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puheenjohtajan palsta

Mika Valtonen

Me suomalaiset valloitimme Eurooppaa oikein ura-
kalla menneenä toukokuuna. Ensin lämmittelybändinä toi-
minut viksu ja fi lmaattinen SVY:n ryhmä vieraili Saksassa 
ja Hollannissa ja heti perään keskiaikaiselta masuunimesta-
rilta näyttänyt Mr. Lordi Kreikassa. Molemmat hoitivat 
hommansa tyylikkäästi loppuun saakka ja toivat Suomelle 
sitä tulevan EU-puheenjohtajamaan tarvitsemaa kansainvä-
listä tunnettavuutta. Lordin seikkailuista olemme saaneet jo 
lukeakin monesta tiedotusvälineestä, mutta SVY:n matkas-
ta kerrotaan vasta nyt ja ainoastaan meidän omassa Valimo-
viestissämme.

Matkamme oli todella ammattitaitoisesti järjestetty ja vie-
railukohteista mainittakoon Euroopan suurin autonmootto-
rilohkojen valmistaja Eisenwerk Brühl, jonka vuosituotan-
to vastaa kaksinkertaista kotomaamme tuotantotonnistoa 
sekä Componenta Weert, joka oli vierailukohteista ehdoton 
ykkönen. Näin siistiä valimoa lisättynä todella hienolla ja 
ystävällisellä vierailijoiden vastaanottotavalla ei opintomat-
koillamme ole usein nähty.

Kevät on mennyt valimoalalla hienosti ja nyt ovatkin vali-
moiden suurimmat huolet siinä, miten selvitä kesälomiin 
mennessä suurista tilauskannoista. Kaiken ahertamisen 
kruunaa sitten ansaittu kesäloma ja valmistautuminen syksyn 
tuloon. Ennen syksyä SVY:n rintamalla ei tapahtumia lii-
emmälti ole, mutta vuosikokous Iisalmessa on taas jäsenis-
tömme yhteisolon aikaa. Eli ei muuta kuin ”Pendolinossa 
tavataan!”

Yhdistyksemme on kokemassa asiamiesvaihdoksen. Nykyi-
nen, tehtävilleen ansiokkaasti omistautuva Olavi Piha ni-
mittäin jättää asiamiestehtävät akateemisen tutkijauransa 
hyväksi. Päätös on tietenkin ymmärrettävä ja hyväksyttävä 
vaikkakin Olavin panosta olisimme asiamiestehtävissä 
hyödyntäneet pidempäänkin. Asiamiespaikka on siis julis-
tettu hakuun ja siitä enemmän tässä lehdessä toisaalla.

Jäsenmaksuja on tähän mennessä maksettu kiitettävästi ja 
jäsenistömme lukumäärä kuluvan tilikauden aikana on 
mukavasti lisääntynyt – kiitos aktiivisen Olavin.

Lopuksi toivotan kaikille hyvää ja rentouttavaa kesälo-
maa.

Vi fi nländare erövrade Europa riktigt ordentligt här i 
maj. Först gästade den fi ffi ga och fi lmatiska FGF-gruppen 
som uppvärmning Holland och Tyskland, och genast efter 
uppträdde Mr Lordi, som ser ut som en medeltida masugns-
mästare, i Grekland. Båda grupperna skötte sig väl hela 
vägen och gjorde Finland internationellt känt inför EU-ord-
förandeskapet. Vi har fått läsa om Mr Lordis äventyr i 
många medier, men om FGF’s resa berättas först nu och 
endast i vår egen tidning Valimoviesti.

Resan var verkligen professionellt arrangerad och bland 
besöksobjekten kan nämnas den största tillverkaren av bil-
motorblock i Europa, Eisenwerk Brühl, vars årsproduktion 
är två gånger produktionen i vårt land, samt Componenta 
Weert, som absolut var besöksobjekt nummer ett. Ett så 
snyggt gjuteri och en så fi n och vänlig mottagning av gäster 
har vi inte ofta sett på våra studieresor. 

Våren har gått bra inom gjuteriindustrin och just nu är det 
största bekymret hur man skall klara av de stora orderstockar-
na före semestrarna. Allt det fl itiga arbetet kulminerar sedan 
i en välförtjänt semester och förberedelser för den komman-
de hösten. Före hösten kommer det inte att hända mycket 
inom FGF, men årsmötet i Idensalmi samlar igen medlems-
kåren. Alltså ”väl mött i Pendolinon” till Idensalmi.

Vår förening står inför byte av ombudsman. Den nuvarande 
ombudsmannen Olavi Piha, som förtjänstfullt och dedikerat 
sköter sina uppgifter, lämnar nämligen föreningen till förmån 
för sin akademiska forskarbana. Vi har förståelse för hans 
beslut och måste acceptera det, fastän vi hade hoppats kun-
na åtnjuta Olavis insats litet längre. Ombudsmannaskapet 
är alltså lediganslaget och därom annanstädes i denna tid-
ning.

Medlemsavgifter har hittills inströmmat förtjänstfullt och 
medlemsantalet har under detta verksamhetsår ökat kraftigt 
tack vare Olavis aktivitet.

Till slut vill jag önska er alla en god och avslappnande se-
mester.



4 VALIMOVIESTI 2 • 2006

asiamiehen palsta

Asiamiehen 
asiaa
02.06.2006 Olavi Piha

Valun Käytön Seminaari 2006

Asiamies asui perinteitä huokuvassa hotellissa maaliskuun 
lopussa kaksi yötä, nimittäin hienossa Aulangon kylpyläho-
tellissa.  Sehän on Suomen nimekkäimpiä todella korkean 
tason hotelleja, jossa varmaan on vuosikymmenten saatossa 
paljon ”neuvoteltu” ja varmaan tehty myös monenmoisia 
päätöksiä. Ja onhan siellä fi lmattu suomalaista elokuvaakin 
useita kertoja. Ja aivan upealla paikallahan hotelli on, kes-
kellä kauneinta Suomea, golfkenttä ja rantasauna aivan 
hotellin vieressä.  Maaliskuun loskakeli toki rajoitti oleske-
lun yksinomaan sisätiloihin.

Aulangolla siis pidettiin tämän vuoden Valun Käytön 
Seminaari.  Kaikki koulutustilaisuuden järjestelyt, kuten 
ruokailut, seminaarikansiot, kontaktitilaisuus ynnä monet 
muut tilaisuuteen liittyvät asiat olivat taas kerran huippu-
luokkaa ja teknologiateollisuus ry ja asiantuntija Pentti 
Kangasmaa saavat ponnisteluistaan kiitettävän arvosanan.  
Kannattaa myös kaikkien osallistujien muistaa, että seuraa-
vaa teemaa rakennetaan paljolti juuri saadun palautteen 
perusteella.  Sen vuoksi kannattaa vaikuttaa ja suhtautua 
vakavasti ja aktiivisesti siihen kyselylomakkeeseen, joka 
seminaarin päätyttyä Pentille luovutetaan. Osallistujien 
määrä pysyy vuodesta toiseen korkeana, joka on hyvin 
mieluisa signaali valimoteollisuuteemme, onhan tilaisuuden 
kohderyhmä valuja suunnitteleva, ostava ja käyttävä teolli-
suutemme. Tämän vuotuisen perinteen me kaikki valimote-
ollisuudessa toivomme jatkuvan ja vahvistuvan.

Toisaalla tässä lehdessä on muutama tuokiokuva tapah-
tumasta, olethan sinä ensi vuonna mukana?

Hieno Hotelli

Aulangolla asuttiin siis hienoissa hotellihuoneissa.  Kylpy-
huoneen seinässä oli kolme erinäköistä tuubia, joita puris-
telemalla tuubi sitten tupsautti kätöselle tuotoksensa. Näin 
hienossa hotellissahan tavallista saippuaa luonnollisestikaan 
ei ole tarjolla, tuskin siellä nyt asiakkaiden kätöset suurem-
min likaantuvatkaan. No, ensimmäisen seminaaripäivän 
iltana asiamies tuli kylpylästä ja ajatteli pesaista ja huuhtoa 
silmälasit, jotta illan mittaan näkisin, kenen kanssa juttelen 
ja keneltä kyselen hänen SVY -jäsenyyksistä.

Siitähän pulma asiamiehelle tuli! Näissä tötteröissä ni-
mittäin ei ollut suomen sanaa. Kaksi tuubia oli suihkun 
yhteydessä, toisessa luki Cream Shampoo, cream on suo-
meksi kerma mutta myös ihovoide. No jos joku haluaa 
pestä itsensä kermalla tai ihovoiteella, siitä vaan...  Toinen 
tuubi oli jo helppo arvoitus asiamiehelle, nimeksi oli laitet-

tu Revitalishing Shampoo, pienellä ¼ ja sen alle oli painet-
tu neljällä sivistyskielellä Normal Hair, Normales Hair jne., 
ahaa, siis hiustenpesuun tarkoitettu shampoo.  Mutta mitä 
ihmettä se ¼ tarkoittaa?

No, jäljelle jäi tötterö, joka houkuttelevasti oli asennettu 
lavuaarin viereen: Cream Wash (alla sama kolmella muulla 
sivistyskielellä) ja sitten merkintä ¼ ja alla pienempi teksti 
Moisturing Cream (alla sama kolmella muulla sivistyskie-
lellä).  Ahaa, siis kermapesu ja ¼ kosteuttavaa ihovoidetta. 
Koska ollaan hienossa hotellissa, pestään sitten silmälasit 
kermapesulla, jossa on hippunen kosteuttavaa ihovoidetta.  
Jokainen lukija kai arvaa pesutuloksen, kun pesee silmäla-
sinsa ihovoiteella. Jos et tiedä, mitä tapahtuu, kokeile koto-
na. Kyllähän niillä silmälaseilla jotenkuten näki, mutta jotain 
outoa koko touhussa taisi olla, koska seuraavana aamuna 
asiamiehen takaraivoon oli asettunut aikamoinen Loordi 
soittelemaan HalleLujaah.

Ehkäpä aamu-uinti piristää, ajattelee asiamies. Ja sitten 
kylpylään aamu-uinnille. Siellä seurasin kylttejä, joissa aivan 
selvällä suomenkielellä luki: miehille, naisille, pukuhuoneet, 
kylpylä jne.  Mitähän ne ulkomaalaiset asiakkaat ajattelevat, 
kun tavaavat sellaistakin hauskaa suomen sanaa kuin ”kyl-
pylä”.

Kylpylän puolella katselin uima-altaan reunalla hydrau-
liikalla toimivaa laitetta, jolla voi ilmeisesti ilman henkilö-
kunnan valvontaa laskea liikuntarajoitteisia henkilöitä veteen.  
Laite vaikutti sekä monimutkaiselta mutta myös aika vaa-
ralliselta.  Käyttöohjeet ja varoitustekstitkin siihen oli lai-
tettu; yksinomaan suomeksi.

Mitä tästä koko jutusta opimme, vai opimmeko mitään?  

Ensinnä: Brändi, oli se hotellin tai vaikkapa valimon, on 
oltava aina hyvin yhdenmukainen läpi koko tuotteen tai 
palvelun. Tuote, palvelu tai valimon brändi koetaan juuri 
niin korkeatasoiseksi kuin sen heikoin lenkki on. Ja jos 
asiakkaan suuntaan tulee kovin toisistaan poikkeavia vies-
tejä palvelun tarjoajan (vaikkapa valimo) suunnalta, saattaa 
koko mielikuva muuttua tuotteesta (hotellista / valimosta) 
varsin humoristiseksi. Se voi olla pahimmassa tapauksessa 
negatiivissävytteinenkin.

Toiseksi: Erityisesti meille suomalaisille huomionarvoi-
nen asia on, että ei hyväksytä kaikkia ulkomaankotkotuksia 
sokeasti, vaikka kuinka kuulutaan hienoon ketjuun. Ja kan-
nattaa aina ajatella asioita asiakkaan näkökulmasta.  Ehkä-
pä hotellin asiakas voisi olla halukas vaikka maksamaan 
pikkuisen lisää siitä tiedosta, että millä tökötillä itseään 
pesee eikä tarvitse sentään sanakirjan kanssa kylpyhuonee-
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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. 

Jatkuu

seen mennä. Asiamiehellä on tunne, että meillä Suomessa 
kohdellaan kissoja ja koiriakin paremmin kuin hotellivierai-
ta, ainakin minä olen huomannut jokaisen purkkiruuan 
kyljessä tavattoman tarkan suomenkielisen tuoteselosteen.

Jäsenmaksut 2006 ja jäsenten muuttuneet tiedot

Jäsenmaksuista se pakollinen tiedonanto kuuluu seuraavas-
ti: toivottavasti kaikkien jäsenten kohdalla asiat on nyt 
hoidettu. Kesäkuun puolivälissä asiamies käy tiliotteisiin 
kaksin käsin kiinni. Silloin on aika tehdä selkoa maksaneis-
ta ja maksamattomista jäsenistä.  Se on melkoinen homma, 
koska yhdistysrekisteri ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat 
pari vuosikymmentä myöhässä nykyisestä tietojenkäsittely-
kehityksestä. Tarkoittaa sitä, että monenmoiset huokeatkin 
tietokoneohjelmat tekevät tämän työn muutamassa sekun-
nissa tietojen syöttämisestä ja järjestelmä kertoo koko ajan 
päivän tilanteen.  Tähän, lähinnä tietojenkäsittelymuseon 
tyyppiseen käsittelyyn kuluu asiamiehen ja vaimonsa aikaa 
hyvinkin yksi kokonainen ilta. Mahdolliset karhulaskut 
lähtevät siis hyvissä ajoin ennen juhannusta.  Karhukierrok-
sen (ei siis se Kuusamossa oleva) jälkeen asiamiehen tehtä-
vä on esitellä yhdistyksen hallitukselle tämä luettelo.  Sa-
malla asiamies muistuttaa hallituksen istuvia jäseniä sään-
töjen seuraamisesta ja lukee yhdistyksen säännöistä otteen 
(§ 3): ”Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta, voidaan 
hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä”.

Muuttuneita tietoja on tullut hyvin paljon, varmaankin 
arviolta 150 yhteydenottoa on ollut.  Kiitos jokaisesta niistä. 
Useimmat teistä ovat toimittaneet tiedot sähköpostilla, jotkut 
soittaneet.  Kaikki tiedot on taltioitu ja tallessa, vaikka kai-
kille sähköpostin lähettäneille en ole vielä vastannutkaan.  
Tulossa on kuitenkin kuittaus jokaiseen minulle lähetettyyn 
sähköpostiin.

Asiamies myös kyseli jäsenistön mielipidettä kuvallises-
ta jäsenmatrikkelista.  Vastauksia taisi tulla peräti kaksi 
kappaletta.  Totta tietysti on, että ensin on saatava jäsenistön 
tiedot ajan tasalle ja sitten vasta mietittävä kuvallista mat-
rikkelikirjaa.  Sitä paitsi, sen vaatima taloudellinen panoskin 
taitaa olla yhdistyksen ulottumattomissa.  Sen sijaan, voi-
simme varsin hyvin ajatella nykyaikaisesti; meidän jäsen-
tiedostomme voisi olla kotisivuillamme.  Sinne olisi tässä 
tapauksessa luonnollisesti pääsy vain jäsenillä.  Jäsennume-
ron, käyttäjätiedon ja oman yksilöllisen salasanan avulla 
sinne voisi mennä katsomaan yhdistyksen jäsenistöä, myös 
muuttamaan omia tietojaan. Ja mikäli tätä mahdollisuutta ei 
jollain jäsenellä tai veteraanilla olisi, saisi sen maksutta 
soittamalla asiamiehelle. Tämähän se olisi nykyaikaa ja 
sadat edistykselliset yhdistyksen Suomessa ovat jo tähän 
käytäntöön siirtyneet.

Sähköposteja on ilmoitettu asiamiehelle harmittavan 
vähän, vain muutama. Ruotsin malliseen jäsenmatrikkeliin 
ja ajantasaiseen tiedottamiseen meillä on vielä paljon matkaa, 
ehkä noin puoli valovuotta. On totta, että suurten yritysten 
virkailijoiden sähköpostin muodon osaa itsekin päätellä, 
mutta on suuri joukko pienyrittäjiä ja veteraaneja, joiden 
sähköpostia asiamies ei tiedä ja sitä kautta nämä sähköpos-
tiosoitteen omaavat jäsenet tai veteraanit jäävät jostakin 
yhdistyksen asioista ilman tietoa.  Tätä kuitenkin olen asia-

miehenä pyrkinyt kompensoimaan ainoalla käytettävissä 
olevalla työkalulla, nimittäin yhdistyksen kotisivuilla.  
Siellä oleva ”Uutiset ja tapahtumat” on jatkuvasti ajan ta-
salla, kasvaa ja voi hyvin.  Nytkin siellä on melkein 30 
valimoalan tapahtumaa kirjattuna, aina vuoteen 2012 saak-
ka. Luulisi siinä teille jäsenille olevan valinnan varaa. Jo-
kaisen tapahtuman perään asiamies on nyt myös huolehtinut 
suoran linkin kyseiseen tapahtumaan.  Käyttö on siis help-
poa, ajantasaista ja nopeaa.  Joten ei muuta kuin kalenteri 
käteen ja valitsemaan parhaat päältä.

Tässä yhteydessä myös tiedoksenne, että yksikään jäsen 
ei osallistunut viime Valimoviestissä julkistettuun kilpailuun 
siitä, kuinka usein yhdistyksen sivuilla vieraillaan.  Se on 
suuri sääli, sillä asiamiehen varaamat palkinnot olivat run-
saat ja arvokkaat. Enemmän kuitenkin asiamiestä huolettaa 
se, että hallitus ja asiamies eivät saa teidän jäsenten palau-
tetta, muodossa tai toisessakaan. Sitä saisi tulla paljon 
enemmän, teitä vartenhan tätä toimintaa pyöritetään.  Ot-
takaa yhteys hallituksen jäseniin, kyselkää, tehkää ehdo-
tuksia ja myös asettakaa asioita ja toimintatapoja uudelleen 
arvioitavaksi.  He ovat velvollisia teitä kuuntelemaan ja 
tuomaan viestiä hallituksen kokouksiin. Yhdistyksemme 
toimintaympäristö on muuttunut järisyttävän paljon 60 
vuoden aikana.  Toimintamme on muututtava vastaavasti 
suurin piirtein samaa tahtia.  Jos näin ei käy, toimintamme 
on pian muinaismuisto 1900 -luvulta, silloin varmaan myös 
jäsenmäärä alkaa nopeasti vähentyä.  Siitä taas seuraa se, 
että yhdistyksemme elinvoimaisuus on vaarassa sillä nyky-
maailmassa käydään ankaraa kisaa työssäkäyvien ihmisten 
vapaa-ajasta.

Tehokkainta suora asioihin vaikuttaminen yhdistystoi-
minnassa on luonnollisesti hallituksessa.  Lokakuun alun 
vuosikokous matkustaa kovaa vauhtia kaikkia meitä kohden; 
voisitkin nyt käyttää muutaman ajatuksen sille, voisitko 
olla ehdolla ja käytettävissä hallitustehtäviin kaudella 
2006–2007.  Paljon mielenkiintoista ja haastavaa toimintaa 
on edessäpäin.

Käyttäkää Valimoviestiä tiedottamisessanne

Asiamies oli juuri puhelinyhteydessä viime numerossa il-
moittaneen ruotsalaisen yrityksen toimitusjohtajaan.  Hän 
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oli hyvin tyytyväinen antamaansa rekrytointi-ilmoitukseen, 
sen tehoon ja sen hinta/tavoitettavuus -arvoon Suomessa.  
Hän varmaan seuraakin ilmoittelussaan ruotsalaista tapaa 
ilmoittaa ”alan lehdessä”.  Siellähän ilmestyy 10 kertaa 
vuodessa Gjuteriet -ammattilehti ja jokaisessa haetaan va-
limoalan miehiä monenmoisiin tehtäviin. Se on siellä täysin 
normaalia. Milloinkahan meillä Suomessa työnantajat huo-
maavat tämän Valimoviestimme hyväksi ja luonnolliseksi 
tavaksi ilmoittaa avoinna olevista paikoista, erityisesti va-
limoteollisuudessa?

Uusia jäseniä ja yritysjäseniä 

Kevät on ollut tuloksellista toimintaa jäsenrintamalla.  Hen-
kilöjäseniä olemme saaneet peräti 45!  Se on kaikkien aiko-
jen suurin määrä.  Yhdistyksessämme on siis kuitenkin 
vetovoimaa.  Myös yhdistyksen hallituksen tekemä päätös 
luopua kahden suosittelijan käytännöstä tuottaa nyt erityi-
sesti nuorten kohdalla tulosta.  Hienoa.  Henkilöjäsenten 
kohdalta on seitsemän esitellyt itsensä toisaalla tässä leh-
dessä.  Tarkemman analyysin asiamies tekee tästä joukosta 
Valimoviestissä 3/2006, jolloin koko toimintakautta 2005 
– 2006 voidaan käsitellä myös kokonaisuutena.

Uusia yritysjäseniä olemme saaneet runsain mitoin, pe-
räti 21 kappaletta, tukemaan yhdistyksemme toimintaa. 
Asiamies luettelee nämä yritykset mielihyvällä ja samalla 
esittää suuret kiitokset mukaan tulostanne.  Toivon, että SVY 
uutena ilmoitusmediana täyttää odotuksenne. Sen tiedän, 
että yrityksenne saa huomattava paljon goodwillia 800 -
päisen jäsenistömme joukossa ja mukaantulonne huomioi-
daan myönteisesti:

Ohessa ovat uudet yritysjäsenet ilmoittautumisjärjestyk-
sessä:

• Simtech Systems Inc. Oy
• Ferral Alucast Oy
• Peiron Oy
• Enmac Oy Insinööritoimisto
• Teknos Oy
• Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy
• Harjavallan Valu Oy
• Jokelan Valu Oy
• PME - Trading Oy Ltd.
• Karhuvalu Oy
• Karttunen Malliveistämö Ky
• Selcast Oy
• Metallikonepaja Oy
• Mallivaruste Koski Oy
• AX-LVI Oy Insinööritoimisto
• Alphaform RPI Oy
• KM-Valu Ky
• Specialvalimo J. Pap Oy
• Ponsse Oyj
• Lapuan Valu 
• Wärtsilä Finland Oy

Hallitus kokoontui Lokomolla 5/5 2006

Hallitus kokoontui Metso Lokomo Steels Oy:llä 5/5 2006 
melkoisen täysilukuisena ja joka tapauksessa päätösvaltai-
sena.  Ennen kokousta saimme maittavan ja rauhaisassa 

kabinetissa tarjoillun lounaan.  Kiitokset siitä varapuheen-
johtajamme Ilkka Rytkyn. Lokomon alueella Tampereella 
on täysi vauhti päällä ja kokoustilat ovat erittäin kysyttyjä, 
hallituskin istui kokouksensa konepajan puolella.

• Kokouksessa pohdittiin monelta puolelta jäsenpolitiik-
kaa sen tavoitteita, ja myös toimenpiteitä yhdistyksen 
puolelta uutta jäsentä kohtaan. Asioista keskusteltiin perus-
tuen asiamiehen tekemiin graafeihin uusien jäsenten iästä, 
ikärakenteesta, koulutuksesta jne. Asian käsittelyä jatketaan 
elokuussa.

• Hallitus kävi lävitse yhdistyksen tuloslaskelman ja ta-
seen.  Ulkomaan opintomatka ja opintopäivät näyttävät 
menevän budjetoitua paremmin.  Kaikkineen hallitus tote-
si yhdistyksen talouden olevan hyväksytyn budjetin mukai-
nen.

• Valimoviesti -lehtemme puhutti pitkään hallitusta.  
Useita näkökulmia lehdentekoon esitettiin.  Päätöksiä uu-
distuksista tai muutoksista hallitus ei tässä vaiheessa tehnyt. 
Keskustelua ja lehden kehittämiseen tähtääviä asioita käsi-
tellään erillisessä keskustelutilaisuudessa ennen kesälomia.  
Lukijoiden mielipiteitä ja parannusehdotuksia otetaan vas-
taan mielihyvin.

• Gjutdesign -artikkelisarja pyritään aloittamaan Valimo-
viestissä numerosta 3/2006. Yhteispohjoismaisen tutkimus-
hankkeen rahoittajat tarkistavat vielä kantojaan ulosjulkais-
tavaan materiaaliin.

• Keskusteltiin monelta kannalta yhdistyksen taskuesitteen 
painattamisesta ja painotyöstä saadusta tarjouksesta.  Esit-
teen esipainos jaettiin jo vuonna 2005 Valun Käytön Semi-
naarissa.  Siitä on kerätty siis saajien palaute.  Tekstin on 
myös kääntänyt saksaksi ja englanniksi dipl.ins. Paavo 
Tennilä. Hallitus päätti perusteellisen harkinnan jälkeen 
siirtää painattamisen vuosikokouksen jälkeiseen aikaan. 
Asiamiehelle annettiin tehtäväksi Saksan Hollannin matkaa 
varten tehdä kuitenkin saksankielisestä versiosta ulosjaet-
tava tiedote, joka voidaan jakaa ulkomaan opintoretkellä 
isännille.

• Asiamies vetosi hallitukseen ja kaikkiin jäseniin, jotta 
yhdistys saisi vakavaraiselta teollisuudelta lahjoituksena 
konttoritoiminnassa tarvittavaa tarpeistoa.  Lahjoituksianne 
vastaanotetaan SVY:n konttoriin. Soittakaa asiasta asiamie-
helle.

• Työryhmä puheenjohtaja Valtonen ja asiamies Piha 
asetettiin pohtimaan ja valmistelemaan mahdollisia ja hal-
lituksen kokouksessa esille tulleita sääntömuutoksia.

Kiitokset tuesta uusien jäsenten puolesta

Kiitokset toimintamme tukemisesta osoitan toimitusjohtaja 
Tapio Rantalalle, Metso Jyväskylä Foundries Oy, joka 
edelleen on ollut taloudellisena tukenamme. Tämä tuki on 
yhdistykselle tarpeen, jotta pystytään toimimaan hyväksytyn 
budjetin mukaisesti mutta kuitenkin samanaikaisesti toi-
minta on laadukasta. Tapion osoittamaa asennetta soisin 
löytyvän suomalaisilta suurilta valimotoimijoilta nykyistä 
paljon enemmän!

Uusien jäsenten aktiivisuus, siis koko yhdistyksen tule-
vaisuus, ratkeaa heidän jäsenyytensä alkumetreillä.  Uusien 
jäsenten info-paketin postittaminen on melko helppo ja 
hyvä keino saada toimivia jäseniä yhdistykseemme. Tämän 
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SINUSTAKO yhdistykseemme uusi asiamies tai -nainen? 
Jos alla mainitut ominaisuudet tuntuvat omilta, voit olla etsimämme henkilö!

Oletko
– mieleltäsi nuorekas
– valimoalaa/sidosryhmiä tunteva
– kirjanpidon ja tuloslaskelman kanssa sinut 
– organisointikykyinen
– ulospäin suuntautunut supliikkihenkilö
– perustietotekniikkataitoinen
– työtä pelkäämätön ilmoitusmyyjä
– dynaaminen, idearikas, täsmällinen, aatteellinen, pilkuntarkka ja järjestelmällinen.

Räätälöimme toimenkuvaa kykyjesi mukaan.

Eli, emme etsi mitään Newtonia vaan…..

Hakemukset 15.8.2006 mennessä osoitteella SVY, PL 358, 40101 JYVÄSKYLÄ. 
Lisätietoja avoinna olevasta toimesta antaa pj. Mika Valtonen, puh: 050-3617 319

SVY hakee asiamiestä

toiminnan tulokset eivät heti näy, eivät ensi vuonnakaan 
konkreettisesti, mutta kun asioita ja asenteita mitataan 
pitkällä aikavälillä – tulokset näkyvät ja aivan vuorenvar-
masti.

Lopuksi

Kun tämä Valimoviesti tulla kolahtaa kotiinne, on suurim-
malla osalla lukijoista kesälomat juuri alkamassa.  Lomat 
ovat ns. ”paremmalla puolella”. Olethan huomioinut Suomen 

Valimomuseon kesän aukioloajat.  Masuunin esittely on 
aina yhtä vaikuttava kokemus.  Suosittelen käyntiä, siellä 
on näkemistä koko perheelle!

On tullut aika lopettaa tämä kirjoitus ja jättää hyvästit – 
syyskuulle saakka.  

