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puheenjohtajan palsta

Mika Valtonen

Den tidiga våren överraskade oss alla och den nor-
malt förekommande eftervintern kom trots allt inte, åt-
minstone inte i södra Finland. Annars har det gångna året 
förlöpt enligt modellen ”inget nytt”. För gjuteriindustrin 
är det bra så, ty orderböckerna är fortfarande väl fyllda, 
och ingen förändring är inom synhåll.

Vårt jubileumsår till ära, innehöll fl ere uppträdande i 
Eurovisionens melodifestival effekter kopierade från 
gjuteriindustrin, närmare bestämt från smälteriet. I vår 
närhet har gjutstycken fl yttats, så att nationernas huvud-
män sett orsak att kommentera saken. Vi får se vilka reak-
tioner fl yttningen av dykarbollen kommer att föranleda i 
sinom tid.

Snart efter att denna tidning utkommit, är det dags för 
GIFA-resan. Vi reser med ett helt lag på 140 personer, och 
i nästa tidning kan ni sedan läsa traditionellt färgrika re-
seskildringar.

Fastän det ännu är mycket tid till föreningens 60-årsjubi-
leum, vill jag påminna alla om den tidiga anmälningsti-
den. Arrangemangen har förlöpt väl enligt tidtabellen , så 
vi kan se fram emot en en fi n fest! FGF’s styrelse beslöt 
på sitt möte att - sponsorerade av företagen - bjuda på 
gratis deltagande för alla våra veteranmedlemmar över 70 
år. Avsikten är alltså att få så många veteraner som möj-
ligt med, för att fi ra föreningens 60 årsjubileum och till-
sammans dra de gamla tiderna till minnes.

I väntan på sommarvärmen.

Aikainen kevät yllätti kaikki ja sitä perinteistä ”kun-
nollista” takatalvea ei sitten tullutkaan, ainakaan Etelä-
Suomeen. Muuten kuluva vuosi on mennyt mallilla ”ei 
mitään uutta”. Valimoteollisuudelle tämä sopii, sillä ti-
lauskannat ovat edelleen korkealla, eikä muutosta ole 
näkyvissä.

Juhlavuotemme kunniaksi Euroviisuissakin oli monessa 
esityksessä mukana tehosteita, jotka oli kopioitu suoraan 
valimoteollisuudesta, sieltä sulaton nurkilta. Samoin va-
luesineitä on siirrelty lähinaapurustossa siten, että myös 
valtioiden päämiehet ovat päässeet kommentoimaan. Saa 
nähdä mitä sukelluspallon siirto aikanaan tuo tullessaan.

Lehden ilmestymisen aikoihin on vuorossa GIFA-matka. 
Meiltä on lähdössä täysi joukkue, eli 140 osanottajaa, ja 
syksyn lehdessä on sitten luettavissa perinteisesti mukavia 
matkakertomuksia.

Vaikka syksyn 60-vuotisjuhlaamme on aikaa vielä run-
saasti, muistutan kaikkia oikea-aikaisesta ilmoittautumi-
sesta. Järjestelyt ovat edenneet hyvin ja aikataulussaan, 
joten hienot juhlat ovat tulossa! SVYn hallitus päätti 
myös kokouksessaan tarjota yrityksien sponsoroimana 
vastikkeettoman osanoton kaikille jäsenillemme 70 ikä-
vuodesta lähtien. Tavoitteena on siis saada mukaan mah-
dollisimman paljon valimoalan veteraaneja juhlistamaan 
yhdistyksemme 60-vuotistapahtumaa ja muistelemaan 
yhdessä vanhoja aikoja.

Kesän helteitä odotellessa. 
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asiamiehen palsta

Asiamiehen 
asiaa
8.5.2007

Valun käytön seminaari

Seminaarin aiheena oli: Ideasta nopeasti valuksi. Kiinnos-
tava aihe oli saanut liikkeelle 167 osallistujaa Holiday Club 
Caribiaan Turkuun. Aluksi oli yleiskatsaus valimoteollisuu-
desta ja teknologiateollisuuden tilanteesta ja näkymistä. 
Sitten käytiin tekemään protovaluja eri metalleista hyvien 
esimerkkien avulla. Nopeimmillaan valmiit koevalut voitiin 
toimittaa asiakkaalle 10 päivää tilauksen jälkeen. Tällöin 
käytettiin pikamallikoneita ja toimitettiin noin kilon painoi-
nen AlSi12:sta valettu moottorin sylinteri. Valun käytön 
seminaari on aina ollut tärkeä valun käyttäjien ja valajien 
yhteistilaisuus, niin taas nytkin.

Uudet jäsenet

Toukokuun kokouksessa hallitus hyväksyi SVYn jäseniksi 
seuraavat kahdeksan henkilöä:

Mourujärvi Ari TKK  
Murto  Antti Moventas Oy 
Kähkönen Olavi Haapakosken Tehdas Oy
Hajda  Martin TKK  
Mäkinen  Ilkka Metso Foundries JKL Oy
Halmeketo Harri Componenta Karkkila Oy
Salonen  Timo Posiva Oy  
Turtiainen  Kalevi Componenta Karkkila Oy
  
Hallitus ja asiamies toivottavat teidät tervetulleiksi mukaan 
SVYn toimintaan.

GIFA

Pian lehden ilmestymisen jälkeen alkavat GIFA-messut. 
SVYn ulkomaantoimikunnan järjestämille matkoille osal-
listuu noin 140 valimolaista. Tämä kertoo hyvin siitä, että 
yritykset pitävät tärkeänä uusimman tekniikan ja kehityksen 
seuraamista valimoalan kilpailukyvyn varmistamiseksi. 
Seuraavaan Valimoviestiin tulee artikkeleita, jotka käsitte-
levät Gifan antia seuraavien asioiden osalta: Laadunvalvon-
ta, keernan valmistus, kaavaus, CAD ja simulointi, kesto-
muotit, metallurgia ja alumiinivalu. Toivotan kaikille osal-
listujille antoisaa messumatkaa! 

Yhteispohjoismainen 
valimokongressi

Ulkomaantoimikunta järjestää tutustumismatkan ruotsalai-
siin valimoihin ja samalla osallistumisen yhteispohjoismai-
seen valimokongressiin Skövdessä syyskuussa. Matkan 
esittely ja tarjous on tässä lehdessä. 

SVYn 60-vuotisjuhla

Syksyn vuosikokous on tavallista juhlavampi tasavuosien 
täyttyessä.  Juhlaa vietetään Tampere-talossa.  Juhlan sisäl-
tö ja ilmoittautumislomake on tässä lehdessä. Ilmoittautu-
minen on näin aikaisin, koska halutaan ajoissa tieto osallis-
tujamäärästä  vuosijuhlan järjestelyjen takia.  Tampere-talon 
tilavuokra ja suunniteltu juhlaohjelma ovat normaaliin 
vuosikokoukseen verrattuna kalliimpia. Varhainen aikatau-
lu mahdollistaa järjestelyiden muuttamisen, jos suunniteltu 
budjetti ei toteudu. Runsasta osallistumista toivotaan!

Lopuksi

Matrikkelitietoja lähetti yksi jäsen, kiitos tietojen täsmen-
nyksestä. Matrikkeli julkaistaan sitten olemassa olevin 
tiedoin. Matrikkeli on perinteisesti ollut vuoden ensimmäi-
nen Valimoviesti eli tavoitteena on 1/2008.  Tällä hetkellä 
jäsenrekisterissä on 852 henkilöä.  Jäsenmaksun on maksa-
nut 622 jäsentä ja maksamatta oli toukokuun alussa 230 
jäsenmaksua.     

Lehden ilmestyessä on viileän kevään jälkeen varmaan 
kesän lämpö saapunut Suomeen. Valimoissa paahdetaan 
edelleen täysillä toimitusten kanssa. Kesälomat siintelevät 
osin jo mielessä. Toivotan kaikille hyvää lomaa ja latautu-
mista syksyn paineita varten.

    Rauno Sippel  
    asiamies
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SVYn asiamies ja konttori

Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
 
Puh   03 - 7669 736
Fax   03 - 7669 736
Gsm   040 - 760 1520
e-mail  rauno.sippel@svy.info
Pankki  Nordea 101230 - 73211

Asko Salminen, vpj

Matti LeinoJani Isokääntä 

Rauno Sippel, asiamies

Mika Valtonen, pj Tuula Höök

SVYn hallitus

Kutsu 
veteraaneille!
Yhdistyksemme historia alkoi tasan 60-vuotta 
sitten. Osa jäsenistöstämme on jo eläkkeellä ja 
osanotto vuosikokouksiin ehkä vaikeammin toteu-
tettavissa. Juhlavuotenamme haluamme muistaa 
erityisesti teitä, valimoalan veteraanit,  ja siksi  
kutsumme Sinut SVYn jäsen, joka olet 70 v tai yli, 
kutsuvieraaksemme yhdistyksemme 60-vuotisjuh-
laan, joka pidetään Tampere-talossa 12.10.2007. 

Tilaisuus on sinulle maksuton ja sen mahdollistaa 
yrityksien tähän tarkoitukseen erikseen antama 
tuki. Mahdolliset majoitus- ja matkakustannukset 
maksaa osallistuja itse.

Veteraanipöydän suojelijana toimii teollisuusneu-
vos Yrjö M Lehtonen. 

Ilmoittaudu yhdistyksemme asiamiehelle, 
Rauno Sippelille puhelimitse 03-7669 736, 
040-760 1520 tai sähköpostilla rauno.sippel@svy.
info 6.7.2007 mennessä. Rauno antaa asiasta mie-
lellään lisätietoja. 

SVYn hallitus 
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TARVIKKEET JA AINEET 

HÜTTENES-ALBERTUS Valimokemikaalit
CHEMEX    Eksotermiset syöttöholkit
HAGENBURGER    Valukanavistotiilet

 C.CONRADTY    Grafiittielektrodit, hiilikaaripuikot 
 POMETON       Teräshiekat, valumurskeet 
 METALLTECHNIK SCHMIDT   Pyöreä teräshiekka  

BROGÅRDSAND    Tuorehiekka 
 ZEOFINN    Vesilasi
 LUDWIG SCHMIDT    Hiiletysaineet 
 DIAMANT METALLPLASTIC   Paikkausaineet 
 HOFMANN       Keraamiset suodattimet 

ALLIED MINERAL PRODUCTS     Tulenkestävät uuni- ja senkkamassat 
 CARBORUNDUM     Hiomakivet ja -paperit 

KONEET JA LAITTEET 

HWS HEINRICH WAGNER SINTO    Kaavauskoneet ja -linjat tuorehiekalle 
 I.M.F.    Mekanisoidut kaavauslinjat hartsihiekalle 
 I.M.F.    Hiekanelvytyslaitteet
 I.M.F.    Jatkuvatoimiset mikserit hartsihiekalle 

IDRA    Painevalukoneet
 SPRÖTZE    Kokillivalukoneet

HINDENLANG    Upokasuunit 
 WHEELABRATOR GROUP                Sinkopuhdistuskoneet ja varaosat 

WALTHER TROWAL      Täryrummut    
INDUSTRIEOFEN  UNNA   Karkaisu-uunit 

 MSB/ROBAMAT    Hionta- ja katkaisuautomaatit 
 GÄHLER    Kaasutuslaitteet
 GHW    Kuumailmakupoliuunit
 DONALDSON TORIT      Suodattimet 

A.L.B.A.    Polttoleikkauskoneet ja -laitteet 
SPACE    Tuorehiekan valmistaminen  

  G & L BEIJER OY 
             Elannontie 5           puh. (09) 61 520 550 
             01510 VANTAA      fax    (09) 61 520 555 

info@beijers.fi
etunimi.sukunimi@beijers.fi
www.beijers.fi
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SVYn neljään GIFA -messumatkaan on ilmoittautunut 
runsaat 140 SVYn jäsentä, eli muutama enemmän kuin 
vuoden 2003 GIFA -messuihin. Messumatkan loppumak-
su on laskutettu. Matkaliput toimitetaan matkaan lähtijöil-
le saatekirjeen kera hyvissä ajoin ennen matkalle lähtöä. 
Saatekirjeessä on luettelo kyseisen matkan osallistujista, 
sekä HRG Nordic suomalaisen edustajan yhteystiedot 
Düsseldorfi ssa. Hän on paikan päällä maanantaista lauan-
taihin. Hän koordinoi mm. bussikuljetukset ja hän auttaa, 
mikäli osallistujille tulee ongelmia, kuten sairastumisia tai 
esineiden katoamisia. Saatekirjeessä on myös tarkempaa 
informaatiota bussikuljetuksista ja matkatavaroiden siir-
rosta tulo- ja lähtöpäivinä. 

Seuraavassa Valimoviesti lehdessä, joka ilmestyy syys-
kuussa, on tuoreimmat messu-uutiset. 

C-J Nybergh

GIFA-messut 
12.–16.6.2007

ulkomaan toimikunta

GIFA

Välkomna till
Nordisk 
Gjuterikongress

den 14–16 september 2007
i Skövde, Sverige

De nordiska gjuteritekniska föreningarna och 
STÖPFORSK inbjuder till gemensam gjuterikongress 
den 14 - 16 september i Skövde, Sverige.

Kongressen är förlagd till det välkända konferenshotellet 
Billingehus med fi n utsikt över Skövde och den omgivande 
landsbygden. 

Fredagen den 14 september ägnas åt besök på Vol-
vogjuteriet i Skövde och några andra gjuterier och företag 
på bussavstånd från Skövde. På fredagskvällen samlas vi 
till en informell gjutarträff under mottot ”Kom som Du är”.

Lördagen inleds med ett föredrag av den välkände brand-
mannen Lasse Gustavsson. Han kommer att tala om 
”Mötets oanade möjligheter och kreativitetens verktyg”. 
Därefter följer sex tekniskt inriktade föredrag med nordisk 
anknytning.

Under lördagen är ett medföljandeprogram arrangerat. 
Detta omfattar ett besök på Falbygdens Ost och Läckö 
Slott, där även lunchen kommer ett serveras.

Kongressbanketten med dans och trevlig underhållning 
äger rum på lördagskvällen.

Varmt välkomna till den nordiska gjuterikongressen

Danmarks   Finlands
Støberitekniske    Gjuteritekniska 
Forening   Förening

Norges   Sveriges
Støperitekniske   Gjuteritekniska
Forening   Förening

 STÖPFORSK
 Den nordiska 
 samarbetsorganisationen
 på gjuteriområdet
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ulkomaan toimikunta

Ruotsin valimotekninen yhdistys ja STÖP-
FORSK järjestävät SGF:n vuosikokouksensa 
yhteydessä pohjoismaisen valimokongressin, 
johon kutsutaan osallistujia kaikista Pohjois-
maista. Valimokongressin yhteydessä pitävät 
myös Norjan ja Tanskan valimotekniset yhdis-
tykset vuosikokouksiaan, joten kongressin 
osanoton arvioidaan olevan hyvä. Kongressin 
yhteydessä kongressijärjestäjät tarjoavat osal-
listujille mahdollisuuden osallistua yhteen vii-
destä eri opintomatkasta. SVY puolestaan 
järjestää tulomatkan yhteydessä valimokäyn-
nin kahteen valimoon. SVYn ulkomaantoimi-
kunta ja asiamies ovat osallistuneet kongres-
siohjelman suunnitteluun ja kongressiohjel-
maan kuuluu mm. prof. Juhani Orkaksen esi-
telmä. Tällaisia pohjoismaisia valimokongres-
seja on järjestetty aikaisemmin ja suomalais-
ten osanotto on aikaisemmin ollut hyvä.

Ruotsalaisten valimokohteiden isännät edel-
lyttävät, että vastavierailu Suomeen olisi mah-
dollista.

Opintomatka Ruotsiin 
ja osallistuminen pohjoismaiseen 
valimokongressiin Skövdessä

Matkaohjelma
Meno keskiviikko 12.9.07 klo 19.05 – 19.30,   
 lento AY 673 Helsinki – Göteborg
Paluu sunnuntai 16.9.07 klo 12.50 - 15.10,   
 lento AY 676 Göteborg – Helsinki

Keskiviikko 12.9.

19.05 lähtö Helsinki-Vantaan lentokentältä
19.30 saapuminen Göteborgin Landvetterin lento-
 kentälle, josta bussikuljetus Ljungbyhyn. 
 Majoittuminen Hotelli Terraza Ljungbyssa

Torstai 13.9.

8.30 lähtö hotellista, käynti Keycast Ljungbyn Ab ja  
 Combi Wear Parts Ab teräsvalimoissa
11.00 ajo Ljungbystä Emmabodaan
13.30 käynti ITT Flygtin Emmabodan tuorehiekka- 
 rautavalimossa
15.30 ajo Emmabodasta Skövdeen, arvioitu tuloaika  
 Skövdeen noin 18.00. Majottautuminen hotelli  
 Billingehus, jossa valimokongressi pidetään

Perjantai 14.9.

Osallistuminen yhteen viidestä opintomatkavaihtoehdoista 
A – E. Lähtö Skövden hotellista joko kello 8.00 tai 8.30.

Opintomatka A: käynti Scunab valimossa Lidköpingissä, 
Skara Modellsnickerissä sekä Volvo Skövden valimossa.

Opintomatka B: käynti Rani Metall tuorehiekka-alumiini-
valimossa Boråsissa, Tour&Andersson Ljungissa sekä 
Volvo Skövden valimossa.

