Rytky
Juha Seppälä

pj.

Esa Suikkanen
Pentti Kangasmaa siht.

Sandvik-Tamrock Oy
TKK/Konetekniikan osasto/
Valimotekn. lab.
Metso Foundries Jyväskylä Oy
Metso Lokomo Steels Oy
Nokia Oyj, Nokia Networks,
Electromechanics
Alteams Oy
Teknologiateollisuus ry

Tervetuloa!
Teknologiateollisuus ry
Valimoiden toimialaryhmä
Pentti Kangasmaa
toimialaryhmän sihteeri

Näyttely
Seminaariin osallistuvien yritysten esitteille ja pienoisnäyttelyesineille varataan tilaa kontaktitilaisuuden
näyttelytilaan sopimuksen mukaan (ota yhteys Pentti
Kangasmaahan).

AIKA
Torstai 30.3.2006 klo (8.15) 9.00 - perjantai 31.3.2006
n. klo 13.00

PAIKKA
Rantasipi Aulanko, Aulangontie 93, Hämeenlinna

OSALLISTUMISMAKSU
350 EUR + alv 22 %, joka sisältää jaettavan aineiston,
tarjoilun ja saunan (laskutetaan jälkikäteen). Mikäli
samalla laskutusosoitteella on kolme tai useampia, on
osallistumismaksu 300 EUR + alv kultakin laskutettavalta henkilöltä. Mahdollisista erityistoivomuksista
pyydämme ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

ILMOITTAUTUMINEN
viimeistään 15.3.2006 mennessä oheisella ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeen löydät myös osoitteesta:
www.teknologiateollisuus.ﬁ -> Ajankohtaista -> Seminaarit. Emme lähetä vahvistusta ilmoittautuneille.

PERUUTUS
Mikäli peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, veloitamme 30 % osallistumismaksusta.
Osallistujan jäätyä saapumatta ilman peruutusilmoitusta veloitamme koko osallistumismaksun.

HOTELLIVARAUKSET
Nopeuttaaksemme ja helpottaaksemme kutsujemme
toimittamista vastaanottajille pyydämme lähettämään
sähköpostiosoitteenne osoitteella Pentti.Kangasmaa@
teknologiateollisuus.ﬁ, vaikka ette tällä kerralla osallistuisikaan Valun Käytön Seminaariin. Tämä koskee myös
yleisiä osoitteita mallia info@xxx.yy, esim. oppilaitoksia, mutta siinä tapauksessa pyydämme ilmoittamaan
myös tämän kirjeen osoitteen, jotta voimme kohdistaa
osoitteenne oikein rekisterissämme. Samaan sähköpostiosoitteeseen voitte lähettää myös osoitteenmuutokset ja
ilmoituksen, mikäli ette halua näitä kutsuja.
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Teknologiateollisuus ry on ennakkovarannut Aulangolta huoneita hintaan 117 EUR/hlö (sis. alv)/1hh ja
87 EUR (sis. alv)/hlö/2 hh yöksi 30. – 31.3.2006.
Varaukset on osallistujan itse vahvistettava 10.3.2006
mennessä hotellista, puh. (03) 658 801/huonevaraukset, ilmoittamalla osallistuvansa ’valuseminaariin’.
Osallistuja hoitaa itse huoneensa maksun. Ylimääräiset huoneet peruuntuvat 11.3.2006 automaattisesti.

LISÄTIETOJA
Pentti Kangasmaa, puh. (09) 1923 292.
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Torstai 30.3.2006

Perjantai 31.3.2006

Päivän puheenjohtajana on toimitusjohtaja Tapio Rantala,
Metso Foundries Jyväskylä Oy

Päivän puheenjohtaja on Juha Seppälä, Nokia Networks
9.00

8.15
9.00

9.15

9.45

10.30
10.45

11.45
12.30
13.15

14.15
14.30
15.15

16.15

17.15
19.00

21.00

Ilmoittautuminen ja kahvi
Avaus
Valimoiden toimialaryhmän puheenjohtaja
Jarmo Honkasalo,
Metso Lokomo Steels Oy
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät
Ryhmäpäällikkö Jukka Palokangas,
Teknologiateollisuus ry
Materiaalien ominaisuudet
- teräs, Päämetallurgi Pirjo Virtanen,
Metso Lokomo Steels Oy
Tauko
-- teräscaset
Teräsvalut Nordberg-murskainlaitteissa
Materiaali-insinööri Jussi Järvinen,
Metso Minerals Oy
Korroosionkestävät valuteräkset
prosessiteollisuuden pumpuissa
Päämetallurgi Arto Riihimäki,
Sulzer Pumps Finland Oy
- rauta, Prof. Juhani Orkas, TKK
Lounas
-- rautacaset
Dieselmoottorin materiaalien valintaperusteet
Section Manager Aulis Silvonen,
Wärtsilä Finland Oy Ab
Porakoneen valukomponentin suunnittelu
Tuotekehityspäällikkö Erkki Ahola,
Sandvik-Tamrock Oy
Kahvi
- kevytmetallit, Technology
Director Kimmo Pesonen, Alteams Oy
-- kevytmetallicaset
Teknologiakehitys - uhka vai mahdollisuus
Sr Technology Manager Juha Seppälä,
Nokia Networks
Potentiaaliset uudet materiaalit ja menetelmät
- alumiiniliitosvalut,
Tuotekehityspäällikkö Heikki Heinänen,
Alteams Oy
- hybridimateriaalit,
Senior Vice President Jari Liimatainen
Metso Powdermet Oy
Kylpylän tilojen testaaminen (uusi kylpylä on
juuri maaliskuussa avattu)
Kontaktitilaisuus
- stipendien jako
- näyttely
- cocktails
Valomerkki (tilat käytettävissä loppuillan)

Valujen tarkastusmenetelmät
mitä valimoilla on mahdollista suorittaa, millä
edellytyksillä ja hinnalla?
- teräsvalut,
Kehityspäällikkö Ilkka Rytky,
Metso Lokomo Steels Oy
- rautavalut,
Laatupäällikkö Matti Valden,
Metso Foundries Jyväskylä Oy
- alumiinivalut,
Kehityspäällikkö Esa Suikkanen, Alteams Oy
10.15 Kahvi
10.40 GE:n Improving Proﬁtability –ohjelma
liiketoiminnan parantamiseksi, johtamisjärjestelmä ja sen viisi keskeistä elementtiä
Toimitusjohtaja Harri Gröhn, Lip Oy
11.10 Management System, Improved Proﬁtability
through Quality and Cycle Time and Six Sigma,
an Integrated Approach to Business
Improvement
Director of Management Systems
Terrence Russell, ABI
(Applied Business Improvement)
12.15 Seminaarin päättäminen
Sr Technology Manager Juha Seppälä,
Nokia Networks
12.30 Lounas
Hyvää kotimatkaa!

Ilmoittautumiset: Kirsi Hedberg
ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Faksi (09) 624 462
Sähköposti: kirsi.hedberg@teknologiateollisuus.fi
Internet: www.teknologiateollisuus.fi -> Ajankohtaista -> Seminaarit
VALUN KÄYTÖN SEMINAARI 2006
TEEMA
Torstai-perjantai 30. - 31.3.2006
Hotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna
Osallistujat
Sukunimi__________________________ Etunimi_________ Tehtävä ___________
Sukunimi__________________________ Etunimi_________ Tehtävä __________Sukunimi__________________________ Etunimi_________ Tehtävä ___________
Sukunimi__________________________ Etunimi_________ Tehtävä ___________
Yritys________________________________________________________________
Osoite________________________________________________________________
Yhteyshenkilö ______________________________Puh._________________
Sähköposti ________________________________@___________________
HUOM!
HOTELLIVARAUKSET JO 10.3.2006 MENNESSÄ
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yritysesittely

Camaster Oy ja
Toivakan 3 D mallinnus

Olavi Piha

Yritysesittely -sarjassa esittelemme valimoteollisuutta lähellä olevia tai valimoteollisuuden
pienempiä toimijoita. Vuorossa on 3 henkeä
työllistävä Camaster Oy, jolla on 16 vuoden
historia ja asiakkaita valimoteollisuudessa,
valumalliteollisuudessa ja konepajateollisuudessa.
Asiamies kävi haastattelemassa Camaster Oy:n perustajaa
DI Ilkka Heinäahoa. Ilkkahan toimii oman toimensa ohessa
myös Toivakan 3D Mallinnuksen toimitusjohtajana ja oli
Vuosikokouksen 2005 toisen tehdasvierailun isäntänä.
Tapaan Ilkan ja Eijan kauniissa omakotitalossa Säynätsalossa, teini-ikäistä nuorisoa menee ja tulee, vilinää ja
elämää ainakin tuntuisi olevan tuossa osoitteessa. Osoite on
Metsopolku yksi. Kahvit juodaan alkuun, ja siinä on hyvä
jutella niitä näitä. Ollaanko Metso yhtiöstä oltu kiinnostuneita ostamaan tuo osoite? Olisihan se komeaa, jos Metson
edustushuvilan osoite olisi Metsopolku 1. Ilkan ilmoituksen
mukaan asiasta ei ole käyty neuvotteluita.
Camaster Oy pitää tällä hetkellä konttoria Säynätsalon
kodin toimistohuoneessa. Muutto Säynätsalon Kunnantalon
alakerrasta näkyy vielä niin, että purkamattomia pahvilaatikoita ja muuta tavaraa on työhuoneen lattialla odottamassa loppusijoituspaikkaa. Säynätsalon Kunnantalohan on
yksi Alvar Aallon tunnetuimpia töitä Suomessa. Kesäisin
paikalle tulee linja-autoittain mm. japanilaisia arkkitehtiopiskelijoita ihastelemaan tätä rakennusta. Myöhemmällä
iällä, kun Alvar kerran oli päiväkävelyllä Säynätsalossa,
totesi hän liike-elämän laittaneen valokyltin Kunnantalon
seinään. Alvar siitä tuohtuneena kivitti kyltin puhki. Alvar
Aalto tunnettiin äkkipikaisena henkilönä. Ilkka kertoo myös,
että heiltä on vain puoli kilometriä Aaltojen kuuluisalle
kesäasunnolle, jossa Alvar kokeili erilaisten materiaalien
yhteensopivuutta.
Camaster Oy: Ilkka Heinäaho perusti yrityksen vuonna
1989. Camasterin liikevaihto on 0,4 MEUR ja se työllistää
kolme henkilöä. Yrityksellä on mittavaa freelancereiden
käyttöä silloin, kun esimerkiksi matemaatikkoa tarvitaan.
Yritys myy ja huoltaa Suomen jälleenmyyjänä maailman
suosituinta CAD/CAM -hyötyohjelmaa nimeltä Mastercam.
Pääasiallinen asiakaskunta on konepajateollisuus. Päämies
sijaitsee USA:ssa, Saksassa tehdään ohjelmaan moniakseliohjelmat ja kanadalaiset ovat robotiikan osaajia.
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Hankintahetkellä Mastercam ohjelma räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan, josta johtuen Ilkka liikkuu paljon
yrityksissä, kyseessä siis on tyypillinen bisnes to bisnes asiakassuhde. Asiakkaita on noin tuhat. Ohjelmiston hinta
on pysynyt samana viimeiset 16 vuotta. Nyt tyypillinen
yhden ohjelman osto on noin 5–20 tuhatta euroa. Päivittämiset ja koulutukset sovitaan aina erikseen asiakkaan tarpeen
mukaan.
Kysymys: Ilkka, minkälaisella taustalla lähdit yrittäjäksi
vuonna 1989?
Vastaus: Olen Keski-Suomesta kotoisin ja työurani aloitin
Tikkakosken Asetehtaalla jyrsijänä. Se 2 vuotta oli työelämäni antoisinta aikaa, koska siellä tehtiin ihan kaikki itse.
Siellä opin tekemään monimutkaisetkin työstövaiheet, siellä oli lämpökäsittelyosasto, pintakäsittelyosasto, puutyöosasto, joissa kaikissa sain työskennellä.
Kuitenkin lähdin opintielle ja valmistuin Jyväskylästä
insinööriksi vuonna 1976 ja siitä jatkoin matkaa Otaniemeen
Teknilliseen Korkeakouluun. Minulla oli siinä vaiheessa
perhettä, joten kävin samaan aikaan jo töissä. Valmistumiseen työnteko eikä perhe ilmeisesti vaikuttanut ainakaan
hidastavasti, koska kurssit suoritin kahdessa vuodessa.
Kysymys: Miksi juuri tietokonealan yritys tuli mieleesi
perustaa?
Vastaus: Niin, sepä onkin hyvä kysymys. Toimin Hämeenlinnan Teknillisellä Oppilaitoksella opettajana ja huomasin
jo 1980 luvun alussa mihin suuntaan kehitys konepajateollisuudessa on menossa, vaikkakin tässä vaiheessa pidin itseäni kunniallisena konepajamiehenä, joka ei koskekaan
tietokoneisiin. NC -tekniikka ja CAD -tekniikka ottivat
ensiaskeleitaan. Aloin kiertää kansainvälisiä näyttelyitä,
hankin kirjallisuutta ja tutustuin oikeisiin ihmisiin. Olin
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CAM -teknologialla muotokappaleita ei-metallisista materiaaleista. Avainkone on 5 -akselinen jyrsinkone. Suurin
yhdellä kertaa työstetty kappale on 3000 * 2500 * 1000.
Toiminta suuntautuu pääasiassa muoviteollisuuden muototyökaluihin, muotteihin ja muotin muotteihin. Myös 3D mallinnusta pinta- ja tilavuusmalleiksi on tehty asiakkaan
tilauksesta.
Valimoteollisuuteen toiminnastamme suuntautuu viidennes, vaikka meillä olisi työstökoneiden ja kapasiteetin
puolesta mahdollisuus palvella valimoteollisuutta laajemminkin. Asiakkaina meillä on 6 valimoa. Puolet on rautapuolelta ja toiset puolet on teräspuolelta. Valimoalan asiakkaiden määrä on 1/8 kaikkien asiakkaiden määrästä.
Ilkka Heinäaho kotioloissa.

siinä vaiheessa pari vuotta Kone Oy:n Nostintehtaan hammasvaihdetehtaan päällikkönä, mutta siitä oli seurauksena
se, että Kone pyysi minua vetämään tehdasta Ranskassa.
Siihen en voinut suostua perheen enkä harrastuksen takia.
Alkoi tuo yrittäjäura kiinnostaa siitä vaiheessa.
Näin pikkuhiljaa lähestyttiin vuosikymmenen lopun
ylikuumaa aikaa. Tässä tilanteessa ja samaan aikaan Camasterin kanssa perustin toisenkin yrityksen, jolla oli ihan
oikeaa metallialan toimintaa, lähinnä huolto- ja korjaustoimintaa. Vuosikymmen vaihtui ja Suomi devalvoi. Silloin
tuli koettua ja nähtyä yrittäjän uran synkempi puoli. Metalliyritys ei selvinnyt, mutta Camaster Oy eli näiden vuosien
yli. Niin vaan useimmat pienyrittäjätkin sieltä kuopasta
selvisivät. Tämän elämänvaiheen kautta on ollut paljon
helpompi lähestyä yrittäjäasiakkaita. Se vain on niin, että
yrittäjä pääsee lähemmäksi toista yrittäjää.
Kysymys: Olet samalla Toivakan 3D Mallinnuksen toimitusjohtaja, miten aikasi riittää tähän kaikkeen?
Vastaus: Taustalla on se, että Toivakan Mallinnuksen johtaja Jarmo Kallio menehtyi yllättäen maaliskuussa 2005 ja
järjestely onkin väliaikainen. Kevään aikana asiaan haetaan
pysyvämpi ratkaisu yritysotteella varustetun monitaiturin
muodossa.
Kysymys: Mitä Toivakan 3D Mallinnus tekee ja ketkä ovat
asiakkaat?
Vastaus: Jarmo Kallio perusti yrityksen 4,5 vuotta sitten ja
se sijaitsee keskellä Toivakan kylää kunnan omistamassa
kiinteistössä. Työntekijöitä on 5 henkilöä. Aiemmin toiminta-ajatuksena oli 3D mallinnus- ja CAD/CAM- ammattilaisten kouluttaminen. Silloin pidettiin useita vuoden kestäviä
koulutusjaksoja alan erikoismiehiksi haluaville.
Nyt koulutustoimintaa ei ole ja yritys valmistaa CAD/
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Kysymys: Rankka työ vaatii sitten rankat harrastukset, vai
kuinka?
Vastaus: Kyllä ja ei. Aikaisemmin ajoin kilpaa moottoripyörällä 30 vuotta. Sitä kai joku voisi sanoa rankaksi harrastukseksi. Aloitin pyöräurani istumalla kaksivuotiaana isän
moottoripyörän tankin päällä ja 16 -vuotiaana ajoin jo kilpaa,
nuorempana kun en saanut kilpailulisenssiä. Sen jälkeen
olen ajanut yli 170 eri ajokilla, voittanut 22 Suomen mestaruutta, osallistunut lukuisia kertoja MM ja EM kisoihin,
ajanut 21 kertaa Päijänteen Ympäriajon jne. Moottoripyörällä kilpaa ajaminen on ottanut ja vaatinut paljon, mutta
antanut ainakin saman verran…
Kuulun mm. Moottoriliiton hallitukseen, olen toinen
suomalaisista kansainvälisen auktorisoinnin saaneista kilpamoottoripyörien katsastajista ja olen monen monissa
kilpailuissa tuomarina. Näitä matkoja ja lähtöjä olisi vaikka
kuinka paljon, mutta jonkin verran on ollut mahdollista
niitäkin vähentää.
Rakkain harrastus ja rentoutumiskeino on kuitenkin kesäpaikka Konnevesi -järven rannalla. Sinne me suuntaamme Eijan kanssa, aina kun siihen vain on mahdollisuus.
Joskus lapset ovat mukana, joskus ei.
Kysymys: Haluaisitko tähän loppuun antaa joitain eväitä ja
jakaa huomioita suomalaisesta metalliteollisuudesta, työnteosta ja yrittämisestä Suomessa?
Vastaus: Konepajateollisuudessa on nyt viimeisetkin yrittäjät havainneet, että he eivät selviä kilpailussa, ellei ole
käytettävissä hyvätasoista 3D mallinnusohjelmaa ja taitoa
sitä käyttää. Selvä aalto on nyt menossa, kun nämä mattimyöhäiset hankkivat ohjelmistoja. Alalle on lisäksi tulossa
tehokkaat monitoimityöstökoneet, joista ei oikein tiedä,
onko ne sorveja vai jyrsinkoneita. Näiden kautta paine
nykyaikaisiin ohjelmistoihin yhä kasvaa.
Valimoteollisuudessa ollaan tässä suhteessa kehityksessä
jäljessä. Vielä on valimoita, joissa ei hakeuduta aktiiviseen
yhteistyöhön mallinvalmistajien kanssa, joilla on nykyaikaiset 3D ja CAD -valmiudet.
Mitä yrittämiseen ja työntekoon tulee, kehottaisin lukemaan tarkkaan professori Kimmo Kevätsalon artikkelin
Helsingin Sanomissa (26/02 2006). Artikkelin otsikko ja
sanoma on: ”Väestön vauraus ei riipu yrittäjien määrästä,
siihen tarvitaan yrittäjämäistä otetta työhön”.
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uusiin asemiin
DI Jari Levander on nimitetty Leinovalu Oy:n toimitusjohtajaksi. Diplomi-insinööri Levander (40) siirtyy Leinovalun palvelukseen Flextronics Haapajärven
tehtaalta, jossa hän toimi tehtaanjohtajana. Hän on aiemmin, vuosina 1992 – 2002,
toiminut Leinovalu Oy:ssä laatu- ja kehitystehtävissä.