Kaikille lukijoille rentouttavaa kesää sekä kireitä siimo-
ja, toivottele

op
asiamies
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Leinon suku kuuluu maamme vanhimpiin teollisuussu-

kuihin. Yhtiö täytti 100 vuotta 1998. Monet salolaiset 

muistavat Leino-nimen sekä valimosta että rautakau-

pasta. Voidaan kysyä, oletko Sinä Heikki syntynyt 

keerna vai rautanaulapussi kädessä? 

Kun on kaksi kättä, niin ehkä oli keerna toisessa kädessä ja 
rautanaulapussi toisessa kädessä. Se rautakauppa tuli oike-
astaan teollisuuden kylkiäisenä 1905. Salolaiset tiesivät, 
että Leinon tehtailta sai mm. rautanauloja, koska siellä 
tehtiin paljon puutöitä. Eräs minun setämiehistäni innostui 
sitten rautakaupasta. Leinon teollisuuslaitos taas valmisti 
maatalouskoneita. Viskuri oli pääartikkeli ensimmäiset 
30–40 vuotta. Valimo tuli mukaan vasta 1917, jolloin yhtiö 
oli jo 19 vuotta vanha. Aluksi valuja tehtiin pääasiassa vain 
omiin tarpeisiin. 

Tutustuin valimon toimintaan laajemmin ensimmäistä 
kertaa tehdessäni diplomityötä Paavo Asannille. Diplomityön 
aihe oli  “Suunnitelma pienehkön rautavalimon rationali-
soimisesta”. Valimo valmisti siihen aikaan mm. pumpun 
osia, joissa oli paljon keernoja sekä hellan tasoja ja luuk-
kuja. Pumppuja tehtiin kymmeniä tuhansia. Silloin valettiin 
kolme-, neljäsataa tonnia vuodessa. Monenlaisia tuotteita 
valmistavan valimon rationalisointi ei ollut helppo tehtävä, 
mutta sain kyllä hyvän arvosanan diplomityöstäni.

Minkäs niminen se Leinovalun liesi oli?

Sen nimi oli “Tarkkuus”. Nimi oli peräisin mainostoimisto 
Liikemainonnalta jostakin 30-luvulta.

Eivätkös siihen aikaan myös Högfors ja Porin Konepa-

ja tehneet liesiä?

Sitten oli vielä Kastor.

Kukas valmisti Siro-liesiä?

Högfors teki niitä. Suuret yritykset luopuivat vähitellen 
helloista. Minulla oli mahdollisuus ostaa Siro-liesien val-
mistus. Sen designin oli suunnitellut arkkitehti Tornia. 
Liesi muistutti nykyaikaisia keittiökalusteita. Siinä oli mm. 
emaloidut luukut. Sitten täytyi laittaa emalointilaitos itsel-
le. Porikin möi sitten hellojen valmistuksen meille.

Sinä siis erikoistuit valimotuotantoon?

Puupuoli oli fi rmassa varsin suuri. Tehtiin mm. ovia ja ik-
kunoita. Kun isälläni oli kaksi poikaa, niin vanhempi vel-
jeni Kauko meni Polille puun mekaaniselle linjalle ja minä 

Teollisuusneuvos 
Heikki Leino 75 vuotta
15.4.2006

menin konepajalinjalle. Valimotekniikka tuli minulle sitten 
kolmannella tai neljännellä kurssilla sivuaineeksi. Silloin 
oli jo selvää, että meidän piti tälle vanhalle valimolle jotain 
tehdä.

Kun Sinä sitten melko nuorena miehenä jouduit pistä-

mään kokonaan uuden valimon pystyyn, niin mistä sait 

neuvoja ja apua? Sinulla oli kuitenkin kielitaitoa har-

joiteltuasi Saksassa ja Ruotsissa.

Westin & Backlundia edusti silloin Grönblom ja siellä oli 
töissä opiskelutoverimme Eino Erkko, joka sittemmin meni 
Raahen teräsvalimoon. 

Westin & Backlund oli silloin Pohjoismaissa valimoko-

neiden ehdoton ekspertti ja  K.G.Westin oli hyvin miel-

lyttävä vanhan koulun johtajapersoona.

K.G.Westin oli henkilökohtaisesti mukana valimomme 
suunnittelussa ja rakentamisessa ja kävi useita kertoja tääl-
lä Salossa, samoin myös teknillinen johtaja Erik O. Lissell. 
Ensimmäiset yhteydenotot olivat 1965 ja valimo valmistui 
1968. 

Valimotekninen yhdistys toimi siihen aikaan osastoittain. 

Keitä toimijoita oli mukana Turun osastossa?

Wärtsilän Turun valimo oli silloin suurin. Siellä oli Per Erik 
von Nandelstadh. Sitten oli Taalintehdas. Täällä oli myös 
monia metallivalimoita ja siellä oli sellaista humusakkia.
Sitten kun osastot lopetettiin, niin täällä syntyi aikamoinen 
purnaus.

 Yhdistyksen ulkomaan ekskursiot olivat hyvin mielen-
kiintoisia sekä työn kannalta että muutenkin. Tanskan eks-
kursiolla satuimme tapaamaan kuuluisan iskelmätähden Lys 
Assian. Hänhän oli sittemmin ensimmäisiä Euroviisuesiin-
tyjiä. Minulla oli sellainen hänen levynsä kuin Glocken der 
Liebe. Hän oli tyytyväinen, kun tällaisesta porukasta löytyi 
hänen fanejaan.

Eikös aika varhaisessa vaiheessa ryhdytty järjestämään 

myös yhteisiä GIFA-matkoja?

Minullahan on se kunnia, että minä olen ollut ensimmäisel-
lä GIFA-matkalla 1956. Se oli Metalliteollisuusyhdistys, 
joka sen matkan järjesti. Olen ollut joka kerta mukana, 
yhteensä kymmenen kertaa. Meitä oli ensimmäisellä GIFA-
matkalla muistaakseni vain kahdeksan. Luxilta olivat mu-
kana Jägerroos ja Hellen. He olivat järjestäneet myös vali-
mokäyntejä.

Onko Sinulla ollut aikaa muihinkin rientoihin kuin SVY:

hyn, jonka puheenjohtajana olit 1969-1972?

Kyllähän DI-matrikkelissa on ollut pitkät listat erilaisia 
tehtäviä, Round Table, nuorkauppakamari ja rotarit. Kun-
nalliselämässä olin ensin 12 vuotta teknisessä lautakunnas-
sa varapuheenjohtajana ja sitten valtuustossa kanssa 12 
vuotta ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Metalliteolli-

merkkipäivä
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Yhdistyksemme kunniajäsentä Heikki Leinoa (oik.) haastatteli 9.5.06 
Paavo Tennilä.

suuden Keskusliiton hallituksessa olen ollut mukana vali-
moasioissa ja energiapoliittisessa toimikunnassa varapu-
heenjohtajana.

Onko Sinulla vieläkin niitä hallituspaikkoja?

Seitsemän, kahdeksan vuotta sitten otin sellaisen tyylin, 
että kolmesta yhdistyksestä luovun joka vuosi. Joitakin oli 
sellaisia, joissa olin ollut ihan teekkarista lähtien.

Sitten Sinun urasi tähtihetkiin kuului ainutlaatuisen 100 

000 markan stipendin järjestäminen meidän nykyiselle 

valimotekniikan professorillemme Juhani Orkakselle.

Meillä oli 100-vuotisjuhlat 1998. Silloin päätettiin jakaa 
säätiöstä jokin suurempi stipendi. Siihen aikaan oli valimoil-
le hyvin tärkeää, että tuleva professori on selvillä, millaisia 
vaatimuksia valimoille tulee mm. hiekkojen suhteen. Tut-
kimuksessahan kävi sitten ilmi, että jotkin valimohiekat 
olivat sellaisia, että niitä voisi vaikka syödä. 

Kun Sinä olet ollut tuollainen yhteiskunnallinen toimija, 

niin onko Sinulla ollut vielä mahdollisuus metsästykseen 

kalastukseen tai jousella ampumiseen?

Minä olen aina ollut kova tekemään metsätöitä. Viimeksi 
kun maaliskuussa tehtiin kauppa, niin taas meni 46 tukkia 
ja 15 kiintokuutiota paperipuuta ja 10-12 kuutiota sitä puu-
ta, jota itse maalla poltamme. Ensimmäisen moottorisahan 

sain silloin, kun täytin 50 vuotta. Toimihenkilöt olivat sen 
hankkineet. Siinä meinasi käydä surkeasti, kun olin sanonut 
Salon Seudun Sanomille, että jos ei pokasaha enää käy, niin 
sitten saavat metsätyöt loppua. 

Valimon kunnossapitopäällikkö oli kuitenkin sanonut, 
että ”kyllä se sen moottorisahan vielä tarvitsee”. Moottori-
saha tulikin sitten heti käyttöön ja niitä on kulutettu loppuun 
jo monta. Se ensimmäinen saha oli pieni amerikkalainen. 
Nykyään minulla on suuri Husqvarna, 8-kiloinen.

Minä en ole juurikaan metsätöitä harrastanut sitten 

vuoden 1942 mottitalkoiden, joista sentään sain rauta-

kirveen siitä yhdestä motista.

En minäkään saanut neljää mottia. Yhdestä sain rautakirveen. 
Se oli kunnioitettava saavutus. Hopeinen olisi ollut 4 mottia 
ja kultainen 16. 

Kyllähän meillä molemmilla oli varmaankin siinä yh-

dessä motissakin tekemistä. Minä olin silloin 13 -vuotias 

ja Sinä vasta 11.

Onhan niitä kunniamerkkejä myöhemmin iän mukana tullut, 
mutta tämä rautakirves, se on kaikkein arvokkain, parempi 
kuin Suomen Valkoisen Ruusun kunniamerkki.

Kuinka monta hehtaaria Sinulla sitä metsää on?

Sitä on 24 hehtaaria ja siinä on ihan täysi työ.

Oletko Sinä ainoa metsuri, joka sitä hoitaa?

Liisa-tyttäreni on nykyisin siinäkin mukana. Hän on nykyi-
sin myös Leinovalu Oy:n hallituksen puheenjohtaja minun 
jälkeeni

Milloin tällainen muutos on tapahtunut?

Tämä tapahtui kaksi viikkoa sitten, 26.4.2006.

Sinä olet ollut sitten jo kaksi viikkoa eläkkeellä?

En minä nyt malta kokonaan pois jäädä kun valimon laa-
jennusta suunnitellaan. Siinä olen luvannut olla mukana, 
vaikkei minulla äänivaltaa olekaan. On minulla sellainen 
hieno tittelikin kuin senior adviser.

Yhdistys esittää Sinulle nyt merkkipäiväsi johdosta 

kunnioittavat tervehdykset.

Vuoden 1942 mottitalkoista saatu 
rautakirves, jota Heikki Leino 
pitää arvokkaimpana kunni-
amerkkinään.
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Arvo tuli nuorena miehenä töihin Rosenlewin valimoon (nykyinen Componenta Pori Oy) heti sotien jälkeen 
vuonna 1947 ja toimi aluksi valimon työntekijänä kaavaamossa.  Valimossa valettiin tuolloin kotitalousva-
luja ja maatalouskoneiden valuosia. Erikoisimpiakin töitä olivat sotakorvauksena toimitetut lokomobiilit.  
Arvon tunnollisuus ja hyvä työnjälki tehtaanjohdon taholta ja Arvo sai komennuksen valusuunnittelijan 
tehtävään.  Arvon monipuolista tietämystä valujen tekemisestä ja suunnittelusta käytettiin valujen kustannus-
laskennassa, jossa tehtävässä hän toimi eläkkeelle siirtymiseensä saakka.

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenenä Arvo Järvinen ehti olla peräti 56 vuotta, sillä hän liittyi yh-
distykseen vuonna 1950. Kun Porissa oli yhdistyksemme vuosikokous, hän oli innolla mukana kaikissa 
vuosikokousjärjestelyissä.

Arvo tunnettiin valimossa ahkerana ja asiansa hyvin osaavana pitkän linjan
ammattimiehenä. Hänen suhtautumisensa työtovereihin oli aina ystävällistä ja reilua. Erityisesti nuoria työ-
tovereitaan hän oli aina valmis neuvomaan ja kannustamaan.

Rauno Rautiainen, Matti Porri,  Antti Jääskeläinen

Arvo Järvinen
*  5.5.1923     
†  28.3.2006

Asema hallituksessa
Nimi

Puheenjohtaja
Valtonen, Mika

Varapuheenjohtaja
Rytky, Ilkka

Jäsen 1
Eljaala, Markku

Jäsen 2
Leino, Matti

Jäsen 3
Salminen, Asko

Asiamies
Piha, Olavi

Työpuhelin   /   GSM  
faxi  /  Sähköposti
  
010 403 00  /  050 361 7319
fax 010 403 2737
mika.valtonen@componenta.com

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

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

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

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

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

Työpaikka ja sen 
postiosoite 

Componenta Oyj
Nuijamiestentie 3 C
00400  HELSINKI

Metso Lokomo Steels Oy
PL 306
33101 TAMPERE

Peiron Oy
PL 88
32801  KOKEMÄKI

Componenta Oyj
Nuijamiestentie 3 C
00400  HELSINKI

Alteams Oy
Kirstantie 8
66400  LAIHIA

SVY
PL 358
40101  JYVÄSKYLÄ

SVY:n hallitus
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Lasse Rautiainen
Tehoelektroniikan komponenttien toiminnan edellytyksenä 
on tehokas jäähdytys. Lasse Rautiaisen työn tavoitteena oli 
selvittää, kuinka kuparista saataisiin valmistettua teknises-
ti ja taloudellisesti kilpailukykyinen tuote tehoelektroniikan 
jäähdytykseen. Nykyisin käytettyjen alumiinisten nestejääh-
dyselementtien ongelma on korroosio. Kupari tarjoaisi tähän 
ongelmaan myös hyvin lämpöä johtavana materiaalina oivan 
ratkaisun.

Työssä selvitettiin jäähdytyselementin teknisiä vaatimuk-
sia lämmönsiirron, korroosion ja valmistustekniikan kan-
nalta. Huomioon otettiin myös taloudellinen kilpailukyky. 
Ensisijainen valmistusmenetelmä oli valaminen. Keerna-
kokeita tehtiin sopivan keernamateriaalin löytämiseksi sekä 
jäähdytyskanaviston geometrian rajojen selvittämiseksi. 
Käytettyjä keernamateriaaleja olivat alphaset-hiekka, kipsi 
ja kuorimuottihiekka. Monimutkaisen jäähdytyskanavan 
teko em. menetelmillä osoittautui hyvin haastavaksi.

Jussi Heikkola
Jussi Heikkolan työn päätavoitteena oli rakentaa valutuot-
teille soveltuva kustannuslaskentajärjestelmä. Järjestelmän 
on tarkoitus ottaa käyttöön diplomityön teettäneen yrityksen 
osto- ja suunnitteluorganisaatioissa. Tähän asti yritys ei ole 
ollut kustannuslaskentajärjestelmää valukappaleille, vaan 
kustannusten arviointi on perustunut henkilökohtaiseen 
käytännön kokemukseen. Valutuotteiden kustannusten 
ymmärtäminen ja hallinta on yritykselle hyvin tärkeää, 
sillä sen valmistamat tuotteet koostuvat 80-prosenttisesti 
valukomponenteista.

Lähtökohtana työssä oli päästä käsiksi valimon valmis-
tusprosessin kustannuksiin toimintotasolla, jotta voitaisiin 
määrittää, mikä valutuotteessa lopulta maksaa. Työn tulok-
sena diplomityöntekijä on rakentanut yritykselle excel-tau-
lukkolaskentaohjelmistoa hyödyntävän järjestelmän, jonka 
avulla konstruktööri voi ennalta arvioida suunnittelemansa 
valutuotteen kustannukset karkealla tasolla. Järjestelmä 
ottaa huomioon mm. kaavausmenetelmän, materiaalin, 
koneistukset, keernojen määrän ja vaikeusasteen sekä eri-
laiset laatutarkastukset.

Juha Vatanen
Juha Vatasen työn tavoitteena oli automaattikaavausvalimon 
sylinterikansituotannon optimointi, missä keskityttiin eri-
tyisesti etsimään keinoja välittömien työ- ja materiaalikus-
tannusten vähentämiseksi sekä tarkastelemaan eri kehitys-
toimenpiteiden kannattavuutta. Osana kustannusten opti-
mointia tutkittiin myös tuotantoprosessin tilaa ja siihen 
etukäteen tehtyjä kehittämisajatuksia. Kustannusten lisäksi 
tutkittiin kapasiteettirajoitteita ja keskeneräisen tuotannon 
määrää.

Työn käytännön osuudessa tarkasteltiin keernanvalmis-
tuksessa vaihtoehtoisten raaka-aineiden kustannusvaikutuk-
sia. Vaihtoehtoisista valmistusmenetelmistä tarkasteltiin 
keernapakettien käyttöä, keernojen kuivausuunikapasiteetin 
lisäämistä, valujen puhdistustyön vähentämistä ja nopeut-
tamista sekä maalauksen automatisointia. Vaihtoehtoisilla 
valmistusmenetelmillä oli tarkoitus vaikuttaa etenkin työ-
kustannuksiin. Myös muusta tuotannosta erillään olevan 
keernanvalmistussolun investointimahdollisuudet selvitet-
tiin. Varsinaisten investointiehdotusten rinnalle mietittiin 
myös pienistä kehittämistoimista koostuva minimiparan-
nusmalli.

Tanja Saarelainen
Tanja Saarelaisen työn tavoitteena on ollut selvittää valu-
tuotteiden kehitysprosessin nykytilaa suomalaisissa vali-
moissa. Työssä on selvitetty eri tahojen (valimo, asiakas, 
mallinvalmistaja) osuus valutuotteen kehitysprosessissa, 
kommunikaation ja yhteistyön nykytila sekä mitä työkaluja 
käytetään suunnittelun apuna. Tärkeää on ollut myös löytää 
valutuotteen kehitysprosessin pullonkauloja ja ongelmia. 
Työ rajattiin koskemaan vain hiekkamuottiin valettuja va-
lurautaisia valukappaleita.

Työn tuloksena syntyi prosessimalli valutuotteen kehi-
tysprosessista, josta voidaan nähdä mitä vaiheita siihen 
kuuluu ja mikä taho (valimo, valunkäyttäjä, mallinvalmis-
taja) eri vaiheisiin osallistuu. Myös valutuotteen suunnitte-
luohjeista tehtiin perusselvitys. Lisäksi valutuotteen suun-
nitteluprosessin suurimmat pullonkaulat ja ongelmat listat-
tiin, mikä auttaa tätä diplomityötä seuraavan jatkotutkimuk-
sen suuntaamista.

professorin palsta

Kevään 2006 aikana TKK Valutuotetekniikan 
professuurista on valmistunut neljä 
diplomi-insinööriä. Ohessa lyhyt kuvaus heidän 
diplomitöidensä tavoitteista ja sisällöstä.

Juhani Orkas

Neljä uutta 
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ANTON hiiletysgrafi itti

BREFI suodattimet raudalle

CAPITAL induktiouunien vuoraus- ja
 senkkamassat

S&B Perlite kuonansidonta-aine

COGEBI induktiouunien eristemikaniitti

DURRANS hiiletysgrafi itti ja petrolikoksi

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

TURK valu- ja kuonakauhat

FOUNDRY SERVICE 
 valusangot

INDUCTOTHERM
 induktiosulatusuunit

BORDEN ALPHASET ja
 BETASET -sideaineet

BSSP hartsattu kuorimuottihiekka

DURRANS peitosteet, peitoste-
 sekoittimet ja    
 valutuslaitteistot

S&B bentoniitit ja hiililisäaineet

INTERMET eksotermiset ja eristävät 
 syöttöholkit ja peiteaineet

KARL SCHMIDT keernapallit

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

AXMANN hiekansekoittimet
 peitosteiden valutuslaitteet

FAT kaavauslaitteet,
 hiekansekoittimet,
 hiekan elvytyslaitteet ja 
 pneumaattiset siirtolaitteet

OMEGA hiekansekoittimet
 keernatykit
 hiekan elvytyslaitteet

EIRICH tuorehiekan sekoittimet

DISA   hiekkalaboratoriolaitteet

METABRASIVE  teräshiekat ja lankakatkot

WASHINGTON MILLS
 alumiinioksidit

CLANSMANN käsittelymanipulaattorit

DISA   sinkopuhdistuskoneet,
 katkaisukiilat

SCHENCK tyhjennystäryrännit ym.

RESAU PU-hartsit, kitit, mallilakat  
 ja irrotusaineet

KRAUSS ilmanpoistonippelit
 ohjausnastat

LANGER mallikirjaimet

ZIMMERMANN mallityöstökoneet

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

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

LUX - Metallurgia

LUX - Kaavaus

LUX - Mallinvalmistus

LUX - Puhdistus



14 VALIMOVIESTI 2 • 2006

Valimot ja valua käyttävä teollisuus on usein har-
mitellut sitä, ettei maamme yliopistosta tai ammattikor-
keakouluista valmistuvilla koneensuunnitteluun erikoistu-
neilla diplomi-insinööreillä tai insinööreillä ole riittäviä 
valmiuksia valutuotteiden suunnitteluun, käyttöön tai 
valmistukseen liittyvissä asioissa. Valukomponenttihan on 
kuitenkin monen suomalaisen menestystuotteen perus-
komponentti, mainittakoon mm. paperikoneet, diesel-
moottorit, sähkömoottorit, traktorit, pumput ja venttiilit, 
kivenmurskaimet, vesihanat, ja nykyään myös elektro-
niikkateollisuuden tuotteet (tukiasemat. kännykät, erilaiset 
kotelot jne.).

Tämän puutteen korjaamiseksi allekirjoittanut ja Sulzerin 
Karhulan valimon johtaja Johannes Vierimaa ottivat yh-
teyttä kesällä 2005 Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun 
tekniikan alan rehtoriin Juha Rissaseen ja ehdottivat valun 
käyttöön ja suunnitteluun keskittyvän peruskurssin toteut-
tamista yhteistyönä siten, että kurssin opettajana olisi 
prof. Orkas ja oppilaat tulisivat KYAMK:n omista oppi-
laista sekä Sulzerin Karhulan tehtailta. Suunnittelun tu-
loksena syntyi Valaminen valmistusmenetelmänä –nimi-
nen perusopintojakso, jolla annettaan konstruktio- tai 
valmistustekniikkaa opiskelevalle insinöörioppilaalle sekä 
valujen kanssa työskenteleville jo työelämässä oleville 
insinööreille perusvalmiudet valutuotteen suunnitteluun, 
materiaalin valintaan ja hankintaan. Myös valmistustekni-
set asiat käsiteltäisiin kurssilla lyhyesti. 

Opintojakson laajuudeksi muodostui 3 opintopistettä ja 
kurssi toteutettiin yhden periodin aikana helmi-maalis-
kuussa 2006. Kurssi toteutettiin osittain etäopiskeluna 
käyttäen internetin tarjoamia mahdollisuuksia ja valualan 
nettiportaalista ValuAtlaksesta löytyviä oppimateriaaleja. 
Lähiopetusjaksot olivat 2.2.2006 ja 9.3.2006. Kurssin 
harjoitustyöt palautettiin verkon välityksellä tai perintei-
sesti ”etanapostilla”, mutta loppukuulusteluna oli perintei-
nen tentti.

Valun käytön ja suunnittelun opiskelua
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulussa

koulutusta

Juhani Orkas

Loppukoe meneillään.

Kurssi herätti mielenkiintoa odotettuakin enemmän, sillä 
KYAMK:sta osallistujia oli yli 20 ja Sulzeriltakin toista-
kymmentä. Loppukokeet järjestettiin erikseen Sulzerilla ja 
KYAMK:lla huhtikuussa 2006. Oheisessa kuvassa KY-
AMK:n oppilaat loppukokeen kimpussa.  Loppukokeen 
suoritti ja harjoitustyöt palautti lähes kaikki kurssin aloit-
taneet. Loppukokeen yhteydessä kerätty palaute kurssista 
oli erittäin positiivishenkistä.

Pilottikurssien kokemusten perusteella kurssia kehitetään 
ja tarjotaan myös muille ammattikorkeakouluille ympäri 
Suomea. KYAMK:n rehtorilta saadun palautteen perus-
teella ko. kurssi ja mahdollisesti myös sen jatkokurssi 
saavat varmasti jatkoa myös Kymenlaakson Ammattikor-
keakoulussa.

Juhani Orkas
professori

TKK Valimotekniikan laboratorio
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Vuoden 2006 Suomen Valimoteknisen yhdistyksen opinto-
matka suuntautui Saksaan ja Hollantiin. Matkan ajankohta 
asettui maanantain 15.5 ja keskiviikon 17.5.2006 väliselle 
ajalle. Opintomatkojen tiukkoina valintaperusteina ovat 
aina olleet sellaiset kriteerit, että vierailukohteissa pitää 
olla jotain opittavaa. Joku on joskus todennut, että teolli-
suuskäyntejä on kahdenlaisia, joissa toisissa oppii ja muis-
sa käynneissä taasen osallistujien itsetunto kohentuu. Per-
sonoitunut Ulkomaan toimikuntamme Calle Nybergh on 
aina pitänyt tiukkaa linjaa siinä, että SVY:n matkoilla pitää 
olla kohteita, joista poistuttaessa osallistujilla on tunne, että 
pakkiin on kolahtanut uusia työvälineitä käytettäväksi omis-
sa työympäristöissä. Tämä matka oli jälleen takuuvarmaa ja 
taattua ”Calleistumista” tasoltaan. Millä pirulla tämä pitkä 
Lux:ilainen aina löytääkin näitä hyviä käyntikohteita?

Ennen matkaa soitteli minulle entinen oppilaani ja ny-
kyinen Peironin Peipohjan valimon tuotantopäällikkö Veh-
maan Veli-Pekka, että millä sitä lehtori menee aamuksi 
Helsinki-Vantaan lentokentälle? Vastasin, että bussillahan 
ne lehtorit on aina kulkeneet, johon ”Vellu”, jotta hän menee 
liittymälennolla, koska yritys maksaa sen hänelle. Kateuden 
pistos tökkäsi lehtorin rinnusta, kun muistelin houkutellee-
ni Vellua mallilehtoriksi – mallilehtorin paikalle Hervantaan. 
Kyllä ne nuoret osaavat valita paikkansa. 

Bussimatkalla laskeskelin osallistujalistan tuttuja henki-
löitä ja tulokseksi sain 60 % tuttuja ja 40 % ennennäkemät-
tömiä. Tämä jo osaltaan kertoo, että muutoksia on tapahtu-
nut ja tapahtuu paljon alan yrityksissämme, joka tietysti 
kertoo dynaamisuudesta alallamme. 

On hyvä, että yritysjohtajat buukkaavat nuoria osallistu-
maan ja oppimaan SVY:n matkoille. Matkoilla on aina 
nähtävää ja mikä tärkeintä, näissä paikoissa tapaa muita alan 
ammattilaisia ja voi kertoilla ja kysellä ammattiasioista, 
joista on turhaa ”kotimussukalle” puhua. Tätä erinomaista 
asiaa kutsutaan hienolla nimellä verkostoitumiseksI.

Maanantai 15.5.
Maanantain 15.5 klo 02.00 oli herätys ja ajomatka kohti 
Tampereen linja-autoasemaa ja Express-bussia alkoi. Läm-
pötila oli Tampereelta lähdettäessä + 2 astetta, joten kuluvan 

Opintomatka
2006 
Saksaan ja 
Hollantiin

toukokuun helleaalto oli jo ohitse. Odottelin normaaliin tapaan 
valkeakoskelaisia myös aamuöiselle bussimatkalle, mutta 
nykyiset taitavatkin kulkea eri teitä kuin aikaisemmat paik-
kakuntalaiset. Elintasoko on noussut seuraavalle asteelle?

Ennen klo 07.00 olivatkin matkalaiset pääosin kokoon-
tuneet majakkana toimivan Callen ympärille ja valimolais-
kättelyt alkoivat. Muistattehan, että kättely juontaa vanhoi-
hin ritariaikoihin, jossa todettiin, oliko käteltävällä mukana 
astaloa toisen kehoon pukattavaksi.

Finnairilainen ponkaisi taivaalle klo 7.35 ja matkalaisem-
me istuivat jo ennakkoon buukatuilla ryhmäpaikoilla, joka 
on selkeä parannus entiseen verrattuna.  Aikaisemmin sijoi-
tuttiin sinne tänne koneeseen saapumisjärjestyksessä ripo-
teltuina. Toisena ja mielihyvällä mieleen painettuna huomi-
ona mallilehtori totesi lentomatkan aikana, että nykyinen 
valimomiespolvi ei välttämättä juokaan koneen konjakki-
varantoja tyhjäksi, kuten joskus historian hämärässä on ta-
pahtunut. 