Opintomatka C: käynti Huskvarnan alumiinivalimossa 
Husqvarnassa, Tennhults Pressgjuteri Husqvarnassa sekä 
Volvo Skövden valimossa.
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Valimokongressimatka Ruotsiin 
12.–16.9.2007

Opintomatka D: käynti, Metso Foundries Karlstadin rau-
tavalimossa sekä Bohms Malliveistämössa Kristinehamnis-
sa.

Opintomatka E: käynti Volvo Skövden valimossa sekä 
Baskarpsandin uudessa hiekankäsittelylaitoksessa Habos-
sa.

Illalla ”Gjutarträff, kom som du är”, eli ”vapaamuotoinen 
valuritapaaminen”.

Lauantaina 15.9.

Pohjoismainen valimokongressi, seuraavat esitelmät:

 Pohjoismaiden sähkömarkkinat, 
 Roger Fredriksson/Ruotsi

 Luovuuden työkalut, Lasse Gustavsson/Ruotsi

 Simulointi nyt ja tulevaisuudessa, 
 Preben Nordgaard/Tanska

 Alumiinivalukappaleiden valu, 
 Freddy Styvertsen/Norja

 Alumiinivalukappaleiden ominaisuuksien 
 optimointi, Salem Seifeddine/Ruotsi

 Yhteispohjoismainen valimotoimintaan liittyvä  
 ympäristötutkimus, Mats Holmgren/Ruotsi

 Informaatioteknologian käytön tehostaminen 
 valimotoimintaan kuuluvissa yritysverkoissa, 
 Juhani Orkas/Suomi

Illalla ohjelmallinen kongressi-illallinen. Seuralaisille jär-
jestetään päivällä oma ohjelma.

Sunnuntaina 16.9.

09.00 lähtö hotellilta Göteborgin lentokentälle 
12.30 lento Göteborgista Helsinkiin
15.10  saapuminen Helsinki-Vantaan lentokentälle

Opintomatkan hinta

EURO 1150,-/2-h huoneessa
EURO 1400,-/1-h huoneessa

Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai 30.6.2007. 
Finnair on kiristänyt ehtojaan. Tästä syystä toivomme, että 
jälki-ilmoittautumista ei tapahtuisi. Ilmoittautuminen tapah-
tuu suoraan HRG Nordic matkatoimiston ryhmämatkat -
osastolle. HRG Nordic matkatoimiston ryhmämatkat -osas-
ton virkailijat vastaavat myös mahdollisiin kysymyksiin, 
jotka liittyvät majoituksiin ja lentoihin. Ensisijaisesti on 

Marika Lahtinen HRG Nordicin yhteyshenkilönä. Viimeiseen 
ilmoittautumispäivämäärään mennessä on toivottavaa, 
muttei välttämätöntä, että ilmoitetaan myös matkaan osal-
listujien nimet. Voi myös varata pelkät paikat ja ilmoittaa 
osallistujien nimet viimeistään kuukautta ennen lentoa.

Hintoihin sisältyy

– lennot Finnairin reittikoneella turistiluokassa
– matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset
– 4 vrk:n majoitus 1- tai 2- hengen huoneissa, 
    joissa suihku ja WC
– buffet-aamiainen hotellissa

Maksut

Ennakkomaksu: HRG Nordic laskuttaa ennakkomaksun 
EUR 300,-/henkilö 6.7.2007 mennessä.
Loppumaksu: HRG Nordic laskuttaa loppumaksun 31.7.2007 
mennessä.

Tarjouksen muut ehdot
Tarjous perustuu tällä hetkellä voimassa oleviin hinnastoihin. 
Niiden muuttuessa ennen lähtöpäivää pidätämme oikeuden 
vastaaviin hinnanmuutoksiin. Tarvittaessa voidaan myös 
käyttää muita lentovaihtoehtoja, joihin kuuluu välilasku. 
Mikäli lentoihin tulee muutos, ilmoitetaan tästä jokaiselle 
varauksen tehneelle erikseen heti viimeisen ilmoittautumis-
päivän jälkeen. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu joko nimellä tai yrityskiintiönä 
HRG Nordic/ryhmämatkat –matkatoimistoon tai yhteyshen-
kilölle Marika Lahtiselle.  Marika Lahtinen myös varaa 
mahdolliset liitäntälennot Suomessa.

HRG Nordic/ryhmämatkat
Kumpulantie 13 B
P.O Box 1149
puh: +358 9 685 85 320 
(ryhmämatkaosaston yhteinen numero)
fax: + 358 9 685 85 480

HRG Nordic/Marika Lahtinen
puh: (09) 685 85341
fax: (09) 685 85480
e-mail: marika.lahtinen@nordic.hrgwoldwide.com

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.6.2007

Runsasta osanottoa toivoen
SVY/Ulkomaantoimikunta

C – J Nybergh
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60. juhlavuosikokous

Tervetuloa 12.10.2007
 SVYn 60. juhlavuosikokoukseen Tampereelle

Välkomna  den 12.10.2007
 till FGFs 60. jubileumsårsmöte i Tammerfors

Vuosikokouskutsu – 
Årsmöteskallelse

Suomen Valimotekninen yhdistys ry:n 60. 
vuosikokous pidetään perjantaina 

12.10.2007 klo 12.00 
Tampere-talossa, 

Yliopistonkatu 55, Tampere.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n 

mukaiset asiat.

Finlands Gjutertekniska förening rf:s 60. 
årsmöte arrangeras fredagen 

den 12. oktober kl 12.00 
i Tammerforshuset,

Yliopistonkatu 55, Tammerfors.
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som 

upptas i stadgarnas 9. §.

Yhdistyksen hallitus, juhlatoimikunta ja 
Tampereen valimoväki toivottavat SVYn 

jäsenet seuralaisineen sydämellisesti 
tervetulleiksi juhlavuosikokoukseen 

Tampereelle.    

Föreningens styrelse, festkommitte´ och 
gjuterifolk i Tammerfors hälsar alla FGFs 

medlemmar med sällskap hjärtligt 
välkomna till årsmötet i Tammerfors.

Vuosikokoustapaamisiin Tampereella –
Vi ses på årsmötet i Tammerfors !

Osallistuminen, ilmoittautuminen ja maksut

Pyydämme ystävällisesti ilmoittautuessa käyttämään 
lehdessä, sivulla 12, mukana olevaa ilmoittautumisloma-
ketta, josta käyvät ilmi hinnat ja muut ohjeet. Kullekin 
lomakkeelle merkitään vain yhden jäsenen ja tämän seu-
ralaisen nimi.

Palautathan ilmoittaumislomakkeen 06.07.2007 men-

nessä sähköpostilla osoitteeseen rauno.sippel@svy.info 
tai vaihtoehtoisesti faxilla numeroon 03-7669736/Rauno 
Sippel.

Kaikki maksut on suoritettava SVY:n tilille Nordea 
101230-73211 viimeistään maanantaina 14.09.2007 men-
nessä. Maksuviite on 603300 ja kirjoita maksulappuun 
osallistujan tai osallistujien nimet. Varauksesi on voimas-
sa, kun sekä maksu että ilmoittautuminen ovat saapuneet 
määräaikaan mennessä.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat Rauno Sippel SVY, puhelinnumerosta 
040 7601520 tai Jani Isokääntä Metso Lokomo Steels Oy,  
puhelinnumerosta 040 8348088.

Majoitus

Ilmoittautumislomakkeeseen voi merkitä kumpaan hotel-
liin haluaa majoittua, vaihtoehdot ovat Scandic City Tam-
pere, Hämeenkatu 1 (rautatieasemaa vastapäätä) ja Holi-
day Inn Tampere, Yliopistonkatu 44 (Tampere-talon vie-
ressä). 
Huom! Huonetarjoilu, minibaari, puhelut, ravintolalaskut, 
yms. ylimääräiset kulut on kunkin ehdottomasti itse mak-
settava suoraan hotellin kassaan ennen lähtöä.

Kuljetukset

SVY ei järjestä ryhmämatkoja Tampereelle  mutta kulku-
yhteydet ovat hyvät sekä junalla että henkilöautolla. Juna-
aikataulut löytyvät soitteesta www.vr.fi . Tehdasvierailulle 
on ohjelman mukaiset  kuljetukset Tampere-talolta.
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VUOSIKOKOUKSEN OHJELMA 

Torstai 11.10

18.00-23.00  Kuljetus bussilla hotelleilta Hangaslahden saunalle
  – savu- ja sähkösauna,  illallinen

Perjantai 12.10

08.00-8.30 Ilmoittautuminen Tampere-talolla

08.45  Kuljetus busseilla Tampere-talolta Metso Minerals (Tampere) Oy:n tehtaille 
11.00   paluu Tampere-talolle

11.00-12.00 Ilmoittautuminen jatkuu / buffet-lounas

12.00-13.30  SVY:n 60. vuosikokous

13.30-14.00 Iltapäiväkahvi

14.00-15.00 Esitelmätilaisuus
  – Vattenfall Oy:n kehitysjohtaja Hannu Kostiainen

12.00-15.00 Rinnakkaisohjelma
  – Tehdassaari (mm. tehdassalikävely, Pub Panimo, Nanson tehtaanmyymälä)
  – Lounas Koskiwerstaalla
  – Museokeskus Vapriikki (Kiina-näyttely)

17.30-17.45  Kuljetus hotelleilta busseilla Raatihuoneelle
  – kaupungin vastaanotto

19.00  Kuljetus busseilla Raatihuoneelta Tampere-talolle

19.30  Iltajuhla
  – juhlaillallinen
  – tanssia ja muuta ohjelmaa mm. juontajana Janne Porkka

n. 01.00  Tilaisuus päättyy
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SVYn 60. JUHLAVUOSIKOKOUS TAMPEREELLA 12.10.2007 

 ILMOITTAUTUMISLOMAKE 

Osanottaja: ____________________________ Yritys: _________________________________________ 

Jäsenkoodi osoitetarrasta   Seuralaisen nimi: ________________________________ 

______________________________________ Jäsen (   )   Veteraani (   )  Opiskelijajäsen (   ) 

MAJOITUS, Scandic City Tampere (   ) Holiday Inn (  )  Valitse hotelli 

Valitse yö(t) yö 11.10. yö 12.10. €/vrk/hlö yht. €
1-hengen huone (    ) hlöä (    ) hlöä 95 € / vrk / hlö (    ) vrk €
2-hengen huone (    ) hlöä (    ) hlöä 55 € / vrk / hlö (    ) vrk €
1 hh veteraani/opiskelija (    ) hlöä (    ) hlöä 90 € / vrk / hlö (    ) vrk €
2 hh veteraani/opiskelija (    ) hlöä (    ) hlöä 50 € / vrk / hlö (    ) vrk €

YHTEENSÄ €

SAUNA JA ILLALLINEN, Hangaslahden sauna

11.10. klo 18-23  Savu- ja sähkösauna  
Illallinen

55 € (   ) kpl yht.                          €

VUOSIKOKOUS JA ILLALLINEN, Tampere-talo,  
KAUPUNGIN VASTAANOTTO, Raatihuone

12.10. klo 12:00-15:00 

12.10. klo 12:00-15:00 

Kokous-ja esitelmäpaketti 

Rinnakkaisohjelma 

Paketit sis. buffet-lounaan 
ja iltapäiväkahvin 

55 € (   ) kpl 

55 € (   ) kpl 

yht.                          €

yht.                          €

12.10. klo 17.45 Kaupungin vastaanotto 0 € (   ) kpl 
12.10. klo 19:30 Juhlaillallinen, alko 95 € (   ) kpl yht.                          €
12.10. klo 19:30 Juhlaillallinen, vesi 65 € (   ) kpl yht.                          €

YHTEENSÄ €

TEHDASVIERAILUT

Metso Minerals (Tampere) Oy  (Murskaintehdas, Mobilelaitetuotanto, Teräsvalimo)  
12.10. klo 09:00-11:00 (    ) hlöä

ESITELMÄTILAISUUS 12.10. klo 13:00-15:00  

SEURALAISOHJELMA 12.10. klo 12:00-15:00 Nokian Tehdassaari, Koskiwerstas, Vapriikki    

ERIKOISTOIVOMUKSET (huonetoveri, ruokarajoitukset ym.)

Päiväys _________________ Allekirjoitus ___________________Yht. ________€ 

Palautathan tämän lomakkeen 06.07.2007 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rauno.sippel@svy.info tai 
vaihtoehtoisesti faxilla numeroon 03-7669736/Rauno Sippel.  
Kaikki maksut on suoritettava SVY:n tilille Nordea 101230-73211 viimeistään maanantaina 14.09.2007 
mennessä. Maksuviite on 603300 ja kirjoita maksulappuun osallistujan tai osallistujien nimet. Varauksesi on 
voimassa, kun sekä maksu että ilmoittautuminen ovat saapuneet määräaikaan mennessä. Lisätietoja antavat 
Rauno Sippel SVY, puhelinnumerosta 040 7601520 tai Jani Isokääntä Metso Lokomo Steels Oy, 
puhelinnumerosta 040 8348088.  

Huomaathan, että torstain saunailtaan ehtii mukaan vain 55 ensimmäisenä ilmoittautunutta. 
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ANTON hiiletysgrafi itti
 11 A23

CAPITAL induktiouunien vuoraus- ja
 04 C27 senkkamassat

COGEBI induktiouunien eristemikaniitti
 04 C09

DURRANS hiiletysgrafi itti ja petrolikoksi
 03 A26

SKW GJS.n ja GJL:n käsittely- 
 03 B26 ja  ymppäysaineet
  GJS:n käsittely- ja    
   ymppäyslangat

MAGNA INDUSTRIALS 
 04 E47 sulatus- ja valu-upokkaat

INDUCTOTHERM
 04 H42 induktiosulatusuunit

FOUNDRY SERVICE  
 04 F45 valu- ja käsittelysangot

ACHESON irrotus- ja voiteluaineet
 11 D39

HEXION ALPHASET ja
 03 D47 BETASET -sideaineet

DURRANS peitosteet, peitoste-
 03 A26 sekoittimet ja    
   valutuslaitteistot

FES  korkeaeksotermiset syöttö-
 03 B38 kuvut

IKO  / S&B INDUSTRIAL MINERALS
 03 B44 bentoniitit ja hiililisäaineet
  konansidonta-aine

KARL SCHMIDT keernapallit
 10 H31

KBO keerna- ja muottiliimat,   
 03 C22 öljyhiekka, tiivistenuorat ja   
  punotut kaasunpoistoputket

DISA   hiekkalaboratoriolaitteet
 15 G24

EIRICH tuorehiekan sekoittimet
 17 A03

FAT  kaavauslaitteet,
 15 A23 hiekansekoittimet,
  hiekanelvytyslaitteet ja 
  hiekan pneumaattiset   
   siirtolaitteet

OMEGA hiekansekoittimet
 15 J36 hiekan elvytyslaitteet
  keernatykit

METABRASIVE / Wheelabrator Allevard 
 16 E36 teräshiekat ja lankakatkot
 
CLANSMANN käsittelymanipulaattorit
 15 G21 syöttöjen poistotykit
 
DISA   sinkopuhdistuskoneet
 15 G24

SCHENCK tyhjennystäryrännit ym.
 16 H03 

KRAUSS ilmanpoistonippelit
 03 A38 ohjausnastat

ZIMMERMANN mallityöstökoneet
 03 E33

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

Yhteystietomme GIFA 2007 aikana:
Calle Nybergh +358 400 500 197
Ole Krogell +358 400 500 198
Marko Telenius +358 40 766 6524

Arvoisa GIFA 2007 messukävijä.
Tässä messuille osallistuvien toimitta-
jiemme halli- ja osastonumerot. 

OY LUX AB goes GIFA 2007
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SVY kohti 60-vuotisjuhlaa

Paavo Tennilä

Kilpailun tuomaristoon Konepajamies-lehti oli kutsunut 
seuraavat: Dipl.ins. Paavo Tennilä, Lokomon terästehdas, 
prof. Matti Kleimola, TKK, dipl. ins. Matti Rantala, Valmet 
Oy, Linnavuoren tehdas, prof. Jouko Vuorinen TKK sekä 
sihteeriksi ins. Tapani Luojus, Konepajamies. 

Hyvä valu -kilpailujen ensimmäisen kilpai-
lukierroksen tulokset julistettiin Valimoiden toimialaryhmän 
järjestämässä Valun käytön seminaarissa ja Konepajamiehen 
numerossa 11/1984.

I palkinto. Styrox-valutekniikka työstökoneiden valmistuk-
sessa, kuva 1. Työryhmä: tekn. Toivo Hämäläinen, ins. Kai 
Riekkola, ja ins. Riku Rantala, Valmet Oy, Linnavuoren 
tehdas. Ins. Riku Rintala kertoi Konepajamies-lehden nu-
merossa 5/1985, että erikoistyöstökoneiden runkojen en-
simmäisellä palkinnolla palkittujen polystyreenimallien 
hinnat olivat vain noin neljännes puumallien hinnoista ja 
niiden toimitusajat olivat ratkaisevasti lyhyempiä.

II palkinto. Kuorimarumpujen hammaskehien valmistus 
3-hampaisista Kymenite-segmenteistä. Ins. Martti Kurki-
nen.