uusia jäseniä
Marko Halmela
Olen kohta 32-vuotias perheenisä Mäntsälästä. Kiirettä pitää, sillä valimotyön
ohessa opiskelen alaa oppisopimuskoulutuksella sekä pyöritän ”perheyritystä”,
johon kuuluvat vaimo Maria ja lapset Amanda (5) ja Valtteri (1). Harrastuksille ei
tässä vaiheessa juuri aikaa jää, mutta monipuolinen kuntoilu ja liikkuminen kuuluvat tärkeimpiin. Työskentelen Erikoisvalu Oy:ssä ja lähitulevaisuuden haasteena
on olla mukana Erikoisvalu Oy:n nuorennusleikkauksessa ja yritystoiminnan kehittämisessä. Juuri tähän myös opiskeluni tähtää. Opiskelija-jäsenenä uskon saavani SVY:ltä paljon; alan asiantuntemusta, koulutusta ja kontakteja. Odotukseni ovat
yhdistyksen suhteen korkealla!

Jarkko Heinämäki
Olen 25-vuotias teekkari Otaniemestä. Asun nykyään Tampereella jonne muutin
avokkini ja kahden kissamme kanssa kuluneen vuoden toukokuussa. Työskentelen
Sandvik Tamrockilla maanalaisten tuotantoporauslaitteiden suunnittelun parissa ja
teen samalla diplomityötä, jonka pitäisi valmistua ensi vuoden puolella. Valimotekniseen Yhdistykseen liityin keväällä valun käytön seminaarin yhteydessä, jonne
ajauduin valimotekniikkaa sivuaineena lukeneena. Vähäisellä vapaa-ajalla harrastan liikuntaa sekä kulinarismia. Ohessa kuva viime kesältä, jossa olen rakkaan
harrastukseni parissa.

Pirkko Leinola
Olen 26-vuotias tuore diplomi-insinööri Tampereelta. Työskentelen Metso Lokomo Steels
Oy:n palveluksessa ostajana. Olen aloittanut ostajan toimessa 1.2.2006 enkä siksi voi
sanoa olevani vielä mikään konkari alalla. Mutta ehkä tästä syystä koen kaikki työtehtävät mielenkiintoisina ja toivon oppivani tulevina vuosina vielä paljon lisää. Valimoala
on hurmannut minut monipuolisuudellaan jo ollessani kesätöissä Lokomolla.
Vapaa-aika kuluu kodin ulkopuolella kuntosalilla ja kotona ollessani luen mielelläni
dekkareita. Erityisesti Henning Mankellin ja Liza Marklundin tuotantoa on eksynyt
hyllyyni.
pirkko.leinola@metso.com
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in memoriam

Risto Kaarlo Sipi
Diplomi-insinööri Risto Sipi kuoli kotonaan Jyväsky-

lässä vaikean sairauden murtamana 17. joulukuuta
2005. Hän oli syntynyt Tervolassa 23. kesäkuuta
vuonna 1926 metsänhoitaja Kaarlo Sipin ja käsityönopettaja Anna Järvelän esikoispoikana.
Risto Sipin työura alkoi seitsemän vuoden pestillä
Wärtsilä yhtiössä, jossa hän toimi viimeksi teknisenä
johtajana. Vuonna 1959 perhe, johon kuului jo vaimo
Berta Starczewski ja kolme lasta, muutti Jyväskylään,
joka sitten olikin jäävä perheen kotikaupungiksi. Risto työskenteli Rautpohjan valimossa useiden eri asioiden parissa toimien mm. metallurgina, tuotantopäällikkönä, apulaisjohtajana ja markkinointipäällikkönä.
Risto oli tuottelias kirjoittaja ja muottimateriaalien
uupumaton tutkija. Hän kirjoitti suomalaisiin alan
julkaisuihin runsaasti artikkeleita eikä peitellyt niissä
mielipiteitään. Risto esitelmöi jäykkäkaavauskokeistaan Maailman Valimoliiton Kongressissa Bournemounthissa (1977) ja Chigagossa (1982). Eläkkeelle
siirryttyään hän jatkoi aiheen syvällistä tutkimista tekemällä lisensiaattityötä jäykkäkaavauksesta erityisesti raskaiden valurautakappaleiden valmistamisessa.
Riston valimoalan tuntemus ja kokemus olivat maailmanluokkaa.
Risto oli ihan kaikessa toiminnassaan tavattoman
ennakkoluuloton ja aktiivinen. Hän lauloi viikoittain
mieskuoro Sirkoissa ja järjesti kuoron ulkomaanmatkat
aina Kiinaa myöten, jossa mieskuoro Sirkat oli ensimmäinen esiintynyt länsimainen mieskuoro. Hän toimi
pontevasti Lions Clubissa ja LC Jyväskylä/Harjun
mittava saavutus on Kilpisen oppikoulun perustaminen!
Jyväskylän Teknillisen Oppilaitoksen opettajanakin
Risto ehti olla pitkien työpäivien lomassa. Lähes kymmenen vuoden ajan hän opetti valusuunnittelua tule-
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ville koneinsinööreille ja välillä mentiin tutustumaan
Rautpohjan valimoon. Risto toimi aktiivisesti Jyväskylän poliittisessa kentässä Kansallisen Kokoomuksen
riveissä, koska hän tahtoi olla edistämässä toiminnallaan hyväksi uskomiansa hankkeita.
Katolinen kirkko ja Pyhän Olavin seurakunta olivat
Ristolle hyvin tärkeitä ja läheisiä asioita. Täällä hän
toimi seurakuntaneuvostossa ja pastoraalineuvostossa
sekä kuului Pyhän Haudan Ritarikuntaan, jonka ritariksi hänet oli lyöty.
SVY:n toimintaankin Ristolla riitti aikaa. Hän toimi Tampereen osaston puheenjohtajana vuosina 1969
– 1973 ja ahkeroi useita kertoja yhdistyksen vuosikokouksen kokouspäällikkönä, kun yhdistys kokoontui
Jyväskylässä. Kun SVY täytti 40 vuotta, Risto esitti
juhlayleisölle laatimansa pitkän ja humoristisen onnittelurunon, joka on taltioitu kokonaisuudessaan kokousta seuranneeseen Valimoviestiin.
Allekirjoittaneella oli kunnia tuntea Risto yli 20
vuotta, matkustaa hänen kanssaan paljon työasioissa
ja kuunnella hänen aina niin myönteisiä ajatuksia
elämästä ja ihmisistä. Voimakas empaattinen suhtautuminen ympäröivään maailmaan oli tavattoman
kunnioitettavaa mieheltä, joka palatessaan sotareissulta kotiinsa Tervolaan, kohtasi siellä kotitalonsa ja
koulunsa savuavat rauniot.
Ristoa jäivät kaipaamaan puoliso ja kolme lasta,
lastenlapset, lapsenlapsenlapset ja suuri joukko työtovereita ja ystäviä valimoteollisuudessa ja sen ulkopuolella.
Olavi Piha
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maailmalta

Poimintoja
Giesserei-lehdestä

Paavo Tennilä

31. jakso
Ohjelehti valimoiden
parhaista ympäristötekniikoista
Diplomigeologi Katja Kraus Saksan
liittotasavallan ympäristövirastosta
kertoi Giesserei-lehden numerossa
10/2005 otsikkoaiheesta mm. seuraavaa:
EU julkaisi vuonna 1996 ohjeen
96/61/EU ”Ympäristön likaantumisen
integrointu välttäminen ja vähentäminen” (saksaksi: Richtlinie über die
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, IVURichtlinie). Sen pohjalta on jäsenmaiden valimoteollisuutta ja ympäristöviranomaisia edustanut työryhmä valmistellut ohjelehden valimoiden parhaista
käytettävissä olevista ympäristötekniikoista. Giesserei-lehden artikkelissa
mainittiin, että tästä asiakirjasta on
laadittu saksankielinen lyhennetty
laitos nimeltään BVT-Merkblatt für die
Giessereiindustrie. (BVT = Beste
verfügbare Techniken, parhaat käytettävissä olevat tekniikat)
Ohjelehti käsittelee seuraavien valimon työvaiheiden ympäristövaikutuksia:
– Mallien valmistus,
– Raaka-aineiden varastointi ja käsittely,
– Sulatus ja metallin käsittely,
– Valumuotin ja keernan valmitus,
muotinvalmistustekniikat,
– Valu ja jäähdytys,
– Puhdistus,
– Jälkikäsittely,
– Lämpökäsittely.
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Ohjelehden luvussa 1 on katsaus eri
valimotyyppeihin sekä niiden rakenteeseen ja markkinaosuuksiin EU:ssa.
Luvussa käsitellään ympäristöalueita,
joihin valimoteollisuus vaikuttaa, kuten
ilmaa, jätteitä, energian käyttöä ja
vettä.
Luku 2 kuvaa systemaattisesti kaikkia valimoprosessin toimintoja ja tekniikoita mm. metallilajien, uunityyppien, hiekkojen ja muotinvalmistustapojen mukaan.
Luku 3 luo katsauksen valimoprosessissa nykyisin syntyviin emissioihin
sekä mm. materiaalien ja energian
käyttömääriin.
Luku 4 sisältää yhteenvedon tekniikoista, joilla on merkitystä valimoiden
ympäristövaikutusten vähentämisessä
ja välttämisessä. Näitä ovat:
– Ilmaan joutuvien päästöjen vähentäminen,
– Raaka-aineiden ja energian tehokas
käyttö,
– Jätteiden vähentäminen sekä kaikentyyppinen kierrätys ja uusiokäyttö.
Luku 5 kuvaa valimojen parhaita
käytettävissä olevia tekniikoita (englanniksi BAT, saksaksi BVT). Parhailla käytettävissä olevilla tekniikoilla
ymmärretään tässä yhteydessä tekniikoita, joiden käyttö valimoteollisuudessa on mahdollista sekä taloudellisesti että teknisesti. (Taulukko)
Parhaiden käytettävissä olevien
tekniikoiden ohjelehti ei mainitse eikä
suosita periaatteessa mitään suurimpia
sallittuja emissioarvoja. Raja-arvojen
asettaminen on EU:n jäsenmaiden viranomaisten tehtävä. Saksassa esimerkkinä raja-arvoista on TA Luft. Rajaarvoja asetettaessa on otettava huomi-

oon sovellettu tekniikka ja paikalliset
olosuhteet, mutta myös IVU-ohjeen
yleiset vaatimukset. Tässä artikkelissa
mainittu valikoima parhailla käytettävissä olevilla tekniikoilla saavutettavista emissioarvoista ja –alueista voivat
kuitenkin toimia viitteenä emissiorajoja asetettaessa.
Ohjelehden luvun 6 otsakkeena on
”Kehitteillä olevia tekniikoita”. Nämä
tekniikat ovat joko kehitysvaiheessa tai
ovat juuri tulossa markkinoille. Esitettyjä tekniikoita on viisi:
– Korkean kaloriarvon omaavien
jäteaineiden käyttö koksin asemesta
kupoliuuneissa,
– Metallia sisältävien suodatinpölyjen kierrätys,
– Amiinien elvytys poistokaasuja
puhdistamalla,
– Veden ja eroteaineen käyttäminen
erikseen alumiinin painevalussa,
– Epäorgaanisten sideaineiden käyttö keernojen ja muottien valmistuksessa.
Muita tekniikoita tultaneen myöhemmin lisäämään ohjelehteen, jota on
tarkoitus uudistaa joka kolmas vuosi.
Kirjoittajan mukaan ohjelehti on
tärkeä kädenojennus yrityksille niiden
valitessa ympäristöystävällisiä tekniikoita ja viranomaisille valimoteollisuuden laitoksia hyväksyttäessä.
(Poimintojen kirjoittajan huomautus: Olisikohan syytä kääntää koko
ohjelehti suomeksi?)
Lisätietoja: http:/ /www.bvt.umweltbundesamt.de
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Taulukko.
Esimerkkejä luvussa 5 mainituilla parhailla käytettävissä olevilla
tekniikoilla saavutettavista emissiotasoista
(Ote Giesserei-lehdessä 10/2005 esitetystä taulukosta)

tajan tehtävät. Instituutin palveluksessa on yhteensä 43 henkilöä.

Työvaihe
Emissio
Määrä mg/Nm3
________________________________________________________

Induktiouunien kelojen
optisesta suojauksesta

Rautametallien sulatus
yleistä

kylmäilmakupoliuuni

Pöly (1)
5-20
PCDD/PCDF <0,1 ng TEQ/Nm3
SO2
NOx
NM-VOC

100-400
20-70
10-20

valokaariuuni

NOx
10-50
CO
200
_______________________________________________________

Ei-rautametallien sulatus
yleistä
alumiini
lieskauuni alumiinille

Pöly
1-20
Kloori
3
SO2
15
NOx
50
CO
5
TOC
5
_______________________________________________________
Muottien valmistus,
valu häviävin mallein
yleistä
keernanteko
uudelleen sekoitus

Pöly
5-20
Amiinit
5
SO2
120
NOx
120
_______________________________________________________

Kestomuottivalu
yleistä

Pöly
5-20
Öljyhöyryt
5-10
mitattuna kokonaishiilenä

(1) Pölyemissioiden määrä riippuu pölyn koostumuksesta,
kuten raskasmetalleista, dioksiineista ja massavirtauksista.