Düsseldorf:iin saavuimme aikataulun mukaisesti klo 9.00 
ja normaaliin tapaan menimme kuikuilemaan hihnalle lauk-
kujamme. Mutta niin vain kävi kuin Suomessa edellisen 
matkan paluukeikalla.  Lapuan Valun voimakaksikon toisen 
puolikkaan Reino Niskasen laukku jäi saapumatta paikalle. 
No, ilmoitus kentän virkailijalle ja he lupasivatkin toimittaa 
sen seuraavaan hotelliimme. 

Hüttenes-Albertus

Klo 9.45 paikallista aikaa olimmekin bussissa matkalla 
kohti ensimmäistä kohdettamme, joka oli Hüttenes-Albertus, 
valimokemikaalien valmistaja. Yritys sijaitsee Düsseldor-
fi ssa Rhein-joen länsipuolella. Tämän kohteen oli hoidellut 
vierailukohteeksemme Beijer G&L Oy:stä Lauri Kivijärvi. 
Bussimme saapuessa vierailukohteeseemme oli siellä yhte-
nä lippuna salkoon vedettynä Suomen lippu. Tuntui hienol-
ta tämänkaltainen huomionosoitus.

Kaikille vierailijoille ojennettiin Besucher-tekstillä oleva 
nimikyltti rinnukseen kiinnitettäväksi ja porukkamme joh-
dettiin isoon huoneeseen, jossa jokaisella tuolilla oli fi rman 
logolla varustettuna tupakansytytin, lehtiö ja kynä.

Johtaja Lillo Vassallo esitteli yritystä ja sen toimintaa 

Kari Pohjalainen

matkakertomus

Kuvat ja kuvatekstit 
Olavi Piha, paitsi s. 23.
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porukallemme. Lauri toimi luontevasti esityksen tulkkaaja-
na ja fi rmaesittelyn jälkeen porukkamme jaettiin neljään 
ryhmään, joita kierrätettiin tutustumassa yritykseen. Kilpai-
levien kaupallisten yritysten jäsenet jäivät sopimuksen 
mukaan pois kierrokselta. Kierroksella tutustuimme yrityk-
sen laboratorioihin ja tuotantotiloihin, joissa mm. tutkittiin 
suomalaista Viasveden hiekkoja ja sen soveltuvuutta isän-
tiemme välittämien materiaalien kanssa. Tehdas oli siisti ja 
toimivan oloinen. Käytössä oli perustekniikkaa ja huomioi-
tavaa oli, ettei tietotekniikka näkynyt hyödyntämässä talti-
ointia, vaan kaikki tiedot kirjattiin paperille. Tarkempaa 
tietoa yrityksestä löytyy: www.huettenes-albertus.com -si-
vuilta.

Kierros kesti klo 11.45 asti ja jonka jälkeen palasimme 
samaan tilaan, josta kierroksemme alkoi. Sinne oli toimitet-
tu pientä purtavaa ja aika vauhtia tarjoomukset siirtyivätkin 
vierailijoiden kupuihin. 

Kiitoksiksi isännille ojensi puheenjohtajamme Mika 
Valtonen heille muistoksi SVY:n viirin ja lytätyn hatun 
muotoisen valuesineen. Asiamiehemme Olavi Piha ojensi 
esitteitä suomalaisista yrityksistä ja SVY:n historiikin (suo-
menkielisen?), sekä puhui pitkään saksan kielellä jotakin, 
josta mallilehtori ei kieltä osaamattomana ymmärtänyt 
mitään.

Klo 12.25 lähdimme ensimmäisestä vierailukohteestam-
me kohden Eisenwerk Brühl:ia. Bussimatkan alkajaisiksi 
pidettiin ”ai sieltä talosta” esittelytilaisuus, jossa Calle luki 
osanottajan nimen ja yrityksen, joita kukin matkalla edustaa. 
Jokainen heilautti kättään nimensä kuultuaan ja kauloja 
kurkottaen yritimme sijoittaa henkilöitä listaltamme. Tämä 
tapa on tärkeää sikälikin, kun uusia kasvoja alkaa ilmaantua 
yhä enemmän matkoillemme ja on hyvä tunnistaa uusia 
henkilöitä. 

Kuljettaja oli ostanut automme kylmälaatikkoon paikal-
lista ”ruskeaa kuohuvaa juomaa” ja aikamoinen vilinä al-
koikin auton etuosaan. Matkakirjurina seurasin tarkasti 
noutajia ja lupasin olla julkaisematta ensimmäisen janoisen 
nimeä, enkä myöhempien noutajien kantamia määriä. Niin-
hän siinä jälleen kävi, että ”lähde” kuivui jo alkumatkasta. 
Karkkilan Componentan edustajat esittivät vakuuttavia 
taidonnäytteitä, aukaisemalla olutpulloja vierailulla saadun 
sytyttimen avulla. Aika poikia Karkkilasta!!

Hirmuinen on liikenne Saksan moottoriteillä ja niin 
siellä mekin kuljimme muiden joukossa enemmän tai vä-
hemmän vauhdikkaasti. Kolme ”nopeaa” kaistaa on täynnä 
autoja ja kotimaassamme voimme nauttia paljon paremmas-
ta vauhdista, joten se näitten autobahnien nopeudesta.

Tasan klo 14.00 saavuimme Eisenwerk Brühl:in parkki-
paikalle, joka on itse asiassa melkoinen kokemuksen ja 
taidonnäyte aikataulun laatijalle, joka tiettävästi on ”mat-
kaführer:imme Calle. Hän on tainnut kokea kantapään 
kautta näiden teiden todellisen kuljetuskapasiteetin.

 Eisenwerk Brühl

 Meidät ohjattiin isoon huoneeseen, jossa yritysesittelyn 
suoritti Dr. Rolf Weber vierailun alkajaisiksi ja esittelyn 
alkajaisiksi meillä oli mahdollisuus nautiskella kahvia, 
pikkuleipiä ja virvoitusjuomia. Valokuvaamista ei hyväk-
sytty ja kamerakännykätkin piti sulkea, mikä tällä hetkellä 
on aivan normaalia varovaisuutta. 

Ulkoilmaravintolassa Kölnissä syötiin myöhään vielä ”pientä hiukopalaa” 
vähän niin kuin privaatisti.  Ilma oli leppoisa ja yhdessäolo maistui.  
Siinä oli mukava kerrata päivällä nähtyjä keernanpeitostusmenetelmiä 
ja keernapallien käyttöä mitä kummallisimmissa paikoissa.  Pöydänan-
timet olivat runsaat, annosten koko taisi olla suunniteltu valimomiesten 
kaloritarpeita ajatellen.

Tarjolla Kölnissä oli saksalaisten suurinta herkkua, nimittäin tämän 
kevään parsaa (Spargel).

Aina iloiset ja sanavalmiit matkalaiset Styf ja Grönlund ovat päässeet 
lämpimän ruoan kimppuun.  Ilta on parhaimmillaan Reinin rannalla 
olevassa ulkoilmaravintolassa. Markon ja Kristianin ilmeet kertovat 
kuitenkin, että mitenköhän yöllä käy, kun tuon pihvin kanssa aletaan 
painia.  Huomaa lautasella olevat herkulliset parsat.

Jatkuu
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Eisenwerk Brühl on Euroopan suurimpia valimoita. 
Valimon tuotantoon kuuluu yksinomaan moottorinlohkoja 
ja asiakkaina ovat Euroopan suurimmat autonvalmistajat. 
Harmaaraudan lisäksi valimo valmistaa moottorinlohkoja 
myös tylppäraudasta. Perusrauta valmistettiin kuumailma-
kupoliuunien avulla, joiden sulatuskapasiteetti on 90 t/h, 
joten se siitä Suomessa velloneesta keskustelusta kupoliuu-
nien vanhanaikaisuudesta. Vuorokaudessa kaavataan 5000 
moottorinlohkoa. Tarkemmat tiedot tuotannosta löytyvät 
osoitteesta: (www.eb-brühl.com).

Ryhmämme jaettiin neljään osaan ja talon kypärillä, 
silmäsuojaimilla ja työtakeilla varustettuina siirryimme 
tutustumiskierrokselle. Mallit ovat metallia ja tulevat ulkoa, 
talossa on vain huolto- ja korjauspaja. Aloitimme raaka-
aineen panostuksesta, jossa kaksi magneettinosturia täytti 
panostussiiloja. Päivittäinen käsiteltävä romumäärä on 1600 
tonnia. Sulatusvalvomo oli varustettu litteillä näytöillä ja 
ammattimaisuus paistoi pitkälle toiminnasta.

Keernanvalmistamo oli suurin ja tehokkaimman tuntuinen, 
mitä koskaan olen nähnyt ja seurasimme neljän miehen 
työpistettä, jossa kasattiin vaativan näköistä V-moottorin 
keernapaketin valmistamista. Kellotttamani paketin kasa-
usaika oli 20 sek (??), jonka jälkeen kasattu paketti lähti 
eteenpäin. Pakkohan sen on oltavakin tehokasta, kun päi-
vittäinen keernantuotanto on 120 000 kpl. Keernan valmis-
tusmenetelmiä ovat cold box ja hot box, jotka taatusti ta-
kaavat pinnanlaadun. Täysin robotisoitu keernojen kasaus-
osasto, jossa ei näkynyt yhtään työntekijää. Keernat vain 
kääntyivät ja kulkivat robottien tarttuimissa. Espanjalaisen 
Loramendin kehittämä KeyCore-menetelmä, nimenomaan 
monikeernaisiin valuihin oli täällä käytössä. Tällä menetel-
mällähän saadaan monen keernan nippu sidottua yhdeksi 
keernaksi, jolloin asettelu ja välysvirheet vähenevät merkit-
tävästi. Yllättävää oli nähdä myös, että coldbox-keernoja 
niputettiin yhteen ruuveilla(?).

Peitostus tapahtui ylivuotoaltaassa kastamalla ja ylivuo-
dolla huolehdittiin, ettei sakkaantumista päässyt tapahtu-
maan. Kaksisataa (200) V-moottoria valettiin tunnissa ja 
rivimoottoreitakin 300 kpl eri kaavauslinjoilla. Suurin osa 
moottoreista tarkistettiin 100 %. Jokaisesta valusta löytyi 
kellonaika, päivämäärä ja valuerätunnus kohomerkintänä.

Työntekijöitä yrityksessä on 1350, joista 150 toimihen-
kilöä, 18 eri kansalaisuudesta, joista 30 % on turkkilaisia.  
Myös vuokratyöntekijöitä on yrityksessä töissä.

Vierailun päätteeksi isäntämme kysyi meiltä, jopa vai-
kuttavan vakuuttavan tuntuisesti, mikä vierailussamme 
erityisesti kiinnitti huomiotamme ja mitä voisi parantaa 
yrityksen sisällä. Vierailukohteemme oli varmasti vaikutta-
vimpia valimoita, joissa koskaan olen päässyt käymään ja 
todellinen suurtuotantovalimo, joita Suomessa ei ole yhtään. 
Mekanisoinnin aste oli vaikuttava.

Puheenjohtajamme Mika Valtonen ojensi jälleen isännil-
lemme SVY:n viirin ja ryttyyn menneen valetun hatun, jota 
huumorintajuinen isäntämme kokeili päähänsä, mutta eihän 
se pysynyt, kun ei ollut leukahihnaa. Olavi Piha, asiamie-
hemme, ojensi jälleen esitteitä Suomesta ja SVY:n historii-
kin isännillemme. Mika puhui englantia ja Olavi saksaa.

Klo 17.20 bussimme lähti valimolta kohti Kölniä ja ho-
telliamme, joka kuului IBIS-ketjuun. SVY on nykyisin usein 
majoittunut juuri tämän yritysketjun hotelleihin. Perintei-

sesti matkanjohtaja johtaa joukkojaan edestä ja sen vuoksi 
Callella on aina toinen etupenkki varattuna itselleen ja toi-
sesta hallinnasta käydään ankaraa kamppailua lähdettäessä. 
Tällä matkalla paikan kamppailun voitti M.J. Paasikivi Oy:
n Oksasen Reijo, joka osoittautui matkallemme todellisek-
si onnenpotkuksi. Reijo on asunut Saksassa ja matkaillut 
muutenkin paljon, joten kartanlukua on pakosta harjoiteltu 
enemmän tai vähemmän. Samoin GPS-paikantimet ovat 
hänelle tuttuja. Bussinkuljettajallamme oli kokemusta näis-
tä vehkeistä vähemmän, josta seurauksena olikin, että 
Reijomme ohjaili häntä kääntymään oikeisiin suuntiin. Niin 
siinä sitten, että yhdessä nämä etupenkkiläiset löysivät oi-
keat koordinaatit, eikä turhia harhailuja tullut liikaa. Sivus-
ta seuranneena voinen todistaa, että suunnistettavaa riitti 
ainakin Hollannin puolella.

Buukkauduimme hotelliin, osalla oli ”deodorantittomat” 
= yhden hengen huoneet ja deodoranttia käyttävät majoit-
tuivat kahden hengen huoneisiin. 

Olen käynyt aikaisemmin yhdellä SVY:n malliväen 
matkalla Kölnissä ja silloin saavuimme niin myöhään kau-
punkiin, että maailmankuulu Kölnin tuomiokirkko oli jo 
suljettu. Tällä matkalla oli ehdottomana tavoitteenani pääs-
tä katsomaan Der Domia ja kävellä hipsuttelin Reinin yli 
kirkolle. Sivuovi oli auki ja eikun suoraan sisään. Ovesta 
astui ulos vahtimestari ja kertoi sulkevansa juuri kirkon. 
Eipä nähnyt mallilehtori vieläkään kirkkoa sisältä ja aamul-
la kun puhuin epäonnestani Callelle ja hän, pirskatti vieköön, 
sanoi päässeensä sisälle. Olivat menneet kehvelit taksilla ja 
ehtineet. No, onhan syy matkustaa vielä kerran Kölniin. 
Kirkko on mahtava näky ulkoakin päin ja ainakin pietarsaa-
relaiset bongasin sen vierestä. Mutta mukavahan siellä oli 
kävellä lämpimässä illassa ja seurata saksalaisten nuorten 
seinäkiipeilyä muureja ylös.

Tiistai 16.5.
Aamu oli aurinkoinen useimmille (muutamille se taisi olla 
hieman harson peitossa), kun keräännyimme bussille jatka-
maan matkaamme klo 8.34. Niskasen Reino oli saanut 
matkalaukkunsa kahden aikaan yöllä, eikä kuulemma ole 
erityisen mukavaa herätä puhelimensoittoon, vaikkakin 
mainos väittää Delseyn matkalaukun pelastavan matkan. 
Päivän ensimmäisessä kohteessa Dörrenberg Edelstahl 
Engelskirchen:issä oltiin klo 9.10 ja siellä meidät ohjattiin 
isoon kokoustilaan, jossa meille kertoi fi rmasta tuotanto-
päällikkö Rolf Peuten. Calle jälleen tuttuun tapaansa tulk-
kasi kerrotut asiat. samalla saimme ihailla yrityksestä ker-
tovaa videoesitystä. Tarkempaa tietoa löytyy www.dorren-
berg.de -sivuilta

Yritys sijaitsee Aggertalin alueella ja siellä on puuhailtu 
raudan ja teräksen parissa satojen vuosien ajan. Dörrenber-
gin juuret ulottuvat yli 300 vuoden taakse ja AEG:n säh-
köinduktiouunia alettiin valmistaa jo 1928. Joten historias-
ta löytyy todellista valimoalan osaamista. Yrityksen toimin-
ta perustuu nykyisin neljään tukijalkaan: seostettuja teräs-
laatuja, yksilöllisiin teräsvaluihin, tarkkuusvaluun ja eri-
koispinnoituksiin, joita valmistetaan nimenomaan autoteol-
lisuuden muottityövälineiksi. Tarkkuusvalimoon meillä ei 
ollut mahdollisuutta päästä tutustumaan. Saimme talosta 
fi rmalogolla varustetun älykkyystehtäväksi muodostuneen 
peltisen makeisrasian, jonka salat onneksi Niskasen Reino 
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lehtorille näytti, kun onneton yritin kynnet verissä sitä ava-
ta.

Meidät jaettiin kahteen ryhmään ja lähdimme tutustumis-
kierrokselle yrityksen tiloihin. Toista ryhmää veti Calle ja 
toisen ryhmän tulkkina toimi Kivijärven Lauri. Itse lyöttäy-
dyin normaaliin tapaani Callen kupeelle, koska hänen ää-
nensä kantaa vaivattomasti melun yli.

Tässä yrityksessä käytetään häviäviä polystyreeni (täys-
valu) malleja ja myös normaaleja pohjitettuja perusmalleja. 
Malleissa käytetyn polystyreenin ominaispaino oli 18 kg/ 
m³, joka on korkein hyväksytty ominaispaino saksalaisessa 
valimoteollisuudessa, joka tosin heijastuu pinnanlaadussa, 
jos peitostus jää ohueksi. Keernalaatikoiden päämateriaali 
oli vaneri, mutta osat oli kiinnitetty kierrepulteilla ja kiila-
kourilla. Solkia ei näkynyt missään laatikossa.

Muotinvalmistus tapahtui itsestään kovettuvalla kaava-
usmenetelmällä ja isojakin valukehiä oli käytössä. Muoteis-
sa oli kummallisen näköisiä neliö 25 mm kokoisia vanerin-
kappaleita, joiden merkitystä arvuuttelin matkalaisilla. 
Saattoivat olla jäähdytyskappaleita. 

Valimolla on käytössä 10 t valokaariuuni, jolla on metal-
lurgiaa varten puhallusasema, jossa sulaan voidaan puhaltaa 
ilmaa, argonia tai erilaisia jauhesekoituksia. Valu tapahtui 
altavaluna ja ainakin lokomolaiset ihmettelivät senkan 
suurta etäisyyttä muotin pinnasta. Valajilla ei ollut kypärää 
lukuun ottamatta mitään suojavarusteita, jotka omassa teol-
lisuudessamme ovat itsestäänselvyys. Suojalaseja kummin-
kin oli, mutta ei lämmönkestävää maskia (??). Muottien 
valupaikalle oli hiekasta ja betonista rakennettu viistot va-
lupedit, jolloin päästään vinosti nousemaan sularintamaan.

Kohtalaisen siisti oli valimo osittain, mutta oli myös 
alueita, joista hiekat olisi voinut huolehtia paremmin pois 
lattioilta. Peitosteet olivat sakeita ja pinnanlaadussa oli 
toivomisen varaa. Karhulalaiset voivat olla ylpeitä oman 
valimonsa tasoon tähän verrattuna. Kämppiskaveri Naskin 
Jorma oli bongannut joitain metallisia kuvun syötön katkai-
sijoita, joista mallilehtori ei tiedä yhtään mitään, toivotta-
vasti muutkin kuin karhulalaiset ymmärsivät havainnon 
ammatillisen merkityksen. 

Tämä suurehko valimoyritys sijaitsi kauniissa laaksossa, 
jossa valimon alueen halki kulki pieni ja kaunis joki. Aikai-
semmin juuri vesivoima oli syynä, kun yrityksiä on perus-
tettu eri puolille maata ja ilmeisesti Dörrenbergin paikan 
sijainti on onnistunut juuri ilmaisen vesivoiman ansiosta. 
Tämänkaltaista ympäristöä valimoilla ei todellakaan ole 
Suomessa. Kateeksi käy paikallisista fi rmoista juuri ympä-
ristö.

 Vierailun päätteeksi Valtosen Mika ojensi jälleen viirin 
ja lyttyhatun ilahtuneille isännillemme. Erinomainen valin-
ta oli kyllä tämä Mikan ”lyttyhattu” -keksintö. Myös asia-
miehemme Pihan Olavi pääsi jälleen harjoittelemaan pai-
kallismurteen puhumista, ojentaessaan suomalaista valimo- 
ja muuta tietoiskua..   

Klo 11.10 lähdimme valimosta kohti Hollantia ja Com-
ponentan Weert valimoa. Puolen päivän aikaan pysähdyim-
me moottoritien eräälle kupujentäyttöpaikalle ja täyttöön 
annettiin aikaa puoli tuntia. No, vajaan neljänkymmenen 
nälkäisen valimomiehen syöttämiseen yhden jakelijan voi-
min ei onnistunut millään annetussa ajassa ja aikataulu alkoi 
kaatua perusteellisesti.

Yhdistyksen puheenjohtaja Mika Valtonen iltakävelyllä Kölnin leppeässä 
yössä.

Aamulla taas reippaana liikkeelle.  Taitaa olla Beijersin Lauri, joka vielä 
matkalaukkuaan tuo kuljettajan pakattavaksi. Kuljettajasta näkyy alempi 
osa kehoa.

Takapenkin kvartetti, josta neljäsosa on unten mailla.  Monta hauskaa 
juttua ja kommellusta tämä iloisten matkalaisten ryhmä linja-autossa-
mme järjesti. Välillä kuitenkin meinasi mustapukuisten miesten kaksikko 
viedä matkalaisten huomion.

Jatkuu
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Saksan ja Hollannin rajalla automme eteen kiepahti 
moottoripyöräpoliisi ja ohjasi bussimme isohkolle leväh-
dyspaikalle. Autoon nousi poliisi ja ilmoitti, että kaikkien 
passit tarkastetaan. Osalla meistä oli passit laukuissa auton 
matkatavaratiloissa ja ankara tunkeutuminen kohti ulko-ovea 
alkoi. Poliisi tarkasti parin henkilön (Oksasen Reijon ja 
Callen) passit ja antoikin yllättäen luvan jatkaa matkaa. 
(katsoiko matkanjohtajan aikatauluhuolesta pullistuneita 
ohimosuonia ja antoi säälin käydä yli velvollisuudesta??)

Matkan aikana näimme pahajälkisen kolarin vastakkaiseen 
suuntaan kulkevalla tieosuudella ja siinä konkretisoitui 
Saksan liikenteen ongelmat, kun kilometrikaupalla oli rin-
nakkain ja peräkkäin seisovia autoja.

Klo 14.40 saavuimme Weert:iin ja vain noin 40 minuut-
tia myöhässä kaikista matkalla tapahtuneista kuppeloista 
huolimatta. 

Componenta Weert

Vierailukohteemme on tuorehiekkavalimo, joka valmistaa 
harmaa- ja pallografi ittirautaa mm. kuorma-autoteollisuu-
delle. Tarkempaa tietoa löytyy www.componenta.com -si-
vuilta.

Meidät ohjattiin kättelyn jälkeen yrityksen ruokalaan ja 
pitkän ja perusteellisen esityksen jälkeen, jonka suoritti 
yrityksen liiketoimintajohtaja Patrick Steensels, meidät 
jaettiin neljään ryhmään ja lähdimme tutustumiskierroksel-
le. Kaksi ryhmänvetäjää oli vanhoja tuttuja, jotka aikoinaan 
olivat Hollannin edustajia Study Tour in Finland 2003. 
(Hollanti sijoittaa aina Study-matkoille valmiita insinööre-
jä, jotka Suomen kiertomatkan aikana ohjattiin kiertämään 
”vaarattomia” alueita kohdevalimoissa.)

Tutustumiskierros aloitettiin klo 15.45 ja ryhmämme 
aloitti kierroksen ensimmäiseksi sulatosta, jossa kuonaajan 
suojavarusteina oli ainoastaan silmäsuojaimet (?) ei mitään 
tulenkestäviä varusteita. Senkkapalloutus suoritus tapahtui 
vaivattomasti, josta varsinkin sen vaivattomuus sai hyväk-
syviä nyökkäyksiä suomalaisilta. Puhdistamossa oli järjes-
tys aivan toista kuin nähtiin edellisellä valimokäynnillä. 

Kaavauskehysten koot ovat:1259 x 850 x 400/400 mm. 
Vaikuttavan näköisiä olivat isot mallipohjan näköiset mo-
nipesäiset keernalaatikot, joissa oli jyrsittynä kaasutusurat 
pohjiin. Työntekijä oli parhaillaan tulppaamassa tarpeettomia 
kanavia. Keernakoneet (coldbox) olivat Loramendin val-
mistamia. Kaikki yhden muotin keernat tehdään samalla 
kerralla, joten ei keernalaatikon vaihtoja, eikä kuljetuksia. 
Tosin keernalaatiko(iden)n hinta nousee sangen kunnioitet-
tavaksi. 

Peitostuksessa oli 180 astetta kääntyvät yhden henkilön 
ohjattavat tarttuma- ja siirtovälineet. Upotuspeitostus. Hir-
muisesti näköjään pitää sijoittaa ilmaventtiileitä näiden 
HVS-ilmaimpulssikoneiden mallipohjiin. 

Valumallin kunnosta voi päätellä näiden HVS-kaavaus-
koneiden rajuuden valumallia kohtaan. Kaikki maali oli 
hioutunut pois vanerimallien nousupinnoista. Mallit =muot-
tipohjat olivat kasettityyppisiä, joissa vaihdettavalla sisäin-
sertillä saadaan aikaan tarvittavat valukappaleen muodot. 

Keernanasetusjigeillä vietiin isojakin keernakokoelmia 
yhdellä kertaa muottiin. Mielenkiintoisia olivat myös tart-
tuintavat, joissa keernoihin tehtyihin reikiin paisutettiin 
tarttuimet siirron ajaksi. Valimolla on oma huoltomalliveis-

tämö, jossa on töissä 25 henkilöä.
Valimo oli todella muuttunut edukseen muutaman vuoden 

takaiseen käyntiin verrattuna. Useampikin retkuelaistamme 
vertaili edellisen käynnin De Globen aikaista valimoa ja 
nykyistä Componentan valimoa. Kyllä valimo on toisenlai-
sessa iskussa nykyisin uuden omistajan syömähampaana 
kuin edellisen johdon aikana. Sehän on nykyisin tunnettu 
tehokkaasta tuotannostaan ja uusista innovaatioistaan

Vierailumme Componentan Weert:in valimossa päättyi 
klo 17.30 ja vierailun päätteeksi ja kiitokseksi puheenjoh-
tajamme ja asiamiehemme ojensivat vastaavat tuotteet kuin 
edellisissäkin käyntikohteissa.

Aika hiljaisina ja väsyneinä poikina matkalaisemme is-
tuivat bussissa, kun ajelimme kohti Mönchengladbachia ja 
seuraavan yön majoituspaikkaa.

Buukkautumisen jälkeen lähdimme pienissä ryhmissä 
tutustumaan tämän viehättävän kaupungin kävelykeskustaan 
ja hakemaan ruokapaikkoja. Lämpötila oli kesäisen lenseä 
ja oli ihan mukava syödä ulkoterassilla erästä Saksan kuu-
luisinta vientituotetta, parsaa. Mansikoita ei ollut tarjolla 
kaikissa paikoissa, vaikka kuinka kyseltiin. No, ilman man-
sikoitakin selvittiin.

Keskiviikko 17.5.
Viimeisen matkapäivän vierailukohteisiin lähdettiin aika-
taulun mukaan klo 8.30 ja porukkakin oli paremman näköi-
sessä kunnossa kuin edellisen päivän lähdössä. Aamutele-
visio lupasi lämmintä, mutta vesisateessa sitä lähdettiin 
ajamaan. Bussikuski latasi kaksi isoa kauppakärryllistä 
olutta ”lähteeseen” edellisenä iltana. Oli jo tottunut, että 
runsaskin lähde kuivui suomalaisten valimomiesten mat-
kassa yllättävän nopeasti.

Calle kertoi bussillisellemme syyt, miksi ajoimme Hol-
lannista Saksaan majoittumaan ja taas takaisin seuraavana 
päivänä. Matkaohjelma oli lyöty lukkoon jo pari kuukautta 
aikaisemmin ja se oli perustunut edelliseen suunnitelmaan 
vierailukohteista. Yllättäen oli tapahtunut vierailukohteiden 
peruuntumisia ja oli tarvittu uusia käyntikohteita. Vajaalle 
40 hengelle ei niin vain hankita hotellia viikon paloajalla, 
joten alkuperäiset majoittumissuunnitelmat pätivät. Osalle 
vierailukohteista oli tullut varmennus vain viikkoa ennen 
matkaamme. On siinä saanut matkansuunnittelija/johtaja 
puristella itsensä siniseksi, kun viikkoa ennen matkaa ei 
edes tiedä mihin porukkamme pääsee. Ei käy kateeksi Cal-
leamme, kun hän murheilee matkojamme.