III palkinto. Adusoidusta valuraudasta valmistetut turpeen 
jyrsinterä ja teränpidin. Työryhmä: tekn. Jorma Manninen 
ja mallimestari Jarl Kullström Asko Oy Pietarsaari sekä 
suunnittelupäällikkö Reino Meriläinen, Suokone Oy.

Hyvä valu -kilpailut
Hyvä valu-kilpailujen syntysanat kirjoitti päätoimittaja Jussi Collin Konepaja-
mies-lehden numeroon 4/1984: ”Seuraavassa numerossa meillä on tarkoitus 
julistaa Hyvä valu -kilpailu. Sen tavoitteena on kerätä esimerkkejä hyvistä valu-
ratkaisuista, joille saattaa olla ominaista esimerkiksi se, että valaminen valmis-
tusvaihtoehtona on ratkaissut ongelmia muita menetelmiä paremmin tai valittu 
valumateriaali on tuonut säästöjä muihin materiaaleihin verrattuna tai valimon 
ja konepajan yhteistoiminta on johtanut molempien kilpailukyvyn paranemi-
seen. Hyvä valu -kilpailun ensimmäisen kierroksen kilpailukutsu julkaistiin 
Konepajamies-lehden numerossa 5/1984. Siinä kerrottiin kilpailun 
tarkoituksena olevan ”irrottaa suunnittelija ja konepajamies vakiintuneista 
rutiineista ja innostaa etsimään parempaa tuotteen tai tuotantomenetelmän 
vaihtoehtoa.”

Kuva 1. Ensimmäisessä Hyvä valu -kilpailussa palkituilla styrox-mal-
leilla valmistetut pystyluistiyksikkö (ylempi nuoli) sekä kiinnittimen runko 
(alempi nuoli) Valmet Oy:n valmistamassa erikoistyöstökoneessa.

Hyvä valu -kilpailun viidennen kilpailukierrok-
sen jälkeen ei uutta kilpailukierrosta ole saatu 
käyntiin. Ehkä työilmapiiri teollisuudessa on 
muuttunut liian kiireiseksi eikä keneltäkään ole 
liiennyt aikaa kilpailun paimentamiseen. Hyvä 
valu -kilpailun herättäminen uudelleen henkiin 
saattaisi olla hyvä ajatus. Olisikohan nyt SVYn 
vuoro olla Hyvä valu -kilpailun unilukkarina?  



15VALIMOVIESTI 2 • 2007

Hyvä valu -kilpailujen toisen kilpailukierroksen 
tulokset julistettiin Konepajamies-lehden numerossa 
5/1988.

I palkinto. Syvänmeren sukellusaluksen miehistöpallo, 
kuva 2. Työryhmä: dipl.ins. Tapio Saari ja dipl.ins. Reijo 
Katila, Rauma-Repola Oy, Lokomon terästehdas sekä dipl.
ins. Sauli Ruohonen, Rauma-Repola Oceanics Oy.
Valimoviestin numerossa 1/2006 oli artikkeli 19 vuotta 
sitten palkittujen miehistöpallojen valmistuksesta.

II palkinto. Köydenkiinnitin ja piirikorttilevyn pidin. Työ-
ryhmä: tekn. Kyösti Koskinen ja 
tekn. Markku Kotiranta, Nokia Oy Mekatroniikka, Salon 
tarkkuusvalut sekä Ari Kiviniitty Kone Oy.       

III palkinto. Mobira Cityman käsimatkapuhelimen runko. 
Työryhmä: valimon päällikkö Pekka Mertanen ja muotti-
suunnittelija Matti Nylander, Oy Wärtsilä Ab, Joensuun 
tehdas sekä rakennesuunnittelija Antero Väyrynen, Nokia 
Oy, Mobira.

Hyvä valu -kilpailujen kolmannen kilpailu-
kierroksen tulokset julistettiin Konepajamies-lehden nume-
rossa 5/1991.

I palkinto. Painevalettu taajuusmuuttajan runko, kuva 3. 
Yhteistyökumppanit: ABB Strömberg Drives Oy ja Laihian 
Metalli Oy.
Ensimmäisen palkinnon saanut taajuusmuuttajan runko oli 
aikaisemmin koottu profiileista sekä kahdesta valetusta 
päätykappaleesta. Painevaletulla yhtenäisratkaisulla saavu-
tettiin merkittävä kustannussäästö.

II palkinto. Painevalettu vahvistinkotelon runko. Yhteistyö-
kumppanit Teleste Antenni Oy ja Novacast Oy.

Jaettu III palkinto. Tyhjöteräksestä valettu Francisturbiinin 
siipi. Yhteistyökumppanit: MIL Tracy Kanadasta sekä Lo-
komo Oy Lokomo Steels.

Jaettu III palkinto. Kymenitestä valettu kiskokaluston pyö-
rä. Yhteistyökumppanit: Valtionrautatiet ja JOT Yhtiöt.

Kuva 3. Kolmannen Hyvä valu -kilpailun I palkinnon saanut painevalettu 
taajuusmuuttajan runko.

Kuva 2. Toisessa Hyvä valu -kilpailussa palkittua syvänmeren tutki-
musaluksen miehistöpalloa lasketaan koeponnistukseen.
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Hyvä valu -kilpailun neljännen kilpailukierrok-
sen tulokset julistettiin Konepajamies-lehden numerossa 
5/1994.

I palkinto. Magnesiumista valettu käsipuhelimen runko, 
kuva 4. Yhteistyökumppanit: Nokia Mobile Phones, tuote-
suunnittelu, Jyskän Metalli Oy, valu sekä Toolman Oy, 
työkalun valmistus.
Konepajamies-lehdessä kerrottiin ensimmäisen palkinnon 
saaneista yrityksistä, että yhteistyö matkapuhelimien paine-
valuosien suunnittelussa ja valmistuksessa oli jatkunut jo 
pitkään, mutta magnesiumiin siirtyminen merkitsi uutta 
aluevaltausta. Rakenteet olivat keventyneet, koska magne-
siumseokset ovat lähes 40 prosenttia kevyempiä kuin alu-
miiniseokset. 

II palkinto. Fibox Euronorm II alumiinikotelosarja. Yhteis-
työkumppanit: Fibox Oy, tuotesuunnittelu, MM Group, 
valu, Tekninen toimisto Karhinen, muottisuunnittelu sekä 
Työkaluhuolto K. Simonen Ky, työkalun valmistus.

III palkinto. Metallisten piensarjojen pikavalmistus. Yhteis-
työkumppanit: Novacast Oy ja TKK Valimotekniikan labo-
ratorio.

Hyvä valu -kilpailun viidennen kilpailukierrok-
sen tulokset julistettiin Metallitekniikka-lehden numerossa 
3/1997. Konepajamies-lehti oli sitten edellisen kilpailukier-
roksen muuttanut nimensä Metallitekniikaksi.

I palkinto. Alumiinikomposiitista valettu savukaasupuhal-
timen siipi, kuva 5. Yhteistyökumppanit: Erikoisvalu H. 
Laakso Oy, IVO Tuotantopalvelut Oy ja VTT Valmistustek-
niikka.
Ensimmäisen palkinnon saaneesta savukaasupuhaltimen 
siivestä kerrottiin Metallitekniikka-lehden numerossa 
4/1997, että savukaasun sisältämät partikkelit aiheuttavat 
eroosiota. Palkitun osan kulumiskestävyys oli saatu ainakin 
kaksinkertaiseksi tavanomaisiin rakenteisiin verrattuna 
valmistamalla siipi piikarbidipartikkeleilla lujitetusta alu-
miinikomposiitista ja liitosvalamalla siiven etureunaan 
erikoisteräsosa.        

II palkinto. Alumiiniseoksesta valettu dieselmoottorin voi-
teluöljymoduuli. Yhteistyökumppanit: Wärtsilä Diesel Oy 
ja Lopen Metallivalimo Oy.

Jaettu III palkinto. Alumiiniseoksesta valettu kiillotuskoneen 
vaihtoleuka. Yhteistyökumppanit: Hackman Designor ja 
Raussi Cast Oy.

Jaettu III palkinto. Pikavalmistustekniikalla toteutettu moot-
torisahan sylinterin painevalu. Yhteistyökumppanit: Elect-
rolux Rapid Development ja Huskvarna AB.

Kuva 4. Neljännen Hyvä valu -kilpailun I palkinnon voitti magnesium-
seoksesta valettu matkapuhelimen runko.

Kuva 5. Viidennen Hyvä valu -kilpailun I palkinnon saanut piikarbidilu-
jitetusta alumiinikomposiitista valettu savukaasupuhaltimen siipi.
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Valimoalan 
Golfopen 2007
Kaikille valimoalalla toimiville ja heille tarvikkeita toimittaville ,
 valimon asiakkaille ja valimoalan läheiseksi tunteville .
 
RUUKKIGOLF KENTÄLLÄ
 
Aika :                       Tiistai  5.6.2007  Alkaen klo 14.00

Kilpailu :                  Lyöntipeli  3/4 tasoituksilla
                                Väylien max.tulos =  
 5 + väylän par

Kilpailumaksu :       30 Eur + palkinto  ( jokainen tuo )
                                Sis. kärryvuokran
 
Palkinnot :               Voittajille kiertopalkinto + palkintopöydän anti
                                Kaikille palkintopöydän anti
 
Ilmoittautuminen :     Suoraan Ruukkigolfi in  4.6.2007 mennessä
                                  Puh. 019-2454485
 
Lisätietoja :               Ossi Levander  0400-625348
                                  Krister Lundqvist  019-2785878
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WEBACEM OY

   TOIMITTAA
        VALIMOILLE 

ASK CHEMICALS RYHMÄN AINEITA JA TARVIKKEITA 

         TOIMINNAN PAINOPISTEALUEITA OVAT LISÄKSI PÄÄMIESTEMME KONEET,  
         AINEET JA TARVIKKEET (Morgan Molten Solutions, FMS, Cesana, Luengen, jne.) 

GIFA 07; Tervetuloa vierailemaan osastollamme hallissa 3, 3A34

                                                            YHTEYDENOTOT 
Puh. 03-3183269 

                                                             Fax. 03-3183289 

                                                             GMS 040-7070095/Kokko

                                             e-mail: webacem@co.inet.fi

info@ask-chemicals.de

info@kernfest-webac.se
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Poimintoja 
Giesserei-lehdestä 
36. jakso   

 Paavo Tennilä 

maailmalta

Saksan 
autoteollisuudella
menee lujaa 
Giesserei-lehden numerossa 1/2007 
kerrottiin, että marraskuussa 2006 re-
kisteröitiin Saksassa 326 000 uutta 
henkilöautoa. Lisäystä edellisestä 
kuukaudesta oli peräti 18 prosenttia. 
Koko vuonna 2006 kotimaan myynti 
kasvoi vajaalla kolmella prosentilla 
runsaaseen 3 miljoonaan henkilöau-
toon. Saksan autoteollisuuden liike-
vaihto nousi 7 prosenttia 254 miljardiin 
euroon. Saksassa valmistettujen hen-
kilöautojen lukumäärä nousi 5,4 mil-
joonaan. Myös henkilöautojen viennis-
sä saavutettiin uudet ennätykset.

Giesserei-lehden numerossa 4/2007 
kerrottiin, että hyötyajoneuvojen val-
mistus ja kauppa ovat olleet Saksassa 
kasvussa arvonlisäveron korotuksesta 
huolimatta. Tammi-helmikuussa 2007 
rekisteröitiin ≤6 tonnin hyötyajoneu-
voja 6 prosenttia enemmän kuin vuot-
ta aikaisemmin. Yli 6 tonnin hyötyajo-
neuvoissa kasvu oli 8 prosenttia. 

Hyötyajoneuvoja valmistettiin vuo-
den kahden ensimmäisen kuukauden 
aikana ≤6 tonnin luokassa 9 prosenttia 
enemmän ja >6 tonnin luokassa 19 
prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuotena.

Hyötyajoneuvojen vienti kasvoi 
samana aikana ≤6 tonnin luokassa 11 
prosenttia ja >6 tonnin luokassa 19 
prosenttia. Uusien vientitilausten luku-
määrät lisääntyivät vastaavasti 21 ja 41 
prosenttia. Vientitilauksia oli helmi-
kuun 2007 lopussa ≤6 tonnin luokassa 
57 000 kpl ja >6 tonnin luokassa 35 
000 kpl.         

Uusi alumiinisten 
moottorivalujen 
valmistusmenetelmä, 
NDCS
Giesserei-lehden numerossa 1/2007 
kerrottiin uudesta valumenetelmästä, 
jonka nimeksi on annettu nykymuodin 
mukaisesti kirjainyhdistelmä NDCS. 
Nimi on johdettu sanoista Nemag Dy-
namic Casting System. Nemag on 
maailman suurin riippumaton sylinte-
rinpäiden valmistaja. Sillä on kolme 
tutkimuskeskusta, jotka toimivat Mon-
terreyssä Meksikossa, Windsorissa 
Kanadassa ja Wernigerodissa Saksassa. 
Uusi menetelmä on kehitetty Wernige-
rodissa yhdessä Magdeburgin Yliopis-
ton kanssa.

Henkilöautojen moottoreiden sylin-
terikansista valmistetaan nykyisin noin 
95 prosenttia alumiiniseoksista ja noin 
5 prosenttia valuraudoista. Valmistus-
menetelmistä yleisin on staattinen 
kokillivalu. Haihtuvien mallien osuus 
valmistusmenetelmänä on 5 prosenttia, 
samoin sekä pienpainekokillivalun 
että hiekkavalun. Muiden menetelmien 
osuus on alle 1 prosentti.

Henkilöautojen dieselmoottoreiden 
litratehojen ja sytytyspaineiden jatkuva 
nousu käy ilmi kuvasta 1. On odotet-
tavissa, että 75 kW/l litratehot ja 220 
baarin sytytyspaineet eivät ole tulevai-
suudessa pois suljettuja. 

Moottoritekniikan kehitys vaatii yhä 
parempia valutekniikoita. NDCS-me-
netelmä on ilmeisesti lähiaikoina siir-
tymässä kokeilusta tuotantovaiheeseen. 
Kuva 2 esittää NDCS-menetelmän 
periaatetta. Giesserei-lehden artikke-
lissa siitä annetaan hyvin vähän tietoja. 
Kerrotaan vain, että täyttökauha seuraa 

laitteen kallistusliikettä siten, että 
muotin täyttymisnopeutta voidaan 
hyvin säätää tuotteen parhaiden me-
kaanisten ominaisuuksien saavuttami-
seksi. NDCS-menetelmä on patentoitu. 

Sähkösuodattimien 
erotuskyky paranee
Giesserei-lehden numerossa 1/2007 
kerrottiin, että uuden tyyppiset ionisoi-
vat elementit parantavat sähkösuodat-
timien erotuskykyä. Nykyisin aeroso-
lien, kuten öljysumujen, emulsioiden 
ja savujen puhdistukseen käytetään 
metalliteollisuudessa yleisesti sähkö-
suodattimia. Niiden tärkeitä rakenneo-
sia ovat ionisoivat elementit. Nämä 
elementit luovuttavat elektroneja, jotka 
varaavat epäpuhtaushiukkaset sähköi-
sesti. Varatut hiukkaset kiinnittyvät 
sitten kohtioihin, joiden sähköinen 
varaus on vastakkainen. Kuta enemmän 
elektroneja erkautuu sitä parempi on 
sähkösuodattimen erotuskyky. Elekt-
ronien luovuttajina käytetään nykyisin 
pääasiassa yksinkertaisia lankoja tai ns. 
sahanhammas-ionisaattoreita. Yritys, 
jonka nimi on ILT, Industrie-Luft-
technik GmbH, on kehittänyt uuden 
tyyppisiä ionisoivia elementtejä, joilla 
on selvästi parempi erotuskyky ja me-
kaaninen kestävyys kuin nykyisillä 
laitteilla. Verrattuna sahanhammasele-
mentteihin ILT:n kehittämillä DODRA-
elementeillä saavutetaan 25,8 % pa-
rempi erotuskyky. Ionisoiviin lankoihin 
verrattuna parannus on 13,2 %. Uuden 
tyyppiset elementit voidaan vaihtaa 
myös nykyisiin sähkösuodattimiin. 
Lisätietoja on saatavissa soitteesta 
www.ilt.info. 
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Künkel-Wagner 
Prozesstechnologie 
täyttää 100 vuotta 

Giesserei-lehden 1/2007 kannessa oli 
kokosivun ilmoitus, jossa kerrottiin, 
että mm. kaavauslaitoksia ja hiekan-
valmistamoteknologiaa valmistava 
yritys täyttää tänä vuonna 100 vuotta. 
Lehdessä ei kuitenkaan kerrottu muu-
ta yrityksen historiasta. Satavuotiaan 
yrityksen laajempaa esittelyä odotel-
taessa sallittaneen, että näiden poimin-
tojen kirjoittaja kertoo erään muiston 
tästä yrityksestä. 

Lokomon teräsvalimo hankki 1960-
luvun alussa Künkel-Wagnerilta kaksi 
suurehkoa täristys-puristus kaavaus-
konetta. Neuvotteluja niiden hankki-
misesta käytiin valmistajatehtailla 
Alfeldissa lähellä Hannoveria. Neuvot-
telujen päätteeksi myyntipäällikkö 

Winkelmann kysyi voisiko olla mah-
dollista, että yhtiön toisen perustajan 
leski, vanha rouva Künkel tulisi samal-
la kyydillä, kun tämän kirjoittaja saa-
tettaisiin Hannoveriin. Vastaus oli tie-
tenkin myönteinen.  