Henkilövaihdoksia
IfG:ssä (Institut für
Giessereitechnik)
Giesserei-lehden numerossa 10/2005
kerrottiin, että IfG:n johtajana Düsseldorfissa toiminut professori Dierk
Hartmann on siirtynyt Kemptenin
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ammattikorkeakoulun palvelukseen.
Laboratoriopalveluja vuodesta 2002
alkaen tarjonneen ja instituutin piirissä
syntyneen IfG-Service GmbH:n toimitusjohtajaksi on nimitetty dipl.ins.
Angela Efﬁnger. VDG:n, Saksan Valimomiesyhdistyksen nykyinen toimitusjohtaja ja entinen IfG:n toimitusjohtaja tri-ins. Gotthard Wolf on ottanut
hoitaakseen myös tutkimustoimintaan
keskittyneen IfG GmbH:n toimitusjoh-

Diplomi-insinöörit Willfried Schmitz
ja Frank Donsbach Otto Junker GmbH:
sta sekä Henrik Hoff Lios Technology
GmbH:sta kertoivat otsikkoaiheesta
Giesserei-lehden numerossa 10/2005
mm. seuraavaa:
Induktiouuneissa on melko ohut
keraaminen vuoraus sähkövirtaa johtavan vesijäähdytteisen kupariputkikelan ja sulan metallin välillä. Keraamisen
vuorauksen paksuus on uunin koosta
riippuen 10-15 cm ja se ohenee huomattavasti upokkaan kuluessa. Induktiokelan eristykseen käytettävät materiaalit, kuten lakat tai eristenauhat ovat
kuumuutta kestäviä lämpötiloihin 150200 °C saakka. Korkeammat lämpötilat johtavat vaurioihin, joiden korjaaminen kestää useita päiviä vaikka varakelakin olisi käytettävissä.
Jotta vaurioilta vältyttäisiin ja jotta
toisaalta uunin vuorausta voitaisiin
käyttää mahdollisimman pitkään on
vuorauksen valvontaan kehitetty erilaisia teknisiä menetelmiä. Klassisessa
maadoitusvalvonnassa induktiokelaan
johdetaan tasavirta tai matalajaksoinen
vaihtovirta ja mitataan, minkä suuruinen virta johtuu maahan. Tätä varten
sula metalli maadoitetaan upokkaan
pohjassa olevalla antennilla. Tätä järjestelmää käytetään lähes kaikissa induktiouuneissa nykyisin ja todennäköisesti tulevaisuudessakin.
Maadoitusvalvonnalla on kuitenkin
eräitä haittoja. Se ei ilmoita suoraan
onko vika puolan ja sulan välillä vai
kytkinlaitteistossa vai jäähdytyslaitteistossa. Toinen haitta on, että se ilmoittaa
viasta melko myöhään, jolloin uunin
tyhjentämisellä on kiire.
Induktiokelan suojaukseen käytetään myös termoelementtejä uunin
kulutusvuorauksen ja kelan päällystyksen välillä sekä uunin pohjassa. Tässä
menetelmässä valvonta tapahtuu pisteittäin eikä se välttämättä anna kuvaa
koko upokkaasta.
Keraamisen vuorauksen sähkövastusta voidaan mitata myös sensorimatoilla, joihin on liitetty kampamaisesti
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Jatkuu

metallielektrodeja. Sähkövastus muuttuu lämpötilan mukaan,
joten järjestelmällä voidaan valvoa vuorauksen lämpötilaa
eri lohkoissa ja havaita epänormaalit tilanteet ajoissa.
Uusimpiin valvontamenetelmiin kuuluu optinen kelansuojaus, josta näytään Saksassakin käytettävän englanninkielistä nimitystä Optical Coil Protection, OPC, kuva 1.
Järjestelmässä OPC-sensorikaapeli on valettu kelan päällä
olevan kestovuorauksen sisään. Lämpötilan mittaus valojohtimessa perustuu kvanttimekaaniseen vaikutukseen, ns.
Raman-vaikutukseen. Laservalo hajaantuu kiinteän aineen
rakenteen side-elektroneihin kuidun koko pituudelta ja sitä
tarkkaillaan takaisin heijastuvana spektrinä. Tähän spektriin
sisältyy Raman-viivoja, joiden voimakkuus riippuu lämpötilasta.
OCP-järjestelmällä voidaan havaita lämpötilan paikallinen kohoaminen vuorauksessa kulumisen, metallin suotautumisen tai repeämien muodostumisen yhteydessä. Sensorikaapeli on toimintakykyinen lämpötilaan 260 ºC saakka,
mikä on paljon korkeampi kuin puolan eristeen maksimilämpötila. Valoaaltojohtimen erotustarkkuus on mittapituutena 27 cm ja lämpötilana alle 1 ºK.
OCP-sensorikaapelin ydin on teleliikenteessäkin yleisesti käytetty korkean lämpötilan lasikuitu. Tätä kuitua ympäröi jaloteräksinen suojaputki, jonka halkaisija on 1,2 mm.
Teräsputki on puolestaan päällystetty kimmoisella korkean
lämpötilan eristeellä. Sensorikaapelin kokonaishalkaisija on
5 mm. Kuva 2 esittää sensorikaapelien sijoitusta teräksen
sulatukseen käytettävässä 6 tonnin induktiouunissa. Siinä
on kaksi kaapelipiiriä, jotka on kiedottu lähellä upokkaan
pohjaa ja lähellä upokkaan yläreunaa sijaitsevien keraamisten kiinnitysnastarivin ja upokkaan seinämänkorkeuden
keskivaiheilla olevien kahden kiinnitysnastarivin väliin. Kun
sensorikaapelit on kiinnitetty paikoilleen, sijoitetaan kelan
sisään vuorauksen valumuotti ja siihen valetaan lämpöä
hyvin johtava korundibetoni. Tämä työvaihe suoritetaan
tavallisesti kelan valmistuksen yhteydessä tai erikoistapauksissa valimossa.
OCP-järjestelmälle voidaan asettaa erilaisia arvoja, joiden
ylittäminen johtaa varoitukseen tai hälytykseen. Näitä voivat olla mm. lämpötila, poikkeamat keskimääräisestä lämpötilasta tai aikaan sidottu lämpötilan muutos. Kuva 3
esittää erilaisia lämpötilaproﬁileja.

Kuva 3. (alla) OCP-järjestelmän lämpötilaprofiilit 2,4 tonnin induktiouunissa, a) käyttöjakson alkupuolella, b) käyttöjakson lopulla, c) vian
esiintyessä vuorauksessa.

28

Kuva 1. OCP-sensorikaapelin sijainti induktioupokasuunissa. 1 Sula,
2 Keraaminen upokas, 3 Lämmöneriste, 4 Kestovuoraus, jonka sisällä
OCP-sensorikaapeli, 5 Virtakela, 6 Jäähdytyskela, 7 Uunin suu, 8
Valunokka, 9 Kuonausnokka, 10 ies, 11 Värinänvaimennin, 12 Maadoitusvalvonnan antenni.

Kuva 2. Kaksi OCP-kaapelia kiinnitysnastoihin kiedottuna 6 tonnin
induktiouunissa.
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Kuva 4. Uudentyyppisiä paineilmasuuttimia.

Tärkeimpiä OCP-järjestelmällä saavutettavia etuja
ovat:
– Paras mahdollinen suoja tuotantokatkoksia ja henkilövahinkoja vastaan,
– Vuorauksen kestoa lisääviin toimenpiteisiin voidaan
ryhtyä poikkeavien mittaustulosten ilmestyessä näyttöön,
– Mittaustulokset ovat yksiselitteisiä vuorauksen tyypistä ja iästä riippumatta,
– Järjestelmä on käytössä yli 300:ssa sovelluksessa mm.
liikennetunneleissa.

Uudentyyppisiä paineilmasuuttimia
Giesserei-lehden numerossa 10/2005 oli pikku-uutinen
uudentyyppisistä paineilmasuuttimista.
Kaikilla teollisuuden aloilla käytetään paineilmasuuttimia
työkalujen puhtaaksi puhaltamiseen sekä työkappaleiden
jäähdyttämiseen ja puhdistamiseen. Tällöin ovat haittana
usein suuret energiakustannukset ja korkea melutaso. Näiden
haittojen poistamiseksi on kehitetty kuvassa 4 esitettyjä
uudentyyppisiä puhallussuuttimia. Niillä on saavutettu 3-5
dB(A):n vähennyksiä melutasossa ja energian kulutuksen
pienentymistä käyttötehokkuudesta tinkimättä. Suuttimia
voidaan käyttää 400 ºC lämpötiloihin saakka.
Kuva 5. Teräksestä G-X 12CrMoWVNbN 10-1-1 valettu 27 tonnin
höyryventtiilin runko.

Lisätietoja: www. Becker-Produktionstechnik.de

Uusi kuumaluja valuteräs

Kuva 6. Teräksestä G-X 12CrMoWVNbN 10-1-1 valettu 60 tonnin
höyryturbiinin runko.

Reinhold Hanus Voestalpine Giesserei Linz GmbH:sta
kertoi otsikkoaiheesta Giesserei-lehden numerossa 11/2005
mm. seuraavaa:
Fossiilisia polttoaineita käyttävien voimalaitosten hyötysuhteita on pyritty viime aikoina parantamaan. Hyötysuhteella on suora vaikutus CO2 -päästöihin. Jos hyötysuhde
pystytään nostamaan 37 :stä prosentista 47:ään prosenttiin,
pienenevät CO2 -päästöt 22 %. Voimalaitosten hyötysuhdetta voidaan parantaa höyryn painetta ja lämpötilaa nostamalla.
COST-tutkimusohjelman puitteissa on yli kymmenen
viime vuoden aikana kehitetty höyryvoimalaitosten teräsvaluosia varten uusi martensiittinen kuumaluja valuteräs
G-X 12CrMoWVNbN 10-1-1. Uudesta valuteräksestä on
tähän mennessä valettu yli 200 valuosaa, yhteensä 3 000
tonnia. Suurimmat valujen nettomassat ovat ulottuneet 60
tonniin saakka, kuvat 5 ja 6.
Uuden teräksen kehittämiseen ovat osallistuneet valimon
lisäksi höyryturbiinien valmistajat, hitsauslisäaineiden toimittajat, yliopistojen instituutit sekä tutkimuslaboratoriot.
Kehitysohjelman ensimmäisenä tavoitteena oli saada aikaan
kuumaluja valuteräs, jonka virumislujuus saavuttaisi arvon
100 MPa 100 000 tunnin kokeessa lämpötilassa 600 oC.
Jatkossa tavoitelämpötila nostettiin arvoon 620 ºC saakka. Huoneenlämpötilassa 0,2 % myötörajavaatimukseksi
asetettiin 520 MPa.
Jatkuu
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Tällaisiin lujuusarvoihin pääseminen edellyttää teräkseltä mahdollisimman pientä epäpuhtauksien ja sulkeumien
määrää. Artikkelin kirjoittaja ei mainitse mitään saavutettuja puhtausarvoja, vaan tyytyy esittämään kuvat Voestalpine Giesserei Linz:in käyttämistä sulankäsittelylaitteista,
kuva 7.
Höyryvoimalaitosten teräsvaluosien vaatimia lämpökäsittelyjä on useita ja ne ovat pitkiä. Kuva 8 esittää lämpökäsittelyjen minimimäärää. Suurissa ja paksuseinämäisissä
valuosissa ei hehkutus lämpötilassa 770 ºC ennen syöttökupujen leikkausta riitä, vaan on suoritettava tasaushehkutus
15 h lämpötilassa 1 000 ºC. Jos valmistushitsausta joudutaan
tekemään useammassa vaiheessa, on tehtävä joka kerta
uusi hehkutus lämpötilassa 730 ºC ellei hitsien koko edellytä uutta käsittelyä korkeassa lämpötilassa.

Alumiinisista moottorinosista
haasteita valimotekniikalle
Professori Wolfgang Schneider Hydro Aluminium Deutschland GmbH:sta kertoi otsikkoaiheesta Giesserei-lehden
numerossa 11/2005 mm. seuraavaa:
Auton moottorien sylinterinpäistä on nykyisin 100 % ja
sylinterilohkoista yli 50 % alumiiniseoksista valettuja. Autojen kehityksessä pyritään CO2 -päästöjen vähentämiseen
rakenteita keventämällä ja moottorien hyötysuhteita parantamalla. Alumiinisilla osilla on voitu keventää moottoreita.
Hyötysuhteiden parantaminen merkitsee korkeampia paineita ja lämpötiloja. Tämä antaa haasteita alumiiniseosten
ominaisuuksien, kuten väsymislujuuden kehittämiselle.
Valmistusteknologian puolella on pyrittävä tiiviiseen valurakenteeseen ja moottoreiden sylinteripinnoissa hyvään
kulumiskestävyyteen.
Suursarjoina alumiiniseoksista valettavissa sylinterilohkoissa käytetään yleisesti GJL:stä valettuja sylinteriholkkeja. Pyrkimyksenä on kuitenkin päästä eroon niistä mm.
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Kuva 7. Voestalpine Giesserei Linz’in käyttämät sulan käsittelylaitteet.

Kuva 8. Martensiittisista kuumalujista teräksistä valettujen höyryturbiinin
osien lämpökäsittelyjen kaavio. OK=Jäähdytys uunissa, VL=Tehostettu
jäähdytys ilmassa, RL=Vapaa jäähdytys ilmassa.

Kuva 9. Eräiden alumiiniseosten myötörajat lämpötilassa 200 ˚C,
vasemmat pylväät ja vanhentamisen jälkeen, oikeat pylväät.
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Kuva 10. Kahden alumiiniseoksen virumisvenymät lämpötilassa 200
˚C ajan mukaan.

Kuva 11. CPS-keernapakettijärjestelmän toimintakaavio.

siksi, että niiden lämpölaajenemiskerroin poikkeaa alumiiniseoksen arvoista. Eräissä loistoautoissa käytetään jo
täysalumiinisia sylinterilohkoja, jotka on valettu pienpainekokillivaluna ylieutektisesta seoksesta AlSi17Cu4. Niissä
ei tarvita valurautaisia sylinteriholkkeja eikä erikoispinnoitteita sylinterien pinnoissa. Ratkaisun haittana on mm.
työstökustannusten nousu.
Sylinteripintojen kulumiskestävyyden parantamiseen
käytetään mm. laserseostusta, jonka kaupallinen nimitys on
Tribosil-menetelmä. Siinä sylinteripintaa kuumennetaan
paikallisesti lasersäteellä, jolloin alumiiniseos sulaa. Sulaneeseen kohtaan johdetaan Si-jauhetta, jonka raekoko on
45-70 μm. Jauhe sulaa perusaineeseen ja sylinterin pintaan
muodostuu AlSi-seos, jonka kulumiskestävyys on hyvä.
Moottoreiden valussa käytettävien alumiiniseosten koostumusta kehittämällä pyritään etenkin virumislujuuden
parantamiseen. Koostumuksen valintaa rajoittavat seosaineiden erilaiset negatiiviset vaikutukset. Mm. kupari ja
magnesium huonontavat alumiiniseosten lämmönjohtavuutta. Nikkeli taas alentaa virumislujuutta. Tutkimuksen perusteella on päädytty uuteen seoslajiin, AlSi7MgCuNiFe,
jonka kemiallinen koostumus on seuraava: Si 7,21 %, Cu
0,37 %, Mg 0,41 %, Fe 0,43 %, Mn 0,29 %, Ni 0,51% , Zn
0,139 %, Ti 0,139 %, B 0,0003 % ja Sr 0,018 %. Tällä seoksella on hyvä lujuus huoneenlämpötilassa, kuva 9 ja myös
hyvä virumislujuus, kuva 10.
Kemiallisen koostumuksen ohella alumiiniseoksista
valettujen moottorinosien mekaaniset ominaisuudet, kuten
väsymislujuus, riippuvat huomattavasti jähmettymis- ja
jäähtymisolosuhteista valettaessa. Sylinterilohkojen valuun
soveltuu mm. keernapakettijärjestelmä, CPS (Core Package
System), kuva 11. Siinä sula metalli valetaan muottiin alhaaltapäin syöttökupujen kautta. Täyttövaiheen päätyttyä
muottia käännetään 180º. Syöttökuvuissa on silloin kuumin
metalli ja ne syöttävät tehokkaasti ylhäältä alaspäin. Muotin
valuasennosta riippuen jähmettymistä voidaan edistää jäähdytyskokilleilla tiiviin valurakenteen saavuttamiseksi.
Sylinterinpäiden valamiseen soveltuu Rotacast-menetelmä, kuva 12. Muotti täytetään valukammiosta, joka on valutapahtuman alkaessa muotin alapuolella. Valun aikana
muottiyhdistelmää käännetään halutulla nopeudella 180º,
jolloin muotti täyttyy pyörteettömästi.

VDI:n talousbarometri plussalla
Giesserei-lehden numerossa 11/2005 kerrottiin VDI:n (Verein Deutscher Ingenieure) tekemästä trendikyselystä. VDI
oli haastatellut tuhatta jäsentään ja kysynyt heidän odotuksiaan taloudellisen kehityksen suhteen. Asteikolla –1…+1
saatiin kokonaisindeksiksi 0,22. Sähköteollisuuden odotukset olivat positiivisimmat arvolla 0,34.
Seuraavina olivat ajoneuvoteollisuus 0,32 sekä bio- ja
lääketekniikka 0,31.
Kansainvälisen kilpailukyvyn arvioinnissa ympäristötekniikan arvo oli 0,49, ajoneuvoteollisuuden 0,45 sekä sähkö, energia- ja vesihuoltoalan 0,42.
Jatkuu
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Uusia DIN-käsikirjoja
Giesserei-lehden numerossa 11/2005 kerrottiin kolmesta
uudesta DIN-käsikirjasta, jotka on julkaissut Deutsches
Institut für Normung e.V. ja kustantanut Beuth Verlag GmbH,
kuva 13.
Numerolla 450 ilmestyneen DIN-käsikirjan nimi on
Aluminium 1. Nauhat, levyt, foliot, pyörylät, hitsatut putket,
aihiot. Tämä on toinen painos 2005. Se sisältää 569 sivua
koossa A5 ja sen hinta on 109,20 euroa.
Numerolla 452 ilmestyneen DIN-käsikirjan nimi on
Aluminium 3. Harkkoalumiini, alumiinivalu, takokappaleet,
aihiot. Tämä on toinen painos 2005. Se sisältää 528 sivua
koossa A5 ja sen hinta on 102 euroa.
Numerolla 455 ilmestyneen DIN-käsikirjan nimi on
Valimoala 2. (Giessereiwesen) Metallivalu (Nichteisenmetallguss). Tämä on toinen painos 2005. Se sisältää 444 sivua
ja sen hinta on 85,40 euroa. Tämä teos on jatkoa aikaisemmin ilmestyneelle DIN-käsikirjalle Valimoala 1. Teräsvalu
ja valurauta.
Kaikissa käsikirjoissa on ajantasaiset perusteelliset tiedot
standardeista ja toimitusehdoista.
Käsikirjoja voi tilata puhelimitse Giesserei-Verlag GmbH:
sta numeosta (0211) 6707-5 58.