Componenta Heerlen Furan ja HWS

Kovan ja vaativan suunnistuksen jälkeen olimme Compo-
nentan Heerlen valimon pihalla klo 9.50. Valimolla on 
käytössä furaanimenenetelmään perustuvaa tuotantoa. Me-
kanisoitu kaavauslinja, jossa muottikoossa puhuttiin yli 2-
metrisistä muoteista ja korkeuttakin vajaa metri. 

Tarkempaa tätä ”nippeli”tietoa löytyy www.componenta.
com -sivuilta.

Meidät käteltiin jälleen yrityksen ruokalaan, jossa seu-
rasimme esityksen, jonka suoritti tämän valimon liiketoi-
mintajohtaja Bert Duit.

Esittelyn jälkeen jakaannuimme jälleen 4 ryhmään ja 
lähdimme kiertämään tehdasta. Ryhmämme meni ensim-
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Matkakohteissa saimme aina vieraanvaraisen ja arvovaltaisen vastaa-
noton. Se mielihyvällä pantiin merkille. Myös tarjoilut olivat jokaisessa 
paikassa erinomaiset; aina metvurstimakkarasta suklaaleivoksiin. Com-
ponenta Weert on tässä saanut suomalaiset valimomiehet hiljentymään 
asiaan, kuvassa vasemmalta Roiha, Nurmi, Turtiainen, Risto Niskanen, 
Silerinne, Forssblom, Telenius ja Koskela.

Tässä odotellaan hotellihuoneen avainta toisen päivän iltana.  Hotelli 
Mönchengladbachissa olikin huomattavan tasokas ja sen idyllisillä kujilla 
oli mukava kuljeksia – ilman sen tarkempaa päämäärää. Eipä nähty 
saksalaisia Bundesliigan pelaajiakaan kaduilla.

Componenta Heerlen Furan -linjan Business Unit Manager Bert Duit piti 
selkeän ja yksityiskohtaisen esitelmän kohteesta (jossa oikeastaan oli 
kaksi erillistä valimoa). On aina ilo huomata, että puhuja arvostaa kuuli-
joitaan ja käyttää mikrofonia.  Näin vieraskielinen puhe kuuluu huonoku-
uloisten valimomiesten korviin. Näin ei kaikissa paikoissa tapahtunut ja 
silloin kuulijalle jää asioita epäselväksi.

mäiseksi keernaosastolle, joka oli siisti ja valtava. Koneet 
olivat Loramendin tuotteita. Keernoissa käytetään vesipei-
tosteita, joita kuivataan 36 (?) tuntia ennen valua. Peitoste-
altaan tilavuus on vaatimattomasti 10 000 litraa, jossa 
neste kulki kaikenaikaa eteenpäin, jolloin vältetään sen 
sakkaantuminen. Kappale- ja muottikoko vaativat mielettö-
mästi tilaa ja kääntökonekin, jossa valutetaan muotit yli-
määräisistä peitosteista, olivat talon kokoisia. Muotit kul-
kevat uunin läpi, jolloin voidaan nopeuttaa niiden valmis-
tumista valuun. Muottien peitosteet olivat alkoholipohjaisia. 
Seinän toisella puolella oli pienempien keernojen valmistus 
ja HWS:n tuorehiekkalinja. Suodattimia istutettiin jokaiseen 
muottiin linjalla. Mielenkiintoiset kuljetus- ja varastointi 
hyllyt, joiden alaosassa oli leveä ohjaus- ja tukipintatötterö. 
Helpottaa pinoamista. Malleissa oli mallinnumeron yhtey-
dessä myös tiedot valmistaneesta valimosta = hyvä mainos-
tustapa. Rumpupuhdistuskoneen pituus oli 17 m ja halkai-
sija n. 4 metriä.

Tsekin Study Tour 2005 osallistujan ollut ”hollantilainen 
nuori valimo-opiskelija” käveli käytävällä vastaan ja tuli 
kättelemään. Hän vastaa koko valimon kunnossapidosta 
hänellä on 40 alaista, joiden tehtävänä on pitää valimo 
pyörimässä. Aika vaativa on ruutu ”valimo-opiskelijalle”.

Puhdistamossa oli suuria lavoja, joilla kappaleet voidaan 
kuljettaa eteenpäin ja tarvittaessa pinota. Ei mitään miele-
töntä röykkiötä keskellä lattiaa. Hyvä.

Loppurauta senkoista kaadettiin jatkuvasti kulkevaan 
”harkkorauta” koneeseen, josta jähmettyneet harkot putoi-
livat suoraan kuljetuskomuun. Hieno oivallus.

Componenta on selkeästi suuntautunut yhdistämään 
pienempiä valukappaleita isommiksi kokonaisuuksiksi, 
jolloin valukappaleiden ja tietysti tuotantovälineiden koko 
kasvaa sekä keernojen määrä lisääntyy ja monimutkaistuu. 
Valukappaleista tulee entistä vaikeampia ja tämänkaltaisis-
sa töissä mallinvalmistajaltakin vaatimusten taso lisääntyy. 
Tämä on sitä kehitystä mitä me tarvitsemme Suomessa ja 
joka ei ole suoraan siirrettävissä halpatuotantomaihin. 

Kokonaisvaikutelma valimosta oli selkeästi positiivinen. 
Valimo oli siisti rautavalimoksi ja järjestykseen oli selkeäs-
ti panostettu. Tuotekohtaiset keernoitusohjeet helpottavat 
kummasti keernoittajan hommia ja varmistavat onnistuneen 
muotin ja valun.

Vierailu valimossa päättyi klo 12.15 ja ruokalassa olisi 
ollut mahdollisuus lisäkysymyksiin, mutta eihän niitä kai-
kennähneiltä juurikaan irtoa. 

SVY:n voimakaksikko ojensi obligatoriset lahjamme ja 
vastalahjaksi saimme vastavaletut ja maalatut De Globe:n 
satavuotisvalut.  Ne olivat niin tuoreita, että yhdellä, jos 
toisellakin oli kämmenet mustina niiden käsittelyn jälkeen.

Dieterman + Co:n alumiinivalimo
Lähdimme ajamaan kohti Viersen-Dulkenia, jossa vierailu-
kohteena oli matkamme viimeinen valimo Dieterman + Co:
n alumiinivalimo. Yritys on perustettu 1921 ja näihin sangen 
uusiin tuotantotiloihin se oli muuttanut 1976. Yritys mai-
nostaa tekevänsä 38 seosta erilaisia alumiiniseoksia. Tar-
kempaa tietoa löytyy www.dieterman-guss.de -sivuilta.

Tämän 90 työntekijän pihalla odottelimme kotvasen 
yrityksen teknistä johtajaa Franz Patrick Stricker, koska 
olimme saapuneet etuajassa. Vierailuaikamme oli klo14.30 Jatkuu
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ja me saavuimme perille n.  40 minuuttia etuajassa.
Johtaja saapui mukanaan perin leikkisä ja vilkas koira, 

joka ensitöikseen valitsi Vehmaan Vellun kumppanikseen 
ja toi heittopalikkaa jalkoihin. Mistä pirusta hollantilainen 
koira voi tunnistaa suomalaisen valimopersoonan, jolla on 
hirvikoira kotimaassaan?

Yrityksen esittely suoritettiin ulkotiloissa ja Calle jälleen 
kuuluvalla äänellään sai välitystehtävän suomenkielelle. 

Yrityksessä on käytössä HWS:n tuotantolinja, jossa ke-
häkoko on 1000 x 750 x 350 ja hiekkana on luonnonhiekka. 
Tämä oli ensimmäinen kerta, kuin koskaan olen vieraillut 
talossa, jonka hiekka on suoraan kaivamisen ja seulonnan 
jälkeen käytettävissä muotinvalmistukseen. Hiekkaa kaive-
taan ja toimitetaan tältä samalta alueelta Reinin rantamilta. 
Vain vettä lisätään, ei muita sideaineita.

Alkuinfon jälkeen jakaannuimme kahteen ryhmään ja 
lähdimme tutustumiskierrokselle. Meidän ryhmäämme 
opasti tuotantopäällikkö Thomas Zöbich. Talossa ei ole omaa 
mallinvalmistusta, vaan valumallit tulevat ulkoa. Pääasias-
sa käytetään muovimalleja.

HWS:n lisäksi valimossa oli tuotantokäytössä muutama 
perinteinen puristus-täristys-kaavauskone. Niiden tuotantoa 
ollaan siirtämässä ilmaimpulssikoneelle. Oli muuten ensim-
mäinen valimo, jossa oli naisiakin töissä. Siellä oli erillinen 
keernaosasto, jossa tehtiin coldbox-keernoja.

Sulatossa oli 6 kpl öljylämmitteisiä sulatusuuneja ja sula 
kuljetettiin valupaikalle ovelan näköisellä kolmipyöräisellä 
kuljetusalustalla. Kärry oli aika edistyksellinen, koska yksi 
henkilö pystyi kuljettamaan sitä ja täyttämään varsinaiset 
käsikuupat, joilla valu tapahtui. Valukuupat olivat puolipal-
lon muotoisia ja niissä oli kuonanniistäjät. Kaikki nähdyt 
muotit valettiin kahdella käsisenkalla samanaikaisesti. Täs-
sä, kaikkein pienimmässä ja alemmassa lämpötilassa valetta-
van metallin talossa, valajilla oli asianmukaiset suojavälineet, 
ainoana muuten kaikista matkalla nähdyistä valimoista.

Valimon alakerrassa oli kuljettimet hiekalle ja toisaalta 
isot puskurivarastot valettuja kappaleita. Toimintaperiaat-
teena on aina valaa vähän enemmän, jotta sarjasuuruus 
saadaan isommaksi. Toisaalta tämä kertoo tuotannon ja 
hinnoittelun tasosta, kun voi olla varma, että loppuasiakas 
tilaa yhä uudelleen valuja.

Vihivaunutekniikalla kuljetettiin hiekkaa uudelleen kä-
sittelyyn ja kaatopaikalle. Yrityksellä on oma koneistamo, 
jossa CNC-tekniikalla varustetuilla koneilla suoritetaan 
tarvittavat koneistukset.

Vierailun päätteeksi päästettiin irti jälleen puheenjohta-
jamme Mika Valtonen, joka lakitti ja viiritti isäntämme. 
Olavi Piha antoi puolestaan luettava Suomesta ja suomalai-
sista yrityksistä.

Klo 16.00 jälkeen lähdimme köröttelemään kohti Düs-
seldorf:in lentokenttää ja matkan aikana Olavi keräsi ”ko-
lehdin” kuskillemme, joka koko ajan oli ollut kuskinamme 
ja mikä parhainta oli huolehtinut, ettei ”matkalähde” päässyt 
kuin osittain kuivumaan.

Valtosen Mika kiitti vielä erikseen Kivijärven Lauria 
Beijer Oy:tä, joka omalta merkittävältä osuudeltaan oli 
vaikuttanut matkan onnistumiseen. Hän sai kiitokseksi myös 
kohteissa huomiota ja hymyilyjä herättäneen ”lyttyhatun”.

Toinen henkilö, joka kutsuttiin myös ”lytytettäväksi” oli 
totta kai Carl-Johan Nybergh, joka oli suunnitellut ja val-

Toiset matkalaiset ovat tulossa ja toiset menossa. On siis tavallinen 
hässäkkä menollaan. Marko Telenius tulee tarmokkaana jostain, Niku 
Nurmi menee jonnekin ja heidän välissään leppoisa ja taitava kuljet-
tajamme Norbert Thiel ihmettelee nuorten miesten kiireitä.  Keskellä 
mallilehtori huomaa käsiensä tervaantuneen Componentan 100 -vuotis-
lahjasta ja asiaa kommentoi puheenjohtajamme Mika.  Kalevi Turtiainen 
seuraa tilannetta katseella.

SVY:n ulkomaanmatkalla linja-autossa on aina tunnelmaa, ja on ollut 
jo vuosikymmenten ajan.  Tuokiokuva jossain vaiheessa matkaa näyt-
tää tältä. Puolet matkalaisista nukkuu keräten voimia, kuka mihinkin.  
Muut ovat kasvot kuvaajaan, mutta aina vikkelä Sampo onkin kääntänyt 
päälakensa kuvaajalle.

mistellut koko matkan ja toimi koko matkan ajan matkan-
johtajana ja paimenena. Matkanjohtajan homma on todella 
kinkkinen, enkä jaksa uskoa kuin muutaman meistä ymmär-
tävän, kuinka kovaa hommaa se on.  

Ankarasti porukka taputti näille huomionosoituksen 
kohteena olleille, kiittäen hyvin laaditusta ja onnistuneesta 
matkasta. Varmasti ainakin puoli ”lyttyä” olisi ansainnut 
myös Oksasen Reijo, joka piti tarkasti huolta, ettei kuski 
eksynyt suunnitellulta reitiltä.

”Lyttyhatun” historiasta tiedetään (otaksutaan), että se 
on tainnut lähteä liikenteeseen Lapualta. Nykyisen Lapuan 
Valun entinen toiminimi oli Lapuan konepaja ja kun Riston 
ja Reinon isä Kullervo Niskanen oli veljensä kanssa käy-
mässä Hannoverin messuilla 1952, niin he löysivät Tans-
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kasta kaksi kappaletta alumiinista valettuja lyttyjä. He os-
tivat ne mukaansa ja kun yritys juhli 50 toimintavuottaan 
1959, niin silloin valettiin 50 (?) kpl:een sarja yrityslahjoik-
si, joita annettiin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. 
Yrityksen nimet kaiverrutettiin kultasepällä lahjoihin. 
Myöhemmin Reino Niskanen valmisti muovista (itse ilman 
mallipuuseppää) mallipohjat ja uusia lyttyjä on jaettu myö-
hemminkin ystäville ja asiakkaille.

Pääsimme ajoissa lentokentälle ja sieltä normaaliin tapaan 
Suomeen ja jälleen yksi onnistunut Suomen Valimoteknisen 
Yhdistyksen opintomatka oli historiaa. Kotonakin mallileh-
tori oli torstaina 01.00 aikoihin ja pääsi painamaan korvan 
tyynyyn.

Loppupäätelmät
Saksa-Hollannin kohteet olivat erinomaiset ja matkajärjes-
telyt aikatauluineen menivät aivan nappiin. Kohteissa oli 
nähtävissä sellaista tekniikka, jota meillä ei juuri näe, kos-
ka valujen (valeiden; sanoo PaavoTennilä) koko- ja kerta-
luokat, kun meillä ovat erilaiset.

Lentokentällä kyselin muutamilta matkalaisilta kouluar-
vosanaa matkastamme ja arvosanat sijoittuivat välille 8,5 
- 9,5, jota voinee pitää erinomaisena tuloksena. (Voit Calle 
ihan aiheesta vähän tuulettaa!).

Erikoista on, ettei naisia näkynyt valimoissa missään, 
melkein poikkeuksetta työntekijät olivat miehiä. Tämä 
kiinnitti porukkamme huomiota ja on ilmeisesti nyky- kes-
kieurooppalainen omituisuus. Melkoinen ongelma varmaan-
kin on muun, kuin saksankielisten, työntekijöiden määrä on 
niinkin suuri. Työnopastukseen täytyy kiinnittää suurta 
huomiota.

Isännät olivat avoimia ja ystävällisiä ja matkakirjurille 
jäi tunne, että he olivat ylpeitä, kun saivat esitellä yritystään 
suomalaisille valimomiehille, vaikka olemme osittain kil-
pailijoitakin.

Tämä opintomatka taisi olla matkakirjurille (nuorison 
pilaajalle Hervannasta) viimeinen, koska tämän mainion 
Valimoviestimme kolahtaessa postiluukkuihinne, ystävät, 
olen astunut eläkeläisen harmaaseen arkeen ja seuraaville 
matkoille voitte hakea paremmin tekniikassa ja asiassa 
pysyvän kirjoittajan. Parhaat kiitokseni Teille hyvät ystävät, 
jotka olette jaksaneet lukea tämän riipustuksen loppuun. 
Olen nauttinut seurastanne ja vaikka en oluesta tykkääkään 
olen viihtynyt seurassanne silloinkin, kun olette sitä ryys-
täneet. 

Päälliköille tahtoisin testamentata ajatuksen, että lähet-
täkää niitä nuoria maailmalle, sillä näitä matkoja parempia 
verkostoitumispaikkoja ei ole keksittykään.

Kiitokset Componentalle, että saimme vierailla kaikissa 
kolmessa Hollannin valimossa.

Kiitokset SVY:lle, että maksoitte osan matkastani ja 
tällä kirjoituksella toivon korvaavani aiheuttamani kustan-
nukset.

Mallilehtori
Hervannasta

Dörrenbergin Rolf Peuten  ja Calle vauhdissa.

Dietermannin Franz Stricken puheenjohtaja Mika Valtosen
viiritettävänä.

Mika Valtonen ojentaa Callelle lyttyhatun kiitokseksi loistavasta 
matkanjohtamisesta.
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Olavi Piha

Kuulipa asiamies vinkkiä Karkkilan suunnasta, 
että yhdistyksemme ensimmäinen nainen on 
jäämässä pois aktiivityöstä. Ei muuta kuin pai-
kalle ja tutustumaan Aune Vuoriseen. Treffi t oli 
tehty kunniajäsen Antti Valosen kotiin, jonka 
sijainnin asiamies entuudestaan tuntee. Osoit-
tautuu, että merkkihenkilö asuukin omakotita-
lossa pensasaidan toisella puolen. Yhteistä 
pensasaitaakin on 35 metriä ja on ollut jo mo-
net kymmenet vuodet. Valoset ja Vuoriset näet 
ovat rakennuttaneet omakotitalonsa itse näille 
paikoille.

Otsikossa on merkintä ”yhdistyksemme ensimmäinen nainen” 
ja se tarkoittaa sitä, että Aune on ollut ensimmäinen nais-
puoleinen toimija SVY:n hallintoelimissä.

Asiamies tapaa nuorekkaan ja iloisen Aune Vuorisen. 
Puhelimessa saatu vaikutelma osoittautuu paikkansa pitä-
väksi.  Kukkia ojennellaan, jutellaan kuulumisia.  Ja sitten 
käymme rouva Aira Valosen kattamaan herkulliseen kahvi-
pöytään, makoisia karjalanpiirakoita pitää ottaa ihan useam-
pikin, jotta haastatteluosuus jaksetaan loppuun asti.  

Kerropa alkuun kuinka oikein jouduit tai pääsit valimo-

alalle?

– No siinä kävi näin, että koulun päättymisen jälkeen odot-
telin opiskelupaikan avautumista.  Haaveilin ja halusin kä-
sityönopettajan ammattiin ja olinhan minä saanut opiskelu-
paikankin syksyksi.  Högforsin valimolle menin kesätöihin 
käyttörahaa ansaitakseni, kuten tuhannet muutkin koulunsa 
päättäneet nuoret. Päivän muistan tarkasti; se oli ensimmäi-
nen kesäkuuta 1961, kun portista astelin reikäkorttiosastol-
le.  Siellä kesä meni, tuli syksy kovin nopeasti vastaan.  
Sille opintielle en sitten lähtenytkään, olin kesällä löytänyt 
elämäni miehen.  

Jaahas, ”sen oikean” löytyminen muutti suunnitelmiasi. 

Rakkaushan on muuttanut maailman sivu miljoonien 

ihmisten suunnitelmia.  Mutta mitä sitten tapahtui?

– Tässä vaiheessa kohtalokin puuttui peliin ja silloisen va-

tullaan tutuksi

Aune Vuorinen, 
yhdistyksemme ensimmäinen nainen

Aunen työtehtäviin kuului mm. tehtaan tuotteiden markkinointi suomal-
aisiin koteihin.  Tässä kuvanäyte 1960 -luvun alkupuolelta.

limonjohtajan sihteeri lähti pois ja niin minusta tuli yhdes-
sä yössä johtaja Autereen ja laboratorion johtaja Yrjö Ing-
manin sihteeri.  Se oli aikaa, kun johtajilla oli ihan oikeat 
sihteerit, eikä johtajat missään tapauksessa käpälöineet 
kirjoituskoneen näppäimistöjä.  Pääsin siis kerralla suoma-
laisen valimomaailman näköalapaikalle ja kirjoitin mm. 
puhtaaksi suuret määrät oppikirjaa nimeltä ”Valimotekniik-
ka”, sitä sinikantista painosta. Tämä oli hienoa aikaa.  
Luonteeseeni liittyvä tekemisen vietti vei kuitenkin minua 
kohden uusia tehtäviä.
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No mihin kummaan sitten, olithan johtajan sihteeri, 

joka oli aiemmin erittäin arvostettu asema?

– No siinä taas kävi niin, että valimon kuormittaja kylmä-
hartsipuolelta sairastui vakavasti, aukaisin suuni ja ilmoitin 
haluavani tuohon paikkaan. Sainkin sinne siirron. Työ oli 
hektistä, raskastakin mutta tavattoman mielenkiintoista.  Ura 
valimossa eteni sitten niin, että käsikaavauksen kuormitta-
jana olon yhteyteen lisättiin ensin automaatti, sitten Zim-
mermanni ja lopuksi vielä staattorilinja.  Tarkkana piti koko 
ajan olla, että asiat eivät päässeet sekoamaan. Voin sanoa, 
että useita kertoja on illalla hypätty pyörän selkään ja läh-
detty hakemaan kadoksissa olevia valuja. Ja voit arvata, 
että monenmoista on matkan varrella tapahtunut.

Tietämäni mukaan olet ensimmäinen nainen, joka on 

ollut SVY:n hallinnollisissa elimissä.  Pitääkö tämä paik-

kansa ja missä olit mukana?

– Tässä on sellainen tarina, että oman muistini mukaan tulin 
jäseneksi vuonna 1973, jostain syystä yhdistyksen papereis-
sa on vuosiluku 1975.  Kuitenkin asiat etenivät niin, että 
Korpilammen vuosikokouksessa vuonna 1983 kuulin yht-
äkkiä nimeni, kun yhdistyksen uuden hallituksen jäseniä 
ehdotettiin.  Siitä se sitten alkoi.  Yhdessä valimomuseota 
edustaneen Antin kanssa kuljettiin työvaliokunnan kokouk-
sissa.  Silloin oli tapana, että varajäsenet osallistuivat aina 
kokoukseen, vaikka varsinainen jäsen oli läsnä.  Liekö täl-
laista tapaa enää yhdistyksessä?

Mitäpä on SVY:n toiminnasta jäänyt mieleen?

– Ehdinhän minä monenmoista puuhailla yhdistyksessä ja 
oikein mukavat ovat muistot. Helsingin Osaston Onkikil-
pailu oli odotettu ja suosittu tapahtuma. Tähän kalakilpailuun 
suhtauduttiin varsin vakavasti, onkimisaika oli useampi 
tunti.  Kalat punnittiin tarkkaan, palkinnot olivat runsaat ja 
aina myös kilpailukutsut sekä tulokset julkaistiin Valimo-
viestissä. Rento yhdessäolo ja tuttujen tapaaminen olivat 
kaikkien mieleen.  Näissä kisoissa olin aina mukana – liha-
keittoa ja kahvia keitettiin ja onkimiehille tarjoiltiin.  Ja 
mukavaa oli. 

Ja sitten, kun kerran vapaa-ajan asioissa pysytään; muis-
tan kuinka Salon Vuosikokouksessa oli illalla niin kovaa 
vientiä tanssilattialla, että minun piti välillä käydä hotelli-
huoneessa suihkussa – vaikka en minä varmaankaan niitä 
kaikkein huonokuntoisimpia tilaisuudessa ollut.

Olet nyt ollut yli 45 vuotta valimossa töissä, tunnetko 

ketään muuta henkilöä näin pitkään valimon palveluk-

sessa ollutta.  Ja ennen kaikkea, mitä nyt on suunnitel-

missasi?

– Enpä kyllä tunne muita.  Pidän kaikenlaisesta taiteesta 
mutta erityisesti Pekka Halosen maalauksista, joita voi 
katsella vaikka kuinka kauan. Halosenniemeen matka suun-
tautuu nyt useammin.  Itse tykkään myös tehdä kaikenlais-
ta omin käsin, Tiffany -lasityöt kiinnostavat. 

Ja mitäpä työelämään jääville annat vinkiksi ja evääk-

si?

– Työnjohtajaportaan tärkeyttä ei ehkä yrityksissä ymmär-
retä.  Työnjohtajien rooli ja heidän monipuolinen osaami-
sensa korostuu pulmatilanteissa.  On ikävää, että Suomessa 
on lopetettu teknikoiden koulutus.  Olen täsmälleen toista 
mieltä; sitä olisi pitänyt lisätä.  Työnantajien on myös kiin-
nitettävä paljon enemmän huomiota työnjohtajaportaansa 
valintaan ja sen monipuoliseen kouluttamiseen työn ohessa.

Toivon hyvää tulevaisuutta valimolle ja kaikille valimol-
la työskenteleville.

Asiamies, hallitus ja koko SVY:n jäsenistö toivottavat 

Aunelle paljon terveyttä ja mukavia vapaaherrattaren 

päiviä erikoisen pitkän ja tunnollisen työuran jälkeen.

 
Aune, asiamies ja SVY:n kunniajäsen Antti Valonen.

Ahaa, siis jo niin aikaisessa vaiheessa olit omaksunut 

tuon elämänikäisen oppimisen periaatteen.  Kouluttiko 

työnantaja sinua vuosien mittaan uusiin tehtäviin vai 

kuinka Högforsissa nämä koulutusasiat hoidettiin?

– Kaikki kiitos työnantajalle, koulutusta on saatu.  Jossain 
vaiheessa taisin käydä kirjastonhoitajan kurssinkin. Se oli 
aikaa, kun valimolla oli oma ja arvokas kirjasto.  Oikein 
hauskaa vaihtelua työhöni toivat mainoskuvaukset, kun 
yritys lanseerasi uusia tuotteita markkinoille. Monta muuta 
työtehtäviin liittyvää kurssia on tullut käytyä.

Koulutuksellisiin asioihin olen voinut vaikuttaa olemal-
la hallituksen jäsen Kymi Osakeyhtiön 100-vuotissäätiössä.  
Säätiön Karkkilan hallintokunnan sihteerinä olin vuosina 
1976 -1985, jolloin hallintokunnan toiminta päättyi tehtaan 
omistajan vaihdokseen.

Mitäpä sitten työn vastapainoksi työpäivän päätyttyä?

– Omakotitalossa kun asuu ja huolehtii kahdesta lapsesta, 
se jo vie melkoisen määrän vapaa-ajasta.  Perheellämme on 
myös kesäpaikka, jossa kesäisin oleskellaan paljon. Per-
heemme rakas harrastus on kilpatanssi, jossa poikamme on 
saavuttanut Suomen mestaruuden.  Siihen liittyviä lähtöjä 
on ollut monta kertaa viikossa.  Seura on Vihdin Quickstep 
ry, jonka sihteerinä olen toiminut 10 vuotta.  Kilpailumatkat 
ovat olleet joskus pitkiäkin ja niitä on tehty ulkomaita myö-
den.
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yritysesittely

Kuinka 
Aarno Lahtisesta tuli 
Mister Suutarilan Valimo?
Yritysesittely -sarjassa on nyt vuorossa Suuta-
rilan Valimo Oy.  Valimon voimahahmona toimii 
Aarno Lahtinen, yhdistyksemme pitkäaikainen 
jäsen. Asiamies kävi haastattelemassa Aarnoa 
ja samalla tutustumassa tähän alumiinivali-
moon. Suutarilan Valimo Oy ei siis toimi Suuta-
rilassa vaan Kellokoskella.  Kellokoski taas on 
hyvin lähellä Järvenpäätä, kuten kaikki Suomen 
maantiedettä tuntevat tietävätkin.

Olavi Piha

Aarno tulee asiamiestä vastaan suihkunraikkaana suoraan 
suihkusta, kun haastattelutuokio alkaa kello 13 ja kertoo, 
että haalarit päällä valimossa kuluu melkoinen osa viikon 
tunneista.  Työpäivä alkaa kello 6.00.  Aarnolla on 50 kilo-
metriä työmatkaa joten siitä voi laskea, mihin aikaan herä-
tyskello arkiaamuisin soi.  Eikä yrittäjän päivä pääty kello 
16, sen jälkeen on usein vuorossa yrityksen paperityöt. 

Minkälaisella taustalla olet päätynyt yrittäjäksi ja vali-

mon omistajaksi?

– Käytyäni keskikoulun mieleni teki tekun sähköteknillisel-
le linjalle.  Minua olivat aina sähköiset välineet kiinnostaneet 
ja sehän olikin sen ajan haitekkia. Saadakseni tarvittavan 
työkokemuksen, menin Suomivalimolle harjoittelijaksi.  
Siellä puoli vuotta meni monenmoisissa töissä.  Kun olin 
pois lähdössä, virkkoi valimon ylityönjohtaja Aallon Topi 
minulle, että etkös olekaan ajatellut valimouraa itsellesi? 