Rouva Künkel – varsin iäkäs ja ar-
vokas rouva – kertoi autossa, että hän 
oli aikonut pyytää tehtaan autonkuljet-
tajaa viemään hänet Hannoveriin vasta 
parin tunnin kuluttua, mutta kun hän 
kuuli, että tehtaan auto olisi menossa 
Hannoveriin jo aikaisemmin, hän päät-
ti lähteä heti mukaan. Hän kertoi jou-
tuvansa odottamaan lastenlastaan, joka 
saapuisi junalla vasta kahden ja puolen 
tunnin kuluttua. Rouva kertoi, että hän 
katselisi odotellessaan mielellään näy-
teikkunoita. Tietenkään hän ei ostaisi 
mitään, mutta näyteikkunat olivat hänen 
mielestään niin kauniita. 

Kuultuaan, että toinen kyydittävä oli 
Suomesta, rouva Künkel ilahtui silmin 
nähden. Hän kertoi käyneensä Suomes-

sa miehensä kanssa 1900-luvun alku-
puolella ja vierailleensa mm. Kulosaa-
ren kasinolla. Vanha rouva sanoi muis-
tavansa vielä joitakin sanoja suomeksi. 
Allekirjoittanut piti suurenmoisena 
siitä, että vanha rouva Künkel muisti 
monien vuosikymmenien jälkeen vielä 
joitakin suomenkielen sanoja ja kysyi, 
mitä nämä sanat olivat. Vanha rouva 
Künkel kertasi ne: ”Min skål, din skål 
och alla vackra fl ickors skål.”    

Saksa on 
maailman johtava
tuulienergiamaa 

Giesserei-lehden numerossa 2/2007 
kerrottiin, että vuonna 2006 Saksassa 
otettiin käyttöön1208 uutta tuulivoi-
malaa, joiden yhteinen teho oli 2 233 
MW. Tuulivoimaloiden kokonaisteho 

1.  Dieselmoottoreiden 

litratehojen kehitys.

2.  NDCS-menetelmän 

toimintakaavio.
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kasvoi Saksassa vuoden aikana 23,5 
prosenttia. Tuulivoimaa on Saksassa 
nyt käytössä yli 20 000 MW. Koko 
maailmassa otettiin viime vuonna 
käyttöön uutta tuulivoimaa noin 15 000 
MW kasvun ollessa noin 30 prosent-
tia. 

Tietokonetomografi a 
valimossa
Giesserei-lehden numerossa 2/2007 
kerrottiin otsikkoaiheesta mm. seuraa-
vaa: 
Valujen sisäosien mittauksissa ja tar-
kastuksissa ei ole aina voitu käyttää 
rikkomatonta tekniikkaa, vaan on ollut 
pakko turvautua paloitteluun. Nykyisin 
pulman ratkaisuksi tarjoutuu tietoko-
netomografi a, CT = Computer Tomo-
graphy. 

Vuonna 1971 otettiin ihmisestä 
ensi kertaa CT- eli tietokonetomogra-
fi akuva. Vuonna 1979 Godfrey Hounds-
fi eld ja Allan M. Cormack saivat CT-
teknologian kehittämisestä Nobel-pal-
kinnon. Teollisuudessa CT-tekniikan 
käyttö alkoi 1990-luvulla.

Volkswagenin hyötyajoneuvojen 
valimossa Hannoverissa on ollut syk-
systä 2003 lähtien käytössä CT-laite, 
jonka tyyppi on Actis 600/450, kuva 3. 
Sen on toimittanut BIR Inc USA:sta. 
Laitetta käytetään pääasiassa sylinteri-
kansien tuotannossa aloituskappaleiden 
ja hiekkakeernojen vika-analyysiin ja 
mittatarkastukseen. Röntgenputken 
jännite on 450 kV. Laitteen muut osat 
ovat kiertopöytä ja viivailmaisin.

Kuvassa 4 on laitteen toimintakaa-
vio. Sylinterimäisen mittausalueen 
halkaisija on 600 mm ja korkeus 1 100 
mm. Laitteella voidaan kuvata teräso-
sia 80 mm seinämänpaksuuteen saakka 
ja alumiiniosia 260 mm paksuuteen 
saakka. Laite muodostaa leikkauskuvia 
kohteesta 0,5-1 mm välein. Tietokone 
muodostaa näistä kohteen leikkausku-
vista 3 D-mallin. Yhden leikkauskuvan 
muodostamiseen tarvitaan 40–120 
sekuntia, jolloin 420x230x140 mm 
kokoisen sylinterinpään skannausaika 
on yhteensä noin 7 tuntia.

CT-kuvausta voidaan käyttää sisäis-
ten vikojen, kuten huokosten ja repeä-
mien toteamiseen sekä seinämänpak-
suuksien mittaamiseen. Jälkimmäises-
sä voidaan verrata todellisia mittoja 

haluttuihin mittoihin. Poikkeamat 
voidaan visualisoida kuvaruudulla 
värejä käyttämällä. CT-tekniikassa on 
vielä monia kehittämistarpeita. Näitä 
ovat mm. kalibroinnin automatisointi, 
standardisoitujen koekappaleiden ke-
hittäminen, skannausaikojen lyhentä-
minen tarkkuudesta tinkimättä sekä 
laitteiden hintojen alentuminen käytön 
laajentuessa.

Uudet vähäpäästöiset 
kylmähartsit ja kovet-
teet

Giesserei-lehden numerossa 4/2007 
kerrottiin otsikkoaiheesta mm. seuraa-

vaa: Itävallassa oli vuosina 2005-2006 
käynnissä projekti, jonka tarkoituksena 
oli kehittää vähäpäästöisiä kylmähart-
seja ja kovetteita. Projektiin osallistui-
vat Furtenbach GmbH, Grazin Tekni-
nen Yliopisto sekä Niederösterreich-
maakunta. Projektin tavoitteet olivat 
formaldehydin, fenolin ja typen poisto 
kylmähartseista sekä rikin poistaminen 
tai ainakin vähentäminen kovetteista. 
Projektissa syntyi rauta-, teräs- ja vä-
rimetallivalua varten neljä uuden 
tyyppistä furfuryylialkoholiin perustu-
vaa kylmähartsia, joiden koostumukset 
on esitetty taulukossa 1.

3.  CT-laite. Vasemmalta: tietokone, ohjauspöytä ja kuvauskammio.

4.  CT-laitteen toimintakaavio.
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Kuva 5 esittää taulukossa 1. mainituilla uusilla kylmä-
hartseilla saavutettuja taivutuslujuuksia eri kovettumisajoil-
la ja kuva 6 lujuuden kehittymistä ajan mukaan verrattuna 
tavanomaisiin kylmähartseihin. Uusilla hartseilla on selväs-
ti pitempi penkkiaika kuin tavanomaisilla, joissa kovettu-
minen alkaa voimakkaana heti sekoituksen jälkeen. 

Alumiinivalussa käytettäviltä sideaineilta vaaditaan hyvää 
hajoavuutta noin 500 oC lämpötilassa. Tämän saavuttami-
seksi kehitettiin myös uuden tyyppisiä kylmähartseja, joihin 
lisättiin joko luonnonhartseja tai modifi oituja melamiini-
hartseja. Taulukko 2 esittää näiden alumiinivaluun soveltu-
vien uusien kylmähartsien koostumuksia. 

Modifi oituja melamiinihartseja sisältävien kylmähartsien 
formaldehydipitoisuus on 0,08–0,1 % ja typpipitoisuus 
2,0–3,0 %. Kuva 7 esittää luonnonhartseja sisältävillä kyl-
mähartseilla ja kuva 8 melamiinihartseja sisältävillä kylmä-
hartseilla saavutettavia taivutuslujuuksia. Projektissa kehi-
tettiin myös viisi uuden tyyppistä kovetetta uusia kylmä-
hartseja varten. Taulukko 3 esittää viiden uuden kovetteen 
koostumuksia. 

Taulukko 1.  
Uudet kylmähartsit rauta-, teräs- ja värimetallivalua varten

Hartsi                       Furtolit 98   Furtolit 95   Furtolit 88   Furtolit 85

FA-pitoisuus %            97,8            94,8            87,8            84,7

Lisätty polymeeri %       2,0              5,0              2,0              5,0

Vesipitoisuus %             0,0              0,0            10,0            10,0

Kostutusaine %             0,2              0,2              0,2               0,2

Artikkelissa ei kerrottu lisätyn polymeerin 
eikä kostutusaineen koostumusta.

5.  Uusien kylmähartsien taivutuslujuudet 0,75 h, 1 h, 2 h, 4 h ja 24 h kuluttua verrattuna tavanomaisen kylmähartsin lujuuksiin. 

Lyhyin pylväs viimemainitussa osoittaa 0,5 h arvoa. 

Taulukko 2.  
Uudet kylmähartsit alumiinivalua varten

Hartsi                    Furtolit 83   Furtolit 80   Furtolit 78  Furtolit  75

FA-pitoisuus %             82,8           79,8            79,8          74,8

Lisätty polymeeri %        2,0             5,0              

Luonnonhartsi %          10,0           10,0

Melamiinihartsi %                                             10,0           15,0

Vesipitoisuus %              5,0             5,0           10,0           10,0

Kostutusaine %              0,2             0,2              0,2            0,2          

Taulukko 3.  
Uudet kovetteet Furtolit-kylmähartseja varten

Kovete                             NB-1        NB-2        NB-3        NB-4     NB-5

Kovete PL 30 % *)           50,0         50,0         50,0         

Kovete RS 20 % **)                                                         50,0
  
Kovete RS 30 % ***)                                                                      50,0

Alifaattinen happo 1   %   14,5                         22,0         22,0       22,0

Alifaattinen happo 2   %   28,0       28,0      28,0       28,0

Alifaattinen happo 3   %                  23,0

Rikitön anorg. happo  %                  19,5 

Vesipitoisuus %                 7,5           7,5

*) PL 30 sisältää 65 % paratolueenisulfonihappoa, 
1,0 % H2SO4 / rikkipitoisuus 12 %.
**) RS 20 sisältää 70 % bentsolihappoa, 
2,0 % H2SO4 / rikkipitoisuus 15 %
***) RS 30 sisältää 72 % bentsolisulfonihappoa + tolueeni-
sulfonihappoa, 2,0 % H2SO4 / rikkipitoisuus 16 %.  
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Kuva 9 esittää uusilla kovetteilla 
saavutettavia taivutuslujuuksia verrat-
tuna standardikovetteella saavutettaviin 
lujuuksiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että 
uusilla kylmähartseilla ja kovetteilla 
saavutetaan useita hyviä ominaisuuk-
sia:
– suuri lujuus, 
– hyvä termostabiilisuus rauta-, teräs-  
 ja värimetallivalussa, 
– tarvittaessa hyvä hajoavuus alumii- 
 nivalussa, 
– pitkä penkkiaika,
– typettömyys rauta- ja teräsvalussa,
– ei fenolia eikä formaldehydiä,
– rikkipitoisuus kovetteissa vain 
 puolet tavanomaisesta,
– vähemmän hajuhaittoja ja
 kaasunkehitystä valussa.

Uusi analysointilaite 
alumiinisulatoille
Giesserei-lehden numerossa 3/2007 
kerrottiin uudesta LIPS-spektorimet-
ristä. Nimilyhenne viittaa sanoihin 
laser, ionisointi, plasma ja spektromet-
ri. Laite on tarkoitettu alumiiniseosten 
kemiallisen koostumuksen määrittämi-
seen suoraan sulasta ilman näytteenot-
toa ja näytteiden käsittelyä, joita tarvi-
taan tavanomaista kipinä-emissio-
spektrometriä käytettäessä.   

Kuva 10 esittää LIPSin toimintape-
riaatetta. Toiminta perustuu laseriin, 
joka antaa lyhyitä, voimakkaita valoim-
pulsseja. Nämä impulssit ”höyrystävät” 
joitakin mikrogrammoja metallisulasta 
muodostaen plasmaa. Tämä plasma 
lähettää säteilyä tietyillä jaksoluvuilla, 
jotka sisältävät metallisulan ”sormen-
jäljet”. Alumiiniseoksesta voidaan 
määrittää pii, magnesium, kupari, rau-
ta jne. Spektrometri ilmoittaa analyy-
situlokset joka hetki ajantasaisina.

Uuden järjestelmän suurin etu on 
juuri ajantasaisuus. Sulatossa ei kos-
kaan tarvitse odotella analyysituloksia, 
joten tuotanto kasvaa. Laboratoriohen-
kilöstöä ei tarvita kolmivuorotyössä. 
Kemiallisen koostumuksen korjauksia 
voidaan tehdä koko ajan ja lopputuot-
teen laatu kohoaa. Hylkäykset analyy-
sivirheiden vuoksi häviävät lähes täy-
sin. Tavanomaisen spektrometrivalvon-
nan vaatimien näytteiden lukumäärä 
voidaan rajoittaa vain toimitusehtojen 
vaatimiin kappaleanalyyseihin. Labo-

6.  Tavanomaisen kylmähartsin lujuus kasvaa tasaisesti. Uusien kylmähartsien lujuus 
nousee nopeasti pitkän penkkiajan jälkeen.

7.  Luonnonhartseja sisältävien uusien kylmähartsien taivutuslujuudet 1 h, 2 h, 4 h ja 24 h  
kuluttua verrattuna tavanomaisen kylmähartsin lujuuksiin. Lyhyimmät pylväät viimemainitussa 
osoittavat 0,5 ja 0,75 h arvoja.

8.  Melamiinihartseja sisältävien uusien kylmähartsien taivutuslujuudet 1 h, 2 h., 4 h 
ja 24 h kuluttua verrattuna tavanomaisen kylmähartsin lujuuksiin. Lyhyimmät pylväät  
viimemainitussa osoittavat 0,5 h ja 0,75 h arvoja.
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9.  Furtolit 85:n taivutuslujuuksia uusilla kovetteilla 1 h, 2 h, 4 h ja 24 h kuluttua verrattuna  tavanomaiseen kovetteeseen. Lyhyimmät 
pylväät viimemainitussa osoittavat 0,5 h ja  0,75 h arvoja.

10. LIPS-spektrometrin 

toimintaperiaale.  

ratorion työ- ja henkilöstökulut piene-
nevät. Giesserei-lehden artikkelissa 
esitettiin monia kustannusten säästö-
esimerkkiä.

Uuden järjestelmän varjopuolena on 
korkeahko hankintahinta, noin 150 000 
euroa. Uusi järjestelmä ei kuitenkaan 
kokonaan korvaa tavanomaista näyt-
teisiin perustuvaa analysointia.

Euroopan suurin 
riippurata-
puhdistuskone

Giesserei-lehden numerossa 2/2007 
kerrottiin, että Rösler Oberflächen-
technik GmbH on toimittanut raskaisiin 
rautavaluihin erikoistuneelle Eisengies-
serei Torglow GmbH:lle Euroopan 
suurimman riippuratapuhdistuskoneen, 
kuva 11. Laitteella voidaan sinkopuh-
distaa valuja, joiden suurin pituus on 8 
m ja massa 100 t. Riippuradan koko-
naispituus on lastaus- ja purkualueineen 

42 m. Itse puhdistuskammion pituus 
on 18 m. Sinkopyörien lukumäärä on 
10. Kammio on rakennettu 8 mm pak-
suisesta mangaaniteräslevystä, johon 
on ripustettu niin ikään mangaaniteräk-
sestä valmistetut 12 mm paksuiset 
kulutusosat. Laitteen melutaso on alle 
80 dB.

Heinrich Wagner Sinto 
esittelee uutuuksia 
GIFAssa

Kaavausjärjestelmien toimittajana 
tunnetuksi tullut Heinrich Wagner 
Sinto esittelee 

Giesserei-lehden 2/2007 mukaan 
tulevassa GIFAssa mm. täysin auto-
maattisen valukoneen, joka voidaan 
liittää nykyisiin kaavauslinjoihin. Tark-
ka sulan annostelu takaa tasaisen valu-
tuloksen.

Heinrich Wagner Sinto esittelee 
myös kaavauslinjojen valvontaan uu-

11. Maailman suurin riippuratasinkopuhdis-
tuskone, jossa voidaan käsitellä jopa 100 t 
massaisia valukappaleita.
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den tietokoneohjelman C.A.S. 2010 
(C.A.S. = Cycle Time Analysis System). 
Ohjelma tuottaa graafi sia ja taulukko-
muotoisia animaatioita, joiden avulla 
kaavauslinjojen toiminta voidaan opti-
moida parhaalla mahdollisella tavalla.

Heinrich Wagner Sinton osastolla 
tulevassa GIFAssa nähdään myös uusi 
kehyksetön, pystysuoralla jakopinnal-
la toimiva hws-kaavauskone tyyppiä 
FBO X.