Zinc Cast, interaktiivinen
petus-CD-Rom
Giesserei-lehden numerossa 12/2005 kerrottiin, että Kansainvälinen Sinkkiliitto, International Zinc Association,
Bryssel, on laatinut yhteistyössä Oskar Frech GmbH:n
kanssa otsikosa mainitun opetus-CD:n, kuva 14. Opetusaineisto on tarkoitettu henkilöstön koulutukseen sinkin painevalua harjoittavissa yrityksissä. CD-Rom on julkaistu
peräti kuudella kielellä, saksaksi, englanniksi, ranskaksi,
espanjaksi, italiaksi ja kiinaksi. Saksankielinen CD maksaa
vain 3 euroa. Muiden kieliversioiden hintoja ei Giessereilehden uutisessa mainittu.
Lisätietoja: www. initiative-zink.de

Kuva 12. Rotacast-valumenetelmän toimintakaavio.
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Kuva 14. Zinc Cast opetus-CD.
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Kuva 13. Uusia DIN-käsikirjoja.

kirjanurkka

Konepajainsinöörien tähtihetket
Suomen konepajainsinööriyhdistys – Verkstadsingeniörsföreningen i Finland täytti 85 vuotta vuonna 2002. Juhlan
kunniaksi yhdistys julkaisi kirjan, jonka nimi on tämän
kirjoitelman otsikkona. Teoksen ovat toimittaneet Risto
Piispanen ja Antti Karppinen. Tämä kirja oli tarttunut asiamiehemme haaviin ja hän pyysi minua kirjoittamaan siitä
Valimoviestiin.
Konepajainsinöörien tähtihetket –teoksen 171:stä sivusta suurin osa käsittää jäsenten artikkeleita merkittävistä
tapahtumista Suomen konepajateollisuudessa. Varsinainen
yhdistyksen historiikki teoksen alussa on vain 13 sivun
mittainen.
Seuraavassa on joitakin poimintoja mielenkiintoisimmista artikkeleista: Nils Björklund: Suomalaisen paperikoneen
alkuvaiheet, Nils Björklund: Ydinvoiman tulo Suomeen,
Johannes Brotherus: Kun Valmetissa vielä tehtiin laivoja,
Jouko J. Vuorinen: Kymenite – perinteisen teorian kaataja,
Markus Määttänen: Sotakorvauksista syntyi luja lyönti
Linnavuorelle, Risto Piispanen: Koneita Neuvostoliitosta,
turbiineja Amerikasta.
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Valimomiehen kannalta kiinnostavin artikkeli kirjassa on
tietenkin Kymeniten eli nykyiseltä nimeltään ADI:n kehitys.
Emeritus-professorimme kirjoitus ”Kymenite kumoaa vakiintuneita käsityksiä” Valimoviestissä 2/2005 kertoi myös
tästä ainutlaatuisesta keksinnöstä. Se on kertomus suomalaisesta osaamisesta. Samalla se näyttää osoittavan, miten
vaikea pienen maan ja maailman mittakaavassa pienten
yritysten on ”vuolla kultaa” mm. Suuressa Lännessä.
Konepajainsinöörien tähtihetket –teoksen lopussa on
matrikkeli. joka sisältää 151:n jäsenen syntymäajat ja liittymispäivämäärät. Siinä on myös 81:n jäsenen kuvat. SVY:
ssä voitaisiin ehkä harkita henkilökuvien liittämistä matrikkelin yhteyteen. Sellainen tilanne lienee tuttu, että jonkun
jäsenemme kasvot näyttävät tavatessa tutuilta, mutta henkilön nimi ei tule mieleen. Tämä ei edes välttämättä johdu
korkeasta iästä.
Paavo Tennilä
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emerituksen ekstra

Professorihuumoria
Jouko J.Vuorinen

Kun puhutaan professorihuumorista se yleensä kytketään
Sovelletun matematiikan professoriin E.J. Nyströmiin,
lempinimeltään ’Tonttu’. Hän oli erittäin älykäs sanankäyttäjä, jonka huumori usein meni vähemmän ﬁksujen teekkareiden ’hilseen yli’. Klassinen esimerkki tästä oli se kun hän
Hietalahdentorin varrella sijaitsevan Teknillisen korkeakoulun isossa salissa III 17 aloitti luentosarjansa: ’Ajattelin
juuri kysyä, kuuluuko minun puheeni sinne takariville saakka. Mutta jos se ei kuulu, kysymykseni itse asiassa onkin
tarpeeton. Siksi kysynkin: Näkevätkö kaikki?’
Tarinan mukaan eräs teekkari kysyi prof. Nyströmiltä, miksi tämä on poikamies. Tähän E.J.: ’Njaa, se on sillä lailla,
että minun isäni oli poikamies, minä olen poikamies ja
toivon, että minun poikanikin pysyvät poikamiehinä’.
’Tontulla’ oli tiettyjä käyttäytymismaneereja. Kerran hän oli
otattanut assistentilla luennon aikana valokuvan kuulijakunnastaan toisen kerroksen ’pylvässalissa’, oliko se nyt II 13.
Kun sitten jaettiin suoritusmerkintöjä opintokirjaan, Tontulla oli tämä valokuva vieressään. Kun teekkari Virtanen oli
vuorossa, Tonttu tutki valokuvaa ja kysyi, missä herra Virtanen on tässä valokuvassa. ’Minä olen tuon pylvään takana’.
Merkillistä, vastasi Tonttu, olette jo kahdeskymmeneskolmas
joka on saman pylvään takana.
Naispuolinen teekkari oli hakemassa tenttisuoritusmerkintää
opintokirjaansa. Tonttu merkkasi arvosanaksi T:n (tyydyttävä). Tyttö osoitti hieman ﬂirttaillen haluavansa enemmän
ja Tonttu lisäsi miinuksen perään. ’Nyt siinä on enemmän’
hän lakoonisesti totesi.
Teekkari Ojantakanen haki tenttimerkintää opintokirjaansa.
Tonttu ilmaisi kantansa hyväksyntään: ’Toivoisinpa että
nimenne olisi Oventakanen’.
Todennäköisyyslaskennan professorina minulla oli legendaarinen Olli Lokki. En juurikaan käynyt luennoilla, mutta
hänellä oli hyvät opetusmonisteet. Sain tentissä täydet pisteet
ja kun hain loppumerkintää, Lokki totesi että tämäpä meni
hyvin. Jotakin vastatakseni möläytin että joskus sokeakin
kana voi löytää jyvän. Hänellä oli vastaus valmiina: ’Todennäköisyys siihen on liian pieni’. Jälkeenpäin mietin, kuinka
osuva lonkalta heittämäni vastaus oli ollut ja kuinka hienon
palautteen siihen sain. Sittemmin olen oppinut, kuinka tärkeä
käsite ’todennäköisyys’ on ihmisen elämässä.

mieleen. Stockmannin silloisessa rullaovessa yksi mummo
yritti sisään, mutta päätyi saman tien ulos. Aikansa ihmeteltyään hän totesi: ’Olenkohan minä se sama ihminen, joka
äsken yritti sisään?’
Toinen Miekk-ojan vakiovitseistä liittyi rautateihin, niihin
aikoihin kun vielä höyryveturit kiskoivat junia eteenpäin.
Tampereella junan lämmittäjällä ja kuljettajalla oli sen
verran ylimääräistä aikaa, että päättivät ottaa paukut asemaravintolassa ennen Helsinkiin paluuta. Kuinka ollakaan
ensimmäinen paukku vaati seurakseen toisen, tämä kolmannan jne. Loppujen lopuksi herrat olivat aikamoisessa tuiskeessa, kun piti lähteä kuljettamaan junaa Helsinkiin. No,
aikataulun mukaan lähdettiin. Tuli Toijalan asema, siitä
huristeltiin läpi pysähtymättä. Tuli joitakin muitakin asemia,
joita herrat eivät noteeranneet. Onnellisesti päästiin kuitenkin Helsinkiin, jossa olikin jo poliisi odottamassa. Poliisi
aloitti kyselyn: ’Mitäs tämä oikein merkitsee? Ajoitte Toijalan, Hämeenlinnan, Riihimäen ja muidenkin asemien ohi
pysähtymättä’. Siinä kaverukset katselivat ihmetellen toisiaan ja kuljettaja puki tilanteen sanoiksi: ’Hyvänen aika,
eihän me sitä kautta edes ajettu!’
Suoritin työn ohella jatkotutkintoni. Alunperin olin valinnut
pääaineeksi metalliopin ja sivuaineeksi sovelletun metalliopin. Teollisuudessa en nähnyt kovin paljon sovelluskohteita tällaiselle aineyhdistelmälle ja niinpä päätin vaihtaa
sovelletun metalliopin pääaineeksi ja metalliopin sivuaineeksi. Katsoin ettei Cahnin monisatasivuisella teoreettisella teoksella Physical Metallurgyllä oikein ollut yhtymäkohtaa käytännön työni kanssa. Vaihto oli helppo suorittaa,
mutta sain Miekk-ojalta palautetta tenttisuorituksessa. Cahnin teos ei niihin enää kuulunut ja pärjäsin mielestäni kohtuullisen hyvin sivuaineen tenttikirjojen suorituksessa.
Miekk-oja raapi kuitenkin päätään ja totesi ’En nyt voi
antaa parempaa arvosanaa kuin 2:n kun metallioppi ei nyt
sen enempää jaksanut kiinnostaakaan’.
On hyvä, että lyhyt metallioppi tuli pakolliseksi aineeksi
konetekniikan osastolle. Itse suoritin Miekk-ojalle pitkän
metalliopin vuoriteollisuusosastolla ja prof. Jorma Serlachiukselle pitkän konepajatekniikan konetekniikan osastolla.
Serlachiuksen materiaalitietous rajoittui lähinnä muistaakseni paljon lainattuun lausahdukseen: ’Jos vaaditaan erittäin
lujaa ja sitkeää terästä, pitää valita Fargon akseli, – ja karkaistu’.

Hieman maistissa ja sopivassa seurassa professori Miekkojallakin oli hyviä vitsejä ja lohkaisuja. Näistä on pari jäänyt
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Valimoalan Golfopen
2006
Kaikille valimoalalla toimiville ja heille tarvikkeita
toimittaville, valimon asiakkaille ja valimoalan
läheiseksi tunteville .
RUUKKIGOLF KENTÄLLÄ

Ikuisesti kiertävä kiertopalkinto.
Palkinnon on lahjoittanut Mika Tolppala, Selkaline Oy.
Jalustassa on nyt laatat 20 seuraavalle vuodelle.
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Aika :
Kilpailu :

Tiistai 13.6.2006 klo 14.00
Lyöntipeli 3/4 tasoituksella
Väylien max.tulos = 5 + väylän par

Kilpailumaksu :

0 Eur + palkinto ( jokainen tuo )
Sis. kärryvuokran

Palkinnot :

Voittajalle uusi kiertopalkinto +
palkintopöydän anti
Kaikille osallistujille jotain

Ilmoittautuminen :

Suoraan Ruukkigolﬁin
12.6.2006 mennessä
Puh: 019-2454485

Lisätietoja :

Ossi Levander 09-8042142
Krister Lundqvist 019-2785878
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valimoalan tutkimusta

Valulinjan kohdeilmanvaihdon kehittäminen
Otsikon aihetta on tutkittu Työsuojelurahaston
hankerahoituksella. Oheinen lyhennetty artikkeli esittää tutkimuksen keskeiset tulokset. Mikäli lukija haluaa laajemman raportin käyttöönsä, hän voi ottaa yhteyttä alla mainittuihin
henkilöihin.
Tausta
Valimoiden työolosuhteita heikentävät työilman epäpuhtaudet. Eräs merkittävä päästölähde on valulinja, jossa päästöjä syntyy itse valun sekä valujen jäähtymisen aikana.
Valuhuuruissa esiintyy sekä kaasumaisia että hiukkasmaisia
epäpuhtauksia. Valun aikana vapautuu lähinnä metallihuuruja ja häkää (CO), kun taas jäähtymisvaiheen aikana vapautuu kaavaushiekan ja keernojen sideaineiden hajoamistuotteita kuten formaldehydiä, amiineja, isosyanaatteja ja
polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä).
Epäpuhtauksien hallitsemiseksi tarvittaisiin tehokkaita
kohdepoistoratkaisuja, jotka poistavat epäpuhtaudet muodostumispaikaltaan ennen niiden leviämistä työpaikan ilmaan. Valulinjan kohdeilmanvaihto on kuitenkin haasteellinen tehtävä, sillä päästölähteet sijaitsevat laajalla alueella.
Suurten ilmanvaihtoratkaisujen hankinta- ja käyttökustannukset ovat merkittäviä, joten niiden suunnittelu kannattaa
tehdä huolellisesti. Perinteisten kokemusperäisten suunnittelumenetelmien käyttö on kuitenkin rajoitettua eikä niitä
voida käyttää luotettavasti monimutkaisten virtaustapausten
vertailuun.
Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa tutkittiin
mahdollisuutta käyttää ajanmukaista virtauslaskentaa valulinjan kohdeilmanvaihdon suunnittelussa. Eri vaihtoehtoja
mallinnettiin laskennallisesti ja parhaasta ratkaisusta rakennettiin pilotti, joka asennettiin valulinjalle ja jonka tehokkuutta kokeiltiin merkkiainemittausten avulla.

Kohdeilmanvaihtovaihtoehdot
Tehokkuuden lisäksi kohdeilmanvaihdolle on tärkeää, ettei
se häiritse työntekijöitä eikä tuotantoa. Tämän vuoksi ratkaisujen käyttökelpoisuudesta keskusteltiin työntekijöiden
ja tehtaan edustajien kanssa. Mallinnetut ratkaisut ovat
sellaisia, joilla nähtiin olevan mahdollisuuksia toimia valimon
ympäristössä.
Hankkeessa hyödynnettiin virtauslaskentaa (FLUENT
versio 4.5) valulinjan erilaisten kohdeilmanvaihtoratkaisujen
vertailussa. Seuraaville neljälle kohdeilmanvaihtoratkaisulle (kuva 1) tehtiin virtaustekniset laskelmat:
a) Alapuolinen imu valulinjojen välissä
b) Puhallussuihkulla varustettu poistohuuva (Aaberg36

huuva)
c) Valulinjan yläpuolinen huuva pystysuuntaisilla ilmasuihkuilla
d) Vaakasuuntainen puhallus-imuratkaisu.
Virtausteknisten laskelmien mukaan tavoiteltu 90 % sieppaustehokkuus saavutettiin pienimmällä poistoilmavirralla
vaakasuuntaisella puhallus-imuratkaisulla. Puhallus-imuratkaisu toteutettiin pilottina Sulzer Pumps Finland Oy:n
Karhulan valimossa. Pilottiratkaisun muodostivat 12 metriä
leveän valulinjan yli ulottuva tasomainen puhallussuihku ja
puhallussuihkun vastakkaisella puolelle sijoitettu poisto.
Ratkaisu kattoi noin viidesosan koko valulinjan pituudesta.

Puhallus-imuratkaisun sieppaustehokkuudet
Tasomainen puhallussuihku toteutettiin 5 m leveällä ja 3,4
mm korkealla raolla. Puhallussuihku asennettiin valulinjan
toiselle puolelle ja suihku suunnattiin valulinjan yli imuhuuvaa kohti. Pilottikohteessa nopeus puhallusraossa oli 20
m/s ja kohtuullisen sieppaustehokkuuden saavuttamiseksi
suihkun nopeus oli luokkaa 1 m/s päästölähteen tasalla.
Vastakkaiselle puolelle sijoitettiin 6 m leveä ja 0,8 m
korkea poisto. Poisto valmistettiin rei’itetystä pellistä niin,
että vapaan pinta-alan osuus oli 10 % koko pinta-alasta
imuvirtauksen tasaamiseksi. Virtauslaskennalla 90 % sieppausastetta vastaavaksi tavoitepoistoilmavirraksi saatiin 9,6
m3/s (1,6 m3/s linjan pituusmetriä kohti). Ennakoitua suurempien virtausvastusten vuoksi pilottiratkaisun maksimi
poistoilmavirta jäi kuitenkin tätä alhaisemmaksi, 1,3-1,5
m3/s linjan pituusmetriä kohti. Puhallussuihkun ilmavirtaa
optimoitiin merkkiainemenetelmällä (SF6). Merkkiainemittauksissa päästö tapahtui neljästä valulinjasta keskilinjan 3
kohdalta. Poistoilmavirralla 8,0 m3/s maksimi sieppausaste
( 65 %) saavutettiin puhallusilmavirralla 0,35 m3/s.
Virtausnopeus - ja epäpuhtauspitoisuussimuloinneista
nähdään puhallussuihkun taipuminen muottien kohdalla
ylöspäin ja epäpuhtaus- ja lämpövirtausten nouseminen ja
kääntyminen kohti poistoa (kuvat 2 ja 3). Puhallussuihku
kuljettaa siihen indusoituneita lämpö- ja epäpuhtausvirtauksia kohti poistoa. Savukoe osoitti puhallussuihkun vaikutuksen ulottuvan poiston vaikutusalueelle asti. Pilottiratkaisun tehokkuutta arvioitiin poistoilmavirralla 8,9-9,1 m3/s ja
puhallusilmavirralla 0,35 m3/s. Merkkiaineella mitatut sieppaustehokkuudet vaihtelivat välillä 43-81 % riippuen päästökohdan etäisyydestä poistosta. Puhallussuihku nosti
keskimääräistä sieppaustehokkuutta 43 %:sta (ilman puhallussuihkua) 61 %:iin. Korkeimmat sieppaustehokkuudet (n.
80 %) saavutettiin poistoa lähinnä olevalta valulinjoilta ja
alhaisimmat (n. 45 %) poistosta kauimmaiselta valulinjalta.
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Kuva 2. Mallin tuottamat virtausnopeuden (m/s) vakionopeuskäyrät.

Kuva 3. Mallin tuottamat epäpuhtauspitoisuuden (asteikko suhteellinen)
vakiopitoisuuskäyrät.

Puhallussuihku kasvatti sieppaustehokkuutta eniten poistosta kauimmaiselta valulinjalta. Kauimmaiselta linjalta
alhaisin sieppaustehokkuus oli alle 5 % ilman puhallussuihkua.