Ja mitähän nuori harjoittelija sitten vastasi valimon 

ylityönjohtajalle?

– Kuten kuvasta näkyy, vastaus taisi siihen kysymykseen 
olla myönteinen.  Hain Turkuun valimolinjalle ja sain opis-
kelupaikan.  Siellä otettiin oppilaita joka toinen vuosi sisään 
ja niin taisi käydä, että Suomivalimon palveluksessa meni 
3 vuotta ennen kuin pääsin opintielle. Sieltä valmistuttuani 
työskentelin Metallivalimo Lepistöllä, joka sijaitsi Helsingin 
Elimäenkadulla ja vastapäätä Suomivalimoa. Siellä olin 
hyvän tovin kunnes vuonna 1983 siirryin Suutarilan Valimoon 
toimitusjohtajaksi. Tänä aikana toimialarationalisointi eteni 
vauhdilla ja Suutarilan Valimo Oy jatkoi entisen Tarmo Oy 
nimisen valimon toimintaa. Lähestyttiin vuosikymmenen 
lopun ylikuumentunutta aikaa ja liukkaita liikemiehiä alkoi 

kierrellä salkku kädessä Suomen valmistavassa teollisuu-
dessa ostelemassa yrityksiä, ja olivat kiinnostuneita jopa 
valimoistakin.

Liikemiehet olivat siis kiinnostuneita tuotantolaitoksis-

ta ja valimoista.  Eikös se ollut vain hyvä asia?

– No ei todellakaan.  Jo kaukaa näin, että tästä yhtälöstä ei 
hyvää tulosta tule. Irtaannuin yrityksestä vuonna 1987 ja 
ostin itselleni Suutarilan Valimo Oy -toiminimen. Lähdin 
Keravalle vuokratiloihin ylösajamaan uutta valimoa kahden 
yhtiökumppanin kanssa.  Vuosikymmen vaihtui ja vaikeat 
ajat koittivat, olin ilman palkkaa töissä aamusta iltaan myö-
hään iltaan kokonaisen vuoden, kaikki lauantait mukaan 
lukien. Vuosi 1994 oli vasta ensimmäinen valoisampi vuo-
si yritykselle, ja silloin ostin tämän teollisuushallin Kello-
koskelta.  Halli ja tilat olivat sellaisenaan varsin sopivat 
valimotoiminnalle, mutta paljon piti myös muuttaa ja raken-
taa, mm. uudet hiekkasiilot. Kaikki tuotantokoneet ja laitteet 
hankittiin uutena siinä vaiheessa. Muutto Kellokosken tiloi-
hin tapahtui kesällä 1995, jolloin myös yhtiökumppanit 
myivät osuutensa minulle.

Olet tunnetusti ahkera SVY:n ulkomaanmatkoilla kul-

kija. Muistatko monellako matkalla olet ollut ja mitä 

nämä matkat ovat sinulle merkinneet? 

– Muistini mukaan olen ollut ainakin 15 matkalla. Kaikki 
GIFA -matkat ja Birminghamin valimomessut olen kiertänyt. 
Matkoilta olen saanut vinkkejä itselleni ulkomaisista vali-
moista ja valimoalan messut ovat aina olleet minulle hyvin 
antoisat.  SVY:n matkojen kohdevalimot ovat omaani suu-
rempia ja niiden resurssit investoida uusimpaan teknologiaan 
ovat toista luokkaa kuin meillä täällä Kellokoskella.  Mutta 
juuri nämä vierailut ovat antaneet minulle monenlaista 
ajateltavaa. Näitä alan uusimpia ratkaisujahan matkalle 
juuri menemme katsomaankin.

SVY:n jäsen olen ollut 30 vuotta ja minulle yhdistyksen 
toiminnasta parasta antia ovat ulkomaan opintomatkat sekä 
siellä solmitut liiketuttavuudet. Näistä matkoista koostuva 
tiedollinen pääoma vuosien saatossa on suuri voimavara. 
Yksityisyrittäjän kalenteriin ei valitettavasti ole sopinut 
enempää SVY:n tilaisuuksia tai luottamustoimia, vaikka 
joskus sellaiseen halua olisi ollutkin. 

Aarno esittelee asiamiehelle valimonsa.  Töitä näyttää 
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olevan hyvin.  Keernoja kuskataan kaavauskehien viereen, 
kehiä kaavataan ja puhdistamossa laikka laulaa. Lähettä-
mössä puhdistetut kotelomaiset alumiinivalut odottavat 
pinoissa asiakkaalle lähettämistä.  Vielä pakolliset valokuvat 
valimon edustalla ja niin tulee aika sanoa näkemiin.  Asiamies 
ja kaikki jäsenet toivottavat Aarnolle ja Suutarilan Valimol-
le tuloksellista toimintaa myös tulevaisuudessa.

Valimon tuotantolaitteisto ja tiedot lyhyesti: 

• Sulatto: Sulatus tapahtuu piikarbidiupokkaissa käyttäen sähköuunia 
(tilavuus 200 kg) ja öljyuunia (tilavuus 200 kg).  Sulatossa on paikka 
varattuna kolmannelle uunille, mikäli tilaukseen tulee niin painavia tuot-
teita, että sulaa tarvitaan nykyistä enemmän. 

• Raaka-aineet: Analysoidut ja standardoidut harkot.

• Tuotanto ja toimitettavat materiaalit: Valimon tuotanto on tällä hetkellä 
90 % alumiiniseoksia ja loppu 10 % koostuu punametalleista, kuten ku-
parista ja pronssista. Toimituksien määrä vuodessa on noin 100 tonnia. 
Yleisimmät alumiinilaadut ovat AlSi10Mg ja AlMg3, joista jälkimmäinen 
soveltuu meriteollisuuteen.  Pronssilaaduista yleisimmät ovat Pm 205, 
Pm110, Tp10, TP12 ja TP 14.

• Kaavaus: Kaavaushiekka on Alphaset -hartsihiekka.  Käytössä on 
elektronisesti ohjattu kaavauskone-mikseri, jolla päästään tarvittaessa 
6000 kiloa / tunti syöttönopeuteen. Suurimmat kaavauskehät ovatkin 
kooltaan 3,5 * 3,5 metriä, joten hiekkaa tarvitaan silloin paljon ja nope-
asti. 

• Keernanvalmistus: Keernat valmistetaan joko keernatykeillä, joita on 
2 kappaletta, tai käsikeernalaatikoilla.  Muodoltaan hankalat ja isot 
keernat tehdään käsikeernalaatikoilla.  Keernoista puolet valmistetaan 
kaavaushiekasta.  Toiset puolet on hiilihappokeernoja. Pieni määrä 
keernoja tehdään hartsatusta hiekasta kuumentamalla.

• Valumallivarusteet: Valumallien ja keernalaatikoiden rakenneaine on 
muovi.  Usein muovi on edullisin materiaali, koska kaavauspohjaan 
voidaan toistaa 6…8 muovista mallia yhden negatiivin avulla. Muoviset 
valumallivarusteet ovat varastoinnin kannalta selvästi huolettomampia 
kuin puiset.  Mallivarusteet ostetaan tunnetuilta kotimaisilta malli-
veistämöiltä, joiden kanssa tehdään pitkäaikaista ja tiivistä yhteistyötä.

• Työntekijät: Valimon vahvuus on nyt 10, kun Aarno laskee itsensä 
mukaan. Muita toimihenkilöitä ei Aarnon lisäksi ole. Pysyvien työnteki-
jöiden saaminen Kellokoskella ei ole ollut ongelma, mutta kokeneita ja 
valmiita valimotyöntekijöitä ei saa mistään.  Ne on koulutettava itse.

• Tuotteet: Pientuotteita ovat kilvet, koriste-esineet, sisustustarvikkeet, 
vetimet ja helat.  Erilaiset metalliteollisuuden toimijat ostavat isompia 
tuotteita, kuten pumppuja, monenmoisia pyörähdyskappaleita, koneen-
runkoja ja esimerkiksi yhtenä kappaleena valettuja kaapelinlaskupyöriä. 
Joustavuutta tuotannossa edustaa se, että asiakkaan tilaukset te-
hdään, oli sitten kyseessä yksittäiskappale tai pidempi sarja.

•Liikevaihto: noin 1 Me.

Aarno näyttää kaapelilaskukoneen pyörän napaa, jossa on ainekeskittymä. Tämä kohta on pyörän kestävyyden kannalta kriittinen kohta, jossa 
ei saa esiintyä valuvirheitä.  Pyörän halkaisija on 2070 mm, toimituspaino 102 kg ja aine AlSi10Mg. Pyörää pystyssä pitävät valimon työntekijät 
Markku Ikonen ja Timo Tuominen.



28 VALIMOVIESTI 2 • 2006

uusia jäseniä

uusiin asemiin

DI Kim Laine on nimitetty Metso Lokomo Steels Oy:n Foundry Technology Manage-
riksi. Diplomi-insinööri Laine (35) siirtyi Metso Lokomo Steels Oy:n palvelukseen Oy 
Foseco AB:n palveluksesta, jossa hän toimi myynnin teknisenä tukena toiminta-alueenaan 
koko Suomi.

Kimmo Anttila
Olen 25-vuotias valutuotetekniikkaa sivuaineena opiskeleva teekkari. Pääaineeni on 
koneensuunnittelu, erityisesti minua kiinnostavat CAD ja tuotekehityspuolen asiat. 
Asustelen nykyisin Otaniemessä, jonne muutin vuodenvaihteessa. Opintoni ovat 
tällä hetkellä jo loppusuoralla, enää muutamia kursseja on suorittamatta. Opintojen 
ohella en tee töitä, vaan työt keskittyvät kesälle. Kesätöissä olen ollut jo useampana 
kesänä Stora Enson Heinolan Fluting-tehtaalla. Mitään erityisempiä harrastuksia 
minulla ei ole, vapaa-ajalla harrastan pääasiassa jotain urheilua, kuten murtomaahiih-
toa talvisin sekä kesäisin rullaluistelua. Valimotekniseen yhdistykseen liityin Hämeen-
linnassa järjestetyn seminaarin yhteydessä.

Lauri Eklin
Minulla oli ilo liittyä Valimoyhdistyksen jäseneksi Aulangolla pidetyn valunkäytön 
seminaarin yhteydessä. Itse asiassa Valtosen Mika talutti minut baaritiskiltä Valimoyh-
distyksen ständille jäsenanomusta täyttämään, joskin mielessäni oli kyllä pitkään ollut-
kin että pitäisi se jäsenanmuskaavake täyttää. Olen 37-vuotias diplomi-insinööri ja ollut 
Componentan palveluksessa myyntipäällikkönä elokuusta 2005 alkaen. Minulla on 
hoidettavanani asiakasvastuita lähinnä Componentan Suomivalimon ja Karkkilan yksi-
köistä niin koti- kuin ulkomailla.  Ennen nykyistä työpaikkaani olin 8 vuotta Outokum-
mulla kuparin jatkuvavalukoneita myyvässä yksikössä niin tuotekehitys-, asiakaspalve-
lu- kuin myyntitehtävissä. Hyppy jatkuvavalusta kappalevaluun ei ollut täysin kivuton 
kun tuurnan sijaan puhutaankin keernasta, huokosten sijaan imuista, sekundan sijaan 
susista ja hehkuttamisen sijaan puhutaan normalisoinnista, ferritoinnista, perlitoinnista, 

Kaisu Keskiaho

Tämä teekkari otti ensi askeleensa valimoalalla kuluvan vuoden helmikuussa, kun 
aloitin tutkimusapulaisena Valimoinstituutissa Tampereella. Muutto kotiseudulta Ou-
lusta tuotantotalouden opinnoista etelämmäs materiaaliopin kiehtovaan maailmaan 
näyttää vahvasti  vaikuttaneen tulevaisuuden urasuunnitelmiin. Toimenkuvaani kuulu-
vat  kaikki esimiehen, toisinaan vähän muidenkin, määräämät tehtävät, pääasiallisesti 
ylläpidän ValuAtlasta, teen 3D-mallinnusta laserskannerilla sekä mallinnusohjelmilla 
ja opettelen valujen simulointia. Vapaaaika kuluu liikunnallisten harrastusten parissa  
metsässä maastopyöräillen sekä suunnistaen. Kuntoa testaan  säännöllisesti seikkailu-
urheilukilpailuissa.

bainitoinnista, jne. kun on lämpökäsittelystä puhe. Metallurgin koulutuksesta on toki valtava apu valimoalan sisäistämi-
sestä, mutta pientä kertausta olen joutunut tekemään kun Miekkojan Metallioppiakin olen viimeksi tenttinyt v. 1991. 
Toivon oppivani sekä asiakaskontaktien että SVY:n myötä enemmän alasta ja voivani olla vaikuttamassa suomalaisen 
valimoteollisuuden voittokulkuun niin maalla, merellä kuin ilmassakin (esim. kuorma-auto-, laivamoottori- ja tuulivoi-
malakomponenttien toimitusten myötä). Hyvää kesää kaikille!
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Petri Makkonen

Olen 40-vuotias opettava tutkija Teknillisestä korkeakoulusta, olen syntyperäinen 
helsinkiläinen. Tällä hetkellä olen mukana Valimoteollisuudelle uusia toimintamalle-
ja kehittävässä Suomen Akatemian KITARA-ohjelmassa. Muuten ammatillinen kiin-
nostukseni on suuntautunut CADiin ja erityisesti robottien ja mekanismien suunnitte-
luun ja simulointiin. Perheeseeni kuuluu vaimon Yvonne lisäksi poika Mikael (9 v) ja 
tytär Charlotta (9 kk). Harrastuksiini kuuluu matkaveneily, mökkeily Kotkan saaris-
tossa, tähtitiede ja pianon soitto. Hyvää kesää !

Sampo Vauhkonen

Olen syntynyt Jyväskylässä 1974. Asustelen vaimoni kanssa kahdestaan valmistumai-
sillaan olevassa omakotitalossa Jyväskylän liepeillä. Työskentelen Metso Foundries 
Jyväskylä Oy:n palveluksessa menetelmäkehitys insinöörin tehtävissä. Vapaa-aika 
kuluu kotona puuhaillessa ja moottoripyörän satulassa. Tutustuin SVY:n toimintaan 
ensimmäisen kerran Tampereen opintopäivillä ja tulihan tuo Hollannin ja Saksan 
matkakin käytyä. Kiitokset loistavasta matkaseurasta kaikille. 

Paula Palmgren 

Olen vuoden alkupuolella Tampereelta valmistunut materiaalitekniikan DI. Tällä 
hetkellä työskentelen Valimoinstituutissa tutkijana. Opinnoissani 4½ vuoden aikana 
olen keskittynyt lähinnä metallimateriaaleihin ja materiaalitutkimukseen. Opintojen 
ohessa olen työskennellyt Materiaaliopin laitoksella. Työtehtävät ovat tukeneet opin-
tojani ja suurin osa työtehtävistä on liittynyt oppimateriaalin tuottamiseen. Aikaisem-
malta koulutukselta olen FM ja siis uranvaihtaja humanismista tekniikkaan. Verenpe-
rintönä kulkee kuitenkin kiinnostus metalleihin, olenhan vanhojen kyläseppien sukua. 
Vapaa-ajan kiinnostuksen kohteet ovat historiassa ja kuvataiteissa. 15- ja 13-vuotiaat 
pojat pitävät kiinni arjessa.

Mikke Westenius

Terve! Olen Mikke, 23-vuotias teekkarinretale Otaniemestä. Opiskelen valutuotetek-
niikkaa pääaineenani ja sitä kautta lienen tähänkin yhdistykseen päätynyt. Minulla on 
paha taipumus kerätä itselleni nakkeja sieltä sun täältä, niinpä ajankäyttöongelmia 
harvoin tulee. Tällä hetkellä vaikutan ensisijaisesti Koneinsinöörikillan puheenjohta-
jana ja siinä sivussa muutamassa muussakin opiskelijayhdistyksessä. Valimoalaa lu-
kemaan päädyin oikeastaan puolivahingossa; Kuten hyvin moni opiskelukaverini, 
minäkin olen entinen tuleva lentoteekkari. Aika nopeasti kuitenkin huomasin, että 
valaminen ja tuotanto yleisesti kiinnostaa enemmän. Niistä ei vaan ennen kouluun 
tuloa oikein ollut tietoa saatavilla, eikä niitä varsinkaan hypetetty missään. Niin eikä 
erinomaisen mukava professorikaan nyt valintaa ainakaan vaikeuttanut… Tuskin tulen 
vielä pariin vuoteen diplomityötä tekemään, mutta mielekkäitä töitä saa aina tarjota. 
Tässä vaiheessa minut saa vielä verrattain halvalla;)
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Poimintoja 
Giesserei-lehdestä 
32. jakso   

 Paavo Tennilä 

maailmalta

Alankomaihin 
rakennetaan 
uusi 
alumiinivalimo
Giesserei-lehden numerossa 12/2005 
kerrottiin, että Eurotech Group-nimi-
nen yritys rakentaa Alankomaihin 
kokonaan uuden alumiinivalimon. 
Valimoon tulee kaksi tuotantolinjaa, 
EFA-SD5-tyyppinen Seiatsu-kaavaus-
automaatti sekä pienpainevalulinja. 
Tämä yhdistelmä kuuluu olevan ainut-
laatuinen koko maailmassa. Seiatsu-
automaatin muottikoko on 
950x865x560 mm. Pienpainevalulait-
teet ovat MPS-tyyppiä (Multi Pouring 
System). Hiekansekoitusjärjestelmän 
toimittaa Gustav Eirich ja sulatusuunit 
Morgan. Valimon kustannusarvio on 
3,8 miljoonaa euroa ja valmistumis-
ajankohta kevät 2006. 
www.eurotechgroup.nl.

Georg Fischer 
Automotive 
rakentaa Kiinaan 
painevalimon
Georg Fischer Automotiven johtaja 
Ferdinand Stutz kertoi Giesserei-leh-
den numerossa 12/2005 otsikkoaihees-
ta ja autoteollisesta vallankumoukses-
ta Kiinassa mm. seuraavaa:

Kiinalaiset rajoittavat autojen ja 
niiden osien tuontia Kiinaan. Sellaisil-

la autoalan yrityksillä, jotka perustavat 
tuotantolaitoksia sinne on paremmat 
mahdollisuudet pysyä nopeassa kehi-
tyksessä mukana. Georg Fischer Auto-
motive teki vuonna 2001 päätöksen 
painevalimon rakentamisesta Kiinaan. 
Uusi tehdas on tarkoitus vihkiä käyttöön 
Suzhoun teollisuuspuistossa 100 km 
Shanghaista länteen lokakuussa 2006. 
Suzhoun teollisuuspuistossa toimii jo 
yli 1000 yritystä.

Georg Fischer Automotiven paine-
valimo keskittyy suuriin painevalukap-
paleisiin. Arviolta vain kaksi prosenttia 
tähän mennessä Kiinaan asennetuista 
painevalukoneista on ollut sulkuvoi-
maltaan yli 10 000 kN. Sillä alueella 
näyttäisi olevan parhaat  mahdollisuu-
det. Georg Fischer aikoo sijoittaa vali-
moonsa vähitellen 24 painevalukonet-
ta. Painevalun kysynnän arvioidaan yli 
kaksinkertaistuvan Kiinassa viiden, 
kymmenen vuoden kuluessa.

Kiinan automarkkinoiden kasvu 

on valtavaa   

Vuonna 2002 Kiinassa laskettiin olevan 
15 miljoonaa taloutta, joilla oli mah-
dollisuus hankkia auto. Tänä vuonna 
luvun arvioidaan olevan 30 miljoonaa. 
Vuoden 2010 ennuste on 100 miljoonaa 
ja vuoden 2020 ennuste on 160 miljoo-
naa. (Vertauksen vuoksi todettakoon, 
että Suomessa oli vuoden 2005 lopus-
sa 2,4 miljoonaa henkilöautoa.)

Maailman kaikki huomattavat auto-
jen valmistajat ja alihankkijat ovat jo 
läsnä Kiinassa. Vuonna 2004 Kiinassa 
tuotettiin ensimmäisen kerran enem-
män autoja kuin niitä ostettiin. Tämä 
tilanne näkyy myös siinä, että kiinalai-
sia autoja on jo esitelty Frankfurtin 
kansainvälisessä autonäyttelyssä. Joh-

taja Stutz pohti Giesserei-lehden artik-
kelissa, tulevatko kiinalaiset ehkä to-
teuttamaan Ferdinand Porschen 75 
vuoden takaisen unelman ”koko kansan 
autosta”. 

Johtaja Stutz vertaa yrityksen perus-
tamista ja pyörittämistä Kiinassa vuo-
rikiipeilyyn. Tie vuorelle voi olla pitkä, 
jyrkkä ja kivinen. Siihen vaaditaan 
hyvät kengät, riittävän hyvä kunto ja 
suuri kärsivällisyys.  

Alumiinivaluosia 
kaasueristeisiin 
kytkinlaitoksiin
Diplomi-insinöörit Hans-Peter Dam-
bietz ja Björn Oestereich Siemens AG:
stä kertoivat otsikkoaiheesta Giesserei-
lehden numerossa 12/2005 mm. seu-
raavaa:

Kaasueristeisten kytkinlaitoksien ly-
hennenimi GIS, kuva 1, johtuu sanois-
ta Gas Isolated Switchgear. Niiden 
jännitteet ulottuvat 800 kV:iin ja virran 
voimakkuudet 100 kA:iin saakka. 
Sähköiset komponentit on GIS-laitok-
sissa suljettu eristekaasulla SF6 täytet-
tyihin koteloihin, joissa vallitsee jopa 
7 baarin paine. Nykyiset kaasueristeiset 
kytkinlaitokset vaativat vain kolman-
neksen siitä tilasta, minkä ensimmäisen 
sukupolven laitokset vaativat  1960-
luvulla. Kuvassa 2 on tyypillisiä GIS-
kytkinlaitosten alumiinivaluosia. Suur-
jännitteisiin GIS-laitoksiin käytetään 
nykyisin Euroopassa noin 50 000 ton-
nia valettuja alumiinikoteloita vuosit-
tain.                     

Alumiinivaluilla on GIS-laitoksissa 
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monia etuja. Ne ovat kevyitä, niiden 
sähkönjohtavuus on hyvä, ne eivät ole 
magnetoituvia ja niillä on hyvä korroo-
sion kestävyys. Lisäksi valamisen 
tarjoama muotoiluvapaus on tärkeä, 
kun kotelomaiset rakenteet voidaan 
muotoilla sopivasti niiden laitteiden 
mukaan, joita koteloihin sijoitetaan.

GIS-laitosten valuille asetetaan 
hyvin korkeat lujuus- ja laatuvaatimuk-
set. Niiden valmistuksessa on nouda-
tettava useita standardeja ja viranomais-
määräyksiä. 

Seuraavassa on tärkeimpiä asetetuis-
ta vaatimuksista:

Kaasutiiveys
Vuotonopeus koteloissa enintään 0,5 
% vuodessa.

EN murtumispaine
Moninkertainen suurimpaan käyttöpai-
neeseen verrattuna. Tavanomainen 
vaatimusalue on 30-55 baaria.

EN venymäarvo A50
A50 vähintään 1 % kotelomateriaalis-
ta otetuista koesauvoista.

EN alumiiniseosten mekaaniset omi-
naisuudet
Virtaelementit: Sähkönjohtavuus 25 
SM/ mm2, kovuus HB 60.
Hiekkaan valetut kotelot: Rm = 230 
Mpa, Rp0,2 = 190 Mpa, HB 75.
Kokilliin valetut kotelot: Rm = 290 
Mpa, Rp0,2 = 210 Mpa, HB 90
 

GJL- ja GJV-valu-
rautojen kehitys-
näkymistä diesel-
moottorivaluissa
Dieselmoottoreissa käytettäville GJL- 
ja GJV-valuraudoille asetettavat  vaa-
timukset nousevat koko ajan. Syttymis-
paineet dieselmoottoreissa nousevat 
jopa 200 baariin saakka. Tehon kohot-
tamistarpeen lisäksi paineiden nostoon 
pakottavat uusimmat päästövaatimuk-
set Euro 4 ja Euro 5. Valuraudoilta 
vaaditaan dieselmoottorien kehitykses-
tä johtuen entistä parempia kuumalu-
juuksia ja väsymislujuuksia.

Aikakauslehti ”konstruieren + gies-
sen” on laatinut yhteenvedon yllä 
olevista aiheista.

ZGV-Zentrale für Gussverwendung 
jakaa eripainosta tästä selvityksestä 
ilmaiseksi osoitteesta:

ZGV-Zentrale für Gussverwendung
Sohnstrasse 70
40237 Düsseldorf
E-Mail: zgv@dgv.de, www.dgv.de

GIESSEREI
-Jahrbuch 2006 
on ilmestynyt
Giesserei-lehden numerossa 1/2006 
kerrottiin, että tuttu vuosikirja on jälleen 
ilmestynyt, kuva 3. Teoksessa on kak-
si nidettä. Ensimmäinen nide käsittää 
tuhdin tietopaketin teknistä tietoa. 
Toinen nide sisältää toimittajaluettelon. 
Ensimmäisessä niteessä esitetään mm: 
testausstandardit, valurautojen ja -te-
rästen ominaisuudet, eurooppalaiset 
valurauta- ja valuterässtandardit, ke-
vytmetallivalut, painevalu, tarkkuus-

Kuva 2. Tyypillisiä GIS-kytkinlaitosten Al-valuosia, 
a) Tehokytkimen kotelo, 145 kV,           1 000 l, 350 
kg, koepaine 40 baaria, b) Ristikotelo, 145 kV, 195 
l, 100 kg, koepaine 30 baaria, c)  Kolmivaiheisesti 
koteloituja johtimia, 145 kV, d) Vaippa, 420 kV.

Kuva 1. Kaasueristeisen kytkinlaitoksen GIS 145 kV leikkauskuva.
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valu, ympäristönsuojelu, valimoteolli-
suuden tilastot, valimoalan organisaa-
tiot Saksassa ja maailmassa sekä Sak-
san valimomiesyhdistyksen, Verein 
Deutscher Giessereifachleute, VDG 
jäsenluettelo.

Vuosikirjan koko on 14,8 x 21,0 cm 
ja se käsittää yhteensä 864 sivua. Kir-
jaa myydään vain molemmat niteet 
yhdessä. Hinta in VDG:n jäsenille 15:50 
euroa ja ulkopuolisille 31 euroa.

Giesserei-Verlag GmbH
Postfach 102532
D-40016 Düsseldorf
Puh. +49 (0)211 6707-558
Fax +49 (0)211 6707-547

Tuulivoimaloiden 
rakentaminen 
edelleen 
voimakasta
Giesserei-lehden numerossa 2/2006 
kerrottiin otsikkoaiheesta mm. seuraa-
vaa:

Vuosi 2005 oli ennätyksellinen tuuli-
voimaloiden rakentamisessa. Maail-
massa otettiin käyttöön 10 000 mega-
watin verran uutta tuulivoimaa. Mark-
kinoiden kasvu oli 23 % ja markkinoi-

den arvo 10 miljardia euroa. Saksan 
tuulivoimayritysten osuus edellä mai-
nituista luvuista oli noin puolet.

Vuoden 2005 lopussa maailmassa 
oli toiminnassa 60 000 MW tuuliener-
giaa, josta Saksan osuus oli 18 428 MW. 
Tehomäärän kasvu edelliseen vuoteen 
verrattuna oli 11 %. Saksassa toimi 
vuoden 2005 lopussa 17 574 tuulivoi-
malaa. Uutta tuulivoimaa otettiin 
Saksassa käyttöön 2037 MW vuonna 
2004 ja 1808 MW vuonna 2005. Tämä 
vuonna ennustetaan Saksassa asennet-
tavan 1500 MW uutta tuulivoimaa. 
Uuden tuulivoiman käyttöönotto tulee 
edelleen jonkin verran hidastumaan 
Saksassa. Rannikoille sijoitettavilla 

Onshore-laitoksilla alkaa olla paikka-
pulaa eivätkä vanhojen laitosten tehon 
lisäykset kompensoi uusien laitosten 
asennusten hidastumista. Vientitilauk-
set korvasivat vuonna 

2005 kuitenkin Saksan tuulivoima-
lateollisuudelle Saksan tahdin hidastu-
misen jopa ylimäärin.

USA:ssa asennettiin uutta tuulivoi-
maa noin 2500 MW vuonna 2005, In-
tiassa noin 900 MW, Isossa Britanni-
assa noin 600 MW ja Ranskassa noin 
250 MW.