Bühler AG lupaa 
yksinkertaisen 
ratkaisun 
monimutkaiseen 
pulmaan

Sveitsiläinen painevalukoneiden val-
mistaja esittelee Giesserei-lehden 
2/2007 mukaan tulevassa GIFAssa 
uuden painevalukoneiden temperoin-
tijärjestelmän, jonka nimi on Bühltemp. 
Tavanomaisissa temperointilaitteissa 
on yleensä käytetty öljyä, jota on jääh-
dytetty vesijäähdyttimissä. Bühltem-
pissä käytetään yksinomaan vettä, joten 
menetelmä on siisti eikä ympäristöon-
gelmia synny. Temperointiveden pää-
virta jaetaan uudessa laitteessa kolmes-
ta kuuteen jäähdytyspiiriin, joiden 
lämpötiloja ja virtauksia voidaan säätää 
erikseen. Näin voidaan painevalumuo-
tin lämpötila hallita eri kohdissa par-
haalla mahdollisella tavalla. Uuden 
laitteiston hinnan sanotaan olevan sa-
moilla alueilla kuin tavanomaisten 
temperointijärjestelmien. 

DISA esittelee GIFAssa 
uuden DISA MAC
-sinkopuhdistuslaitteen

Gieserei-lehden numerossa 3/2007 
kerrottiin, että DISA esittelee tulevas-
sa GIFAssa mm. uuden tyyppisen DISA 
MAC-sinkopuhdistuslaitteen. Tämä 
laite on suunniteltu erikoisesti alumii-
ni- ja magnesiumvalujen sinkopuhdis-
tusta varten. Laitteeseen kuulu varsi-
nainen sinkouskammio sekä moniak-
selinen teollisuusrobotti, kuva 12. 
Robotissa on kaksoistarttuin, jolla 
puhdistettavia valuja lastataan ja pure-
taan ja jonka avulla niistä tyhjennetään 

12. DISA-MAC-sinkopuhdistuskone. 13. Valukappaleen kiertoliikkeet DISA-MAC-
sinkopuhdistuskoneessa.

  

14. Manipulaattoriin kiinnitetty valukappale DISA-MAC-sinkopuhdistuskoneessa.

> sivu 27

15. Formsand-Management-
järjestelmän toimintakaavio.

puhdistusrakeet tarvittaessa myös 
sinkouskammion ulkopuolella. Laite 
on tarkoitettu enintään noin 15 kg 
kappaleita varten ja tuotantoteho voi 
nousta jopa 200 kappaleeseen tunnis-
sa. Yksi robotti voi tarvittaessa palvel-
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la kahta sinkouskammiota mahdolli-
simman suuren tuotannon mahdollista-
miseksi. 

Kuvasta 13 näkyy, miten käsiteltävä 
kappale pyörii yksilöllisen ohjelman 
mukaisesti yhden pyörähdysakselin 
ympäri ja tekee heiluriliikettä toisen 
pyörähdysakselin suhteen niin, että 
jokainen kohta kappaleesta tulee opti-
maalisesti singotuksi. Kuva 14 esittää 
havainnollisesti C-kirjaimen muotoisen 
tarttuimen heiluriliikettä sinkouskam-
miossa. Räjähdysvaaran vuoksi puh-
distusrakeiden puhdistusjärjestelmä on 
varustettu märkäerotuslaitteella nykyis-
ten kansainvälisten ja eurooppalaisten 
turvallisuusmääräysten mukaisesti.   

Hüttenes-Albertus 
esittelee GIFAssa 
typettömiä 
kylmähartseja
Giesserei-lehden numerossa 3/2007 
kerrottiin, että Hüttenes-Albertus (HA) 
esittelee tulevassa GIFAssa mm. typet-
tömiä kylmähartseja teräsvalua varten.

Tavanomaiset kylmähartsit sisältä-
vät furfuryylialkoholia, karbamidia 
sekä formaldehydiä. 

Typpeä tulee karbamidista. Hartsis-
sa, joka sisältää 75 % furfuryylialko-
holia, on noin 3 % typpeä. Typen pi-
toisuutta voidaan vähentää nostamalla 
furfuryylialkoholin osuus 90 prosent-
tiin ja ylikin. Typpipitoisuus laskee 
alueelle 0,6 -1 %. Korkeasta furfuryy-
lialkoholin pitoisuudesta aiheutuu 
kuitenkin eräitä haittoja: 
– Hartsien reaktiivisuus nousee voi-  
 makkaasti, minkä vuoksi kovettu-
 misen hallinta on vaikeaa etenkin  
 lämpimänä vuodenaikana.
– Hartseista tulee hyvin hauraita. 
 Lohkeamia voi esiintyä irrotus-
 vaiheessa.
Hüttenes-Albertuksen valmistamassa 
typettömässä kylmähartsissa TDE 20 
teräsvalua varten on furfuryylialkoho-
lin pitoisuus 70 %. Silti typpipitoisuus 
on 0 %. TDE 20:lla saavutetaan monta 
etua: 
– joustavuus irrotettaessa, 
– riittävä lujuus pienellä hartsi-
 määrällä,
– pieni kuumarepeämätaipumus,
– erittäin hyvä hiekan juoksevuus, 
– vähäiset päästöt kaavausvaiheessa.

Sand Control GmbH 
esittelee GIFAssa 
hiekanvalmistuksen 
automaattisen 
valvontajärjestelmän

Sand Control GmbH esittelee tulevas-
sa GIFAssa tuorehiekan valmistamojen 
automaattisen valvontajärjestelmän, 
Formsand Management System, kuva 
15. Keskusyksikkö valvoo ja ohjaa 
monia toimintoja. Näihin kuuluvat mm. 
hiekan tason valvonta siiloissa sekä 
hiekan virtausmäärien, lämpötilan ja 
kosteuden mittaus ja säätö eri kohteis-
sa. Järjestelmä sisältää myös Sand 
Process Controller laitteiston (SPC), 
joka mittaa hiekkaseosten tiivistettä-
vyyden, leikkaus- ja puristuslujuuden 
ja tilavuusmassan. Järjestelmää valvoo 
tietokoneohjelma, joka esittää ajanta-
saisen tilanteen taulukkojen ja kuvaa-
jien avulla.

Modernia 
keernahiekan 
valmistusta

Klein Anlagenbau AG esittelee tule-
vassa GIFAssa Statormix-keernahie-
kansekoittimen, kuva 16, annostelulait-
tein. Sekoittimen sekoitusmenetelmä 
on ainutlaatuinen ja energiaa säästävä. 
Sideaineen kulutus on pieni. Laite on 

myös itsepuhdistuva. Sekoitinkammi-
on osat on valmistettu kulumiskestä-
västä seoksesta. Statormix-sekoittimia 
on toimitettu jo yli 300 kpl.  

Maailman suurimmat 
valuntuottajat vuonna 
2005 

Giesserei-lehden numerossa 4/2007 
julkaistiin Modern Castings-lehden 
kokoamia tuotantolukuja täydennetty-
nä Euroopan valimoliiton CAEF:n 
tiedoilla. Valutuotannot tuhansina ton-
neina vuodelta 2005 olivat seuraavat. 
(Sulkeissa sijaluvut vuodelta 2004.)
1.    Kiinan 
       kansantasavalta   24 421  (1)
2.   USA                   12 897   (2)
3.   Venäjä                 7 620   (4)
4.   Japani                   6 647   (3)
5.   Intia                      6 111   (6)
6.   Saksa                   5 108   (5)
7.   Brasilia                 2 994   (7)
8.   Italia                    2 542   (9)
9.   Ranska                 2 343   (8) 
10. Korea                  1 899   (-)

Vuoden 2004 tilastossa Meksiko oli 
sijaluvulla 10.

16. Statormix 
keernahiekan 
sekoitin.

Poiminnot ovat GIESSEREI-lehdestä. 
© GIESSEREI-VERLAG GmbH, 
Düsseldorf, Saksa
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metallurgin palsta 6.

Markku Eljaala

Yleistä

Kun valurautoja korjataan tai liitetään sulahitsauksella, 
johtaa niiden suuri hiilipitoisuus martensiitin ja karbidien 
muodostumiseen sula- ja muodonmuutosvyöhykkeellä. 
Näille alueille muodostuva kovat ja hauraat faasit heiken-
tävät huomattavasti materiaalin mekaanisia ominaisuuksia 
ja koneistettavuutta. Kun tähän yhdistyy hitsauksessa ja sen 
jälkeen syntyvät suuret jännityksen on hitsissä tai muutos-
vyöhykkeellä tapahtuma halkeaminen tai säröily varsin 
tyypillistä Tämän takia valurautojen hitsausta on pidetty 
hankalana.

American Welding Society on tutkinut valurautojen hit-
saamista ja hitsattavuutta ja sitä kautta kehittänyt sekä testin 
raudan hitsattavuuden määrittämiseksi että käytännöt valu-
rautojen hitsaamiseen. Hitsattavuus testissä määritetään 
kulloisenkin rautalaadun tarvitsema esilämmityslämpötila, 
jonka yläpuolella raudassa ei enää esiinny säröilyä. Tutki-
muksessa selvisi, että raudoilla ei ollut havaittavissa mitään 
korrelaatiota tämän lämpötilan ja teräksillä käytetyn hiiliek-
vivalentin välillä. Tämän johdosta kehitettiin seuraava yh-
tälö. 

CECI = %C + 0,31%Si + 0,33%P + 0,45%S -
0,028(%Mn+%Mo+%Cr ) - 0,02%Ni – 0,01%Cu

Kuvasta 1 näkee, että yhtälön ja tarvittavan esilämmityksen 
välillä on selvä korrelaatio sekä suomu että pallografi itti-
raudoilla.  Lisäaineeton hitsausmenetelmä, jota yhtälön ja 
korrelaation määrittämisessä käytettiin, valittiin ainoastaan 
testin yksinkertaistamiseksi. Tämän johdosta yhtälöä tulisi 
käyttää vain hitsattavuuden arviointiin eikä tarkan esiläm-
mityslämpötilan määrittämiseen, koska esimerkiksi sitkeil-
lä lisäaineilla voidaan käyttää pienempää lämpötilaa kuin 
yhtälö antaisi. 

Hitsaaminen
Merkittävin parannus valurautojen kaarihitsauksessa tapah-
tui noin 40 vuotta sitten kuin kehitettiin nikkelipohjaiset 
lisäaineet. Lisäaineiden nikkelipitoisuus vaihtelee tavalli-
sesti välillä 40–99%.  Nikkelin käyttö lisäaineissa mahdol-
listaa sulavyöhykkeen, joka on kohtuullisen pehmeä ja 
koneistettava mutta silti mekaanisilta ominaisuuksiltaan 
(murtolujuus, sitkeys ja väsymislujuus) riittävän hyvä.  
Nikkelin etu on myös se, että siihen ei liukene hiiltä, vaan 
hiili erkaantuu nikkelissä omaksi hienojakoiseksi grafi itti-
faasikseen. 

Valuraudan hitsaus
Valuraudan käyttö hitsatuissa rakenteissa ei ole kovinkaan 
yleistä. Osasyynä tähän on se, että valurautoja pidetään 
yleisesti vaikeasti hitsattavina aineina. Vaikka huono hitsat-
tavuus pitääkin osittain paikkansa, se on kuitenkin etu-
päässä väärinkäsitys.

Kuva 1. CECI-yhtälön ja säröilylämpötilan yhteys käytettäessä lisäain-
eetonta hitsausmenetelmää [1].

Kuva 2. Hitsausenergian vaikutus ferriittisen palloraudan väsymislujuu-
teen pyörivässä taivutuskokeessa. [1]
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Lukijat voivat vapaasti ehdottaa tälle palstalle heitä kiin-
nostavia aiheita tai kirjoittaa niistä itse, se olisi myös 
kovasti toivottavaa. Valimoviestin lukija voi lähettää suoria 
kysymyksiä, joihin sitten yritämme etsiä mahdollisimman 
oikean vastauksen. 

Aihe-ehdotukset ja kysymykset voi lähettää asiamiehelle 
rauno.sippel@svy.info, joka sitten delegoi asian eteen-
päin parhaaksi katsomalleen taholle.

Hitsausprosessin tuomalla lämpömäärällä on merkittävä 
vaikutus muutosvyöhykkeen ominaisuuksiin. Luonnollises-
ti pienempi lämpömäärä on parempi. Esimerkiksi lyhytkaa-
ri-MIG hitsauksella saavutetaan nikkelipohjaisilla lisäai-
neilla lähes perusmateriaalia vastaavat murtolujuudet. Vä-
symisraja ferriittisillä laaduilla jää noin 75 prosenttiin hit-
saamattomaan rakenteeseen verrattuna kuten kuvasta 2 käy 
ilmi.  Kuumakaarihitsauksella väsymisraja jää selvästi 
alemmaksi. Hitsausprosessista riippumatta hitsausvirran 
pitäminen pienenä on helpoin tapa rajoittaa hitsauksen 
tuomaa lämpömäärää. Käytännössä tämä on helpointa to-
teuttaa käyttämällä mahdollisimman pieni halkaisijaista 
lisäainetta.  Hitsauksen tuoman lämpömäärän haitallisia 
vaikutuksia voi ehkäistä esi- ja jälkilämmityksellä, joista 
enemmän jäljempänä. 

Perinteiset valurautojen hitsausohjeet, joissa puhutaan 
nikkelipuikoista, kylmänä hitsaamisesta, lyhyistä paloista 
ja vasaroinnista, on etupäässä tehty suomurautoja varten, 
jotka luonnostaan ovat hauraita.  Pallorautojen hitsattavuus 
on huomattavasti parempi johtuen niiden paremmasta sit-
keydestä. Ferriittiset laadut ovat vielä perliittisiä laatuja 
paremmin hitsattavia. Pääsyynä on tähän luonnollisesti 
ferriittisten laatujen suurempi sitkeys, mutta myös näiden 
laatujen tyypillisillä koostumuksilla on merkitystä. Ferriit-
tisissä laaduissa on yleensä vähemmän karbidoivia ja kar-
kenevuutta lisääviä seosaineita. Lisäksi ferriittisten laatujen 
korkeampi piipitoisuus edes auttaa muutosvyöhykkeellä 
hiilen kulkeutumista grafi ittiin. 

Hitsin jäähtymisen aikaisessa kutistumisessa syntyvät 
jännitykset voivat olla aineen murtojännityksen luokkaa. 
Tämän takia kuuman hitsipalon vasarointi hitsausprosessis-
ta ja käytetystä lisäaineesta huolimatta on käyttökelpoinen 
tapa vähentää hitsiin jäähtymisen aikana muodostuvaa 
jännitystä. Tosin ohuilla rakenteilla ja haurailla laaduilla 
kannattaa varoa, ettei vasaroi itse kappaletta rikki.

Lämpökäsittelyt 
Aina kun se on mahdollista, tulisi koko hitsattava kappale 
esilämmittää. Esilämmitys vähentää muutosvyöhykkeen 
karkenemista ja pienentää hitsin jäähtymisen aikana muo-
dostuvia jännityksiä. Mikäli koko kappaletta ei voida läm-
mittää, voidaan vain hitsattava kohta lämmittää. Tällöin 
tulee kuitenkin varoa, ettei kappaleen epätasainen lämpöti-
lajakauma saa kappaletta muuttamaan muotoaan tai murtu-
maan jostain muualta. Ferriittisillä palloraudoilla riittää 
varsin vähäinen 200–250 °C esilämmitys. Perliittisillä laa-
duilla tarvitaan noin 300–350 °C esilämmitys. Nämä läm-
pötila-alueet estävät martensiitin muodostumisen muutos-
vyöhykkeellä. Suomuraudoilla käytetään jopa lämpötiloja 
600–650 °C mahdollisimman pehmeän muutosvyöhykkeen 
aikaansaamiseksi. Käytännössä korkeampi esilämmitys 
lämpötila antaa enemmän vaihtoehtoja lisäaineen ja hitsa-
usprosessin suhteen. Käytettäessä perusainetta vastaavia 
lisäaineita tulisi hitsaus suorittaa aina korotetussa lämpöti-
lassa. Toisaalta korkeat esilämmityslämpötilat voivat olla 
vaikeita toteuttaa ja pitää yllä hitsauksen aikana esimerkik-
si silloin kun kappaleet ovat suuria tai hankalan muotoisia. 
Paikallisesti tai kokonaan lämmitetty kappale tulisi pitää 
kuumana ja/tai jäähdyttää riittävän hitaasti hitsauksen jälkeen, 

jotta jäännösjännitykset jäisivät mahdollisimman vähäisik-
si.  Yleensä hitsattava kappale kannattaa eristää kokonaan, jos 
se vain kappaleen koko huomioon ottaen on mahdollista.  

Hitsauksen jälkeen kappale voidaan myöstää tai norma-
lisoida. Jälkilämpökäsittelyillä voidaan pienentää rakentee-
seen muodostuneita kovuus- ja jäännösjännityshuippuja. 
Normalisoinnilla kappaleen ominaisuudet ja mikrorakenne 
saadaan vastamaan lähes hitsaamatonta rakennetta. Vaikka 
hitsauksen jälkeen ei olekaan havaittu säröilyä saattaa hitsiin 
ja muutosvyöhykkeelle olla jäänyt huomattavia jännityksiä, 
jotka johtavat rakenteen rikkoontumiseen valuosan käytön-
aikaisessa kuormituksessa. Tämän riskin minimoimiseksi 
jälkilämpökäsittelyt ja etenkin normalisointi on ainoa var-
teenotettava vaihtoehto.  Jälkilämpökäsittelyissä lämpötilo-
jen nosto- ja laskunopeudet on syytä pitää riittävän pieninä. 
Suositeltava nostonopeus on noin 50 °C tunnissa ja jäähdy-
tys on hyvä suorittaa uunin mukana.