Johtopäätökset

Kuva 1. Erilaiset kohdeilmanvaihtoratkaisut. a) Alapuolinen imu valulinjojen välissä, b) puhallussuihkulla varustettu poistohuuva (Aaberg
huuva), c) valulinjan yläpuolinen huuva pystysuuntaisilla ilmasuihkuilla
ja d) vaakasuuntainen puhallus-imuratkaisu.
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Valimossa pelkkään imuun perustuva kohdepoistoratkaisu
ei ole tehokas ratkaisu valulinjan laajuuden vuoksi. Tämän
vuoksi tarvitaan muita keinoja epäpuhtauksien hallintaan.
Puhallussuihku osoittautui oikein mitoitettuna ja asennettuna tehokkaaksi keinoksi ohjata epäpuhtauksia kohti imua.
Virtaustekniset mallinnukset tekivät mahdolliseksi erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen vertailun. Laskelmien mukaan
pienin poistoilmavirta tarvittiin puhallus-imuratkaisulla.
Tavoitteeksi asetettua 90 % sieppaustehokkuutta ei aivan
saavutettu käytössä olleella poistoilmavirralla. Lähinnä
poistoa olleelta valulinjalta sieppaustehokkuudet olivat n.
80 % ja kauimmaiselta linjalta n. 45 %. Puhallussuihkun
merkitys kasvoi sitä suuremmaksi mitä kauemmaksi poistosta siirryttiin valualueella. Puhallussuihkulla oli merkittävä sieppaustehokkuutta kasvattava vaikutus jo poistoa
lähinnä olevan valulinjan jälkeen.
Keskittämällä valut mahdollisimman paljon poistoa lähinnä oleville valulinjoille, voidaan ratkaisun poistotehokkuutta käytännössä tehostaa.
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koulutusta

Kari Pohjalainen

”Hakeudu hoitoon Pohjalainen”

Valumallinvalmistajien Tampereen Hervantaa aikaisempi
koulutuspaikka oli Hämeenlinnan Ammattikoulu (aikaisemmin nimellä Etelä-Hämeen Keskusammattikoulu), joka
taasen nykyään tottelee nimeä Koulutuskeskus Tavastia.
Valimoalan työntekijäasteinen koulutus aloitettiin Hämeenlinnassa viime vuosisadan puolessavälissä ja 1970luvulla sitä pyrittiin sijoittamaan johonkin Suomen kaupunkiin, yhdessä muiden valimoalan koulutusasteiden kanssa.
Silloisena kuningas-ajatuksena oli, että kaikenasteinen valimoalan koulutus pitäisi sijoittaa samaan kaupunkiin, jolloin
voitaisiin hyödyntää ”synergiaa”, jota yhteisestä koulutuspaikasta syntyy. (Tässä kaikessa voimakkaasti jo silloin
mukana olleen ”Duracel-man” Paavo Tennilän toivoisinkin
kaivelevan erinomaista muistiaan ja kirjoittavan ko. ajoista
ja tapahtumista tarkemmin.)
Joka tapauksessa asiat johtivat toiseen ja Valumallinvalmistaja-opintolinjamme siirtyikin Tampereen Hervantaan
kesällä 1987. Kyseisen muuton suunnittelu aloitettiin jo
puolivälissä ko. vuosikymmentä. Silloin jo pähkäiltiin,
jotta tuleeko tietotekniikka näyttelemään jotain osaa mallitekniikassa lähivuosina. Tein silloisen konesuunnitelman
tarvittavista laitehankinta-ehdotuksista uusiin koulutustiloihin ja niihin ei sisältynyt tietoteknisiä valmiuksia.
Samoihin aikoihin pidettiin GIFA-messut Düsseldorﬁssa,
silloisessa Länsi-Saksassa, joihin minulla oli mahdollisuus
osallistua. Messuilla alkoi vaikuttaa vakavasti siltä, jotta
olin tainnut tehdä väärän päätöksen tietotekniikan käytettävyydestä valumallien valmistuksessa ja Suomeen tultaessa
olinkin valmis perumaan laitehankintapäätöksiämme ja
ehdotin CNC-koneen hankkimista kouluumme. Kone saatiinkin kouluumme 1990 luvun alkuaikoina ja täytyy kunnioittaa senaikaisia päättäjiä, jotka uskalsivat investoida
silloisen vajaan 1 miljoonan arvoiseen koneeseen.
Kun mallialamme silloiset vaikuttajat kuulivat, että kouluun hankitaan CNC-yläjyrsinkone ja osa koulutusajasta
käytetään tulevaisuudessa ”tietotekniseen hömpötykseen”,
niin sangen suorasanaisesti he kehottivat minua hakeutumaan
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pikaisesti päälataamoon ja unohtamaan VÄLITTÖMÄSTI
tietotekniikan valumallialalla.
Nykytilanteen kaikki tietävät ja valimoiden ammattiyleisön (huom. Pertti Jokinen Wärtsilä Oy Vaasa) ankarasti
painostamisesta johtuen olenkin laatinut luettelon, jossa on
luetteloitu suomalainen valumallialan sähkötekninen osaaminen ja tiedot kotimaassamme käytössä olevista CNC
koneista, dimensioineen.
En muuten voi olla ihmettelemättä, miten joku voi olla
osallistumatta SVY:n opintopäiville tai opintomatkoille. Se
on kuulkaa ystävät + lukijat sillä tavalla, että maailmassa
oppii vain kulkemalla ja pitämällä silmät auki. Ei Teille
tulla yritykseen kertomaan, mitä maailmalla tapahtuu ja
mistä tietoa saa. Itse se tieto on haettava.
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Sattumia ja tapahtumia
Kari Pohjalainen

Erkki Jokiniemeä ei enää ole. Hän kuoli 30.7.2005 Salossa.
Hänet haudattiin Hämeenkyröön kesällä 2005. Erkki syntyi
Ylivieskassa 16.3.1933, joten hän oli kuollessaan 72-vuotias.
Erkki Jokiniemi oli Tampellassa mallipuuseppänä mallilehtorin astuessa oppipojaksi samaan taloon. Tämä kyrmyniskainen kommunisti oli jo kokeneempi mallipuuseppä,
jonka penkki sijaitsi Nikkarin yläkerrassa varaston vieressä,
lähellä tätä kirjoittavan silloisen oppipojan höyläpenkkiä.
Erkki yhtenä vanhemmista ammattimiehestä opastikin sitten
mallilehtoria ammatin ensimmäisillä portailla.
60-luvulla Erkki lähti iltahommiin tekemään omaan
piikkiin malleja yksityisissä malliveistämöissä ja eteni sitten
pariinkin omaan yritykseen Tampereen alueella. Erkki Jokiniemi ja Kahilan Kalle olivat työpari, joilla olivat nämä
malliveistämöt. Kotikaupungistaan Tampereelta Erkkillä
taisi lähteä Ruotsiin, josta palasi aikoinaan Saloon ja perusti sinne Salon Malliveistämö nimisen yrityksen. Salon
Malliveistämöä Erkki piti useamman vuoden, kunnes myi
sen aikoinaan Matti Virtaselle. Viimeiset vuotensa Erkki
asuikin sitten Salossa
Hän kuului siihen muutaman rohkean miehen ydinjoukkoon, joiden ansiosta malliveistämöt siirtyivät valimon
nurkista itsenäisiksi yrittäjiksi. Isojen valimoiden omat
malliveistämöt olivat paikkoja, joissa uusien koneiden hankinta oli vaikeampaa kuin käärmeen tunkeminen pulloon.
Valimopäälliköt ”ymmärsivät” aina paljon paremmin muottien- ja keernojenvalmistuslaitteet, kuin mallikoneet. Hyvin
harvassa olivat ne päälliköt, jotka ymmärsivät malliveistämön
kehittymistarpeet. Mallialalle oli itse asiassa onneksi tämä
malliveistämöiden yksityistyminen. Nyt on voinut ja pitänyt
investoida itse koneisiin ja välineisiin.
###
Mallihuolto J. Kosonen Peipohjasta on muuttanut yrityksen
nimeksi J-Malli Ky:ksi ja on rakentamassa uutta mahtihallia
Peipohjaan. Halliin tulee toki muitakin vuokralaisia, mutta
mallinvalmistuksen tilaneliöt kasvavat moninkertaisiksi.
Nykyinen henkilömäärä tullee ainakin säilymään sellaisenaan
jonkin aikaa.
Mallilehtorille annettiin ”sähköinen muistilappu tai bisneskortti”, josta hän voi tarkistaa yrityksen yhteystiedot.
Monenlaisia sitä on nähty ja saatukin muistilappuja, muttei
koskaan näin mieleenjääviä. Aika velikulta se on siellä
Peipohjassa.
###
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Valimoinstituutti alkaa täyttää eräitä tavoitteitaan, kun sieltä on kelpuutettu parikin ”instituutin syömähampaaksi”
mainittavaa kyvykästä henkilöä teollisuuden palvelukseen.
Petri Olanterä, joka on varmasti eräs ﬁksuimpia mallilehtorin tuntemia henkilöitä lähti Artekno-Metallin palvelukseen maaliskuun alusta 2006. Petrissä Valimoinstituutti
menetti laserskannauksen tiukan ammattilaisen ja tietotekniisen välkyn.
Jarkko Laine lähti Wärtsilän palvelukseen Vaasaan jo
vuodenvaihteessa 2006 ja Jarkossa Valimoinstituutti menetti valtavan määrän ahkeruutta ja valuteknistä osaamista.
Tämä Jarkko:semme pystytti melkein yksinään titaanivalulaitteiston ja uudet Kiinasta tulleet induktiouunit.
Alkulauseessa mallilehtori antoi ymmärtää Valimoinstituutin tavoitteiden olevan luovuttaa hyviä kavereita teollisuuden palvelukseen. Joku voisi väittää sitä huonoksi asiaksi Valimoinstituutin kannalta. Olen sitä mieltä, että näin
Valimoinstituutin tulee toimiakin, eli houkutella nuoria
valmistuneita ”dippainssejä” tai jo teräviä teekkareitakin
Valimoinstituutin palvelukseen, jossa harjoiteltuaan heidät
ostetaan valimoteollisuuden palvelukseen hyviin hommiin.
Kaikki kamalinta Valimoinstituutin kannalta olisi, jos
mainio instituuttimme muodostuisi vetelien ja aloitekyvyttömien ”suojatyöpaikkadippojen” olinpaikaksi, jotka eivät
kelpaisi teollisuuteen edes pitkin tikkujen päistä tarjottuina.
Valimoinstituuttimme pitää olla paikka, johon kiivaasti
pyritään ja joka toimii aikanaan astinlautana teollisuuteen.
Siinä Sinulle Jussi-proffamme onkin tavoitteita, joihin pyrkiä.
Aholan Erkki, joka nimitettiin Valimoinstituutin johtajaksi edellisvuonna, jaksoi olla vain hetkosen johtajana,
ennen kuin palasi takaisin Sandvik-Tamrock:iin. Mallilehtori tunnustaa pettyneensä perusteellisesti näin lyhyeen
toiminta-aikaan. Ei sitä kuulkaa vajaassa vuodessa vuoria
siirrellä. Siihen tarvitaan enemmän aikaa ja kärsivällisyyttä!!!
###
Lauri Hurme, Laitilan lahja mallialueelle, on lähtenyt Artekno-Metallista ja siirtynyt ”tiskikonevalmistajan” palvelukseen Tammermatic:iin. Nämä tiskikoneet ovatten aikamoisen suuria, sillä ﬁrma on rakentanut ja myynyt junanpesulaitteita Venäjälle ja jokainen junan nähnyt ymmärtää,
että tilaa koneen sisältä pitääkin löytyä, jotta juna sinne
mahtuu.
Lauri oli kovasti käytetty kaveri näissä koulutukseen
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liittyvissä asioissa ja mallilehtori pahoittele sydämestään
hänen menetystään. Tappio on suuri, muttei korvaamaton
sanoi entinen mies, kun pakit sai kosiessaan. Petri Olanterä
kyllä pystyy täyttämään suuretkin saappaat.
###
Edellisessä Valimoviestissä väitin Ris-Pert:in muuttaneen
nimensä RPT Malliveistämöksi ja odottelin kutsua pullonrikkomiseen. Tieto oli väärä ja ﬁrma tunnetaan edelleenki
Ris-Pert:in nimellä.
Nöyrä anteeksipyyntö mallilehtorilta sinne Tampellan
rantaan.
###
Kangasalan lahja Helsingin alueen valimoteollisuudelle,
Leo ”Leksa” Pölönen Helsingin Mallimestarit Oy on lähtenyt kiipeämään menestyksen ja kuuluisuuden tikapuita.
Hänet kutsuttiin Mallitoimikunnan jäseneksi SVY:n ja
Mallijaoston Iisalmen kokoukseen asti. Kutsun aiheutti
Lauri Hurmeen lähtö toimikunnasta.
Uskon ja olen varma, että Leksalla on paljon annettavaa
Mallijaostolle. Hän on aina ollut harkitsevainen ja liikaa
vouhkaamaton kaveri. Tervetuloa toimintaan mukaan.
###
World Skills Competition eli Ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailut pidettiin Suomessa ja Helsingissä toukokuussa 2005. Menestys oli valtaisan hyvää, vaikka mitalimäärä
ei niin hurjalta tuntunutkaan.

Kisoissa ei ollut ollenkaan Patternmakingia eli mallipuusepän alan kilpailuja. Tampereella asustaa eräs ”mallilehtorin” nimellä tunnettu tyyppi, joka kävi henkisesti todella
syvällä, kun alan kilpailuja ei pidetty. Helppo on nyt uhota,
mutta menestystoiveita oli silloin.
Nyt Japanista on tullut viestiä, että: Japanin governement
näkee erittäin tärkeäksi, että mallialan kilpailut järjestetään
2007 Japanissa ja niissä PITÄÄ olla eräänä lajina laji 11 eli
Patternmaking”
Mallilehtori on jälleen täynnä intoa kuin ylikäynyt kaljapullo ja on vakavissaan vielä kerran lähdössä expertoimaan
kisoja. Olen tosin silloin virallisesti eläkkeellä, mutta…
Varautukaatten arvon rahakirstujen vartijat valimoissa ja
malliveistämöissä. Olen jälleen tarjoamassa teille mainostilaa Japanissa pientä tai suurempaa rahasummaa vastaan.
Mikä voisi olla reteempää kuin sanoa kavereille: ”Onko
Teillä muuten omaa mainosta Japanissa?”
###
Joku on kysellyt, miten mallilehtori saa ajan kulumaan, kun
elokuun 2006 alussa jää eläkkeelle?
Vastaus on: ”Olemme vaimon kanssa ostaneet Hattulasta tontin, jonne pykätään Älsby-omakotitalo ”avaimet käteen”
periaatteella. Kyllä siellä hommia riittää, keskellä metsää.”
Lisäksi olen lupautunut hoitamaan alamme oppisopimuskoulutuksen Hervannassa lähitulevaisuuden ajan.
Mallilehtori Hervannasta

Malliveistäjä siirtyi omalle alalleen.
Eräässä Oulun konepajan valimossa oli ollut aikoinaan eräs malliveistäjä
”L”. Hän teki hyvin kauniita malleja ja nopeasti. Kun sitten valaja pani ne
hiekkaan, ei niitä yleensä saaanut hiekasta ylös ”formua ” rikkomatta. Mallit palautettiin aina luonnollisesti L:lle korjattavaksi erinäisin pistävin sivuhuomautuksin. Tästä alinomaisesta korjaamisesta hermostui L. viimein ja
otti lopputilin perustaakseen ruumisarkkuliikkeen.
Kerran myöhemmin tiedusteli eräs valaja häneltä liikkeensä menestymisestä, johon L. vastasi: ”Paljon olen niitä toimittanut ja mikä hiekkaan on
pantu, niin takaisin ei sitä ole tuotu.”
(Tampereen Os.)
Suomen Valimomies 1950 nro 1–2
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Teräksen raerajamurtuma
Markku Eljaala

Edellisessä artikkelissa kerrottiin raerajoille erkautuneiden
alumiininitridien vaikutuksesta hauraan raerajamurtuman
esiintymiseen. Murtumaan vaikuttavat lisäksi boorierkaumat, boorikarbidit, metallikarbidit, verkottunut ferriitti ja
muut raerajojen erkaumat. Tässä artikkelissa tarkastelemme
syvällisemmin näitä jälkimmäisiä tekijöitä.

Boorikarbidit ja -yhdisteet
Boorikarbidierkaumien on havaittu joillakin teräksillä aiheuttaneen hauraan raerajamurtuman. Booria käytetään tavallisesti lisäämään teräksen karkenevuutta. Taulukossa 1 on
esitetty boorin vaikutus matalahiilisen teräksen karkenevuuteen. Boori on yksi tehokkaimmista, ellei tehokkain teräksen
karkenevuutta parantava aine. Toisaalta boori muodostaa
teräksillä stabiileita karbideita ja nitrideitä, jotka voivat
muodostua ongelmaksi teräksen sitkeydelle. Tämän takia
karkenevuutta on turvallisempaa lisätä käyttämällä tavanomaisempia seosaineita.
Metallograﬁsesti havaittavia, monimutkaisia jatkuvia
booriyhdisteitä kuten Fe2B on tavattu hauraiden raerajamurtumien yhteydessä. Tämän faasin erkaantumista ei vielä
täysin ymmärretä, mutta booripitoisuudella tuntuisi olevan
suurin merkitys.
Boorikarbidien ja muiden booriyhdisteiden muodostumista raerajoille voi yrittää ehkäistä seuraavin keinoin.
• Boorin pitoisuuden pitäisi pysyä rajoissa 0.001-0.003%.
Tämä voi olla erittäin vaikeaa ottaen huomioon nykyisten
analysointilaitteistojen mittaustarkkuuden.
• Boorikarbidierkaumat lisääntyvät hiilipitoisuuden ja booripitoisuuden kasvaessa.
• Korkeat kaatolämpötilat (yli 1650 ºC) lisäävät booriyhdisteiden muodostumista.
• Korkea austenointilämpötila lisää boorikarbidierkaumia.
• Jäähdytä valu nopeasti austenointilämpötilasta.
• Jäähdytä valu nopeasti jähmettymisen jälkeen ehkäistäksesi Fe2B faasin muodostuminen
• Minimoi seosaineiden määrä, sillä niiden suotauminen
muodostaa suotuisia paikkoja Fe2B-erkaumien muodostumiselle.
• Homogenointi lämpötilassa 1100 ºC ja sammutus veteen
liuottaa Fe2B-erkaumat.