Saksan tuulivoimalateollisuus on 
tervehtinyt ilolla Saksan uuteen halli-
tussopimukseen sisältyvää myönteistä 
tuulivoimakantaa. Byrokraattisista 

Kuva 3. Giesserei-Jahrbuch 2006, nide 1.

Kuva 4. Struktural-koevalut: ”matkalaukku” vasemmalla ja ”hattu” oikealla.

Kuva 5. ”Buhldos”-annostelulaite.
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etäisyys- ja korkeusrajoituksista halut-
taisiin kuitenkin päästä eroon.

”Struktural” 
– sitkeiden ja hit-
sattavien Al-pai-
nevalujen valmis-
tusmenetelmä
Dipl. ins. Stuart Wiesner Bühler Druck-
guss AG:stä kertoi Giesserei-lehden 
numerossa 2/2006 otsikkoaiheesta mm. 
seuraavaa:

”Struktural” on tavanomaista paine-
valutekniikkaa käyttävä menetelmä, 
jossa painevalujen laatua parannetaan 
tietyin toimenpitein. Näitä ovat sopiva 
sulan käsittely, uusi annostelutekniikka, 
harkittu valujärjestelmä, tyhjön käyttö 
tarvittaessa sekä säästeliäs erotusainei-
den käyttö.

Artikkelissa esiteltiin ”Struktural”-
menetelmällä valettuja koekappaleita, 
”matkalaukkua” ja ”hattua”, kuva 4. 
Valukokeissa käytetty alumiiniseos oli 
Aluminium Rheinfeldenin kehittämä
”Castasil-37”, jonka kemiallinen koos-
tumus koevaluista määritettynä oli 
seuraava:

Castasil-37:n kemiallinen koostumus 
%

Si10,2  Fe 0,15  Cu 0,017  Mn 0,46  Mg 
0,06  Cr 0,11  Ni 0,04  Pb 0,04  Sn 0,09  
Sr 0,016  Ti 0,11     

Tämän seoksen vähäinen magnesium-
pitoisuus merkitsee sitä, että mekaani-
set ominaisuudet saavutetaan jo valu-
tilassa eikä lämpökäsittelyä tarvita. 
Strontium-käsittelyn toisto voi olla 
tarpeen. 

Sulan käsittelyssä ennen valua käy-
tettiin pyörivää laitetta. Koeohjelman 
yhteydessä kehitettiin uusi sulan an-
nostelulaite, ”Buhldos”, kuva 5. Tarkan 
annostelumäärän lisäksi tämän laitteen 
etuna on, että sula johdetaan paineva-
lukoneen sylinteriin lämmitetyn nou-
suputken kautta. ”Buhldos”-annoste-
lulaitteella saatiin hienompi ja tasai-
sempi mikrorakenne ja vähemmän 

huokoisia kuin tavanomaisella valuko-
urulla. 

Koekappaleista ”matkalaukulla” oli 
keskinkertaiset vaatimukset. Sen sei-
nämänpaksuus oli 2 mm ja iskun me-
tallimäärä 1,5 kg. Männän nopeus oli 
ensimmäisessä vaiheessa 0,2 m/s ja 
toisessa vaiheessa 4,0 m/s. Jälkipaine 
oli 400 baaria. Tyhjöä ei käytetty. Vä-
hentämällä erotusnesteen ja männän 
voiteluaineen määriä Buhlspray-lait-
teella päästiin rajoitettuun hitsattavuu-
teen. Valetun kappaleen kestävyyttä 
kokeiltiin pudottamalla kahden kilon 
teräskuula kahden metrin korkeudelta 
”matkalaukun” laakealle pinnalle. 

Kappale muutti muotoaan, mutta repe-
ämiä ei syntynyt. Kuva 6 esittää veto-
koesauvojen ottokohtia ”matkalaukus-
ta” ja kuva 7 vetokokeiden tuloksia. 
Keskikohdalla pyrittiin ja päästiin 
parhaisiin arvoihin. 

Koekappaleista ”hattu” oli Audi AG:
n kokeisiin luovuttama. Sen valussa 
iskun metallimäärä oli 2,4 kg. Männän 
nopeus oli ensimmäisessä vaiheessa 
0,1 m/s ja toisessa 4 m/s. Jälkipaine oli 
350 baaria. Kappaleen seinämänpak-
suudet vaihtelivat välillä 2-5 mm.
Kappaleelle oli annettu venymävaati-
mukseksi melko korkea 6 % ilman 
lämpökäsittelyä sekä hitsauskelpoisuus 

Kuva 6. Koesauva-aihioiden ottokohdat ”matkalaukusta”.

Kuva 7. Vetokokeiden mekaaniset arvot ”matkalaukusta”. Vasemmat pylväät murtolujuuksia, 
Rm, keskimmäiset pylväät myötölujuuksia Rp0,2, oikeat pylväät murtovenymiä A.



34 VALIMOVIESTI 2 • 2006

MIG:illä. Suurten vaatimusten vuoksi 
käytettiin valussa tyhjöavustusta. Kap-
pale sammutettiin veteen irrotuksen 
jälkeen. Kuva 8 esittää vetokoesauvo-
jen ottokohtia ”hatusta” ja kuva 9 ve-
tokokeiden tuloksia. ”Hatun” MIG- ja 
TIG-hitsaustulokset olivat hyvät. 

Monivaiheinen 
tyhjömenetelmä 
painevaluun
Dipl. ins. Hedvig Lismont Glimo N.V.:
stä ja dipl. ins. Volkmar Gibietz Pfeif-
fer Vakuum GmbH:sta kertoivat otsik-
koaiheesta Giesserei-lehden numeros-
sa 2/2006 mm. seuraavaa:

Tyhjöavusteista painevalua on toteu-
tettu jo useita vuosikymmeniä. Kuva 
10 esittää yleisesti käytettävää järjes-
telmää. Kun painevalukoneen mäntä 
on kulkenut täyttöaukon ohi, yhdiste-
tään alipainesäiliö muottitilaan. Kuva 
11 esittää toista järjestelmää, jossa 
tyhjö vaikuttaa jo sulan annosteluvai-
heessa. 

Tyhjöä säädellään muottitilan ja 
alipainesäiliön välillä tavallisesti tyh-
jöventtiilin avulla. Sen tehtävänä on 
yhtäältä estää, ettei sula metalli tunkeu-
du tyhjöjärjestelmään ja toisaalta 
päästää ilma poistumaan täydellisesti 
muottitilasta. Koska näiden tehtävien 
yhdistäminen on vaikeaa, ovat tyhjö-
venttiilit usein häiriöalttiita ja runsaas-
ti huoltoa vaativia. Vaikeutena on 
tukkeutumisvaara.

Tyhjöavusteinen painevalu on vält-
tämätön lämpökäsiteltäville tai hitsat-
tavalle alumiinivaluille. Muissa paine-
valuissa tyhjö on harvemmin käytössä 
ja suurin osa painevaletuista alumiini-
seoksista valetaan edelleen ilman 
tyhjöä.

Laskelmat ja mittaukset osoittavat, 
että tyhjön vaikutukselle käytettävissä 
oleva aika painevalussa ei useimmissa 
tapauksissa riitä haluttujen tyhjöarvo-
jen saavuttamiseen muottitilassa. Yli 
200 millibaarin jäännöspaineet tai jopa 
500 millibaarin paineet ovat tavallisia. 
Tyhjövalu-nimityksen käytön sijaan 
onkin järkevämpää käyttää nimitystä 
tyhjöavusteinen painevalu.

Järjestelmissä, joissa sulan annoste-
lu tapahtuu tyhjön avulla lisääntyy 

Kuva 8. Koesauva-aihioiden ottokohdat ”hatusta”.

Kuva 9. Vetokokeiden mekaaniset arvot ”hatusta”. Vasemmat pylväät murtolujuuksia, Rm, 
keskimmäiset pylväät myötölujuuksia, Rp0,2, oikeat pylväät murtovenymiä, A.

Kuva 10. Tavanomaisen tyhjöavusteisen painevalun kaavio.
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tyhjön vaikutusaika annosteluajan 
verran. Annostelusta tyhjön avulla ai-
heutuu kuitenkin useita haittoja:
- Annostelumäärä ja saavutettava tyhjön 
syvyys eivät ole toisistaan riippumat-
tomia,
- Riittävän annostelutarkkuuden saa-
vuttamiseksi muotit on tiivistettävä 
huolellisesti,
jotta päästäisiin riittävään alipainee-
seen,
- Järjestelmää on vaikea sovittaa kaik-
kiin painevalukoneisiin.

Monivaihejärjestelmä

Kuva 12 esittää monivaihejärjestelmää, 
jossa on kaksi tyhjösäiliötä ja suora 
liitäntä valukammioon. Ensimmäises-
sä vaiheessa ensimmäinen tyhjösäiliö 
yhdistetään välikammion kautta muot-
titilaan. Sitten ensimmäinen tyhjösäiliö 
erotetaan muottitilasta ja toinen tyh-
jösäiliö yhdistetään siihen. Tämä yh-
distäminen voi tapahtua tavanomaisen 
tyhjöventtiilin kautta. Imuvaiheiden 
jälkeen tyhjösäiliöt yhdistetään voi-
makkaaseen pumppuyksikköön, jotta 
jokaisella valuiskulle saadaan sama 
lähtöpaine. Monivaihejärjestelmällä 
saavutetaan jo 0,5 – 1,0 sekunnin ku-
luttua noin 50 millibaarin paine muot-
titilassa.

Monivaihejärjestelmän tärkein osa 
on ohjausyksikkö. Sen tehokas toimin-
ta vaatii oikeita ja riittäviä paineen 
mittauksia jopa 0,5 millibaarin tark-
kuudella. Ennen varsinaista valamista 
tehdään testit, joissa mitataan paineva-
lukoneen, muotin ja tyhjölaitteiston 
ominaisuudet. Itse valussa tarkkaillaan 
viittä eri parametriä, joiden keskinäisiä 
suhteita ohjaa tietokone.

Monivaihejärjestelmän pilottilait-
teistoa kokeiltiin monissa valimoissa 
700-3500 kN:n painevalukoneilla. 
Muotteihin saatiin 20-100 millibaarin 
paine. Valukappaleiden laatu parani 
selvästi muottitilan paineen laskiessa 
40-50 millibaariin saakka. 

Monivaihejärjestelmä parantaa 
huomattavasti painevalukappaleiden 
laatua, koska saavutettava tyhjö muo-
tissa on syvä. Suurten ja luisteja vaati-
vien painevalukappaleiden onnistumi-
nen varmistuu. On syytä uskoa, että 
monivaihejärjestelmä tulee lisäämään 
tyhjön käyttöä painevalussa.

Kuva 11. Tyhjöavusteisen painevalun kaavio, jossa tyhjöä käytetään myös sulan annosteluun.

Kuva 12. Monivaihe-tyhjömenetelmän kaavio.

Kuva 13. Maailman suurin laivapotkuri, halkaisija 10 m. massa 131 t.
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Maailman suurin 
laivapotkuri val-
mistumassa
Giesserei-lehden numerossa 3/2006 
kerrottiin, että maailman suurin laiva-
potkuri on valmistumassa Mecklenbur-
ger Metallguss GmbH:ssa, kuva 13. 
Sen massa on 131 tonnia ja halkaisija 
on 10 metriä. Potkurin pyörittämiseen 
tarvitaan 120 000 hevosvoiman teho. 
Potkuri on tarkoitus kuljettaa syvävau-
nulla Rostockin satamaan, josta se 
aloittaa merimatkansa tilaajalle, jonka 
nimeä ei ole toistaiseksi julkaistu. 
Mecklenburger Metallguss (MMG) 
pystyy valamaan sadan työntekijän 
voimin nykyisillä laitteillaan noin 100 
laivapotkuria vuodessa 140 tonnin 
massaan ja 11 metrin halkaisijaan 
saakka. Maailmassa asennettavista 
laivapotkureista joka neljäs on nykyi-
sin MMG:n valmistama. Potkureiden 
viennin osuus on 80 %.    

Suurten dieselei-
den moottorin-
kannattimia ADI:
sta
Giesserei-lehden numerossa 3/2006 
kerrottiin otsikkoaiheesta mm. seuraa-
vaa:

Vuonna 2000 esitteli saksalainen moot-
torien valmistaja MTU uuden 20-sy-
linterisen laivadieselin, kuva 14. Moot-
torin teho on 9 000 kW. Moottori 
kiinnitetään laivan runkoon kahdeksal-
la moottorinkannattimella. Kahdessa 
niistä on korvakkeet turboyksikön ja 
sen jäähdyttimen kiinnittämistä var-
ten.

Moottorinkannattimet on tähän 
saakka valmistettu useista teräsosista 
hitsaamalla, kuva 15. Valmistusvaihei-
den vähentämiseksi kannattimet pää-
tettiin valaa ADI:sta EN-GJS 800-8. 
FEM-analyysin ja valun simuloinnin 
tuloksena päädyttiin osan muotoihin, 
jotka näkyvät kuvassa 16. Kannattimen 
massa putosi 126 kilosta 85 kiloon eli 
noin 30 %. Moottoria kohti tämä mer-

Kuva 15. Monesta teräsosasta hitsattu MTU-dieselin moottorinkannatin, massa 126 kg.

Kuva 16. ADI:sta valettu MTU-dieselin moottorinkannatin, massa 85 kg.

Kuva 14. MTU laivadiesel, 20 sylinteriä, ADI:sta valetut moottorinkannattimet.
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kitsi noin 300 kilon vähennystä. ADI:in 
siirryttäessä myös osan hinta putosi vaa-
tivasta lämpökäsittelystä huolimatta.

ADI-valujen mekaaniset ominaisuu-
det testattiin kappaleen eri seinämän-
paksuuksilla 80 mm:iin saakka. Valu-
kappaleille tehtiin myös väsytyskokeet  
kuormanvaihtolukuun 10 miljoonaa 
asti. Murtumia ei havaittu. 
                                                            
                                        

Uusi 
cold-box-
hiekkojen 
lisäaine
Dipl. ins. Oleg Podobed S&B Industrial 
Minerals GmbH:sta kertoi otsikkoai-
heesta Giesserei-lehden numerossa 
3/2006 mm. seuraavaa:

Monissa cold-box-keernoissa on vai-
keutena halkeamapurseiden muodos-
tuminen valussa. Ilmiön pääsyynä on 
kvartsihiekan äkillinen tilavuuden 
kasvu β-α-kidemuotomuutoksen yhte-
ydessä. Haittaa on torjuttu mm. käyttä-
mällä puujauholisäystä, joka toimii 
puskurina hiekkarakeiden välissä. Puu-
jauholisäyksen haittana on, että se lisää 
valussa syntyvien kaasujen määrää. 
Toinen tapa halkeamapurseiden torju-
miseen on käyttää kvartsihiekan sijasta 
kromiittia. Kromiitti on kuitenkin kal-
lista ja se vaatii enemmän sideaineita 
kuin kvartsihiekka. Kromiittikeernat 
vaativat myös aina peitostuksen.

Antrapex-lisäaineen kehittäminen

S&B on kehittänyt uuden cold-box-
keernojen lisäaineen, jota markkinoi-
daan nimellä Antrapex. Se on neutraa-
li synteettisten orgaanisten ja epäorgaa-
nisten komponenttien rakeinen seos. 
Se torjuu halkeamapurseita ja parantaa 
myös valupintojen laatua. Joissakin 
tapauksissa voidaan peitostus jättää 
pois, jos keernahiekka on riittävän 
hienoa ja sen sintrauspiste on korkea. 
Antrapex sekoittuu tasaisesti cold-box-

Kuva 17. Cold-box-keernojen taivutusluju-
uksia, hiekassa 2 % Antrapex-lisäainetta. 
Vasemmat pylväät: keernat tehty heti hiekan 
sekoituksen jälkeen, oikeat pylväät: keernat 
tehty 1 h sekoituksen jälkeen.  

hiekkaan. Hiekan ampumisessa ei ole 
vaikeuksia eikä hiekka tartu sekoitti-
miin tai keernalaatikkoihin. Kovettu-
neiden keernojen hankauslujuus on 
hyvä ja särmät ovat teräviä. 

Kuvasta 17 näkyy, että seoksen 
penkkiaika on pitkä. Tunnin odotusai-
ka ennen keernan ampumista alentaa 
lujuusarvoja vain vähän. Keernat so-
veltuvat sekä vesi- että alkoholipeitos-
teille.

Antrapex lisää rakeisen muotonsa 
ansiosta hiekkarakeiden etäisyyttä 
toisistaan. Valun aikana Antrapex peh-
menee ja vaimentaa hiekkarakeiden 
laajentumista. Se muodostaa myös si-
leän pinnan sulaa metallia vasten. 
Muodostuva kiiltohiili eristää keernan 
sulasta metallista. Antrapexiä sisältävän 
kiertohiekan sekoittuessa bentoniitti-
pohjaiseen kaavaushiekkaan voidaan 
kiiltohiilen muodostajien lisäystä 
kaavaushiekkaan vähentää. 

Antrapexiä on kokeiltu hyvin tuloksin 
Eisengiesserei Baumgartessa, Walter 
Hundhausen-valimossa sekä Compo-
nentan valimossa Weertissä. Baumgar-
ten kokeissa käytettiin joko pelkkää 
uutta kvartsihiekkaa H 33 tai seosta, 
jossa oli 10 % elvytettyä hiekkaa. 
Hartsia ja kovetetta tarvittiin 0,8 % 
kumpaakin työskenneltäessä ilman 
Antrapexiä, mutta vain 0,7 % molem-
pia Antrapexiä käytettäessä. Antrapex-
lisäys oli 2 %. Halkeamapurseiden  
määrä väheni 30-50 % verrattuna ai-
kaisemmin käytettyyn seokseen, jossa 
lisäaineena oli 1,5 – 2 % puujauhoa.     

www.leinovalu.fi
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valimoalan tutkimusta

Kurssin taustaa

Perustana koulutukselle oli vuonna 2000 Sulzer Pumps 
Finland Oy:n tiloissa järjestetty vastaava koulutus, jonka 
oppeja katsottiin tarpeelliseksi kerrata. Osaamisen koulu-
tukseen toivat taas Castings Technology Internationalin 
edustajat Isosta Britanniasta.

Kurssille osallistujat

Tiistaiaamuna 16. toukokuuta Valimoinstituutille saapui 
yhteensä 14 Suomen teräsvalimoiden edustajaa ja kolme 
vierasta Brasiliasta, Intiasta ja Etelä-Afrikasta – tunnelma 
oli siis erittäin kansainvälinen. Luennointikielenä oli eng-
lanti, minkä olisi saattanut arvata hidastavan hiljaisten 
suomalaisten osallistumista keskusteluun, mutta kaikki raja-
aidat kaatuivat heti kättelyssä ja keskustelu oli vilkasta 
asiasta ja asian vierestä koko koulutuksen ajan. 

Kurssilla käsitellyt asiat

Asioita kurssilla oli paljon käsiteltävänä, mikä on varmasti 
arvattavissa, kun normaalisti viidessä päivässä vedettävä 
kurssi oli nyt typistetty kolmeen pitkään päivään. Sisältö 
kattoi valu- ja menetelmäsuunnittelussa olennaisia asioita 

Casting Design and Methods -kurssi 
Valimoinstituutilla

Toukokuussa 2006 Valimoinstituutilla järjestettiin teräsvalimoille suun-
nattu koulutus valumenetelmäsuunnittelusta.  Kurssi oli kolmipäiväinen 
ja siihen liittyvissä järjestelyissä oli hääritty jo vuoden 2006 alusta läh-
tien. Kokonaisvastuussa päivien läpiviemisessä olivat professori Juhani 
Orkas ja Valimoinstituutti. Professorilta ja allekirjoittaneelta onnistu-
neista koulutuspäivistä näin jälkikäteen suuret kiitokset kaikille, jotka 
tapahtuman ylösrakentamisessa auttoivat.  Alla olen kerrannut muuta-
mia kurssiin liittyviä asioita.

Kaisu Keskiaho

Valimokierroksella.
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aivan perusteista alkaen.  Sitten keskityttiin valukappaleiden 
jähmettymiseen, syöttöön, simulointiin ja valuvikoihin 
muutamia mainitakseni. Tiukan kurssiaikataulun puitteissa 
jouduttiin karsimaan varsinkin käytännön laskuharjoituk-
sista, joiden tekeminen olisi varmasti selvittänyt vankkaa 
teoria-antia. Pitkät päivät teoriaa tuutin täydeltä näkyivät 
paikoitellen kurssilaisten ilmeissä, mutta yleisesti ottaen 
aika kului kuin siivillä.

Lopputoteamus

Kurssista jäi kaikille valimomiehille mietittävää ja muutet-
tavaa omissa valimoissaan. Kurssin luennoitsijat vastasivat 
tiukasta aikataulusta huolimatta liki kaikkiin esitettyihin 
kysymyksiin. Kysymykset olivatkin aika ajoin varsin osu-
via ja erittäin käytännönläheisiä, ihan suoraan valimoiden 
arkipäivästä.  Vastaajat joutuivatkin pinnistämään kaikki 
voimansa, että saivat vastattua.  Jos vastausta ei ihan heti  
löytynyt, asiaan luvattiin palata kurssin jälkeen. Järjestä-
välle taholle kurssista jäi positiivinen kaiku, toivottavasti 
kaikille osallistujillekin – palaute on tervetullutta ja sitä voi 
toimittaa allekirjoittaneelle, yhteystiedot löytyvät Valimoins-
tituutin verkkosivuilta.

Castings Technology International (CTI)

Castings Technology International (CTI) on vuonna 1996 
perustettu metallivalujen tutkimus- ja teknologiakeskus, 
joka sijaitsee Sheffi eldissä ja Rotherhamissa Isossa Britan-
niassa. CTI:n osaaminen kattaa valimoprosessin mallinta-
misesta ja simuloinnista valukappaleiden laadunvalvontaan 
ja koneistamiseen asti. Palveluja on tarjolla tuotekehityksen 
ja tutkimuksen tueksi, teknistä tukea ongelmanratkaisuun 
sekä konsultointia ja koulutusta. CTI:ssä työskentelee 105 
henkilöä ja sen liikevaihto on seitsemän miljoonaa puntaa 
(noin 10,3 miljoonaa euroa). Tutkimuskeskuksella on noin 
300 jäsenvalimoa liki 40 maassa, eikä se organisaationa 
tavoittele voittoa, vaan käyttää tuloksensa parantaakseen 
kykyä toimia jäsentensä eduksi. 

Lue lisää http://www.castingstechnology.com

14 suomalaista teräsvalimoiden edustajaa ja kolme vierasta Brasiliasta, Intiasta ja Etelä-Afrikasta – tunnelma oli  erittäin 
kansainvälinen. Luennointikielenä oli englanti, minkä olisi lullut hidastavan hiljaisten suomalaisten osallistumista keskuste-
luun, mutta kaikki raja-aidat kaatuivat heti kättelyssä ja keskustelu oli vilkasta asiasta ja asian vierestä koko koulutuksen 
ajan. 
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Jouko J.Vuorinen

emerituksen ekstra

Pähkinä 1
Teekkarit Älykkö ja Yliälykkö olivat kaljalla vanhalla Po-
lilla. Kaljapullon maksu ratkaistiin arpomalla. Käytössä oli 
tavanomainen arpakuutio. Kummallakin oli omansa. Yli-
älykkö oli onnistunut humaltumaan peräkanaa jo 10 kalja-
pullolla. Älykkö siinä sitten selvin päin ehdotti että vaihdet-
taisiin arpakuutioita. Yliälykkö suostui tähän.
Kysymys: Oliko Yliälykön suostuminen viisasta hänen it-
sensä tai Älykön kannalta?

Pähkinä 2
Kuutisen vuotta sitten Hesarissa oli uutinen SAS:n koneen 
pakkolaskusta Manchesterissa. Lasku päätyi onnellisesti. 
Onnistuneen pakkolaskun jälkeen kapteeni lohdutti matkus-
tajiaan: ’Olen lentänyt kaksikymmentä vuotta eikä minulle 
ole ennen sattunut tällaista. On äärimmäisen epätodennä-
köistä, että te joutuisitte koskaan kokemaan saman uudes-
taan’.
Kysymys: Olisiko lukija saanut lisäturvallisuutta tuleville 
lennoilleenkapteenin  lohdutuksesta?

Pähkinä 3
Ihmisten kirkossakäynti on jatkuvasti harventunut. Sattuipa 
eräässä kirkossa seuraavanlainen vuoropuhelu: Palveluksen 
suorittanut pappi ja lukkari, jotka tunsivat toisensa hyvin, 
tapasivat toisensa seremonian jälkeen. Lukkari jolla ei ollut 
näköyhteyttä kirkkoyleisöön kysyi, kuinka monta kuulijaa 
tällä kertaa oli ollut. ’Oli kolme, mutta minäpä esitän sinul-
le arvoituksen näiden iästä. Jos iät kerrotaan keskenään, 
saadaan luku 2450, ja jos ne lasketaan yhteen saadaan kak-
si kertaa sinun ikäsi’. Näillä tiedoilla ratkaisu ei lukkarilta  
onnistunut. Pappi antoi lisävinkin: ’jokainen oli minua 
nuorempi’. Jo onnistui lukkarilta ikäongelman ratkaisu. 
Onnistuuko lukijalta?
Kysymys: minkä ikäisiä olivat kolme sanankuulijaa, minkä 
ikäinen oli pappi ja minkä ikäinen lukkari?

Vastaukset löytyvät Valimoviestin toimituksesta. Palkinnot 
ovat teekkarihengen mukaiset: Ensimmäinen palkinto mit-
taamaton kunnia, toinen palkinto mitattava kunnia ja kolmas 
palkinto kunnia.

Professorin
pähkinöitä

OY DIACO AB 

Valimoteollisuuden laitetoimittaja jo 50 vuotta  

Tärkeimmät yhteistyökumppanimme: 

AGTOS GmbH 

Pintakäsittelylaitteet, sinkokoneet ja varaosat 
Patruunasuodattimet 

B.G.T. GmbH (ARASIN)

Aminikaasujen pesurit 

CYRUS GmbH 

Tärytekniikka, panostuslaitteet, tyhjennystäryt, 
punnitus- ja annostelutekniikka, vaa’at (Herweg) 

Deichmann Umwelttechnik GmbH 

Suodatinlaitteistot

HIMMELMANN & Co. o.H.G. 

Nostomagneetit – sähkömoottorit 

Hottinger Maschinenbau GmbH 

(ARQUES Industries AG) 
Suuren kokoluokan keernakoneet 

I.A.S. GmbH 

Induktiouunien induktorit ja kelat 
- huolto ja korjaus 

Künkel-Wagner GmbH 

Kaavauskoneet ja sekoittimet 
PUMA valukoneet (SLS) 

Neuhof Giesserei- und Fördertechnik GmbH 

Valimon tarvesuunnittelua laitteineen 

Valimohiekkojen elvytyslaitteet, hiekkasiilot, 
murskaimet, pneum. kuljettimet 

RUSSIG Fördertechnik GmbH & Co.KG 

Putki- ja ruuvikuljettimet, ketju- ja hihnaelevaattorit, 
sulkusyöttimet 

RW-Giessereimaschinen GmbH (Röperwerk)

Keernatykit ja varaosat 

Webac GmbH 

Kaasutuslaitteet, keerna- ja kaavaushiekan sekoittimet 

Gebr. Wöhr GmbH 

Jatkuvatoimiset kaavaushiekan sekoittimet 

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI 

puh. 09-6821544  fax 09-6821778 

e-mail: diaco@diaco.fi
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metallurgin palsta

Markku Eljaala

Taustaa

Päästöhauraus ei juuri vaikuta aineen muihin mekaanisiin 
ominaisuuksiin huoneen lämpötilassa. Päästöhauraudessa 
on havaittavissa kaksi selvää aluetta: alempi ja ylempi pääs-
töhauraus, kuten kuvasta 1 käy ilmi.  Alempaa päästöhau-
rautta voi esiintyä teräksillä, jotka on päästetty lämpötila-
alueella 250-400C° ja ylempää päästöhaurautta saattaa 
esiintyä lämpötiloissa 450-650C° päästetyillä teräksillä.

Karkaistun teräksen iskusitkeys on huonompi, kun teräs 
päästetään lämpötila-alueella 250-400C°, kuin mitä se on, 
jos päästölämpötila on alle 250 C°, kuten kuvasta 1 käy il-
mi.