Yhteenveto
Vaikka valurautojen tuotantohitsaus onkin ongelmallisempaa 
verrattaessa esimerkiksi useimpien terästen hitsattavuuteen, 
on se kuitenkin täysin mahdollista, kunhan tietyt prosessi-
muuttujat otetaan huomioon:
• Esi- ja jälkilämpökäsittelyjä tulisi käyttää aina, kun se on 
mahdollista, vaikka esimerkiksi ferriittisten pallorautojen 
hitsaaminen kylmänä nikkelipohjaisilla lisäaineilla onkin 
mahdollista. 
• Kannattaa valita pienen lämpömäärän tuottava hitsauspro-
sessi. 
• Mahdollisimman suuren nikkelipitoisuuden sisältävän li-
säaineen käyttö on suositeltavaa, elleivät hitsattavan kohdan 
lujuusvaatimukset muuta edellytä.

Markku Eljaala
Metallin urkkija

Metallurgist
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koulutus

Cast Products and Mould Designer Skills 
at the European Context eli ’Valettujen tuotteiden ja muotin 
suunnittelijoiden ammatillinen osaaminen Eurooppalaises-
sa kontekstissa’ (CAE•DS) -projektia koordinoidaan Tam-
pereen Teknillisellä Yliopistolla, Materiaaliopin laitoksella 
Valimoinstituutissa. Projektin vastuullisena johtajana toimii 
professori Tuomo Tiainen. Projektin koordinaattorina tut-
kija Tuula Höök. Projektissa on Tampereen Teknillisen 
Yliopiston lisäksi mukana muita suomalaisia partnereita 
sekä partnerit Unkarista, Bulgariasta, Ruotsista, Italiasta, 
Ranskasta ja Portugalista. Projekti on suunnattu painevali-
moiden, ruiskuvalimoiden sekä työväline- ja muottiteolli-
suuden henkilöstön täydennyskoulutukseen. Projektissa 
kehitetään ammattikorkeakoulujen ja teknillisten yliopisto-
jen perusopiskelijoiden koulutustarjontaa vastaavissa kou-
lutusohjelmissa tuotanto- ja materiaalitekniikan alalla. 
Projekti tuottaa selvityksen suunnittelijoiden ammattitaito-
vaatimuksista, uusia teoreettisia oppimateriaaleja, 3D-CAD 
-harjoituksia, kolme pilottikurssia ja kolme kurssikokonai-
suutta. Kurssit ja kurssikokonaisuudet suunnataan ruisku-
valukappaleiden suunnittelijoille, painevalukappaleiden 
suunnittelijoille ja muotin suunnittelijoille.

Suunnittelijoiden ammattitaitovaatimusten selvittäminen 
on toteutettu haastatteluina ja ryhmätöinä. Suomalainen 
partneriryhmä haastatteli suunnittelun parissa työskenteleviä 
toimihenkilöitä kahdesta muotteja valmistavasta yritykses-
tä, yhdestä insinööritoimistosta ja kolmesta isosta loppu-
tuotteita valmistavasta yrityksestä. Haastattelujen pohjalta 
voitiin tehdä seuraavat johtopäätökset: Suunnittelijan tulee 
olla kielitaitoinen, eri maiden kulttuureja ja eri yritysten 
toimintatapoja ymmärtävä, innovatiivinen ja järjestelmälli-
nen henkilö, joka osaa suunnitella ja aikatauluttaa projek-
teja sekä keskustella eri alojen asiantuntijoiden kanssa. 
Näiden lisäksi suunnittelijan tulee hallita perinteisen meka-

EU Leonardo da Vinci -ohjelman hanke 
(CAE•DS)

niikkasuunnittelun mitoitusmenetelmät ja valumenetelmän 
vaatimukset kappaleen muotoilun suhteen. Suunnittelijan 
pitää myös osata ottaa vastaan kritiikkiä ja toimia yhteis-
työssä muiden suunnitteluryhmän jäsenten kanssa. Suunnit-
telutyö ei ole tapahtuma, jossa yksi henkilö loistaa taidoillaan. 
Suunnittelutyö tapahtuu monimutkaisessa yhteistyössä eri 
henkilöiden ja yritysten kesken. Keskusteluissa voi olla 
mukana mielipiteitä teknisistä yksityiskohdista ja eri ratkai-
sujen paremmuudesta, mutta myös siitä, kuinka eri yrityk-
sissä on totuttu toimimaan ja mitä asioita pidetään tärkei-
nä.

CAE•DS -projektiryhmän jäseniä ranskalaisella  pakettilounaalla 
Nantesin kokouksessa. Lounaalla tarjottiin viiniä ja  pahvipakkaukseen 
kauniisti pakattu neljän ruokalajin kylmä lounas.  Kuvassa oven edestä 
oikealle pöytää kiertäen: Tuula Höök, Alain  Bernard, Lyubomir Lazov, 
Iva Vasileva, Károly Bakó, Paulo Bartolo,  Conny Gustavsson, Carla 
Gambaro, Sanna Nykänen, Roberto Missio, Tuomo Tiainen ja Pál 
Hatala.

Tuula Höök
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CAE DS -projekti piti toisen yhteisen partnerikokouk-
sensa Ranskassa Nantesissa 22.–24.4.2007. Kokouksen 
aikana jatkettiin keskustelua suunnittelijoiden ammattitai-
tovaatimuksista. Partneriryhmä pohti yhteisesti tuloksia ja 
totesimme, että haastateltavat henkilöt ovat vastanneet ky-
symyksiimme hyvin samankaltaisesti eri partnerimaissa. 
Suunnittelijalla tulee olla hyvät projektinjohtamisvalmiudet 
ja yhteistyötaidot sen lisäksi, että hän osaa suunnitella ko-
neiden ja laitteiden osia.

Koska projektia koordinoidaan Suomessa, halusimme 
olla kokouksessa suunnannäyttäjinä ruisku- ja painevalu-
kappaleen suunnittelijoille ja muottien suunnittelijoille 
tarkoitettujen kurssikokonaisuuksien osalta. Olimme käyneet 
keskusteluja ja laatineet valmiiksi kolme ensimmäistä mal-
lia siitä, mitä kurssikokonaisuudet saattaisivat pitää sisällään. 
Suomalaisesta näkökulmasta ongelmana on teknillisten 
yliopistojen koulutusohjelmajako. Tampereella tarjotaan 
valukappaleita tai muotteja käsittelevää diplomi-insinööri-
koulutusta erikseen materiaalitekniikan ja konetekniikan 
koulutusohjelmissa. Konetekniikan koulutusohjelma sisäl-
tää kaikki tarpeelliset lujuuslaskennan ja koneensuunnittelun 
kurssit. Materiaalitekniikan koulutusohjelma sisältää kaik-
ki valumenetelmiä ja materiaalien käyttäytymistä käsittele-
vät kurssit. Tämä oli hankala lähtökohta. Ajatuksena oli 
koota 25 opintopisteen kokonaisuudet, jotka sisältäisivät 
täsmäkoulutuksen valukappaleen tai muotin suunnittelua 
varten. Pohjatiedot ovat kuitenkin hyvin erilaiset riippuen 
siitä tuleeko opiskelija konetekniikan tai materiaalitekniikan 
puolelta. Kumpikaan ei ollut yksin riittävä, mutta yhdistä-
minenkään ei onnistunut muutoin kuin laajentamalla aiottua 
25 opintopistettä vähintään puolella. Nantesin kokouksens-
sa totesimme lisäksi, että olimme unohtaneet suunnittelu-
yhteistyöhön, projektien johtamiseen ja suunnittelukäytän-
töihin yleensä liittyvät asiat kokonaan pois kurssirakentees-
ta, joten opintopistemäärä tulee kasvamaan vielä entisestään. 
Näyttäisi siltä, että diplomi-insinöörien täsmäkouluttaminen 
ei tule onnistumaan, mutta yrityksille tarjottavassa koulu-
tuksessa 25 opintopisteen paketti saattaisi toimia.

Oppimateriaaleista ja 3D-CAD -harjoituksista on osa jo 
valmiina. Muovien ruiskuvalua käsitteleviä oppimateriaa-
leja on valmiina enemmän kuin metallien valua käsitteleviä 
oppimateriaaleja. Projektissa alkoi huhtikuun alussa uusi 
raportointikausi ja tällä kaudella aloitamme painevalukap-
paleiden muotoilua ja muotin suunnittelua käsittelevän 
teorian kirjoittamisen. Kesän jälkeen valmiita aineistoja on 
jo saatavilla.

3D-CAD -harjoitusten tekeminen on ollut haastavaa. On 
hankala tehdä harjoitus, jonka voi tehdä 2–3 oppitunnin 
mittaisen jakson aikana siten, että opiskelija pääsee jollakin 
tapaa käsitykseen sekä valukappaleen muotoilusta ja että 
CAD -ohjelman käyttämisestä. Harjoitusten tekijöilläkin on 
tullut monta kertaa pohdintatauko, kun helpoksi oletettu 
yksityiskohta ei ole sitä ollutkaan. Usein on käynyt niinkin, 
että päästö on mennyt väärään suuntaan, vaikka asian on 
yrittänyt miettiä perusteellisesti. Tai sitten päästöt ovat 
jääneet kokonaan pois. CAD -harjoituksia on ollut laatimas-
sa henkilöitä, joille CAD -ohjelmiston opettaminen on 
tuttua, mutta valukappaleen muotoilu ei. Kunhan projektin 
koordinaattori jaksaa antaa projektihenkilöstölle palautetta 
päästöjen suunnista sekä korjata myös omat päästönsä, 

saamme syksyyn mennessä käyttöön joukon hyviä ja hyö-
dyllisiä harjoitteita. CAD -harjoitukset ovat kaikkien va-
paassa käytössä englanninkielisinä, mutta tällä hetkellä 
vielä jonkin verran keskeneräisinä osoitteessa http://web-
hotel.tut.fi /projects/caeds.

Syksyllä aloitamme pilottikurssit. Tampereen Teknillinen 
Yliopisto pilotoi kaikki kolme projektissa työstettävää 
kurssia: Muotin suunnittelu, ruiskuvalukappaleen suunnit-
telu ja painevalukappaleen suunnittelu. Painevalukappaleen 
suunnittelu -kurssia voi laajentaa myöhemmin myös muihin 
valumenetelmiin.

Projektin partneriryhmä

Tampereen teknillinen yliopisto (Tuotantotekniikan ja  
 Materiaaliopin laitokset), Suomi
Gabrovon teknillinen yliopisto, Bulgaria
Ecole Centrale de Nantes, Ranska
Genoan yliopisto, Italia
Tampereen Ammattikorkeakoulu, Ammatillinen   
 opettajakorkeakoulu, Suomi
Teknillinen Korkeakoulu, BIT, Suomi
Leirian ammattikorkeakoulu, Polytechnic Institute of   
 Leiria (IPL), Portugali
Swecast Oy, Ruotsi
Unkarin valimoliitto, Magyar Öntészeti Szövetség, 
 Unkari
Teknologiateollisuus, Valimot -toimialaryhmä, Suomi
Alteams Group, Suomi
Ba.Co. Ipari és Szolgáltató Bt., Unkari
Toolman Oy, Suomi
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mallijaosto

Kari Pohjalainen

Sattumia ja 
tapahtumia

Entisellä mallilehtorilla oli ja on kuulemma edelleenkin 
tapana sekaantua asioihin, joihin hänellä ei ole, eikä pitäisi 
olla mitään asiaa. Koska tämänkaltaisia elkeitä on ollut jo 
aikaisemminkin havaittavissa, niin tuskin yllättänee ketään, 
jos uskallan olla huolestunut suurien yksittäisvalukappalei-
den valamisesta tulevaisuuden Suomessa.

Näitä valukappaleita kyllä voidaan valaa edelleenkin 
vaikka kuinka monta, koska mainiot valimomme ja tietysti 
niiden korkeat päättäjät ovat kiitettävästi huolehtineet uu-
nikapasiteettinsa riittävyydestä. Kyllä sulaa löytyy riittäväs-
ti useampaankin valuun.

Kehäkokokaan ei muodostu suureksi rasitukseksi, koska 
niitäkin riittää valimoissamme varmasti. Jos taasen isoja 
kehiä ei riitä tarpeeksi, niin tehdään homma keernapaketti-
menetelmällä.

Mutta, mutta, mistä saadaan tulevaisuuden isot mallit, 
jos suurten valumallien CAD/CAM-tekniikalla tehtävissä 
valuissa ei löydykään niitä valmistavaa malliveistämöä??? 
No, joku kertoi mallilehtorille, ettei siinä mitään ongelmaa 
ole. Kyllähän niitä suurikokoisia malleja voi koneistaa 
osissa ja koota sekä sitoa laminoimalla sitten osat yhteen ja 
lähettää valimoon. 

Tämä ”JOKU” kertoi tämänkaltaista tarinaa aivan vaka-
valla naamalla ja selvältäkin hän vaikutti, ellei kyseessä 
ollut ns. syntymähumalaa poteva henkilö. Voihan niitä 
”mallikkeita” valmistaa sitenkin ja onhan niitä tehty aikai-
semminkin vaikka kuinka paljon ja tehdään totta mooses 
tulevaisuudessakin. Mutta kun mallien hinnoista käy edel-
leenkin ikiaikainen poru, niin näillä pilkkomisillako ne 
mallien hinnat sitten halpenevat. Kysyn vain! 

Toinen kysymys kuuluu, että niiden suurten mallien ai-
heuttamat kehäkoot ja muottipainot ovat sellaista luokkaa, 
että kaikki mahdollisuudet muotin suoruuden ja tilatun 
valukappaleen muotojen säilymisen kannalta pitää olla 
suotuisia, jotta valukappaleet saadaan asiakkaalle speksien 
mukaisina. Ei siinä aina riitä pelkkä tukeva mallipohja

Kolmas kysymys kuuluu, että korkeasuhdanteen aikana 
käy senpäiväinen vinkuna valimoissa, kun malleja ei saa-
dakaan heti tai viimeistään huomenna. Suuria mallikokoja 
suoraan valmistavan malliveistämön poistuminen toimitta-
jien listoilta ei varmaankaan vähennä tätä vinkunaa.

Neljäs kysymys kuuluu: Ulkomailtahan … Tämä taasen 
on niin sitä luokkaa oleva unelma, että entinenkään malli-
lehtori ei voi sellaista nauramatta kuulla. Älkäätten sellaisia 

juttuja koskaan kertoko vakavasti otettavissa piireissä. 
Huurteisen ääressä voitte niitä juttuja turinoida, mutta älkää 
muualla.

# # #

Valun Käytön seminaaria vietettiin kuluvana vuonna huhti-
kuun puolessa välissä Turuus, koska joku onneton oli va-
rannut Hämeenlinnan Aulangon juuri kyseisinä päivinä, 
eikä hän huomannut ajoissa perua sitä. Tulevaisuuden ta-
voitteena kuulemma on palata Hämeen sydämeen pitelemään 
seminaaria, koska ainakin yrityksien yhteinen esittelytila on 
Aulangolla luokkaa parempaa tasoa, mihin turkulaisten 
paikka yltää.   

Kyllähän sitä väkeä Turkuunkin ilmestyi pilvin pimein, 
koska ”Kangasmaan Penan pippalot” ovat maankuulua ta-
varaa ja niissä pitää jokaisen vakavasti uraputkea luovan 
suunnitteluyksilön ehdottomasti käydä.

Reliikkifossiilikin ajeli Turkuun, koska siellä tapahtui 
eräs hänen pitkäaikaisen unelmansa täyttymys. Tervamäen 
Mikko Componenta Porista sai Valumallimestarin paprut 
kännyihinsä Valimoiden toimialaryhmän puheenjohtaja 
Tapio Rantalan jykevistä käsistä. Tämänkaltaisella myön-
teisellä julkisuudella toivon mukaan luotiin ja luodaan pe-
rustaa käytännölle, joka takaa useammankin mestarin val-
mistuvan tulevaisuuden valimoalan yrityksistä.

Valimoalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen (lue 
Mestari) suorittamisen avulla yritykset voivat hankkia lisä-
koulutusta henkilöstölleen juuri niillä alueilla, joista koulu-
tustarpeita riittää. Näillä tutkinnon suorittajilla saadaan 
laajennettua sitä perin tarpeellista ”moniosaajien” porukkaa, 
joita menestyvillä ja joustavasti toimivilla yrityksillä tule-
vaisuudessa tarvitaan.

# # #

Mainion Valimoviestimme ollessa lukijalla on ent. malli-
lehtori ylittänyt erään virstapaalun, joka tulevaisuuden 
immeisillä saattaa olla vaikeahko ylittää. Nuorena untuvik-
kona kesäkuussa 1957 silloinen 15-vuotias Kari niminen 
tyyppi aloitti ammattiuransa Tampellan valimon malliveis-
tämössä ”Nikkarissa” mallipuusepän oppilaana. 

Tällä hetkellä kun eletään vuotta 2007 ja toimiessani 
edelleenkin osa-aikaisena ammatin aikuiskoulutusopettaja-

sivulle 36
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na Herwoodissa Tampereella, täyttyy 50 vuotta mielenkiin-
toisessa ja vaativassa ammatissa, jossa olen viihtynyt ja 
viihdyn edelleenkin. 