Taulukko 1. Kaavio esittää austenointilämpötilan vaikutuksen 0.25%
C- teräksen kovuuteen karkaistussa tilassa boorilla ja ilman.

Seosainekarbidit, verkottunut ferriitti ja raerajaerkaumat
Tunnetaan tapauksia, joissa monimutkaiset FeMnCr*C
karbidit ovat saanet teräksen murtumaan hauraasti. Myös
kromikarbidit saattavat muuttaa teräksen murtumismekanismeja. Kromikarbidit ovat yleensä ruostumattomien ja
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Kuva 1. Murtopinnasta leikatun näytteen oikeassa reunassa havaittavissa tyypillistä rakenneteräksen haurasta raerajamurtuman pintaa
(rock candy), jossa on nähtävissä jähmettymisen aikaisia rakenteita.
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Yhteenveto

Kuva 2. Saman kappaleen hauraasti ja sitkeästi murtuneiden duplexteräksisten koesauvojen murtopinnat. Hauraassa murtopinnassa
karkea kiderakenne selvästi nähtävissä. Sitkeästi murtunut sauva
liuotushehkutettu.

Taulukko 2. Deoksidointiaineen vaikutus 0,3%C, 0,6%Mn, 0,35%Si ja
0,013%P teräksen mangaanisulfidien muotoon.

muiden runsaasti kromilla seostettujen terästen ongelma,
silloin kun teräksessä on hiiltä saatavilla. Tavallisten rakenneterästen kromipitoisuuksilla ei yleensä esiinny ongelmia.
Mangaanilla seostetuilla rakenneteräksillä, joilla haurasta raerajamurtumaa on esiintynyt valutilaisena ja nuorrutettuna, mutta ei normalisoidussa tilassa, murtuman syyksi
paljastui raerajoille muodostunut yhtenäinen ferriitin verkko ja raerajoille muodostuneet erkaumat.
Seosainekarbidien ja verkottuneen ferriitin tuomat haurasongelmat ovat vältettävissä sopivilla lämpökäsittelyillä.
Seosainekarbidit muodostuvat yleensä lämpötila-alueella
480-720 ºC ja liukenevat lämpötila-alueella 870 – 1149 ºC.
Nopea jäähtyminen jähmettymisen jälkeen sekä austenointilämmöstä ovat eduksi.

Useinkaan ei voida sanoa yhtä yksittäistä syytä, miksi valettu teräskappale murtuu hauraasti, koska yleensä murtumassa toimii useampi tekijä samanaikaisesti.
Yksi asia on kuitenkin varma, murtuma ei voi muodostua
ilman jännitystä. Murtumat muodostuvat yleensä kappaleen
jäähtyessä, polttoleikkauksen tai lämpökäsittelyn yhteydessä. Ilmiö riippuu voimakkaasti kappaleen geometriasta,
joka luonnollisesti vaikuttaa syntyviin jännityksiin. Lisäksi
kappaleen seinämänvahvuus vaikuttaa jäähtymisnopeuteen
muotissa ja lämpökäsittelyissä, joissa sillä on myös luonnollisesti vaikutusta nosto- ja pitoaikoihin. Kaikki nämä
tekijät vaikuttavat kappaleeseen syntyviin erkaumiin ja
jäännösjännityksiin, jotka saattavat johtaa erilaisiin haurausilmiöihin.
Aiemmin kuvatut keinot erkaumien ja sulkeumien välttämiseksi ovat varmasti sinänsä toimivia, mutta käytännössä varsin vaikeita toteuttaa. Esimerkiksi nopean jäähtymisen
saavuttaminen kappaleen jähmettymisen jälkeen suurilla
kappaleilla on vaikeaa ja saattaa johtaa suurin jäännösjännityksiin, jotka taas saattavat johtaa säröihin tai halkeamiin.
Lämpökäsittelyjen aikaiset jäähtymisnopeudet eivät ole
yhtä kriittisiä, mutta niistä aiheutuu yhtä kaikki jännityksiä
kappaleeseen. Haitallisten aineiden pitäminen minimissään
on aina hyödyllistä. Osa aineista vaikuttaa vain niin pienillä pitoisuuksilla, että valimoiden normaalisti käyttämien
analysointivälineiden mittaustarkkuuden rajoissa pitoisuusrajojen valvominen ei ole mahdollista. On myös muistettava, että valtaosa erkaumia ja karbideita muodostavista aineista ovat välttämättömiä seosaineita.
Lopuksi on pakko sanoa, että teräksen haurasongelmat
ovat varsin tapauskohtaisia, eikä niille ole olemassa patenttiratkaisuja. Ongelmien esiintyessä, ne ovat yleensä voitettavissa, mutta valitettavasti vasta sitten.

Metallurgin palsta
Lukijat voivat vapaasti ehdottaa tälle palstalle heitä kiinnostavia aiheita tai kirjoittaa niistä itse, mikä olisi myös kovasti toivottavaa. Valimoviestin lukija voi lähettää suoria kysymyksiä, joihin etsimme mahdollisimman oikean vastauksen.
Aihe-ehdotukset ja kysymykset voi lähettää asiamiehelle olavi.piha@svy.info, joka sitten delegoi asian eteenpäin
parhaaksi katsomalleen taholle.
Markku Eljaala
Metallin urkkija
Metallurgist

Raerajasulfidit
Lähteet
Ainakin kakkostyypin mangaaninsulﬁdien on havaittu aiheuttaneen mangaanilla seostetuilla rakenneteräksillä haurasta raerajamurtumaa. Joissakin tapauksissa murtumissa
on myös boorikarbideita läsnä. Tärkein keino kakkostyypin
sulﬁdien muodostumisen ehkäisemiseksi riippuu teräksen
deoksidointiprosessista. Kaavio 2 esittää eri deoksidointiaineiden vaikutuksen muodostuvien sulfidien muotoon.
Kaavio pätee vain teräkselle, jonka koostumus on 0,3%C,
0,6%Mn, 0,35%Si ja 0,013%P.
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1. The Steel Founders’ Society of America (SFSA), Special
Report No. 12
2. Cracking the Case of Steel Casting Fracture Defects;
Modern Casting, Daniel E. Dutcher.
3. Kirjoittajan omat kokemukset
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mallijaosto

Mallitoimikunta
kokoontuilee
Kari Pohjalainen

Mallitoimikunnan vuoden 2006 ensimmäisen kokouksen
isäntänä toimi Sulzer Pumps:in Karhulan valimo, jonne
mallitoimikuntalaiset suuntasivat matkansa perjantaina 17
helmikuuta. Pitkästä saapumisliidosta johtuen kokouksen
ajankohdaksi oli sovittu klo 11.00, jolloin toimikunta olikin
kokonaisuudessaan paikalla.
Mallitoimikuntaanhan kuuluvat nykyisellään jäseninä:
Lauri Hurme, Artekno - Metalli Oy, Kangasala (viimeistä
kertaa), Veijo Karttunen, Malliveistämö Karttunen Ky,
Kangasala, Kari Lehto, Sulzer Pumps Finland Oy, Karhula
ja Janne Vartama, Mallivaruste Koski Oy, Panelia. Sihteerinä vielä tässä mallitoimikunnassa ähertää Kari Pohjalainen
Herwoodista Tampereelta. Mallitoimikuntaa täydensi samalla viikolla 20-vuotispippaloitaan pitäneen Mallivaruste
Kosken emeritus-toimitusjohtaja Raimo Koski perskohtaisesti.
Kokoontumispaikkana oli malliveistämön yläkerrassa
sijaitseva kurssitushuone, jossa sijainneet jumppa-alustat
saivat ennakoimaan sangen lokoisia kokouksen pitotapoja.
Valitettavasti puheenjohtajamme, nykyisin siviilissä pienen
tyttölapsen isän rooliin sopeutunut, Ojasen Mikko piti kokouksemme kuitenkin perinteistä istuma-asentoa noudattaen.
Vierailun aloituksen hoiteli Sulzerin ja koko valtakuntamme Cadcam-guru Renkosen Asko pelottavan kokoisen
kalvonipun kera, jossa Aku Ankan-kielisillä kalvoilla vieraille kerrottiin valtavasti vaikuttavia tietoja, tästä Suomen
edustavimpiin valimoihin kuuluvasta talosta. Onneksi kuitenkin Asko kertoili olennaisimmat asiat ihan kotoisella
Karhulan murteella. Paljon on kehitystä tapahtunut Karhulassa Vierimaan Johanneksen aikana.
Yritysesittelyn jälkeen olikin vuorossa tehdaskierros,
joka aloitettiin ainoalla oikealla tavalla eli malliveistämöstä. Valimokierrosta vastasi entinen tamperelainen Huidan
Jouko, joka sai välillä puhua kilpaa Lehdon Kapun kanssa.
Molemmat kun ovat yhtä innostuneita sulzerilaisia. (onkohan
muuten kaikilla sulzerilaisilla ikioma linkkuveitsi, koska
pääﬁrma on sveitsiläinen??) Vaikuttavaa on aina tutustua
tähän Johanneksen valtakuntaan.
Yrityskierroksen jälkeen maha mourusi tyhjyyttään ja
siihen isännät löysivät lääkkeet entisestä lasihytista, joka on
nykyisin toimii kaikille vapaana ravitsemuspaikkana.

KOKOUS
Puheenpitäjämme Ojasen Mikko julisti kokouksen avatuksi ja kiitti isäntiemme edustajia mahdollisuudesta saada
kokoontua tällä Kaakkois-Suomessakin.
Edellisen kokouksen pöytäkirja jäi tarkistettavaksi seu44

raavaan kokoukseen sihteerin möhläyksen takia ja ilmoitusasioina todettiin, että SVY:n hallituksen kokous pidettiin
26.1.2006 Laihialla ja Valun Käytön seminaari tullaan pitämään 30 – 31.3.2006 Hämeenlinnassa, johon toivottiin
myös malliväkeä osallistuvan.
SVY:n opintopäiväivistä todettiin ne pidetyn hotelli
Pinjassa Tampereella 9 – 10.2.2006. Kovin vähän oli vain
malliväkeä opintopäivillä, vaikka osa aiheista olivat omien
välkkyjemme pitämiä. Luennoijana vierailivat päivillä
Raimo Koski ja Lauri Hurme.
SVY:n opintomatkasta Saksaan ja Hollantiin 15 –
17.5.2006 todettiin ilmoittautuneiden suuri määrä, vaikka
Tsekinmatkan veroista malliväen osallistumisesta ei ole
tietoakaan. Yhtenä osasyynä pidettiin vain yhden vierailupaikan sivulauseessa mainittua malliosastoa. joka ei sellaisena todellakaan riitä malliväen osallistumiskutsuksi.
Sika-päivistä nautitaan jälleen muutaman vuoden tauon
jälkeen perjantaina 7.4.2006 Hervannassa. Ajankohdan todettiin olevan seuraavan Valimoviestin ilmaantumisen aikoihin ja mallitoimikunta laskeskeli, että voiko sen perusteella laittaa ilmoittautumisen lehteen. Todettiin, että aika
menee liian tiukalle ja velvoitettiin sihteeriä ottamaan yhteyden SiKa-moottoriin Ari Arjalaan asian eteenpäinviemistä varten. Päiville odotetaan jälleen Hervannan seiniä pullistelevaa väenpaljoutta, vaikka päivät ovatten (?) nyt vain
yksipäiväiset. Pääluennoijathan tulevat Saksasta Hervantaan
ja Ari saa taas toimia simultaanitulkkina. On siinä kaveri
kovilla.
Sähköiset valmiudet malliveistämöissä 2006 olivat vihdoin saaneet printtiasun ja moniste julkaistiin mallitoimikunnassa Exel-taulukkona. Todettiin tyydytyksellä sen ilmestyminen, koska ko. tietoa tilaavat valimohenkilöt ovat
jo odottaneet sitä vesi kielellä. (Toisaalta mallitoimikunnassa ei ole nykyisellään yhtään edustajaa CNC:ttömästa yrityksestä. Pitäisiköhän malliväen huolehtia seuraavassa SVY:
n vuosikokouksessa tasapainottavasta valinnasta mallitoimikunnan jäsenistöön?)
Mallitoimikunta muuttaa koostumustaan Lauri Hurmeen
vaihtaessa toiseen tehtävään mallialan ulkopuolella olevaan
yritykseen. Laurille annettiin puheenvuoro, jossa hän kiitteli mallitoimikuntaa ja omaa mahdollisuuttaan osallistua
sen toimintaan. Lauri väitti nauttineensa osallistumisestaan,
vaikka mallitoimikuntalaiset ovatten kilpailijoita keskenään
mallimarkkinoilla, joka ei suinkaan näkynyt toimikunnan
työskentelyssä. Toimikunta pahoitteli Laurin menetystä,
pitäen häntä kehityskykyisenä yksilönä ja toivoi menestystä hänelle ”tiskikoneiden” valmistajayrityksessä. (Toisaalta
Yrjö Julinkin on levittänyt siipensä lähdettyään valimoalalVALIMOVIESTI 1 • 2006

ta Aker-telakalle. Terkkuja vain Yrjöllekin, jos Valimoviestiä ymmärtää vielä lukea)
Uudeksi jäseneksi mallitoimikuntaan nimettiin Leo Pölönen Helsingin Mallimestareista. Tämä pesti kestää Leolle
tulevaan Mallijaoston vuosikokoukseen, joka pidetään SVY:
n vuosikokouksessa Iisalmessa tulevassa lokakuussa. Tervetuloa Leksa.
Mallialueen kuulumiset kohdassa todettiin tilauksia
olevan edelleenkin kohtalaisen hyvin toimikunnan jäsenten
yrityksissä, vaikkakin pitkistä myydyistä tilausjaksoista voi
nähdä korkeintaan unta nykyisellä systeemillä, jossa valimotkin ovat samojen ongelmien edessä.
Muut mahdolliset asiat kohdassa:
- Raimo Koski kertoi heillä vietetyn yrityksen 20-vuotisjuhlista kokousviikolla. Olivat vieraat tykänneet kermakakusta. Samalla hän mainitsi yritykseen tilatun kolmannen
CNC- koneen.
- Euromold-messujen tarjonnasta valottivat toimikuntaa
Janne Vartama ja Raimo Koski, jotka olivat koko yrityksen
henkilökunnan voimin käyneet Franfurtissa messuilla.
- Sihteeri velvoitettiin selvittämään, voiko sähköiset valmiudet luettelon saada ValuAtlakseen valimoiden / tilaajien käytettäväksi.
- Mallien hinnoittelusta kysyttiin, että onko järkevää polkea
siten mallihintoja, että yritys kaatuu omaan hinnoitteluunsa, kuten nyt on tapahtunut. Tällä toiminnalla vakiinnutetaan
vain yleistä käsitystä mallihinnoittelun ilmaosuuksista,
joka tulee vastaan jatkuvasti. Onneksi on olemassa tilaavia

valimoita, jotka ymmärtävät, että kunnon mallitaso ja –laatu maksaa, joka mahdollistaa järkevän toiminnan alallamme.
- Keskusteltiin, kannattaako Loppukäyttäjätapaamisia jatkaa
kun malli- ja valimoporukkaa oli nyt niin vähän ABB:n tilaisuudessa. Loppupäätelmäksi tuli, että koitetaan vielä
kerran. Jos porukat ei itse näe tämän toiminnan tärkeyttä,
niin lopetetaan sitten.
Seuraava kokous päätettiin pitää 5.5.2006 ja sihteeri kuulostelee olisiko vastavalittu mallitoimikunnan jäsen mahdollisuudessa kokoonkutsumisen sihteerin välityksellä.
Päällepuhuja Mikko Ojanen päätti kokouksen klo 15.25
kiittäen isäntien edustajaa Kari Lehtoa kokousmahdollisuudesta Karhulassa ja mielenkiintoisesta yritysesittelystä ja
kehotti varovaisuuteen liikenteessä kotimatkalla.
Ylösmerkkaaja
mallilehtori Hervannasta

KÄYTETTÄVYYTTÄ INDUKTIOUUNILLENNE
ABB SERVICESTÄ
Tuloksellinen tuotanto tarvitsee parhaan mahdollisen taustatiimin.
ABB Servicen osaamiseen voi luottaa koko laitteen elinkaaren aikana.
Uudet ABB:n induktiouunit
Uusi sarja Smart FS -uunit 300 – 500 – 800 kg
Induktiouunien huollot, modernisoinnit
SAVEWAY vuorauksen valvontalaitteet