Päästöhauraus

Kuva 1. Kuvassa on esitetty seostetun päästöhaurauteen taipuvan 
teräksen tyypillinen iskusitkeys käyttäytyminen päästölämpötilan suh-
teen. Välillä 250-400C ° esiintyy alempaa päästöhaurautta ja välillä 
450-650C ° ylempää päästöhaurautta.

palautumattomaksi. Jäähtymisnopeudella lämpötiloista 250 
- 400C° huoneenlämpötilaan ei ole vaikutusta iskusitkey-
teen. 

Palautumattomasti päästöhauraan teräksen murtopinta 
kulkee pitkin primäärisen austeniitin raerajoja. Murtopinta 
on kirkas väriltään ja erilliset rakeet ovat selvästi nähtävis-
sä. Palautumaton (alempi) päästöhauraus johtuu pääsään-
töisesti fi lmimäisesti raerajoille erkaantuvista karbideista. 
Korkeammissa lämpötiloissa nämä fi lmit katoavat ja eivät-
kä palaudu, vaikka terästä hehkutettaisiin uudelleen lämpö-
tila-alueella 250 - 400C°.  

Ylempi päästöhauraus
Ylempää päästöhaurautta muodostuu yleensä kahdella ta-
valla. Kappaletta hehkutetaan joko lämpötila-alueella 450 
- 600C° tai kappale jäähtyy korkeammasta lämpötilasta 
hitaasti edellä mainitun lämpötila-alueen läpi.

Ylemmän päästöhaurauden merkittävin tunnuspiirre on 
se, että ilmiö on toistettavissa tai palautettavissa.  Hitaan 
jäähtymisen tai hehkuttamisen lämpötila-alueella 450 -600C° 
takia haurastunut teräs voidaan saattaa sitkeäksi hehkutta-
malla sitä yli 600 asteessa ja jäähdyttämällä sen jälkeen 
nopeasti. Sama teräs muuttuu uudelleen hauraaksi, jos sitä 
pidetään jälleen lämpötila-alueella 450 - 600C°.  Tämän 
takia ilmiötä kutsutaan myös palautuvaksi päästöhaurau-
deksi.

 Hiiliteräksillä, joiden mangaanipitoisuus on alle 0.5 %, 
ei ylempää päästöhaurautta esiinny, vaan sitä esiintyy etu-
päässä seostetuissa teräksissä. Tosin tänä päivänä käytän-
nössä kaikissa valulaaduissa on mangaania yli tuon mainitun 
rajan. Eri seosaineilla on erilainen vaikutus päästöhaurauteen. 
Valitettavasti kaikkein yleisimmin käytetyt kromi, nikkeli 
ja mangaani edistävät päästöhaurauden syntymistä voimak-
kaimmin. Yksinään käytettynä edellä mainitut seosaineet 
vaikuttavat heikommin. Cr-Ni ja Cr-Mn -teräksillä ilmiön 
on havaittu olevan voimakkainta. Pieni molybdeenin lisäys 
(0.2–0.3 %) pienentää herkkyyttä päästöhauraudelle, mutta 
tätä suuremmat määrät kuitenkin lisäävät taipumusta. Edel-
lä mainitut seosaineet eivät luonnollisesti yksistään aiheuta 
päästöhaurautta, vaan haurautta muodostuu niiden ja erilais-
ten epäpuhtaus alkuaineiden kuten P, Sb, Sn, ja As yhteis-
vaikutuksesta.

Pitkän aikaa uskottiin, että iskusitkeyden alentuminen 
johtui raerajoille muodostuvista epäpuhtausfaaseista kuten 
fosfaateista. Teoriasta täytyi luopua, kun myöhemmin elekt-

Metallurgin Palstan kolmannessa osassa 
tarkastelemme päästöhaurautena tunnettua haurasta 
murtumaa.  Päästöhauraus esiintyy tyypillisesti seoste-
tuilla rakenne- ja nuorrutusteräksillä ja se tunnistetaan 
ja todetaan pääsääntöisesti pienentyneestä 
iskusitkeydestä.

Alempaa päästöhaurautta kutsutaan myös palautumat-
tomaksi päästöhauraudeksi, kuten ylempää päästöhauraut-
ta kutsutaan vastaavasti palautuvaksi päästöhauraudeksi 
johtuen näiden erilaisesta käyttäytymisestä peräkkäisissä 
lämpökäsittelyissä.

Alempi päästöhauraus
Jos lämpötila-alueella 250 - 400C° päästetty hauras teräs 
lämmitetään 400C° yläpuolelle, muuttuu teräs jälleen sitke-
äksi, eikä toinen päästölämpötila-alueella 250 - 400C° 
muuta terästä enää hauraaksi. Tämän takia ilmiötä kutsutaan 
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ronimikroskooppitutkimuksissa tällaisia faaseja ei päästö-
hauraista teräksistä löydetty. Toisen teorian mukaan pääs-
töhaurautta aiheuttaa epäpuhtauksien suurempi konsentraa-
tio raerajoilla. Tämä todistettiin hauraan teräksen parem-
malla etsaantuvuudella raerajoilla picric -hapolla. Viime 
vuosina tehnyt tutkimukset Auger-spektroskopialla ovat 
vahvistaneet teorian.  Menetelmä mahdollistaa alkuaine-
koostumuksen määrittämisen teräksen murtopinnalta hyvin 
ohuen kerroksen osalta. Tätä kautta on pystytty osoittamaan, 
että päästöhauraus on voimakkaasti riippuvainen kohonneis-
ta epäpuhtauspitoisuuksista primäärin austeniitin raerajoil-
la. Murtopinnoilta löydetyt epäpuhtauspitoisuudet saattavat 
ylittää kymmen- tai satakertaisesti niiden normaalin pitoi-
suuden teräksessä.

Korotetuissa lämpötiloissa diffuusiomekanismit raera-
joilla kiihtyvät, kun samalla suotautumisen muodostumien 
ja hajaantuminen tapahtuu niiden termisen tasapainon mu-
kaan. Lämpötilojen 600 - 650 C yläpuolella suotautumat 
hajaantuvat tai niiden muodostuminen hidastuu merkittä-
västi.  Nopea jäähdyttäminen korkeasta lämpötilasta esim. 
veteen, ei anna tarpeeksi aikaa suotautumien muodostumi-
selle.

Seosaineiden merkitys on yhtä tärkeä kuin itse epäpuh-
tausaineiden. Haitallisten epäpuhtauksien suotautuminen 
puhtaalla raudalla on niin hidasta, että ne eivät aiheuta 
päästöhaurautta. Mutta nikkelin, kromin ja mangaanin läs-
näolo lisää epäpuhtauksien suotautumista huomattavasti. 
Tämän takia voidaan olettaa, että seosaineiden ja epäpuh-
tauksien vuorovaikutus lisää molempien suotautumista ra-
erajoille verrattuna nopeuteen, jolla epäpuhtaus- tai seosai-
ne yksinään suotautuisi vastaavissa olosuhteissa.

Päästöhaurautta pidetään pääsääntöisesti seostettujen 
terästen ongelmana, mutta sitä esiintyy myös pallografi itti-
raudoilla, joita on pidetty kriittisillä lämpötila-alueilla tai 
jäähdytetty hitaasti. Pääsääntöisesti ilmiö yhdistetään run-
saaseen pii- ja fosforipitoisuuteen.  Päästöhaurautta voi 
esiintyä myös täysin ferriittisessä matriisissa. Ilmiö on ha-
vaittavissa lähes ainoastaan alenneena iskusitkeytenä, joten 
lujemmilla pallorautalajeilla sitä ei välttämättä havaita, 
koska iskusitkeys ei kuulu standardinmukaisiin testattaviin 
ominaisuuksiin. Lisäksi lujempien pallorautalaatujen isku-
sitkeydet eivät muutenkaan ole kovin kummoisia verratta-
essa teräksiin.

Ehkäisy
Päästöhaurautta voi yrittää ehkäistä seuraavin keinoin:

• Niukkaseosteisissä teräksissä alempaa päästöhaurautta 
voidaan ehkäistä piiseostuksella, joka hidastaa karbidier-
kaumien muodostumista.
• Nopea jäähtymisnopeus 600 asteen alapuolelta ehkäisee 
tehokkaasti päästöhaurautta. Tarvittaessa kappale voidaan 
kastaa veteen päästölämpötilasta.
• Pieni molybdeeni lisäys (0,2 - 0,3 %) ehkäisee ilmiön 
muodostumista.
• Pidä haitallisten epäpuhtauksien pitoisuus riittävän pienenä.

Epäpuhtausaineiden minimointi auttaa päästöhaurauden 
estämisessä tietyin varauksin. Käytännössä hyvin pienetkin 
epäpuhtauspitoisuudet riittävät haurauden syntyyn, jos te-

rästä pidetään riittävän kauan vaarallisella lämpötila-alueel-
la. Näin käy helposti valukappaleen jäähtymisen aikana 
muotissa. Teräksillä tämä tosin ei ole merkittävä ongelma, 
sillä kappaleet lähes poikkeuksetta lämpökäsitellään valun 
jälkeen. Pallografi ittiraudoilla ongelmia sen sijaan saattaa 
ilmetä.

Yhteenveto
Päästöhauraus on periaatteessa varsin helposti tunnistettava 
raerajahaurauden muoto. Ilmiön näkyminen käytännössä 
ainoastaan iskusitkeydessä ja sen katoaminen toisilla läm-
pökäsittelyillä tekee ilmiön tunnistamisen helpoksi.

Päästöhauraudella on paljon yhtäläisyyksiä muihin ra-
erajahaurautta aiheuttaviin ilmiön. Syyt ja muodostumisme-
kanismit ovat hyvin samankaltaisia. Muista haurausilmiöis-
tä poiketen päästöhaurauden poistaminen on huomattavan 
helppoa kun taas muiden haurausilmiöiden poistaminen 
valukappaleista voi olla jälkikäteen mahdotonta. 

Vaikka ilmiö on helposti havaittavissa ja sen vaikutukset 
on poistettavissa, täytyy päästöhaurautta havaittaessa val-
mistusprosessia kuitenkin arvioida kriittisesti, sillä ongelmat 
esiintyvät harvoin yksinään. Päästöhaurauden esiintymien 
voi olla merkki siitä, että prosessissa syntyy myös muita 
kappaleen metallurgista laatua heikentäviä tekijöitä. Pääs-
töhaurauden ehkäiseminen etukäteen on järkevin vaihtoeh-
to. Tämän takia etenkin epäpuhtausaineiden suhteen kan-
nattaa noudattaa tiukempaa linjaa kuin esim. standardit 
sallivat. Tämä saattaa edellyttää puhtaampien ja kalliimpien 
raaka-aineiden käyttöä, mikä kuitenkin pidemmän päälle 
osoittautuu melko varmasti edullisimmaksi vaihtoehdoksi.

Metallurgin palsta
Lukijat voivat vapaasti ehdottaa tälle palstalle heitä kiinnos-
tavia aiheita tai kirjoittaa niistä itse, mikä olisi myös kovas-
ti toivottavaa. Valimoviestin lukija voi lähettää suoria ky-
symyksiä, joihin sitten yritämme etsiä 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
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Kari Pohjalainen

Sikailua 
Valimoinstituutissa

Sika-päivien tarkkaavaisia osallistujia.

Työnäytettä antaa saksalainen mallimestari Andreas Myller.

Yleistä
Huhtikuussa kuluvana vuonna, parin vuoden tauon jälkeen, 
pidettiin jälleen SIKA-mallipäivät Tampereella Hervannas-
sa. Järjestelyvastuun kantoivat Meca-Trade Suomesta ja 
Sika Deutshland GmbH Saksanmmaalta. Ari Arjala päävas-
tuullisena hoiteli yhteydet Saksaan ja mallilehtori Tampe-
reella huolehti paikallistarpeista.

Torstaina mallipuuseppäosastolle ilmestyivät Välimaan 
Pertti ja Arjalan Ari vanavedessään koko malliväelle tuttu 
Udo Zielke, jonka käyntikortissa nykyisin komeilee arvo 
vientijohtaja. Hänellä oli mukanaan saksalaiset tuotetieto 
expertti Andreas Müller ja mallipuuseppämestari Christian 
Polzfuss. Christian ja Udo olivat jo aikaisempien mallipäi-
vien Tampereen kävijöitä.

Heillä oli mukanaan tiiviisti pakattu peräkärry, joka 
tyhjennettiin malliosastolle ja sitten korkea raati alkoi poh-
diskella paikkoja, joissa päivät pidettäisiin. Päiväthän ja-
kaantuvat uusien tuotteiden esittelyyn sekä luentotilaisuu-
dessa, että käytännön töinä. Olin ehdotellut edelliskerran 
tapaan osastoamme käytännön hommia varten ja malliluok-
kaa luennoille.

Päävastuulliset päättivätkin sijoittaa koko tilaisuuden 
malliluokkaan ja niin alkoi melkein tyrätasolle toteutettu 
tavaroiden raijaaminen yläkerran luokkaan. Aika pitkälle 
torstaita kului, ennen kuin pöydät, tuolit ja erityisesti am-
matillinen repertuaari oli saatu järjestykseen seuraavan 
päivän opinto-päiviä varten.

Sika-opintopäivät
Perjantai-aamusta alkoikin Valimoinstituutin piha täyttyä 
päivien osallistujista ja tervetuliaiskahvien jälkeen siirryttiin 
viereiseen malliluokkaan.

Valimoprofessorimme Juhani Orkas juhlisti päiviä lau-
sumalla osanottajat tervetulleiksi ja seuraavana esiteltiinkin 
saksalaiset pääesiintyjät Udo Zielke totta kai ensimmäisenä 
ja muut perässä.

koulutusta
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Alussa pidettiin yhteenveto valimoteollisuuden malli-
hartseista ja malli- sekä työkalulevyistä. Andreas Müller ja 
Udo Zielke puhua pajattivat englanniksi ja Ari Arjala kään-
si tekstit härmän murteelle.

Lähempänä klo 10.00 päästettiin vauhtiin Christian Polz-
fuss, saksalainen mallipuuseppämestari, joka on aikanaan 
valmistunut Saksan kuuluisimmasta Bad Wildungenin mal-
likoulusta.  Christian esitteli havaintoesityksenä näitä uusia 
hartseja, että siveltimet ja sekoitusvälineet vain viuhuivat. 
Porukka kerääntyi tiukkaan muuriin Christian pöytien eteen 
ja välillä poikkesi hakemaan kahvia viereisestä luokasta ja 
kahvia ryystäen seurasi silmä kovana negatiivien valmistu-
mista ja mallien valua.

Puolenpäivän jälkeen kävimme murkinalla ammattiopis-
ton karvalakkipuolella, koska henkilökunnan puoli on sul-
jettuna ruokalan laajennuksen vuoksi.

Klo 13.30 jälkeen palattiin takaisin ”sorvin ääreen” eli 
seuraamaan havaintoesityksiä pikahartseilla. Katsojille 
tarjottiin mahdollisuutta kokeilla itsekin muovien sivele-
mistä ja Rispertin muoviexpertti Strakh:in Alexander kuuli 
kutsuhuudon ja tarttui siveltimeen.

Aina välillä puhuttiin käytettyjen hartsien ominaisuudes-
ta, käytöstä ja turvallisuudesta, Ari Arjalan käänteli sitten 
puheet jälleen useimmille ymmärrettävään muotoon.

Päivät päättyivät likempänä klo 16 ja ennen päätöstä 
vielä pidettiin vielä päivien yhteenveto, päätöskeskustelu ja 
tietysti ryystettiin päätöskahvit.

Yhteenveto

Tarvetta tämänkaltaiseen esittelyyn selvästi on, koska päi-
vien osanottajamäärä oli yli 50 henkilöä, edustaen 23 eri 
yritystä. Ainakin mallipuolen opiskelijat saivat rautaisan-
noksen hartsitietämystä alan parhaimpien ammattilaisten 
välittämänä. ( Useampikin malliveistämön omistaja kyseli, 
ovatko nämä naisetkin mallipuolen opiskelijoita, johon oli 
kiva vastata: ”Totta kai he ovat”)

Samoin runsas jakaantuminen eri yrityksiin osanottajien 
ilmoittautumisen perustella kertoi, että muuallakin on tar-
vetta näille hartseille, kuin pelkästään valumalli- ja valimo-
puolella.

Omasta mielestäni yksi päivien parhaista anneista oli 
nähdä eri blokkityypeistä jyrsityt Mersunnokat, joissa oli 
käytetty samaa askellusta ja työstönopeutta ja voi hyvin 
todeta jäljen laadusta, minkä tyyppiseen ja tasoiseen pintaan 
eri blokit soveltuvat.

Toivottavasti tämänkaltaista koulutus- ja tiedonsiirtota-
pahtumia järjestetään jatkossakin ja tietysti Hervannassa

Toivoo
Mallilehtori

jari.paulasuo@jp-ferroset.inet.fi 
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mallijaosto

Kari Pohjalainen

Mallitoimikunta 
kokoontuilee

Yleistä
Mallitoimikunta kerääntyi vuoden toiseen kokoukseensa 
Helsingin Mallimestareitten tiloissa Kirkkonummella per-
jantaina 5.5.2006.

Paikalle olivat tormuuttaneet: Puheenjohtaja Mikko Oja-
nen Karkkilan Malliapu Oy  Karkkila, Veijo Karttunen 
Malliveistämö Karttunen Tmi Kangasala, Kari Lehto Sulzer 
Pumps Finland Oy  Karhula, Leo Pölönen, (joka nimettiin 
Lauri Hurmeen tilalle vuosikokoukseen.2006 asti) Helsingin 
Mallimestarit Oy, Janne Vartama Mallivaruste Koski Oy 
Panelia ja sihteerikkö Kari Pohjalainen Tampere

Ennen kokouksen alkua oli toimikunnalla mahdollisuus 
tutustua tiloihin, joissa Leo Pölönen mallintaa tilatut / tar-
jottavat kappaleet, sekä portaali CNC-koneeseen, joilla tila-
tut tuotteet koneistetaan.

Varsinainen kokous aloitettiin maittavilla leivillä kahvi-
tuksen kera ja nautintapaikkana oli mahtavan kivipöydän 
ympärillä oleva pihakatos/maja ja varsinainen asioiden kä-
sittely tapahtui samassa paikassa. 

Tällä kokouspaikan valinnalla Leo Pölönen varmistui 
erinomaiseksi valinnaksi mallitoimikunnan jäseneksi.

Kokousasiat ja aiheet
Puheenjohtaja Mikko Ojanen kopautti kokouksen käyntiin 
kiittäen isäntäämme Leo Pölöstä tästä mahdollisuudesta 
pitää kokous näin erinomaisissa kokoustilaympäristössä.

Koska mallitoimikunnan kokous 4/2005 kokouksen pöy-
täkirjaa ei oltu hyväksytty edellisessä kokouksessa, sihteerin 
unohtamisen vuoksi, luettiin ja hyväksyttiin tässä kokouk-
sessa kahden edellisen mallitoimikunnan kokousten pöytä-
kirjat. Pöytäkirjat hyväksyttiin sellaisinaan muutoksitta.

Ilmoitusasioissa todettiin, että SVY:n hallituksen kokous 
pidettiin samaan aikaan mallitoimikunnan kokouksen aika-
na  Metso Lokomon tiloissa. Kokousten päällekkäisyyden 
vuoksi sihteeri ei voinut osallistua hallituksen kokouk-
seen.

SVY:n opintomatka tullaan toteuttamaan toukokuun 
puolessavälissä Saksa – Hollanti alueelle. Malliväkeä oli 
ilmoittautunut matkalle vain  pari ja he olivat Hakkaraisen 
Väinö ja mallilehtori.

Sika-päivät nautittiin perjantaina 7.4.2006 Hervannassa. 
Mallitoimikunnasta päiville osallistuivat Mikko Ojanen, 
Veijo Karttunen, Kari Lehto ja Janne Vartama. Puheenjoh-
taja ja mukana olleet toimikunnan jäsenet valottivat muille 
päivien antia ja päivien todettiin onnistuneen hyvin. Todet-
tiin, että osallistujia oli kaikkiaan 37 henkilöä, luvussa 

olevat mukana myös päiville komennetut mallipuolen op-
pilaat. Päivät olivat nyt ensikertaa yksipäiväiset ja osallis-
tujien mielipiteen mukaan on aivan riittävää pitää jatkossa-
kin yksipäiväisinä seuravatkin muovipäivät.

Mallitoimikunta totesi tyydytyksellä sähköiset valmiudet 
luettelon olevan hyvän ja käyttökelpoisen. Yritysten luette-
lo pitäisi seuraavaksi saada myöskin ValuAtlakseen, jotta 
tilaavat tahot voivat siinä saada kattavan tiedon koneiden 
dimensioista ja tietoliikenteen käyttömahdollisuuksista.

Todettiin, että ValuAtlakseen pitäisi saada kaikki Suomen 
malliveistämöt ja toimikunta piti erinomaisena tarjouksena, 
että malliveistämöt saavat yritystietonsa ko. tietokantaan. 
Hintaa, joka Valimoinstituutin tarjouksen mukaan on 125 
€uroa/yritys, pidettiin kohtuullisena.

Mallitoimikunta suosittelee, että mahdollisimman moni 
mallialan yritys täyttää heille lähetettävän kyselyn ja huo-
lehtii aikanaan maksuliikenteestä omalta kohdaltaan. Todet-
tiin, että tämä on investointi tulevaisuuteen, koska yhä 
enemmän suunnittelijat tulevaisuudessa tulevat käyttämään 
ValuAtlasta suunnitteluissaan.

Syksyllä 2006 pyritään järjestämään opintomatka Volvon 
tehtaille Skövdeen, keväällä peruuntuneen matkan korva-
ukseksi. Mahdollisen matkan ensisijaisena osallistujina 
tulee olla halukkaiden malliveistämöiden henkilökunta ja 
vasta sen jälkeen valimoiden innokkaat. Sihteeri velvoitet-
tiin valmistelemaan asiaa ja ottamaan yhteyttä Mikko Olli-
seen Ruotsiin asian eteenpäin viemiseksi.

Valumallinvalmistajien Ammatti – ja Mestarintutkintojen 
uudet perusteet ovat astuneet voimaan kevään 2006 aikana. 
Sihteeri selosti lyhyesti uusien tutkintovaatimusten perus-
teita.

Mallialueen nykyinen tilanne näyttää kohtalaiselta ja 
töitä riittää eri taloilla. Valitettavaa on, että tilausten vaatimia 
töitä on edelleen kovin vähän ja toimitusajat ovat edelleen-
kin tosi lyhyet. 

Mallitoimikunta pitää valitettavana, kun valimot leipovat 
muotteja vanhoilla malleilla eikä uusien mallien tilauksia 
kuulu juuri yhtään. Eivätkö valimot tajua, että uusien mal-
lien valmistus vaatii oman aikansa ja valavien yritystenkin 
pitäisi katsoa pidempään tulevaisuuteen. Mallivaruste Kos-
ki on aloittamassa lisätilojen valmistamisen ja pohjia on jo 
ruvettu kaivamaan Paneliassa.

Muissakin asioissa piipahdettiin
Sihteeri ilmoitti jäävänsä eläkkeelle kesän aikana ja malli-
toimikunnan pitäisi pikkuhiljaa varautua uuden sihteerin 
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TOP FOAM OY LAHTI
HALLINKATU 1
15300 LAHTI

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

KÄYTETTÄVYYTTÄ INDUKTIOUUNILLENNE
ABB SERVICESTÄ

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

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

Tuloksellista tuotantoa Jari Käyhty

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

www.abb.com/metals

ISO 14001
OHSAS 18001

hankintaan. Seuraava SVY:n vuosikokous pidetään Iisal-
messa 6.10.2006, eikä sihteerille löydy nykynäkymin osal-
listumisen maksajaa, joten mallitoimikunnan pitänee varau-
tua valitsemaan sihteeri paikalle saapuvista Mallijaoston 
jäsenistä.

Pietarin suunnasta Venäjältä on otettu yhteyksiä mahdol-
lisesta yhteisestä teollisesta toiminnasta ja koulutuksesta, 
joka tapahtuisi Suomessa. Tällä hetkellä asiat ovat suunnit-
teluvaiheessa.

Seuraava kokous päätettiin pitää malliveistämö Karttusen 
tiloissa Kangasalla ja mahdolliset jatkot Veijo Karttusen 
kesämökillä Turkansaaressa. Ajankohta on perjantai 
11.8.2006 alkaen klo 10. Kokoontuminen Malliveistämö 
Karttusen yrityksen tiloissa Muurarintie 6

Puheenjohtaja Mikko Ojanen päätti kokouksen klo 13.05 
kiittäen kokouksen isäntää Leo Pölöstä hyvästä tarjoiluista 
ja miellyttävästä kokousympäristöstä ja jäsentenkin puoles-
ta suostui kiittäen oluttarjoilusta pihapöydän ääressä. 

Sihteerikkö   
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valun käytön seminaari

Kuvat ja teksti
Olavi Piha

Yhdistyksen osaston miehityksestä vastasi viimevuotiseen tapaan 
kolmen miehen kommandojoukkue; istuva puheenjohtaja, kunniajäsen 
ja asiamies. Kysymyksiin vastattiin ja uusille jäsenille annettiin kan-
nustusta. Uusia jäseniä saatiin joukkoomme 14. Osaston yksityiskohdat 
noudattelivat edellisen vuoden linjaa, olemmehan perinteitä kunnioit-
tavaa joukkoa ja saimmekin varattua osastollemme viimevuotisen 
kulmapaikan. 

Valtiovallan edustajat olivat myös läsnä tilaisuudessa. Tässä Peironin 
valimonjohtaja Keijo Rantala on keskusteluissa valtiomiesten kanssa, 
nimittäin kahdesta seuraavasta henkilöstä sanoi tyttäreni (12 v.), että 
siinähän on Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen ja valtionvar-
ainministeri Eero Heinäluoma. Ministeri Heinäluoma on vain tainnut 
nukahtaa seisaalleen. Oikeasti taitaa kuitenkin olla niin, että Keijon 
kanssa tässä juttelee hänen oman yrityksensä miehet, Ari Ketola ja 
ja Harri Moisio.  Harri pyörittää Jokelan valua ja Ari toimii Peipohjasta 
käsin myyntipäällikkönä.

Teknologiateollisuus ry:n valimoiden toimialaryhmä VALTAR kannustaa 
perinteen mukaan lahjakkaita opiskelijoita jatko-opiskeluun 1000 euron 
stipendillä. Juhlallinen seremonia vietiin lävitse VALTARin sihteeri Pentti 
Kangasmaan ja VALTARin hallituksen jäsen Antti Zittingin varmassa 
ohjastuksessa. 
Tanja Saarelainen on lahjakirjan mukaan juuri valmistumassa hyvin 
arvosanoin TKK:ssa ja jatkaa Suomen Akatemian FC/ICT -hankkeessa 
tutkijana ja jatko-opiskelijana tavoitteenaan tohtorin hattu 3…4 vuoden 
päästä. 
Tapani Nummelin sai VALTARin kiitokset kunniakirjan muodossa. 
Tekesin johtava teknologia-asiantuntija, diplomi-insinööri Nummelin on 
esimerkillisellä tavalla edistänyt valimoalan ja muiden julkisten toimijoi-
den välistä yhteistyötä.

Aiheena seminaariin oli valittu valamisen ja koneenrakennuksen perus-
teema ”Materiaalin valinta – laadun perusta”.  Kahden päivän aikana 
kuultiin 17 asiantuntijan puheenvuorot aiheesta. Ulkomaista ”guru” 
-osastoa edusti Mr. Terrence Russel (ABI), joka kertoi havainnollisella ja 
kiinnostavalla tavalla General Electricin maailmanlaajuisesti kunnioitus-
ta herättäneestä johtamissysteemistä.  Tässä tarkkaavaisia kurssilaisia 
seuraa tarkkana opetusta.