Koko ammattiurani olen viettänyt valumallienvalmistuk-
sen alueella. Ensin mallipuuseppänä Tampellassa, sitten 
valumallisuunnittelijana Lokomolla ja sieltä opettamaan 
alaa silloisen Hämeenlinnan ammattikouluun, josta muun 
kaluston ja koneiden mukana Hervannan ammattikouluun 
Tampereelle. Melkoinen on se nuorten määrä, joka valumal-
lialan perusteiden oppimisen jälkeen koulussa, on jatkanut 
ja jatkaa eri tehtävissä malliveistämöissä sekä valimoissa 
maassamme.

Nikkarissa oli silloin aloittaessani mallipuuseppänä Vil-
ho Karttunen ja hänet nimettiin ohjaamaan untuvikon alku-
askeleita mallipuusepän vaikeassa ja vaativassa ammatissa. 
Tämä samainen Karttusen Ville perusti myöhemmin Erkki 
Lehden kanssa Kangasalan Malliveistämön, joka myöhem-
min tunnettiin paremmin Artekno-Metallina Kangasalla. 

Ikäni mä muistan sen, kun vein ensimmäisen itse teke-
mäni puisen valumallin Villen arvioitavaksi. Ville mittaili 
mallin ja totesi sen olevan mitoillaan ja piirustuksen vaati-
musten mukainen. Sitten hän totesi: ”Muuten hyvä malli, 
mutta väärin tehty. Tällä rakennetavalla malliin muotissa 
kostuessaan tulee vastahellityksiä” ja seuraavaksi hän heit-
ti ensimmäisen itse tehdyn valumallini roskakoriin, että 
kolahti. Niin siinä sitten valmistettiin toisen kerran sama 
valumalli, mutta nyt oikealla rakennetavalla. Opetus oli 
raju, mutta opettava.

Toinen muistoni kohdistuu alamme ammattitermeihin. 
Eräs vanhempi mallipuuseppä tuli luokseni ja komensi 
minut hakemaan mallivarastosta ”päästöä”, joka nykyisin 
tunnetaan oikealta nimeltään hellityksenä. Ko. ”päästö” kun 
oli kuulemma valitettavasti päässyt loppumaan Nikkarista. 
Ravasin mallivarastoon, jossa varastomiehet ystävällisesti 
kertoivat, mitä ko. ”loppunut tuote” sisälsi. Paluu Nikkarin 
ovesta sisään oli nöyryyttävä. Se hohotus kun ei tuntunut 
loppuvan koskaan.

# # #

Toukokuun alkupäivinä Ammattitaidon maailmanmesta-
ruuskisojen eli World Skills Competition 2007 in Shizuoka 
Japani Suomen maajoukkueleiriä pideltiin Lohjalla. 
Kauniille Lohjanharjun alueelle kerääntyivät Suomen kaik-
ki kilpailijat ja expertit, jotka Japaniin ovat konsanaan 
lähdössä.

Leirin aikana kilpailijoita rassattiin alojen oletetuilla 
kilpailutöillä Uudenmaan alueen eri ammattioppilaitoksissa. 
Työajaksi oli rakennettu 18 tuntia ja muuten joukkue oli 
koko leirin ajan yhteismajoituksessa, kuten Japanin kisois-
sakin marraskuussa. Tällä toiminnalla pyrittiin hitsaamaan 
joukkuetta henkisesti toinen toisiaan tukeviksi varsinaisen 
kilpailun aikana. Samoin työajat oli justeerattu samanlaisik-
si kuin tulevissa kisoissa. Työpäivien alussa ja lopussa oli 
vastaava siirtyminen majoitustilojen ja kilpailupaikan välil-
lä kuin kisoissakin.

Mallilehtoria (ent.), joka toimii alansa apulaispäätuoma-
rina Japanin kisoissa, hiillostettiin SkillsFinlandin taholta 
moneen kertaan kysymyksillä:” Löytyykö(hän) alaltasi 
sponsoreita oman kilpailijanne lähettämiseen kisoihin?” 

Vastasin tottakai, että uskon entiseen tapaan, että tukea tulee, 
kunhan ehdin vain kyselemään.

Hyvät yrityksien rahakirstun vartijat nyt Teillä on mah-
dollista mainostaa edustamaanne yritystänne Japanissa, 
koska perinteiseen tapaan laadimme työvälinekaappiin 
Sponsoritaulun, jossa yrityksenne nimi komeilee ja kilpai-
lunmatkan päätteeksi julkaistaan tässä Valimoviestissämme 
Suomen Valumallikilpailijaa tukeneet yritykset.

Ent. mallilehtori

Mestaritutkinnon takaa

Valunkäytön seminaarissa Turussa 12.4.2007 huomioitiin 
näyttävästi Componenta Pori Oy, Mikko Tervamäen suo-
rittama Valumallimestarin erikoisammattitutkinto. Tutkin-
non suorittaminen on malliesimerkki pitkäjänteisestä 
työstä ja halusta kehittää niin itseään kuin työtäänkin.

Jokaisen tutkinnon takana on toimiva yhteistyö oppilai-
toksen ja yritysten välillä. Oppilaitoksessa pitää olla osaa-
vaa henkilöstöä, joka ymmärtää ja puhuu saamaa kieltä 
alan toimijoiden kanssa. Me Tampereen ammattiopistossa 
voimme olla erityisen ylpeitä tällaisesta osaamisesta. Mal-
liosastomme pitkäaikainen lehtori Kari Pohjalainen on 
tehnyt valtavan työn tutkinnon aikaansaamiseksi. Koulu-
tus, ohjaaminen, arviointi, käynnit jne. vaatii omistautu-
mista työhönsä ja suurta kiinnostuneisuutta tutkinnon 
suorittajia sekä alaa kohtaan. On todella hienoa katsoa sitä 
ammattitaitoa, jolla Kari työhönsä suhtautuu. Toivomme 
kaikki sitä, että saisimme vielä muutaman vuoden ”käyt-
tää hyväksi” tuota osaamista. Kiitos Kari merkittävästä 
työstä mestaritutkintoa kohtaan.

Toivomme Mikon ja Karin esimerkin kannustavan alan 
työntekijöitä suorittamaan eriasteisia tutkintoja sekä yri-
tyksiä huomaamaan osaamisen merkityksen nykyhetken 
kilpailutilanteessa. Suhdannekiireistä huolimatta osaaja-
tarpeen ennakointiin tulisi ryhtyä pikimmiten.

Projektipäällikkö Jouni Lehto 
Tampereen ammattiopisto, 

Hervannan ammattioppilaitos
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TOP FOAM OY LAHTI
HALLINKATU 1
15300 LAHTI

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

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

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

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

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

Ulefos NV Oy
Merstolantie 5
29200  HARJAVALTA
Puhelin  010 4034600
www.ulefosnv.fi 

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

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

Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie 4
84101  YLIVIESKA
(08) 410 5600
www.betker.fi 

Peiron Oy 
PL 88, Teollisuustie 4
32801  KOKEMÄKI
020 750 9400
www.peiron.fi 

Osuuskunta Teollisuuden Romu

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

www.svy.info
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Sinä valimoalan ammattilainen. Olet tervetullut messuosastollemme kuulemaan lisää uudesta 
värinävaimennetusta VIB-STAR-hiomalaikka ohjelmastamme.

GIFA 2007 

Kesäkuu 12-16 
Messualue Düsseldorf
Halli 3, Osasto 3D16

VIB STAR –
KUN MYÖS TERVEYTESI
ON TÄRKEÄÄ

www.tyrolit.com  
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valimoperinne

Antti Valonen

Hyvinkää-Karkkilan (Högfors) kapearaiteinen yksityinen 
rautatie rakennettiin kahdessa vaiheessa. I-osa Hyvinkää - 
Kytäjä noin 11 km valmistui liikenteelle 1908, sen raken-
nutti Kytäjän kartanonherra Hjalmar Linder. II-vaihe Kytä-
jä - Karkkila vamistui 1911, jolloin saapui ensimmäinen 
juna loppuvuodesta Hyvinkäältä Karkkilaan (Ul. Pyhäjärvi). 
II-rakennusvaiheen suoritti 1909 perustettu ”rautatieyh-
tiö”.

Vuonna 1922 rata kalustoineen siirtyi kokonaan Högfors-
sin tehtaan haltuun. Liikennettä radalla kesti vuoteen 1967, 
jolloin viimeiset tavaralastit radalla Hyvinkäältä Karkkilaan 
kuljetettiin. Radan historiasta kerrottu lähemmin Valimo-
viestissä I/2007, valimoperinnepalstalla.

Tällä ”kuvallisella kirjoituksella” on tarkoitus muistella 
Karkkilan Lions-klubin alulle panemaa hanketta, saada 
Karkkilaan muistomerkki häviävästä kapearaiderautatiestä 
Hyvinkää - Karkkila.

Kuvassa 1 on veturi vaunuineen lähdössä viimeistä ker-
taa ”omin voimin” Höforssin tehtaan alueelta 1967. Pikku-
mies Juha-Matti Valonen tarkkailemassa myös ainutkertais-
ta, erikoista tapahtumaa Pumminmäen asutusalueen tuntu-
massa.

Kuvassa 2 junan tullessa tehdasalueelta olivat museoju-
nan siirto- ja kunnostustyön vastuuyhteisöksi lupautuneet 
Karkkilan Lions-klubin jäsenet viimeistelemässä kuljetus-
rataa Pusulantiellä 1967, siirtotoimikunnan puheenjohtaja 
Stig Calamniuksen johdolla (kuvassa edessä).

Näin matkanteko jatkui rataa rakennellen ja purkaen, 
Karkkilan kaduilla linja-autoaseman tuntumaan, Nyhkälän-
harjun alarinteelle siirtäjien rakentamalle rata-alustalle. 
Karkkilan kauppalanvaltuusto oli päättänyt yksimielisesti 
ottaa vastaan Karkkilan Lions-klubilta kunnostetun museo-
junan, jonka sijaintipaikaksi oli myös varattu kyseinen 

Hyvinkää - Karkkila 
yksityisen kapearaiteisen 
rautatien muistomerkin,
”museojunan - museoveturin” vaiheita 
1967-2007

Kuva 1.

Kuva 2.
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harjun rinne. Myös valtuusto oli päättänyt museojunan 
vastaisesta kunnossapidosta.

Kuvassa 3 museojuna siirrettynä ja kunnostettuna 1968 
museoraiteillaan harjun rinteessä.

Museojunan vaunutiloissa järjestettiin vielä kesäkaudel-
la 1987 näyttely 1911-1967 Hyvinkään-Karkkilan rautatie-
stä. Näyttely koostui pääasiassa vanhoista valokuvista, 
jotka kuvasivat mm. radan rakentamista, rautatiekalustoa, 
entisiä asemarakennuksia, rautatiehenkilökuntaa ja radan 
toimintaa, Varsinaista junan esineistöä on Karkkilassa ollut 
tallella vähänlaisesti kertoi silloinen näyttelynpystyttäjä 
Tiina Kaila.

Oliko ”pikkupässi” museojuna Nyhkälänharjun rinteessä 
päässyt unohtumaan ja rappeutumaan omistajan Karkkilan 
kaupungin ”vastuullisilta” 1992 mennessä, koska tällöin 
levisi kaupungilla tieto esityksestä luovuttaa 3 kpl junan 
vaunua pois, veturin korjaussuorituksen vastineeksi.

Oli silloinen tilanne niin tai näin, voitiin 1993 todeta 
”pikkupässin” korjaussuunnitelman edenneen sopimukseen 
esitetyllä tavalla.

Hyvinkää - Karkkila kapearaiderautatien ”muistomerkki” 
museojunan veturi, konduktöörin vaunu, matkustajavaunu 
ja tavaravaunu lähtivät erikoiskuorma-autojen siirtolavoilla 
31.3.1998 Karkkilasta kohti Jokioista, jossa sijaitsee Mu-
seorautatieyhdistys ry., toimintapaikka Minkiö. 

Palautettavan kunnostetun veturin toimitusajaksi oli 
sovittu noin 7 vuotta, eli palautusaika olisi ollut vuonna 
2000.
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Kuva 3. 

Kuva 4.

Sanotaan, että odottavan aika on pitkää, niin alkoi Kark-
kilassakin kuulua erilaisia ”aikatauluja” paluusta kuten: 
”Missä olet pikkupäkä”, ”Juna meni, mutta historia jäi”, 
”Museoveturin kunnostus jumissa” ja ”Silloin se juna lähti”.

Pikkupässin lähdöstä oli kulunut yli 13 vuotta kun Kark-
kilassa levisi miellyttävä uutinen, että veturin kunnostus on 
valmistunut ja palautus Karkkilaan tapahtuu lähiaikoina.

Niinpä lauantaina 21. lokakuuta 2006 voitiin todeta ra-
takiskojen johtavan nykyisen kaupungintalon ikkunaseinään 
tehdyn aukon kautta aulatiloihin. Näin saatiin nostettua 
palautuva veturi ulkona kuljetusauton lavalta kiskoille ja 
työnnettyä ala-aulaan sijaintipaikoilleen näytteille.

Lopuksi voinkin todeta, että Högforssin tehtaan alueelta 
”omin voimin” poistuneen museoveturin paluuseen, entisiin 
Högforssin tehtaan konepajan hitsausosaston tiloihin oli 
vierähtänyt noin 39 vuotta.

Kuvassa 4 komea muistomerkki 6.2.2007, kunnostettuna 
nykyisessä Karkkilan kaupungintalon ala-aulassa. Kiintoisaa 
muistomerkkiä katsomassa ja ihailemassa sama ”pikkumies”, 
joka kuvassa 1 oli toteamassa n. 39 vuotta sitten veturin ja 
vaunujen kulkua ”siirtorataa pitkin”, pois tehdasalueelta 
kohti Nyhkälänharjun alarinnettä.

Onnea ja pysyvää huolenpitoa muistomerkille toivotte-
levat  Juha-Matti (42 vuotta ) ja Antti Valonen (77 vuotta).  
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valimoperinne

* Kerran kylmänä talvipäivänä Kalle tuli koneineen ja ka-
loineen Fagerkullaan. Kylmä kun oli, niin lämpimän pirtu-
punssin toivossa Kalle mätki Nikanderskan pesuvadin 
täyteen silakoita. Mamma ryhtyi päivittelemään:
– Herra siunakkoon. Mitä toi Kalle ny. Mitä nä enää mak-
saaka?
Kalle pälyili ympärilleen ja suhautti mamman korvaan:
– Jos on tippakin kanfärttii, niin kalat ei maksa mitään.

* Arvo valitti kerran valimossa mahansa huonoutta.
– Mahakin on menny niin huanoon kuntoon, ettei se kestä 
enää viinaakan.
Lisäsi kuitenkin. 
– Kyl se sentään viäl vieraan viinaa kestää, kun tarjotaan.

* Vattola-nimisessä kylässä vallitsi lähes korpilaki. Siellä 
tapeltiin ja siellä myytiin viinaa jokaisessa talossa. Aarne 
oli saanut siellä nuoruudessaan selkäänsä, josta syystä hän 
kantoi kaunaa vattolalaisille. Kun häneltä pyydettiin lausun-
toa mainitusta kylästä ja sen tavoista, oli Aarnella vastaus 
valmiina. 
– Niin tuotanoin. Vattola on sellainen kylä, missä isäntä saa 
sekaantua naapurin emäntään, eikä kukaan puhu mitään. 
Mutta annas olla, jos kana ylittää raja-aidan, niin kansain-
välinen selkkaus on valmis, jonka jälkeen amputaan kaikil-
la aseilla.

* Valimon korjaamon päällikkö ins. Bärnitz kutsui labora-
torion päällikön Yrjö Ingmanin rouvineen kotiinsa ottamaan 
vastaan Uutta Vuotta. Luonnollisesti ohjelmaan kuului myös 
tinan valantaa.
Bärnitz oli tunnetusti suurten mittojen mies. ”Rumasti vaan” 
oli hänen mielilauseensa. Tarkoitukseen ei kelpuutettu mitään 
kaupan leikkitinoja, vaan insinööri toi tehtaalta kilokaupal-
la liukulaakereihin tarvittavaa tinaa. Säkillisen puuhiiliä ja 
kunnon valinkauhan, jota käytettiin laakereiden valannassa. 
Puolenyön aikaan pienen kamarin kakluuni hehkui kuu-
muuttaan, kun isäntä ryhtyi kaatamaan ensimmäistä satsia 
vieressä olevaan vesisankoon. Kuului vain kova humaus ja 
ämpäri oli tyhjä. Siellä ei ollut vettä eikä sen paremmin 
jälkiä tinastakaan. Toiset ravistelivat itsestään tinan roiskei-
ta ja kuivasivat vaatteitaan vedestä. Kamarin katto ja seinät 
olivat täynnä tinan roiskeita. Sangon vesimäärä ole aivan 
liian pieni suureen ja ylikuumentuneeseen tinamäärään 
nähden ja siksi sen sisältö levisi ympäri huonetta. Tehtaan 
maalarille tuli ylimääräistä tapetointia. Ingmannilla oli 
hauskaa, kun hän kertoi tätä heidän vuoden vastaanottoa.

* Keernaosaston pojat lähtivät Kostin vanhalla hopalla 
Helsinkiin juhlimaan. Viinaakin nautittiin reilun puoleises-
ti. Pahaksi onneksi autosta sammuivat kotimatkalla valot. 