ISO 14001
OHSAS 18001

Tuloksellista tuotantoa Jari Käyhty

ABB Oy, Service
Yhteistyönkatu 1, 53300 LAPPEENRANTA
Puh 050 3356 670, 010 2251 20
Fax 010 2256 630
www.abb.com/metals
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historian havinaa

Paavo Tennilä

Lokomo 1915–2005
90 vuotta teräs- ja koneteollisuutta

Emil Aaltosen museossa Tampereella avattiin 11.2.2006
otsikossa mainittu näyttely. Se tulee olemaan avoinna elokuuhun 2007 saakka.
Lokomon perustamisen päätarkoituksena oli kilpailla veturien valmistuksessa Tampellan kanssa, kuva 1. Siitä kertoi
yhtiön nimikin. Vuosina 1915-1916 rakennettiin kaksi
suurta teollisuushallia, ”kone- ja kokousosasto” sekä valimorakennus, joka käsitti myös höyryvasarapajan ja levynmuokkausosaston. Valimoon hankittiin Suomen ensimmäinen valokaariuuni, joka edusti sen aikakauden high-tech’iä.
Vain yksi prosentti maailman terästuotannosta valmistettiin
siihen aikaan valokaariuunissa.
Kenkätehtailija Emil Aaltosella oli keskeinen asema Lokomon tehtaiden kehityksessä yhtiön perustamisesta lähtien.
Hän oli johtokunnan jäsen ja huomattava osakkeenomistaja. Aaltosen asema yhtiössä vahvistui entisestään, kun hän
1920-luvulla osti yhtiön osake-enemmistön Kansallis-Osake-Pankilta. Siitä juontaa juurensa tarina Emil Aaltosen
halusta saada itselleen oma pieni paja. Yhtiö pysyi osana
Aaltosen tehtaita vuoteen 1970 saakka, jolloin Lokomo Oy
fuusioitui Rauma-Repola Oy:hyn.
Vuosi 1921 oli Lokomon tulevaisuuden kannalta hyvin
merkittävä. Silloin aloitettiin kivenmurskainten valmistus,
kuva 2. Aamulehdessä kerrottiin Lokomon järjestämästä
murskausnäytöksestä mm. seuraavaa: ”Koje pantiin käyntiin
ja aikamoisia kivenlohkareita alettiin viskellä itse päävehkeen, varsinaisen murskaajan kitaan. Syntyi ärsyttävää rätinää, hirviön kaikki orgaanit näyttivät olevan toiminnassa
ja lähin ympäristö joutui täyteen hienoa kiven purua. Vihdoin
alkoi murskaaja-aukon vastakkaiselta puolelta kuulua outoa
putoilemista. Lähemmin tarkasteltaessa sen havaittiin nyt
olevan sitä murskattua kiveä, joka sievinä palasina hypähteli maahan. - - Koneen runko on Lokomon omasta sähköteräksestä, jollaista ei missään muualla valmisteta.”
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Vuonna 1926 aloitettiin ruostumattomien ja haponkestävien
terästen valmistus. Patenttien kiertämiseksi lisättiin 18/8 tyyppiseen teräkseen kromia ylimäärin, jolloin sen rakenne
muuttui ferriittis-austeniittiseksi. Vuosikymmeniä myöhemmin tällaiset teräkset saavuttivat suuren suosion duplexterästen nimellä.
Vuonna 1957 Lokomolla vieraili suuren naapuritalon isäntä, Nikita Hruštšov. Hän teki samalla maailmanennätyksen.
Häneltä kului vain 16 minuuttia aikaa Lokomon 32:n hehtaarin tontin tarkastuskierrokseen. Tuohon aikaan Lokomon
tuotanto-ohjelmaan kuuluivat veturit, kivenmurskaimet,
tiehöylät, tiejyrät, kaivukoneet, lämmityskattilat, venttiilit
sekä teräsvalut ja -takeet. Hruštšov ilmaisi käsityksensä
suorasukaiseen tapaansa toteamalla: ”Teette liian monenlaisia tavaroita yhdessä ja samassa tehtaassa.” Tämän ajatuksen omaksuminen vaati hitailta hämäläisiltä muutamia
vuosikymmeniä, mutta toteutui kuitenkin. Tänään Lokomon
tontilla valmistetaan vain kahta tuotetta, kivenmurskaimia
ja teräsvaluja.
Vuonna 1982 Lokomon terästehdas ryhtyi valmistamaan
tyhjöteräksiä ensimmäisenä Suomessa. Niitä tarvittiin etenkin Rauma-Repolan öljynporauskalustossa. Samoihin aikoihin Neuvostoliiton tiedeakatemia kääntyi Rauma-Repolan puoleen kyselyllä, olisiko yhtiö valmis valmistamaan
kaksi tutkimusalusta, jotka kykenisivät sukeltamaan 6:n
kilometrin syvyyteen asti. Rauma-Repola otti tilauksen
vastaan ja sen toteuttamiseksi perustettiin Lokomon tehtaiden yhteyteen Rauma-Repola Oceanics.
USA oli tietoinen hankkeesta alusta asti, mutta ei reagoinut
siihen millään tavalla. Välinpitämättömyys selittyi myöhemmin sillä, että amerikkalaiset asiantuntijat olivat vakuuttaneet presidentti Ronald Reaganille, että tällaisen aluksen
todennäköisesti vaativinta osaa, kuudensadan ilmakehän
paineen kestävää miehistöpalloa ei ollut mahdollista valaa
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Kuva 1. Ensimmäinen Lokomon valmistama höyryveturi, VR:n numero
575.

teräksestä vaan että se voitaisiin valmistaa vain titaanista
hitsaamalla.
Lokomolla miehistöpallon raaka-aineeksi oli valittu ultraluja maraging-valuteräs, kuva 3. USA:lle selvisi parin vuoden
kuluttua valmistuksen aloittamisesta, että miehistöpallo
pystyttiin sittenkin valamaan teräksestä. Silloin alkoi tapahtua. Suurvalta reagoi suurvallan tavalla. Täysin ulkopuolisten suomalaisten yritysten vientilisenssit USA:han pantiin
jäihin ”koska maailman rauha oli uhattuna”. Presidentti
Mauno Koivisto ryhtyi jämeriin toimiin. Hän kertoi myöhemmin muistelmissaan verranneensa amerikkalaisten
toimia kiristykseen ja panttivankien ottamiseen. Sukellusalukset saatiin toimitettua, mutta saavutettua teknistä etulyöntiasemaa ei voitu käyttää yhtiön ja Suomen hyväksi.
Jonkinlaista lohtua saatiin, kun amerikkalaiset myöhemmin
vuokrasivat nämä alukset venäläisiltä Titanic-elokuvan
ﬁlmausta varten.

Kuva 2. Lokomon valmistama kivenmurskauslaitos 1920-luvulta. Murskaimen lisäksi kuljetettavaan laitokseen kuului elevaattori ja rumpuseula.

Tänään Metso-konserniin kuuluvan entisen Lokomon konepajan nimi on Metso Minerals. Se on maailman markkinajohtaja kivenmurskauksessa. Lokomo Steels on puolestaan
Skandinavian suurin teräsvalimo.

Kuva 3. Sukellusaluksen miehistöpallon puolikas lämpökäsittelyssä.
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Suomen Valimomuseo
PL 50,Tehtaanpuisto
03601 Karkkila
Puhelin (09) 2250 5261
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi

Avoinna
1.9.–30.4.
la 12–15
su 12–18
2.5.–31.8.
ke–su 12–18

6APAATA KAPASITEETTIA
-%4!,,). !,)(!.+).4!! 
n -%4!,,). ()/.4!  +'
n 25)3+5-!!,!53

 +'

n 0!++!53 0!,6%,5

www.leinovalu.ﬁ

n ,Ë(%4930!,6%,5
n 6!2!34/).4)

TOP FOAM OY LAHTI
HALLINKATU 1
15300 LAHTI
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JARI PEKONEN
0500 843059
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valimoperinne

Kaskuja ja tarinoita • Koonnut Antti Valonen

Högfors-tuotteiden muotoilijoita

Valokuva on Suomen Valimomuseon vastaanottohuoneen
seinällä olevasta taulusta, johon on sijoitettu suomalaisten
valimoiden lahjoittamia nimikilpiä ym. tunnisteita. Kyseiset
valimot ovat mukana museon 1. kerroksen näyttelytiloissa
laitteisto- ja välinelahjoituksin.
Museon 2. kerroksessa sijaitsee Högforssin valimon valutuotteiden näyttelytilat sekä vaihtuvien näyttelyiden tila
”Galleria Bremer”.
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Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehdessä no 14/2005
oli mielenkiintoinen kuvaus käynnistä Suomen Valimomuseossa.
”Högfors-tuotteiden muotoilijoita” artikkelin kirjoittaja on
arkkitehti Klas Alander, joka asuu Helsingissä ja on Karkkilan Kotiseutuyhdistyksen jäsen.
Klasin isä on yli-insinööri Ernst Alander (1903-1993), joka
toimi Karkkilassa Högforssin tehtaan teknillisenä johtajana
ja isännöitsijänä vuosina 1941-1969, ja myös valimoteknisen yhdistyksen puheenjohtajana 1949-1953.
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Högfors-tuotteiden muotoilijoita
Suomen Valimomuseon Karkkilassa on kerätty raudan teon
ja käsittelyn historiaa 3000 vuoden ajalta. Menneen ajan
valimotuotteet viehättävät silmää. Museo on täynnä rautaantiikkia, siellä on kaikkea mahdollista valuraudasta. Museo
kertoo valuraudan pitkästä historiasta, se on koko Suomen
valimokulttuurin keskipiste. Se edistää ja propagoi valimoperintöä ja kertoo kaiken, mitä tiede tietää raudasta. Valimomiesten jalanjäljissä kelpaa kuljeskella pysyvässä näyttelyssä. Heidän luovuudellaan ei ollut rajoja, kaikista on
jäänyt jälkensä.
Kun kävelen museossa, koen olevani ensisijaisesti karkkilalainen ja ehkä myös hieman ylpeä siitä. Museo on minulle jopa hiukan pyhä paikka. Tulen tänne viihtymään valuraudan parissa, esineet vievät ajatukset satojen vuosien
taakse. Silmään tarttuu yksi jos toinenkin tuttu rauta-antiikkiesine. Valimoesineiden selitystekstit kertovat tarinoita,
raudan tarinoita, kirjoitettu valuraudan historia. Ja yhtä
tärkeä on valuraudan kirjoittamaton historia, jonka tavalliset
ihmiset luovat. Vierailija selvittää tekstit ennen kuin syventyy teoksiin. Museossa makaava valurautateos ei ole tuottamaton, sen aineeton arvo on suurempi kuin sen markkinaarvo.
Museossa vanhojen töiden joukkoon on sijoitettu uudempia.
Syntyy vuoropuhelu, sillä nykymuotoilijat ja muotoilijat
kaksisataa vuotta sitten ovat pohtineet ehkä samoja kysymyksiä, mutta keinot ja teknologia olivat erilaisia. Vanhan
ja uuden ajan muotoilua, rakennetta ja tekniikkaa voi verrata keskenään, ne kohtaavat tässä energisessä museossa,
syntyy vuorovaikutus. Eri ajat edustavat omaa erilaista
tyylisuuntaustaan. Monenlaisista elementeistä koostuva
kokonaisuus pysyy kuitenkin hyvin kasassa.
Luovuuden ilmapiiri elää museossa ja menneen valurautamaailman romantiikka viehättää. Kaikki muotoilijat, tuotekehittelijät, suunnittelijat ja valurautataiteilijat ovat riippuvaisia tekniikasta, jota jatkuvasti kehitetään. Tarvitaan selvä
näkemys tekniikasta, kun hahmotellaan uutta muotoilua.
Valurauta on materiaalina kestävä, luja ja monikäyttöinen,
kun taas savi, porsliini ja lasi helposti särkyvät. Mutta valurauta on raskasta ja sitä on hankalaa muokata. Rauta
seuraa omia sääntöjään ja aiheuttaa oman muotoestetiikan.
Muotoilijan on luotava suhde siihen, hänen on oltava realisti. Hän etenee valuraudan ominaisuuksien kautta tarkoituksenmukaiseen tulokseen. Muotoilu lähtee uudentyylisesti liikkeelle ja avaa silmät uudella tavalla aikakauteen.
*
Suomen Valimomuseossa näkyy Högforsin kädenjäljet, se
kertoo paljon Högforsin ruukista, jossa raudan sulatus aloitettiin jo vuonna 1820. Museon esineistö on paljon karkkilalaisten yhteistä muistia. Ne tunnistetaan ja niitä kaivataan.
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Museon on tuulahdus ruukista. Hyvän muotoilunsa ja korkean laatunsa ansiosta Högforsin tehtaitten tuotteet saavuttivat laajan maineen myös Suomen rajojen ulkopuolella.
Museossa voi seurata Högforsin historiallista kerrostumaa.
Taitavat ja koulutetut muotoilijat ja tuotekehittelijät tekivät
ruukin tunnetuksi, Högfors sai näkyvyyttä. Se oli imagolle
tärkeää. Muotoilijat olivat hylkäämässä vanhentuneet perinteet ja siirtymässä moderniin designiin, he loivat Högforsin julkisuuskuvan. Seurattiin aikaa. Uusia linjoja piti
syntyä, piti lanseerata uusia tuotteita ja uusia ajatuksia.
Muotoiltiin liesiä, lautais- ja lämpökaapilla, jaloilla ja vesisäiliöllä, kylpyammeita (suunnikas-, soikio-istuma-, teräslevyammeita ja suihkuammeita), pesualtaita, kierreportaita,
radiaattoreita, konvektoreita, höyrykattiloita, lämminvesikattiloita (Karkki Yx ja Kax, Karkki Mix ja Max ym), saniteettivaluja, vesijohtotarvikkeita, ilmastointi- ja ilmavaihtolaitteita, venttiilejä, kansia, kehyksiä, ritilöitä, kaminoita,
pikakeittäjiä, postivaunuja, suutarinlestejä, naulakkoja,
pyykkipatoja ø 50 cm, kolmijalkapatoja, lasten liesiä, hevosten juottoaltaita, puutarhapenkkien päätyjä, kalasuomusrautoja, 120 mm kranaatteja, sateenvarjotelineitä, taskukellotelineitä, työkaluja: silityskauhoja eli sleesiä, kulmasilittimiä eli kanttisleesiä, munasilittimiä, silityslusikkoja,
lenssiässiä, peukaloässiä, tekkauskoukkuja eli grundiä ym.,
porraskaiteen koristesäleikköjä, Saabin jarrulevyjä, autoteollisuuden tilausvaluja, Högforsin tehtaan 150-vuotisjuhlan
kunniaksi valettuja tuhkakuppeja, talousastioita: patoja,
vohveli-, munkki- ja lättypannuja (vanhan ajan lättypannulla voi tehdä kerralla 18 ohukaista), taidevalua ja paljon
muuta.
Nämä tuotteet herättävät muistoja ja tunteita meissä karkkilalaisissa. Olemme ylpeitä valimojuuristamme ja -historiastamme. Säilytämme vanhaa identiteettiämme valurautaantiikilla.
Muotoilullinen kokonaisuus oli Högforsissa tärkeä, se kuului massatuotantoon ja takasi menestymisen ja vaikutti
myynnin kasvulukuihin. Menneisyyden, nykyisyyden ja
tulevaisuuden kokeellinen muotoilu loi taloudellista tulosta
ja oli tärkeä kilpailuvaikutin. Aina ei tiedetty mitä haluttiin,
mutta tiedettiin, mitä ei haluttu. Siitä mitä högforstuotteet
olivat, ei voinut päätellä mitä niiden pitäisi olla.
Joskus vanha högforstuote, joka periytyi alkuajoista, heräsi
uuteen eloon. Vuodet vierivät, mutta vastaan tuli yhä uudestaan tämä sama “romanttinen” högforstuote, perin juurin
tuttu, jossa oli kaikki kunnossa — ei mitään mutisemista.
Sisustusarkkitehti Antti Nurmesniemi (1927-2003) oli muotoilun vaikuttaja sekä moniosaaja, joka suunnitteli monien
teollisuuslaitosten tuotteita — myös Högforsin tehtaitten.
Hän oli ruukin teollinen muotoilija ja tuotesuunnittelija. Jatkuu
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Nurmesniemi kuului siihen “kultaiseen” muotoilijasukupolveen, joka oli luomassa suomalaisen taideteollisuuden
suurta maailmanmainetta. Hän menestyi vaativillakin kansainvälisillä areenoilla. Nurmesniemi sai useita kansainvälisiä huomionosoituksia, joista mainittakoon Milanon triennaalissa hopeamitali 1957 ja grand prix vuosina 1960 ja
1964.

varmasti etäisyyttä esikuviinsa ja suuntasi itsenäisempään
ilmaisuun. Schilkin omaksui vaikutteita kiinalaisesta ja japanilaisesta keramiikasta, itämaisesta estetiikasta. Tämä
innostus heijastui hänen töihinsä kuten esim. Högfors-apinat
-relieﬁin. Tämä Schilkinin työ on ehkä monessa karkkilalaisessa kodissa. Paitsi valurautaisena sitä esiintyy myös
emaloituna versiona, Schilkin oli kuuluisa lasitteitaan.

Antti Nurmesniemi suunnitteli muun muassa Högforsin
tehtaille uuden, nykyaikaisen puulieden, jossa oli raikkaita,
kiinnostavia ja rohkeita yksityiskohtia. Se oli jotain todella
uutta ja kekseliästä. Hän lunasti tehtaan odotukset.