Materiaalin valinta – laadun perusta
Aulangolla 30.–31.3.2006



51VALIMOVIESTI 2 • 2006



52 VALIMOVIESTI 2 • 2006

valimoperinne

Antti Valonen

Järvimaisemia esiintyy Suomessa etupäässä Kuopion ja 
Mikkelin lääneissä, mutta paikoitellen muuallakin, alueella, 
jota etelässä rajoittaa Savonlinnan ja Mikkelin sekä Päijän-
teen ja Näsijärven pohjoispäiden kautta vedetty viiva. 
Erittäin yleisesti järvi- samoin kuin suomalmia tavataan 
Pohjois-Karjalassa. Mainitun linjan eteläpuolella on järvi- ja 
suomalmia vain yksittäisenä saarekkeena Pusulan, Pyhäjär-
ven (Karkkilan), Lopen, Tammelan ja Somerniemen pitäji-
en alueella, erityisesti näiden pitäjien kulmauksessa oleval-
la vedenjakajaseudulla. Yleensä järvimalmi esiintyy ylei-
simmin vedenjakajaseuduilla, ja mainittujen pitäjien kulma-
uksessa hiekka- ja soraharjut soineen tarjoavat sopivan 
maapohjan järvimalmien muodostumiselle. Paitsi hiekka- ja 
soramaalajienvallitsevuus on järvimalmin muodostumisen 
edellytyksenä, että järvet ovat riittävän humuspitoisia pidät-
tääkseen raudan. Järvimalmi esiintyy tavallisesti 1-3 metrin 
syvyisillä (harvoin matalammalla kuin 0,8 m tai syvemmäl-
lä kuin 5 m) rannoilla, varsinkin sellaisilla, joihin laskee 
joki tai puro. Väriltään järvimalmi on keltaista, ruskeata tai 
melkein mustaa. Koostumukseltaan se on huokoista ja hau-
rasta ja esiintyy järven pohjalla pyöreinä, litteinä tai herneen 
muotoisina palasina tai myös laajempina levyinä. Järvimal-
mia on tavallisesti pohjassa 5-15 cm:n paksuudelta sekoit-
tuneena saveen, hiekkaan tai mutaan. Suomalmi, joka on 
väriltään ruosteenpunaista tai mustaa, esiintyy soissa ja 
noroissa kokkareina ja levyinä n. puoli metriä paksun maa-
kerroksen alla. Suomalmin nosto tapahtui kesällä tai syk-
syllä.

Loppilainen Salonkartanon omistaja Adolf Sohlman 
löysi kartanon mailla olevista järvistä järvimalmia, ja loka-
kuun 19.päivänä 1849 hän sai valtauskirjan Kerittyyn ja 
Sakaraan sekä osaan Kaartjärveä ja Puneliaa ja pian sen 
jälkeen useisiin muihin järviin ja soihin.

Jo vuonna 1849 oli vallatuilta alueilta saadusta malmista 
valmistettu kokeeksi rautaa, ja tuloksena oli ollut ”erinomai-
sen kaunista” kankirautaa, joten Sohlman oli heti päättänyt 
perustaan suurehkon puhalluslaitoksen. Keisarin vuonna 
1835 antaman luvan mukaan voitiin kaikille seuduille, mis-
tä löytyi järvi- tai suomalmia, perustaa näiden malmien 
käyttämistä varten sulattamo varustettuna enintään 20 lei-
viskän painoisella vasaralla ilman edellä käypää vuorimes-
tarin tarkastusta kuvernöörin annettua tähän luvan. Sohlman 
ei kuitenkaan jäänyt odottamaan kuvernöörin päätöstä, vaan 
aloitti rakennustyöt jo vuoden 1850 alkupuolella rautatehtaan 

Tarinaa 
järvi- ja suomalmeista 
ja niiden käytöstä 1800-luvulla 
naapuripitäjissä 
Ul. Pyhäjärvellä (Karkkila) ja Lopella

Jjärvimalmin nostajia ja nostolautta.

rakentamiseksi. Keritynjärvestä Puneliajärveen laskevan 
joen rannalle virstan verran Myllylammesta jokea alaspäin 
Rautakoskeen. Joulukuun 6. päivänä 1850 kuvernööri sitten 
antoi Sohlmanille virallisen luvan perustaa paikalle 2 hark-
kohyttiä, 20-leiviskäisen vasaran ja 2 ahjoa. Tällöin ruukki 
oli kuitenkin jo lähes kunnossa raudan takomista aloiteltiin. 
Sohlman anoi kuitenkin jo parin kuukauden kuluttua suu-
remman vasaran saamista puhalluslaitokselle perustellen 
anomustaan sillä, että hän oli valtaamiltaan alueilta löytänyt 
suurempia määriä suo- ja järvimalmia kuin aluksi oli aavis-
tanutkaan, ja 4:ntenä lokakuuta 1851 senaatti antoi Sohl-
manille oikeuden käyttää Rautakoskella raudan takomiseen 
enintään 40 leiviskän vasaraa. Sillä saatiin takoa paitsi 
harkkorautaa myös vuosittain 50 kippuntaa ostotakkirau-
taa.

Lopen Rautakosken ruukki käytti 1850-luvulla raaka-
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aineena pääasiallisesti järvi- ja suomalmia Sohlmanin val-
tauksilta. Vuonna 1858 pidetyn ruukin tarkastuksen kerto-
muksen mukaan malmia ei näistä paikoista kylläkään ollut 
saatu kovin runsaasti, mutta se oli kuitenkin toistaiseksi 
riittänyt tehtaan tarpeeseen. Malmin määrä samoin kuin se 
rautapitoisuus vaihteli tarkastuskertomuksen mukaan aika 
paljon eri järvissä. Järvimalmin lisäksi käytettiin melko paljon 
myös Löyttysuosta ja Rautasuosta nostettua suomalmia.

Järvi- ja suomalmi tuli Rautakoskella kuitenkin melko 
kalliiksi, jopa lähes kolme kertaa kalliimmaksi kuin Itä-
Suomen ruukeilla, minkä vuoksi sen käyttöä vähennettiin 
vuodesta 1860 alkaen ja raaka-aineena alettiin entistä enem-
män käyttää takkirautaa ja erityisesti rautaromua, josta tuli 
pian pääasiallinen raaka-aine. Vuonna 1865 harkkouunit 
eivät enää olleet käytössä, joten järvimalmin käyttö loppui 
ja kankiraudan tuotanto tapahtui entisestään  vähentyneenä 
vain saksalaisahjoissa. Vuosina 1852-66 taottiin kankirautaa 
keskimäärin 326 kippuntaa vuodessa tuotannon vaihdelles-
sa 89 kippunasta 531 kippuntaan. Vuonna 1867 taottiin enää 
135 kippuntaa, ja sen jälkeen ruukin toiminta kannattamat-
tomana keskeytettiin.

Omistajavaihdosten ja ruukin uusimisen jälkeen tuotan-
to aloitettiin jälleen, jolloin kankiraudan tuotanto kohosi 
suuresti, sekä manufaktuurituotanto monipuolistui käsittäen 
kirveitä, lapioita, hevosenkenkiä ym. artikkeleita. Raaka-
aineina käytettiin tällöin rautaromua ja takkirautaa. 1890-
luvulla rautatehtaan tuotanto alkoi laskea ja tehdas lopetti 
toimintansa 1905.

Samoihin aikoihin kuin tehtailija Adolf Sohlman suorit-
ti edellä kerrotut järvi- ja suomalmivaltauksensa Rautakos-
ken ruukkia varten, löysi Högforsin ruukinhoitaja Walfrid 
Brehmer  malmia samalta vedenjakajaseudulta Hämeen ja 
Uudenmaan läänien rajalta laajemmalta alueelta kuin Sohl-
man. Sen jälkeen kun Högforsiin oli vuonna 1853 saatu 
putlaus- ja valssilaitos, alettiin siellä käyttää raaka-aineena 
suuria määriä järvimalmia kuten Rautakosken harkkohytis-
säkin tähän aikaan. Högforsiin järvimalmia nostettiin alku-
vaiheessa lähinnä Tammelan malmijärvistä, nimittäin 
Liesjärvestä ja Pyhäjärvestä, sekä Somerniemen Heinäjär-
vestä. Rautakosken ruukin lopetettua kokonaan järvimalmin 
käytön 1860-luvun puolivälissä alettiin myös Lopelta tuoda 
suuria määriä järvimalmia Högforsin tehtaalle. Tehdas ko-
etti houkutella nimenomaan paikallisia asukkaita tuomaan 
sinne järvi- ja suomalmia, ja näin malmin hankinta Högfor-

siin pääasiassa tapahtuikin, joten sillä oli vain vähän omia 
tehtaan palkkaamia nostajia. Järvimalmin käyttö Högforsin 
tehtaalla lisääntyi suuresti 1860-luvulla. Niinpä vuosina 
1868-71 kaikesta tehtaan käyttämästä malmista 46% oli 
järvimalmia ja vuosina 1872-82 peräti 58%. Högfors lienee 
ollut vuoden 1866 jälkeen koko maassa ainoa vuorimalmia 
käyttävä masuuni, jossa edelleen sulatettiin järvi- ja suo-
malmeja. Kuten tunnettua Högforsin masuunista kehittyi Kymin 
Osakeyhtiön omistuksessa ”suurvalimo”, joka siirtyi 1985 
yritysoston kautta nykyomistajalle Componenta Oyj:lle.

Malmin nostaminen järvestä tapahtui sekä talvella että 
kesällä. 1800-luvun lopulla järvimalmin nostoa harjoitettiin 
kesällä kuitenkin jo paljon vähemmän kuin talvella. Kun 
rautapiikillä oli todettu järven pohjassa olevan malmia 
riittävästi, voitiin aloittaa nostaminen. Talvella se tapahtui 
seuraavasti: Hakattiin n. 1x1 m:n suuruinen avanto ja avan-
toon työnnettiin 5-6 m pituisella varrella varustettu malmi-
haavi, jossa oli kehysrauta ja jonka alaosa oli taottu terä-
mäiseksi malmin irrottamista varten. Kehysraudassa oli 
paksuista hamppulangoista kudottu pussi. Pussiin mahtui 
malmia muutamia kappoja, ja nostettaessa se painoi 50-60 
kg. malmi saatiin kerätyksi haaviin joko työntämällä tai 
vetämällä sitä pohjaa pitkin. Malmia nostamassa oli yleen-
sä aina kaksi miestä, joista toinen nosti malmia haavilla 
mukana tulevan mudan ja poron kanssa jäälle ja toinen mies 
pesi toisessa avannossa malmin porosta puhtaaksi ns. väl-
pällä. Välppä oli laatikon muotoinen seula, jonka pohja oli 
rautaverkosta tai aikaisemmin päretikuista tehty. Välpässä 
oli asiat, joista sitä voitiin työnnellä edestakaisin avannossa, 
jotta pohjamuta saatiin paremmin huuhdotuksi seulan lävit-
se. Puhdistettu malmi kaadettiin jäälle kasoihin, joista se 
sitten lapioitiin hevosen rekeen.

Malmin nosto oli raskasta työtä, mutta ahkerasti työsken-
nellen kahden miehen työn tulos päivässä saattoi olla 6-7 
kippuntaa. Nostoavantoja jouduttiin päivässä hakkaamaan 
6-10. Malmi ajettiin sitten käyttökohteisiin käyttäen yleen-
sä suoria talviteitä järvenselkien yli.

Parhaina päivinä malmia kuljettamassa esimerkiksi Hög-
forsiin saattoi olla peräkkäin parinkin kymmenen hevosen 
muodostama hevoskaravaani. Samoin malmin nostajia oli 
parhailla nostopaikoilla usein kymmeniä. Vahva hevonen 
kykeni vetämään malmia Högforsiin 4-5 kippuntaa, ja saa-
tu maksu jaettiin nostajien ja hevosmiehen kesken. Kesällä 
malmia nostettiin suurikokoiselta lautalta eli ponttoolta, 
jossa usein oli keskellä reikä malmin huuhtomista varten. 
Malmin nosto oli kuitenkin nimenomaan talvityötä, sillä 
talvella työnsaanti oli vaikeampaa, ja nostoa harjoittivat 
etenkin torpparit ja mökkiläiset.

Järvimalmin nosto päättyi Lopella kuten Tammelassa ja 
muuallakin ensimmäisen maailmansodan aikoihin, mutta se 
jäi kuitenkin elämään Lopen kunnan vaakuna-aiheessa. 
Taiteilija Olof Erikssonin piirtämä vaakunaehdotus ”Järvi-
malminnosto”, jossa on vedessä kelluva  vuorovärinen 
raudan merkki, sai osaksiin kunnan hyväksymisen, ja se 
vahvistettiin kunnan vaakunaksi vuonna 1952.

Kirjoituksen lähdeaineistoa saatu Lopen kunnan historiikin 
I-osasta, vuodelta 1976.

Karkkilan ja Lopen vaakunat, 
joissa kummassakin on ”rautaan” viittaavaa symboliikkaa. 



54 VALIMOVIESTI 2 • 2006

ValuAtlas kehittyy
ValuAtlakseen avattiin vapun jälkeisellä viikol-
la uudistettu CastFind -ohjelmisto. ValuAtlas 
on Tampereen teknillisen yliopiston, Valimoins-
tituutin, Teknillisen korkeakoulun Valimoteknii-
kan laboratorion, Suomen Valimoteknisen Yh-
distyksen ja Teknologiateollisuuden Valimot-
toimialaryhmän  yhteinen hanke. ValuAtlakseen 
kerätään valimoalan koulutusmateriaalia, tie-
toaineistoja sekä alaa yleisesti koskevaa tietoa.

CastFind on materiaalitietokannan ja yritystietokannan 
yhdistelmä, joka on ollut mukana ValuAtlaksessa alusta 
lähtien. CastFind pohjautuu Tmi. Eero Toivosen EuroCAST 
–ohjelmistoon. Materiaalitietokantaa kehitetään yhteistyös-
sä siten, että molemmat ohjelmistot voivat vaivatta tehdä 
sieltä hakuja. CastFindia ja sen kevyempää versiota, Valu-
Velhoa, on voinut käyttää työkaluna sopivan valimon ja 
valumenetelmän etsimisessä. Nyt avattu uudistettu CastFind 
on edeltäjiään monipuolisempi. Se sisältää aikaisempaa 
enemmän materiaalitietoa, sen käyttöliittymää on selkeytet-
ty ja ulkoasua muokattu. Ohjelmisto toimii web-pohjaisena 
ja siihen pääsee ValuAtlaksen kautta osoitteesta http://www.
valuatlas.net. Suora linkki on http://webhotel.tut.fi /projects/
valuatlas/castfi nd.

CastFind ohjelmistoa kehitetään ensi vaiheessa valun 
käyttäjiä palvelevaan suuntaan. Tarkoituksena on, että valun 
ostaja löytäisi sovelluksen avulla konstruktioonsa sopivan 
valumateriaalin ja sopivan valimon. Tällä hetkellä kaikista 
materiaalitietokannan sisältämistä valuseoksista on saata-
villa standardissa luetellut mekaaniset ominaisuudet, sulan 
tai valukappaleen koostumus sekä tiedot sopivista valume-
netelmistä ja toimitustiloista. Osasta valuseoksia on muu-
takin materiaalitietoa ja sisältö kasvaa jatkuvasti. Suuri osa 
valimoista on toimittanut tietoja käyttämistään valuseoksis-
ta sekä eräkoko- ja painorajoituksista vastauksena kevään 
aikana tehtyyn kyselyyn. Kaikki Valimoinstituutille toimi-
tetut vastaukset on kirjattu CastFindin tietokantaan ja so-
vellus toimii näiden valimoiden kohdalla niin hyvin, kuin 
tällä hetkellä mahdollista. Osaa vastauksista odottelemme 
vielä. 

Valumateriaalit on tietokannassa jaettu perusryhmiin: 
rauta-, teräs-, alumiini-, kupari-, magnesium- ja sinkkiseok-
set ja nämä edelleen alaryhmiin. Ohjelmistossa on kolme 
peruskenttää. Ensimmäisessä kentässä tehdään valuseosta 
ja valutapaa koskevat valinnat. Toiseen tulostuvat tietyissä 
toimitustiloissa olevien valukappaleiden murtolujuuden 
vertailuarvot tai kovuuden vertailuarvot. Kolmas kenttä 
listaa valuseokset aakkosjärjestykseen ja tulostaa seoksen 
nimen eteen kaksi tähteä (**), jos seokselle löytyy suoma-
lainen valimo. Käyttäjä voi hakea esimerkiksi EN- tai EN- 

ja ASTM –standardien mukaiset pallografi ittivaluraudat, 
verrata niiden lujuuksia toisiinsa ja tarkistaa, mille pallo-
grafi ittivaluraudalle löytyy suomalainen toimittaja. Seosta 
valavat valimot saa esille yhdellä hiiren klikkauksella. Sa-
malla saa esille mahdolliset eräkokorajoitukset ja painora-
joitukset. Hiekkavaluseosten yhteyteen liitetään myöhemmin 
myös malliveistämöiden tiedot.

Näiden edellä lueteltujen perustoimintojen käyttö on il-
maista. Tarkempien materiaalitietojen lukeminen vaatii 
ValuAtlaksen Pro –tunnukset. Pro –tunnuksia on jo monel-
la valimolla, muutamilla valun käyttäjillä ja kaikilla vali-
moalaa opiskelevilla.

Toivomme, että valimot osallistuisivat aktiivisesti mate-
riaalitietokannan kehittämistyöhön. Ennen muuta toivoisim-
me, että saisimme kaikilta valimoilta listauksen valuseok-
sista. Valtarin jäsenvalimoiden tiedot kirjaamme tietokantaan 
maksutta. Myöhemmin materiaalitietokantaan tullaan lisää-
mään materiaalin valintaa koskevia tietoja eli tietoja mate-
riaalin sovelluskohteista ja mahdollisista konstruktiivisista 
tai muista rajoituksista. Näitä tietoja voi kerätä Tampereen 
Teknillisen Yliopiston ja Teknillisen Korkeakoulun opiske-
lijavoimin, mutta parhaaseen lopputulokseen päästään, jos 
mukana on valimoiden asiantuntemusta.

Tuula Höök
TTY Valimoinstituutti
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minerals

SACOTEC COMPONENTS OY

www.sacotec.fi 

info@sacotec.fi 

puh. 019 77871
SVYn kotisivut

  
www.svy.info
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Sukunimi Etunimi

Syntymäaika Koulutus

Kotiosoite

Kotipuhelin Kotifaksi

Matkapuhelin Sähköposti (koti)

Työnantaja Tehtävä yrityksessä

Osoite

Puhelin Faksi

Matkapuhelin Sähköposti (työ)

www-sivut

Lisätietoja

Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf

JÄSENHAKEMUS

Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä

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

SVY 
PL 358 

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

e-mail: olavi.piha@svy.info

Jäsenhakemus hyväksytty       _____/_____  200__  _____________________________________

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 200__  _____________________________________

Jäsennumero
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Jyväskylä

nordea.fi

Maksa kortilla –
helposti ja mukavasti!

Nordean kansainvälisillä korteilla rahasi ovat

aina käytettävissäsi –  myös ulkomaanmatkoilla.

Tervetuloa konttoriimme tutustumaan korttivali-

koimaamme ja valitsemaan juuri sinulle sopivat

vaihtoehdot.

A
Jyväskylä

nordea.fi

Teemme sen mahdolliseksi
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www.valuatlas.net

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

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

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

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

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

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

Ulefos NV Oy
Merstolantie 5
29200  HARJAVALTA
Puhelin  (02) 535 1690
www.ulefosnv.fi 

Procatec Oy
Kalastajanmäki 5 B 28 
02230 ESPOO
Puhelin  (09) 256 0090
www.procatec.net

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

Rannan Teollisuuskone Oy
Veli-Matti Penttinen
Rajamäentie 3
41310  LEPPÄVESI
Puhelin 0500 675 256
www.rannantk.fi 

Suutarilan Valimo
Oppipojantie 6
04500 KELLOKOSKI
Puhelin (09) 271 2890
aarno.lahtinen@suutarilanvalimo.com

Tiesen Oy
Valujen koneistusta kokemuksella
Pohjoisrannantie 420
29200  HARJAVALTA
Puhelin (02) 6741 350
 Faksi (02) 6741 150
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KÄRKIMALLI OY  Puh. (06) 7234 442
KENKÄSEPÄNTIE 7  Faxi  (06) 7234 436
68660 PIETARSAARI kaj.haavisto@karkimalli.fi 

MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

TYÖSTÄMME SEURAAVAT 
MATERIAALIT:

• PUU
• METALLI
• MUOVIT 
• BLOCKIT

CAD/CAM SUUNNITTELUA

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

Tuotanto ja tuotekehitys Sibelco Scandinaviaan 

kuuluvalla PV Sand A/S:n tehtaalla Tanskassa. 

Toimitukset lyhyellä toimitusajalla suoraan tehtaalta 

tai heti Nakkilan varastostamme. 

Meiltä myös kuorihiekka, kromiittihiekka, kvartsihiekka bentoniitti, 

kivihiilijauhe, valusuodattimet, side-aineet, tulenkestävät aineet, 

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

Jukka Liisanantti
GSM 0400-755 910

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

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

www.sibelco-scandinavia.com

FEKORATEK 
OY

TEOLLISUUDEN     
KUNNOSSAPITOA

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

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

Puh. (02) 855 821     Fax. (02) 833 821
e-mail: info@fekoratek.fi 
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Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600  KARKKILA
(09) 225 9281, www.malliapu.fi 

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet 
liittymisjärjestyksessä

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

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

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

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

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

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

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

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

JP Ferroset Oy
Lähdetie 30
40530  JYVÄSKYLÄ
(014) 372 2211 
jari.paulasuo@jp-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 

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

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

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

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

Simtech Systems Inc. Oy 

Kukkaromäki 6 C5, 02770  ESPOO

0500 514 531

matti.sirvio@easysimulation.com

 

Ferral Alucast Oy

Ferralintie 1, 68500 KRUUNUPYY

(06) 8238 750, www.ferral.fi 

Peiron Oy 

PL 88, Teollisuustie 4

32801  KOKEMÄKI

020 750 9400, www.peiron.fi 

Enmac Oy Insinööritoimisto

Yrittäjänkatu 17, 65380  VAASA

(06) 282 8330

www.enmacgroup.com

Teknos Oy

PL 107, Takkatie 3

00371  HELSINKI

(09) 506 091, www.teknos.fi 

Viasveden Hiekka- ja 

Kuljetusliike Oy

Vanha Raumantie 811, 28660  PORI

(02) 6471 230

www.viasvesihiekka.fi 

Harjavallan Valu Oy

PL 18, Sepänkatu 5

29201  HARJAVALTA

(02) 531 8500

www.harjavallanvalu.fi 

Jokelan Valu Oy

Huikontie 2, 05400  JOKELA

020 750 9470, www.jokelanvalu.fi 

PME - Trading Oy Ltd

Jäspilänkatu 19 A

04250  KERAVA

(09) 242 9081

www.pme-trading.com 

Karhuvalu Oy

Hitsaajantie 40, 26820  RAUMA

(02) 634 1400, info@karhuvalu.fi 

Karttunen Malliveistämö Ky

Muurarintie 6

36200  KANGASALA

(03) 379 1330

http://soonyritys.net/malliv-karttunen

Selcast Oy

PL 36, Kiilantie 17

10300 KARJAA

(019) 278 5800, www.selcast.fi 

Metallikonepaja Oy

49200  HEINLAHTI

(05) 220 1100

Mallivaruste Koski Oy

Maakunnantie 2, 27430  PANELIA

(02) 8647 465

www.mallivarustekoski.fi 

Insinööritoimisto AX-LVI Oy

PL 428, Kuokkamaantie 4 A

33101  TAMPERE

(03) 2680 111, www.axcons.fi 

Alphaform RPI Oy

Aholantie 17, 21290  RUSKO

(02) 436 5600, www.alphaform.fi 

KM-Valu Ky

Teollisuustalo, 

40900  SÄYNÄTSALO

(014) 337 3200, www.km-valu.fi 

Specialvalimo J. Pap Oy

Niittyrinne 3, 02270  ESPOO 

(09) 888 1188

www.specialvalimo.fi 

Ponsse Oyj

Ponssentie 22, 74200  VIEREMÄ,  

020 768 800, www.ponsse.fi 

Lapuan Valu

Kiviristintie 20, 62100  LAPUA

06 4331731, info@valimo.pp.fi 

Wärtsilä Finland Oy

PL 244, 65101  VAASA

010 709 0000, www.wartsila.com
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museosäätiö

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

Karkkilan uuden museokeskuksen nimi 
on nyt päätetty. Se on Karkkilan Ruuk-
kimuseo Senkka! Melkoisen valimo-
henkisesti siis edetään. Ja tässä kohtaa 
haluan jälleen kerran mainita, että 
museokeskuksen yksiköt pitävät omat 
nimensä ja identiteettinsä. Suomen 
Valimomuseo on siis edelleen vanhal-
la tutulla paikallaan. Mainittakoon, 
että Valimomuseon kaupallekin kehi-
teltiin museokeskuksen nimikilpailun 
kylkiäisenä oma nimi. Se on, mikäli 
mahdollista, vieläkin valimomaisempi; 
nimittäin Lansetti. Olen kuullut eri 
lähteistä monenlaista kommentointia 
nimiin liittyen. Monien mielensä ne 
ovat iskeviä ja paikkakunnan identi-
teettiin mainiosti liittyviä. Toisaalta 
jotkut ovat maininneen termien liitty-
vän myös lääketieteeseen. Se onkin 
aivan totta, ja nimiraati oli asiasta tie-
toinen jo päätöshetkellä. Mutta koska 
termit liittyvät MYÖS, ja meidän mie-
lestämme ennen kaikkea, valimoalaan, 
oli niiden käyttö tässä yhteydessä 
enemmän kuin sopivaa. Karkkilan 
Ruukkimuseo Senkan tehtävä onkin 
nyt tuoda asiasta tietämättömille ter-
mejä tunnetuksi nimenomaan valimo-
alaan liittyvinä.

Valimomuseoon kuuluu myös muul-
la tapaa hyvää. Uudet kesäoppaat on 
valittu, ja todella pätevää väkeä muse-
on henkilökuntaan taas saatiinkin. 
Iloisin uutinen lienee kuitenkin se, että 

Suomen Valimomuseo on
osa Karkkilan Ruukkimuseo Senkkaa

tinavalupaja on vuoden tauon jälkeen 
auki kuumimman kesäkauden aikaan. 
Tarkka ajankohta on 28.6.–30.7. Tina-
valupajan ohjaajana toimii ’oikeasta-
kin’ valimotyöstä rutkasti kokemusta 
omaava Kata Korander. Nyt onkin 
valimotyöntekijöillä mainio tilaisuus 
tutustuttaa lapsensa, tai vaikka anop-
pinsa, valamisen ihmeelliseen maail-
maan ihan käytännössä. Meidän tina-
valupajassamme käytetään muuten 
oikeaa tinaa, eikä mitään lyijytettyä 
uuden vuoden ”hevosenkenkätinaa”.

Myös museon näyttelytoiminta 
etenee mallikkaasti myötätuulessa ja 
Galleria Bremerissä jatkuvat taidenäyt-
telyt. Alla näkyy kesän näyttelyiden 
ajankohdat.

27.5-13.8.  Connex24h
18.8-17.9. Pirkko Juvonen-Sandborg

Connex24h on kansainvälinen taitei-
lijaryhmä, joka kuitenkin koostuu lä-
hinnä Suomessa ja ulkomailla asuvis-
ta suomen kansalaisista. Näyttelyn 
kaukaisimmat työt ovat saapuneet aina 
rapakon takaa. Taiteen taso on kova, 
ja voin vakuuttaa, että raskaan teolli-
suuspläjäyksen jälkeen valimohepun-
kin silmä lepää mestarillisia töitä 
katsellessa. Ja sen verran ns. asiaan 
liittyvä tämäkin näyttely on, että siel-
lä voi havaita kuinka vanha valettu 
viemäriputki on taittunut komeaksi 

nykytaiteeksi. Myöhemmin kesällä 
tuleva Pirkko Juvonen-Sandborgin 
näyttely on allekirjoittaneelle vielä 
pieni mysteeri, mutta sen tiedän, että 
kyseinen taiteilija on meille kaikille 
tuttu useista hänen suunnittelemistaan 
ja taiteilemistaan postimerkeistä.

Syksyllä onkin aika ruveta rakenta-
maan omia, enemmän valimoalaan 
painottuvia näyttelyitä. Suurin ja ko-
mein on varmasti Högforsin emalilai-
toksesta kertova näyttely. Vielä en ole 
muuten saanut yhdistyksen jäseniltä 
vinkkejä näyttelyn aihepiiriin kuulu-
vasta esineistöstä. Mutta onneksi vielä 
on aikaa odotella ja kaivella muistilo-
keroita. 

Muista tulevista näyttelyistä haluan 
mainita vielä Eino Sarkin 1950–60 –lu-
kujen valokuva-aarteistosta kasattavan, 
valimotyöskentelystä kertovan näytte-
lyn. Vaikka kuvat on otettu Högforsin 
tehtaalla, niin aihepiiri on sen verran 
yleisesti valimoista kertovaa, että eh-
dottomasti kannattaa tulla vähän kau-
empaakin tutustumaan. Seuraavassa 
lehden numerossa pystynen jo kerto-
maan näyttelyjen tarkemmat ajankoh-
dat.

Hyvää kesää toivottaen

Janne Viitala
Amanuenssi

Suomen Valimomuseo
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