Michael Schilkin teki myös Högforsille valurautarelieﬁn,
jonka aiheena on karhu, vuonna 1957 ( ~18 x 22 cm). Kansainvälinen valimokongressi pidettiin Tukholmassa 19.24.8.1957. Pohjoismaat Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska
olivat yhdessä kongressin isäntämaita. Suomea edustivat
Högforsin tehtaat, jotka olivat valimokulttuurin käyntikortti maailmalla. Schilkin suunnitteli Högforsille valimokongressiin muistoesineen, “Karhun”. Hän suunnitteli ruukille
myös “Ilvesperheen” 1957 ja “Hirven” 1957.

Nurmesniemi muotoili myös Högforsille käyttöesineitä,
esim. patoja. Hän teki legendaarisen valurautapadan, jossa
oli kuparinen käsirengaskaari. Tästä kauniista esineestä
tuli suosittu ja myyntimenestys myös ulkomaille. Sen kysyntä oli jatkuvasti suurempi mitä Högfors pystyi tuottamaan.
Se oli todellinen muotoilumenestys. Tässä kaarevan veistoksellisessa padassa, jossa musta rauta yhdistyy ruskeankeltaiseen kupariin, on kaksi samanarvoista materiaalia.
Sitä ei tohdi käyttää ruuanlaittoon, se on puhdas taideobjekti ja uniikkiesine.
Suunnittelukokouksia Nurmesniemen kanssa pidettiin säännöllisesti Karkkilassa. Näihin hän tuli omalla autollaan
Helsingistä. Hän pääsi yleensä Vihtiin, sitten auto hajosi.
Näin tapahtui jatkuvasti, häntä sai odottaa. Karkkilassa tämä
asia huvitti. Tehtaalla oltiin valmiina, kun Nurmesniemen
soitto tuli, ja Högforsin auto lähti hakemaan muotoilijaa. Ei
kai autossa oikeastaan ollut mitään vikaa. Nurmesniemi oli
omaperäinen, suuri taiteilija ja kaunosielu, ei hän voinut
kaikkea hallita kuten autotekniikkaa. Hänen tapansa ajatella ja toimia ei liittynyt automaailmaan. Ja voiko muotoilija
olla vakavasti otettava, jos hän osaa remontoida autonsa?
Antti Nurmesniemellä oli kysyntää. Hän suunnitteli mm.
Helsingin oranssit metrojunat 1979, japanilaiselle Fujitsulle puhelimen 1984, Suomen Intian suurlähetystön sisustuksen. Olavinlinnan sisustuksen restauroinnissa 1962-75 ym.
Nurmesniemi oli Taideteollisen korkeakoulun kunniajäsen,
Ornamon puheenjohtaja ja kunniajäsen ym.
Kuvanveistäjä ja keraamikko Michael Schilkin (1900-1962)
suunnitteli Högforsille vuonna 1957 valurautarelieﬁn, josta
tuli suosittu lahjaesine ja klassikko. Relieﬁ (11 x 15,5 cm)
esittää kolmea apinaa — yksi peittää silmänsä, toinen suunsa ja kolmas korvansa, tarkoituksella etteivät näe, puhuttele tai kuuntele pirua.

Michael Schilkin teki pääosan elämäntyöstään Arabian
tehtaan taideosastolla Helsingissä. Hänen tunnetuin teoksensa on Helsingin Kauppakorkeakoulun päärakennuksen
seinärelieﬁt. Schilkin sai mm. kultamitalin taideteollisuudesta Pariisin maailmannäyttelyssä 1937. Hänestä tuli
kansallinen symboli ja kuuma nimi koko 1940- luvun, kunnes yhtäkkiä Suomessa keramiikan syrjäytti lasi. Lasi ja
lasitaiteilijat ottivat selvän voiton keraamikoista.
Michael Schilkinillä oli käsityömäistä taitavuutta keraamikkona ja kuvanveistäjänä. Hänen töitään kannattaa katsoa
tarkkaan. Karkkilan apinarelieﬁ on huolellisesti työstetty
teos. Schilkin pystyi tekemään taiteellisesti kestävää ja
merkittävää.
*
Kuvanveistäjä Helvi Hyvärinen (1906-1988) suunnitteli
Högforsin ruukille valurautarelieﬁn (17 x 25 cm), jonka
aiheena on “Poroemo ja vasa”. Hyvärinen on 1930-luvulta
alkaen tullut tunnetuksi eläinveistäjänä. Högfors-korkokuvassa näkyy hänen pelkistetty näkemyksensä eläintaiteilijana, puhtaan muodon ihanteena. Mutta muodon yksinkertaisuudesta huolimatta porot ovat inhimillisiä ja luonteikkaita. Hyvärinen suunnitteli myös Högforsille reliefit
“Hanhi” ja “Haikarat”. Taiteilijan voimakas suhde eläinmaailmaan kuvaa Karkkila-teosten sarjaa.
Kuvanveistäjä käytti materiaalinaan kiveä tai pronssia,
mutta Högfors-korkokuvissa on käytetty valurautaa. Nämä
ovat muotoilun ja taiteen välimaastossa, valurautaa ei voi
muokata ja hioa sileäksi kuten pronssia. Korkokuvissa on
valolla ja varjolla merkityksensä.

Maailmankuulu alkuperäinen relieﬁ on Nikko Toshogussa
Japanissa. Nikko on rakennettu vuonna 1636 ja se on Tokiosta noin 50 km pohjoiseen. Nikko on Japanin toiseksi
suurin nähtävyys Kioton jälkeen. Muotoilijat, taiteilijat,
suunnittelijat, piirtäjät, valokuvaajat, arkkitehdit ym. käyvät
siellä ja todennäköisesti myös Schilkin vieraili siellä.

Helvi Hyvärinen on tehnyt sankarimuistomerkin “Ilves ja
pentu” Soinin pitäjään 1956, “Karhunpentu” -veistoksen
Mikkelin kaupungintaloon 1958, pronssiveistoksen Rovaniemen postipankkiin 1958, “Vaadin ja vasa” -veistoksen
asuntosäätiölle Tapiolaan Espooseen 1965.

Högfors-relieﬁn idea on siis “lainattu”. Voiko sanoa, että se
on kopio? Kyllä ja ei, idea on vain kopioitu. Schilkin otti

Hyvärinen on kiinnittänyt taiteilijapersoonansa eläinteoksiin,
mutta hän teki myös useita muotokuvia, jotka ovat vähem-
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män tunnettuja. Hyvärisen taidetta on mm. Ateneumin,
Hämeenlinnan ja Imatran taidemuseoissa. Hän on Suomen
kuvanveistäjien liiton kunniajäsen.
*
Kuvanveistäjä Emil Cedercreutz (1879-1949) teki Högforsille valutaulun “Tukinvetäjät”. Hän muotoili myös valurautauurnia tehtaalle. Suuri taiteilija on kunnon muotoilijan
tavoin ollut tuotekehittelijänä. Högforsilla on myös valutauluja, jotka ovat valmistettu saksalaisen mallin mukaan
1880-luvulta alkaen. Niistä otettiin jatkuvasti uusia valuja.
*
Oliko Högforsin ruukilla muotoilijoille ja taiteilijoille “suurten aiheiden” vaatimus, esim. suomalaisia eläinteoksia?
Pitikö näkyä, että teos on suomalaista tekoa? Mutta teoksen
aihe ei merkitse oikeastaan mitään. Högfors suosi suuria,
tutuiksi tulleita ja asiansa osaavia muotoilijoita ja taiteilijoita. Tämä oli aivan terve periaate, oli ansioituneita tekijöitä. Teokset ovat esittäviä eli sitä “oikeaa taidetta”, jota
kansa sanoo ymmärtävänsä. Esineet ovat pienimuotoisia,

esiintyy niin muotoilua kuin taidetta ja rajojen ylittämistä.
Karkkilan valurautakulttuuri on hienoa, siinä on historiallista painoa. Valurautaisilla Högfors-taidevaluilla on pitkät
perinteet aina 1800-luvulta asti. Raudan tuotannonjuuret
ulottuvat 200 vuoden taakse. Valurautaesineet tehtiin hankalalla, mutkikkaalla ja monikerroksisella menetelmällä.
Idearikkaiden muotoilijoiden ja taiteilijoiden piti sopeutua
Högforsin ruukin käyttämään tekniikkaan ja siihen kuinka
esineet tuotetaan. Muotoilu oli tarkoituksenmukaista, mutta samalla siinä näkyy esteettisyyden taju ja arvostus. Yhdistettiin teollinen tuotanto, taide ja muotoilu. Missään
muualla ei ole yhtä komeata valurautatavaraa kuin Karkkilassa, myös museoiden ulkopuolella, maisematuotteena.
Muut voivat meitä vain kadehtia.

Lainaus Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehdestä no
14/2005.
Kirjaoittanut arkkitehti Klas Alander.

Simtech Systems Inc.
Matti Sirviö
GSM 050 051 4531
matti.sirvio@easysimulation.com

Lapuan Valu

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

Harjavallan Valu Oy
Sepänkatu 5
29201 HARJAVALTA
Puhelin (02) 5318500
Faksi (02) 531 8510
www.harjavallanvalu.fi

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

Novacast Oy

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

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

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

SACOTEC COMPONENTS OY
www.sacotec.fi
info@sacotec.fi

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

puh. 019 77871

Procatec Oy

Kalastajanmäki 5 B 28
02230 ESPOO
Puh. 09 - 256 0090
www.procatec.net
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Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf
JÄSENHAKEMUS
Jäsennumero

Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä

Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika

Koulutus

Kotiosoite
Kotipuhelin

Kotifaksi

Matkapuhelin

Sähköposti (koti)

Työnantaja

Tehtävä yrityksessä

Osoite
Puhelin

Faksi

Matkapuhelin

Sähköposti (työ)

www-sivut

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 200__ _____________________________________
Jäsenhakemus hyväksytty

_____/_____ 200__ _____________________________________

SVY
Postita hakemus viereiseen osoitteeseen!
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Olavi Piha
vastaa mielellään.
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PL 358
40101 Jyväskylä
puh. (014) 254051
Faksi (014) 254052
e-mail: olavi.piha@svy.info
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,AATOITUKSET TYT JA MATERIAALIT

Tarjoamme asiakkaillemme
• Huippuluokan valumallit
• Puusta ja muovista
• Pienistä isoihin
• Myös CAD-CAM valmistusta

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

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

www.valuatlas.net
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MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

CAD/CAM SUUNNITTELUA
PV COATING
Vesi- ja alkoholiohenteiset muotti- ja keerna peitosteet joka tarpeeseen.
Tuotanto ja tuotekehitys Sibelco Scandinaviaan
kuuluvalla PV Sand A/S:n tehtaalla Tanskassa.
Toimitukset lyhyellä toimitusajalla suoraan tehtaalta
tai heti Nakkilan varastostamme.

TYÖSTÄMME SEURAAVAT
MATERIAALIT:
• PUU
• METALLI
• MUOVIT
• BLOCKIT

Meiltä myös kuorihiekka, kromiittihiekka, kvartsihiekka bentoniitti,
kivihiilijauhe, valusuodattimet, side-aineet, tulenkestävät aineet,

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

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

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

Jukka Liisanantti
GSM 0400-755 910
SP Minerals Oy Ab
Vihdintie 4-6
03100 NUMMELA
puh. 09-2252 580
fax. 09-2252 5810

Anneli Leijavuori
suora 09-2252 5818
a.leijavuori@spminerals.fi
www.sibelco-scandinavia.com

KÄRKIMALLI OY
KENKÄSEPÄNTIE 7
68660 PIETARSAARI

Puh. (06) 7234 442
Faxi (06) 7234 436
kaj.haavisto@karkimalli.fi

FEKORATEK
OY

TEOLLISUUDEN
KUNNOSSAPITOA

Toimialaamme kuuluvia töitä:
Olemme Laitilassa sijaitseva ja ympäri Suomea sekä
tarvittaessa ulkomailla (Viro, Venäjä, Ruotsi…) toimiva
teollisuuteen suuntautunut asennusyritys. Työllistämme
tällä hetkellä noin 20 henkilöä jotka ovat koulutukseltaan
ja kokemukseltaan monitaitoisia ammattilaisia.
• Sinkopuhdistuskoneiden asennukset, korjaukset,
huollot ja modernisoinnit
• Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotyöt
• Kone ja laite siirrot ja asennukset
• Pystymme kokonaisvaltaisiin asennus- ja
kunnossapitotöihin sähköasennusoikeuksiemme
ansiosta.
Tällä hetkellä yksi toimeksiantajamme on
Componenta Karkkila Oy, jossa huollamme useita
sinkopuhdistuskoneita.
Yhteyshenkilönne Jouko Grönlund
Puh. (02) 855 821 Fax. (02) 833 821
e-mail: info@fekoratek.fi
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Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet
liittymisjärjestyksessä
Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3
02650 ESPOO
(09) 622 0550
www.lux.fi

Stena Metalli Oy
Pajakatu 7 - 9
11130 RIIHIMÄKI
010 802 323
www.stenametalli.fi

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

Sulzer Pumps Finland Oy
PL 18, William Ruthin katu
48601 KARHULA
010 234 3333
www.sulzer.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JP Ferroset Oy
Lähdetie 30
40530 JYVÄSKYLÄ
(014) 372 2211
jari.paulasuo@ferroset.inet.fi
Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000
www.urv.fi
Beijer G & L Oy
Elannontie 5
01510 VANTAA
(09) 6152 0550
lauri.kivijarvi@ind.beijer.fi
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Spectro Nordic Ab
Box 10004
S-18110 LIDINGÖ
+46 8 767 0360
www.spectro.se
Metso Foundries Jyväskylä Oy
PL 342
40101 JYVÄSKYLÄ
020 484 152
www.metso.com
Tyrolit Nordic Oy
Hatanpään Valtatie 26
33100 TAMPERE
(03) 358 1700
www.tyrolit.fi
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museosäätiö
Suomen Valimomuseo
PL 50,Tehtaanpuisto
03601 Karkkila
Puhelin (09) 2250 5261
(arkisin kello 8–16)
janne.viitala@karkkila.fi
www.karkkila.fi

Suomen Valimomuseo
Karkkilan kaupungin siipien suojaan
Kuten viime numerossa kerroin, oli
Suomen Valimomuseon ja Karkkilan
museotoimen välillä menossa fuusiohanke, jonka ensisijaisena tarkoituksena oli turvata valtion avustus tulevaisuudessakin. Kuten niin monta kertaa
aiemminkin, hitaasti käyntiin lähtenyt
projekti ottaa loppukirin silloin, kun
on pakko. Näin kävi nytkin. Suomen
Valimomuseo liitettiin vuoden alusta
Karkkilan kaupungin alaisuuteen.
Kaupungin museotoimeen luodaan
eräänlainen kattojärjestö, museokeskus
tms., jonka alla Karkkilan museot
toimivat. Museoiden nimet ja identiteetit säilyvät ennallaan. Myös Valimomuseon toiminnasta vastannut Suomen
Valimomuseosäätiö säilyy, vaikkakaan
ei aivan ennallaan. Säätiön tuleva toimenkuva selkiytyy kuluvan vuoden
aikana, mutta tarkoitus lienee olla
eräänlainen tukisäätö, joka kerää toiminnalle rahaa ja jonka kautta voidaan
tuoda esille mm. museon kehittämisideoita ja -hankkeita.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että fuusiosta seuraa pelkkää hyvää. Energiaa
on vapautunut kaupunginkin taholta
suoranaiselle museon kehittämiselle.
Hyvä esimerkki on Valimomuseon
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yläkerran, Galleria Bremerin, uudistaminen. Gallerian yhdessä osassahan on
ollut esillä Högforsin valimon tuotantoa, mm. koristevaluesineitä. Nyt tätä
osiota on tarkoitus hieman uudistaa.
Valimomuseo kerää kaikilta Suomen
valimoilta näytekappaleet kaikista
mahdollisista koristevaluesineistä.
Näistä esineistä rakennetaan yksi osio
Galleria Bremeriin. Valimoille tullaan
lähettämään kirjeet, joissa pyydetään
koristevaluesinelahjoituksia, niin uusia
kuin vanhoja. Ennen kirjeen tuloakin
saa toimia, sillä museo ottaa jatkuvasti lahjoituksia vastaan!! Muistakaa
liittää mukaan yhteystiedot ja kaikki
mahdollinen tieto esineistä.
Galleria Bremerissä jatkuvat myös
taide- ym. näyttelyt. Alla on listaa tulevasta.

Valimoaiheisiakin näyttelyitä on tulossa, sillä syksyllä olisi tarkoitus rakentaa näyttely Högforsin valimon emalointilaitoksen toiminnasta. Tätäkin
näyttelyä varten kaipaisimme kipeästi
esinelahjoituksia. Esimerkiksi emaloinnissa käytetyt työvälineet lienee
tuhottu jo kauan sitten. Vai onko?
Entä missä on emalointilaitoksen katossa vuosikausia roikkunut juhla-amme? Sen paikka olisi ehdottomasti
museossa, jos se on jonkin ihmeen
kautta säilynyt tallessa. Jos tällaista
”arvotonta romua” nurkissanne lojuu,
niin ottakaa ihmeessä yhteyttä.
Museoterveisin
JanneViitala
Amanuenssi
Suomen Valimomuseo

10.2–26.3.
Jarmo Suojärvi – Tiikerijatsia
23.4.–1.5.
Työväenopiston kevätnäyttely
5.5.–-21.5.
Raimo Pitkänen – Don’t Look Back
26.5.–13.8.
Connex24h
18.8.–17.9.
Pirkko Juvonen
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Palautusosoite:
SVY
PL 358
40101 Jyväskylä

Joukkokirje
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