Veteraani Reino Luodon kaskuja ja tarinoita

Likinäköinen Kosti ei nähnyt edessä avautuvaa tietä. Joku 
ymmärsi ehdottaa, että seurataan kirkasta tähtitaivasta. Jos 
edessä näkyy tähtiä, niin siinä on tien tarvitsema aukko. 
Näillä eväin lähdettiin kohden kotia, mutta huonoin tuloksin. 
Auto oli vähän väliä tiensivussa. Onneksi ojat olivat vielä 
tällöin harvinaisia, kuten autotkin. Seurue oli maanantai-
aamuna jo lähes kotona, kun auto suistui kahdeksatta kertaa 
tien sivussa olevaan syvään ojaan, johon se kaatui kyljelleen. 
Loppumatkasta päätettiin suoriutua kotiin jalkaisin. Vasta 
tässä vaiheessa havaittiin, että Oskari puuttuu. Seurueella 
tuli hätä, että Oskari on varmaan hengettömänä tiensivuun 
suistuneen auton alla. Miestä ei löytynyt sieltäkään. Oli 
kuitenkin kadonnut onnettomuuspaikalta salaperäisellä ta-
valla.
Päivän valjettua toiset tekivät sen iloisen havainnon, että 
kadonnut nukkuu sikeässä unessa ojanpientareella lähellä 
kolaripaikkaa. Miehet ryhtyivät iloisena herättelemään 
nukkuvaa Oskaria. Kun hän lopulta heräsi ja nosti katseen-
sa ja näki kumollaan olevan auton. Miehen ainoat sanat 
olivat:
– Joks se on taas ja nukahti välittömästi uudelleen.

* Valumestari Hartmannilla oli sellainen tapa, että hän jakoi 
tilipäivänä tilipussit aina ensiksi niille, joilla tiesi olevan 
kiire viinakauppaan.
– Frisk Lauri, Landström Magnus, Wikström Hugo, Takala 
Heikki.
Tässä vaiheessa Heikki keskeytti mestarin:
– Ei mulla ole kiire viinakauppaan.
– Juu. Mut suu vartoo muijas portil ja sil on kiiru osuus-
kauppaan.

* Sundqvisti oli kännis ja Parvikin haisi viinal, sanoi valu-
mestari Hartman, kun palkkapäivänä tilipusseja jakoi ja 
huomasi, että miehet olivat aloittaneet korkkaamisen ennen 
aikojaan.

* – Oi, joi noit spriipäivii, spriipäivii, harmitteli maalari-
mestari Nilsson, kun katseli maanantaiaamuna maalareiden 
jättämää huonoa jälkeä. Maalia ei ollut riittänyt edes joka 
paikkaankaan.

* – Eiks samlata vartti, ehdotti valunpuhdistajana toimiva 
Virtasen Aatos nuorelle kaavaajaharjoittelijalle Halmen 
Einolle.
– Ei mulla ole rahaa, kun tuli ostetuksi kengät, puolusteli 
Eino.
– Pirujakos sitä tarttee haskaa rahojas kaikem mailman 
kenkiin, tokaisi Aatos.

Högforssilaisten edesottamuksia väkevien käytössä
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Koonnut Antti Valonen

* Finken Kallei, högforssilainen malliviilari, oli kännätessään 
kova laulamaan. Hoippui eräänä myrsky-yönä kohden Kä-
pylässä olevaa asuntoaan, pitäen samalla kovaa mekkalaa. 
Tuulenpuuska sattui lennättämään juuri tällöin käpyjä Kal-
len niskaan, jolloin hän huusi entistä kovemmin:
- Mää laulan niin, et käppösetkin tippuun männyist.

* Samaisella Finken Kallella oli olvinas kerran jotakin 
asiaa esimiehelleen Tammelinille. Oli hyvänlaisessa huti-
kassa, kun hän pyrki sunnuntaiehtoona mestarin kotiin. 
Pahaksi onnekseen portailla istui naapurissa asustanut 
Heleniuksen Eino, joka ei päästänyt Kallea Tammelinin 
puheille, vaan heitti hänet korkeilta rappusilta alas. Louk-
kaus oli Kallea kohtaan kuitenkin sitä luokkaa, että se oli 
jollakin lailla kostettava. Valitsi sopivan kivenmurikan ja 

tuli kamarin akkunan taakse. Oli kuitenkin seonnut sen 
verran akkunoissa, että kivi lensikin ryskyen Tammelinin 
akkunasta sisään, kun tarkoitus oli, ett’ä se löytää tiensä 
Heleniuksen akkunaan.

* Valimon hiekkamyllärinä toiminut Mäkisen Lauri oli 
olemukseltaan vahva miehen jässikkä, mutta muuten vii-
naan menevänä, huonokuntoinen. Kerran pojat saivat 
vietellyksi Laurin painisalille, missä kokeneemmat käsit-
telivät häntä kaltoin ja näin Lauri joutui heti alkajaisiksi 
hyvänlaiseen ryöpytykseen. Harjoituksista tuleva Lauri 
sanoikin vastaantulijoille:
– Kun sais viäl puhelahjat takaisin.
Oli Laurin elämässä ensimmäinen, mutta myöskin viimei-
nen kerta, kun hän innostui painimaan.

– Ajoi niin kovaakin, et ihan kynnekkin meinai sormist 
lähtee, siunaili Alestalon vanhaemäntä, kun kamariherra 
Hjalmar Linder autoineen ensikerran Högforssissa liikkui. 

* Hunsalan pysäkiltä nousi maalaisemäntä ensimmäistä 
kertaa ”pikkupässin” vetämään junanvaunuun. Avasi va-
hingossa käymälän oven, jossa totesi olevan sopivasti tilaa 
yhdelle. Kondyktööri kehotti emäntää tulemaan oikein 
vaununkin puolelle, johon emäntä tokaisi:
- Minä olen mieluummin täällä yksityisellä puolella. Tääl-
lä on niin viihtyisääkin.

* Ennen pruukattiin tehtaalla maksaa palkka kaksi kertaa 
kuussa. Ansio maksettiin työntekijälle suoraan käteen. 
Korttiringit olivat silloin vielä joka päiväisiä. Monen mie-
hen kotimatka päättyikin tähän rinkiin. Tili oli hävitty ja 
kotiin tuomisena vaimolle oli jäljellä vain tyhjä tilipussi. 
Arvo kuului näihin viimeksi mainittuihin. Usein autettiin 
aamuvuorossa olevaa työkaveria tilin tuomisessa. Näin ei 
toisen tarvinnut tulla vain tämän takia työpaikalle, jossa 
tilit jaettiin vasta normaalin työpäivän päätteeksi.
Näin Arvokin auttoi kaveriaan, mutta pahaksi onneksi 
hänen kotimatkansa päättyi suoraan metsän reunassa ole-
vaan korttirinkiin. Kertoi seuraavana aamuna tiliään odot-
tavalle kaverille.
– Ai jai tiäräks, mut mul kävi hyvä tuuri. Mää tulin illal 
Lehmähaan kautta ja mää meinain hävii meitin molempi-
en tilit. Sit mun tuuri kääntyi ja mää hävein vaan sinun 
tilis, lohdutti Arvo toista.

* Nikanderin Urho oli ostamassa saunan kiuasta. Jatkuva-
lämmitteiset olivat uutta ja siksi myyjä kysyikin:
– Jatkuvalämmitteinen vai?

Välillä liikutaan vanhan tehdasmiljöön ulkopuolellakin

– Ei. Kyl mul riittää simmonen mikä lämpii vain lauantai-
sin, naurekseli Urho.

* Yhtiön metsänhoitaja Åhlsson omisti Nyhkälässä oma-
kotitalon. Mies puhui huonosti suomea. Oli myöskin tun-
nettu nais-seikkailustaan. Hänen puutarhassaan kasvoi 
tavallista parempia omenia, joita tietenkin kylän pojat 
himoitsivat. Odottivat kerran malttamattomina puutarhan 
aidan vieressä pimeän tuloa. Lopulta yksi mukanaolija 
tokaisi:
– No niin. Ylitse airan sitten vaan. Kyllä se kaalipukki jo 
nukkuu.
– Ei se pojat nuku, kuului aidan toiselta puolelta.
Pojat poistuivat paikalta, mutta tulivat vähän myöhemmin 
uudelleen. Sakista kuului uusi komento.
– Nyt sitten vain yli airan. Kyllä se huorapukki nyt jo 
varmasti nukkuu.
– Ei se pärkele nuku. Ja jos te yrittä kolmas kertta, niin 
min ampu, kuului jälleen aidan takaa.

* Oli kesäisen lämmin päivä, kun kihlakunnan oikeus piti 
puolen päivän taukoa seuratalo Pohjanpirtin portailla. 
Tuorilan suunnalta lähestyi seuruetta sekarotuinen koira. 
Tuli suoraan joukossa olleen ainoan naisen luokse, joka 
sattui olemaan vielä kihlakunnan oikeuden puheenjohtaja. 
Tämä ryhtyi ihmettelemään koiran käytöstä.
– Mistähän se johtuu, kun koira valisti juuri minut, ainoan 
naisen, vaikka teitä miehiä on näin monta.Tähän tokaisi 
aina sanavalmis herrastuomari Alfuns Metso.
– Se haistaa syöpäläisii.
– Luuleeko Metso, että minussa on syöpäläisiä, kysyi 
nainen tulistuneena?
– Em mää luule, mut toi koira luulee.
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Tarjoamme asiakkaillemme

• Huippuluokan valumallit

• Puusta ja muovista

• Pienistä isoihin

• Myös CAD-CAM valmistusta

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

mallikolmio@yritys.tpo. 

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

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

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

Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie 4
84101  YLIVIESKA
(08) 410 5600, 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
Aittomäentie 1
33880 Lempäälä
0207 680 600, 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 

Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet 
liittymisjärjestyksessä
Yritys / Osoite / Puhelinumero / www-sivut tai sähköpostiosoite

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 
010 217 9800
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 
www.beijers.fi 

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

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

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

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

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

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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Sandvik 
Mining and Construction Oy
PL 100, 33311  TAMPERE,  
0205 441 20,
www.tamrock.sandvik.com

Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet 
liittymisjärjestyksessä
Yritys / Osoite / Puhelinumero / www-sivut tai sähköpostiosoite

www.leinovalu.fi

Mallipojat Oy
Henry Fordin katu 5 B, 
00150  HELSINKI,  
09 - 176 226,  
www.mallipojat.fi 

Dörentrup valmistaa yli 100 vuoden kokemuksella tulenkestäviä materiaaleja teräs-, rauta-, ja 
metallivalimoiden tarpeisiin; mm sulatus- ja lämpimänäpitouuneihin, valu-, kuljetus-, ja käsittelysenkkoihin.

Tuotevalikoimaa:
– tulenkestävät massat
– esivalmistetut upokkaat ja uunin nokat jne.
– eristysmateriaalit; senkat, induktio- ja lämpimänäpitouunit
– vuoraustyökalut
– asennuspalvelu
– prosessiteknologia.

SOITA, kerromme lisää !!

  Oy Line-Ma Ab
  PL 101

  06100 Porvoo
  tel: 019 – 5244 922              

  e-mail: linema@linema.fi
  www.linema.fi

Erikoisvalu 
H. Laakso Oy
Kartanonlenkki 51, 
04680  HIRVIHAARA, 
019 - 689 3311,  
www.erikoisvalu.fi 

Suutarilan Valimo Oy
Oppipojantie 6, 
04500 KELLOKOSKI , 
09 - 271 2890,  
aarno.lahtinen@suutarilanvali-
mo.com
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valimomuseo

Suomen Valimomuseo

PL 50,Tehtaanpuisto

03601 Karkkila 

Puhelin  (09)  2250 5261

(arkisin kello 8–16)

janne.viitala@karkkila.fi 

www.karkkila.fi 

Kevät on jälleen koittanut ja Valimomuseossa on 
käynyt runsaasti ryhmiä, luokkaretkeläisiä ja muita. Ja 
”museo-opasta” pistää pikkuisen vihaksi. Tällä viikolla 
opastin erästä koululaisryhmää ja opettaja sattui kysymään 
”Käykös täällä paljon väkeä?”. Selitin, että näin keväällä 
käy paljon ryhmiä ja kesäkuun alussa hiljenee ja sitten taas 
juhannuksen jälkeen käy melko paljon yksittäisiä asiakkai-
ta, kesälomalaisia. Tähän opettaja tokaisi ”No, mitäs te 
museo-oppaat sitten talvella teette?”. En vastannut mitään, 
vaan jatkoin opastusta. Mielessä kuitenkin kävi erinäiset 
ilikiät letkautukset, mutta pidin suuni kiinni. Nainen ilmei-
sesti luuli, että täällä sitä vain istutaan jalat pöydällä ja 
käydään silloin tällöin puhaltamassa pölyt esineiden päältä, 
jos muistetaan. Samalla muistin syyn, miksi pidän museon 
esittelyä toisinaan vastenmielisenä. Esittely on nimittäin se 
näkyvin homma, jota museohenkilökunta tekee. Kyseisen 
opettajan tapaan moni muukin vieras luulee, että se on ainoa 
homma, jota me teemme. Oikeasti opastukset vievät työ-
ajastamme vain pienen osan. Isoissa museoissa museoama-
nuenssit, kuten minä, saatikka museonjohtajat eivät opasta. 
Oppaat ovat erikseen. Valimomuseossakin on kesällä eril-
linen opas kesän aikana Högforsin masuunissa. Kaikesta 
huolimatta opastuksia on yleensä mukava tehdä. Ne katkai-
sevat mukavasti työpäivän rutiinit ja ovat antoisia monella 
tapaa puolin ja toisin.

Mikä tässä sitten ärsyttää? No se, että tiedon puutteen 
vuoksi museotyötä ei arvosteta. Olen törmännyt yllä olevan 
kaltaisiin kommentteihin ennenkin ja joskus sanat on lau-
suttu suorastaan halveksuvaan sävyyn. Tiedon lisäämiseksi 
kerron teille, hyvät valimoihmiset, mitä museoissa tehdään, 
jotta teidän ei tarvitse esittää kysymystä ”No, mitäs te mu-
seo-oppaat sitten talvella teette?”. Viime viikot ovat olleet 
meikäläiselle melko poikkeavia, sillä käsillä on ”Högforsin 
emalin hehku” näyttelyn pystytys. Työ on ollut enemmän 
ruumiillista kuin henkistä. Yleensä on ollut toisinpäin. Esi-
merkiksi eilen olin varhain aamulla asettelemassa esineitä 

paikoilleen, sitten painuin Componentan varastolle, josta 
haettiin amme näyttelytilaan. Sen jälkeen omasta varastos-
ta haettiin toinen amme. Molemmat ammeet piti vielä 
roudata museon yläkertaan, näyttelytilaan. Voin vakuutta, 
että Högforsin valurautainen amme painaa jonkin verran. 
Tämän jälkeen molemmat ammeet piti putsata ja siinäkin 
hommassa vierähti yli tunti. Sitten museoon tuli ryhmä, 
jolle olin lupautunut oppaaksi. Opastussessio oli kerrassaan 
rattoisa. Siinäkin hommassa meni tunti. Vartin ruokailu ja 
taas näyttelyn pystytystä. Iltapäivällä muutama sähköposti 
ja puolen tusinaa puhelinkeskustelua. Ja sitten taas näyttelyn 
kimppuun.

Tätä kirjoitettaessa ”Högforsin emalin hehku” näyttää jo 
hyvin lupaavalta. Teidän tätä lukiessanne viimeisetkin esineet 
ja taideteokset ovat jo paikoillaan ja avajaiset on pidetty. 
Näyttelyn pystyttäminen ei ole ollut kuitenkaan pelkkää 
roudaamista. Vaadittu pohjatyö on ollut kerrassaan huikea. 
Tietoa, kuvia ja esineitä on ollut jo ennestään. Mutta mitä 
pidemmälle näyttelyn valmistelu on edennyt, niin sitä vah-
vemmin olemme havainneet, että mitään ei ole riittävästi. 
Tälläkin palstalla olen huudellut kaivattujen esineiden perään. 
Paljon esineitä olemme saaneetkin, ostaneet, lainanneet ja 
jopa teettäneet. Tiedon keruu on vaatinut perusteellista 
perehtymistä valmiiseen, melko niukkaan lähdekirjallisuu-
teen. Vanhoja tietoja olemme ryydittäneet parillakymme-
nellä haastattelulla. Ja lisänä ovat kuvat. Näyttelyä varten 
on läpikäyty tuhansia valokuvia ja suunnilleen 200 valoku-
vaa olen skannannut. Pieni osa skannatuista kuvista on 
päätynyt näyttelyyn. Nyt meillä on tietoa, kuvia ja esineitä. 
Ei ihme, että näyttelyn ohella olemme päättäneet tehdä ai-
heesta myös kirjan. Ihan näyttelyn avajaisiin kirja ei val-
mistu, mutta tätä tekstiä lukiessanne se toivon mukaan on 
jo valmiina.

Tieto, kuvat ja esineet eivät yksin tee näyttelyä. Näytte-
lyteksit on tietysti pitänyt myös kirjoittaa, graafikko on 
puolestaan suunnitellut tekstien visuaalisen ilmeen. Vitrii-

”Museo-oppaan” puheenvuoro
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neitä ja alustoja on pitänyt miettiä. Tämä kaikki on vaatinut 
useita kymmeniä tunteja palavereissa istumista. Ja kaiken 
tämän ohella on pitänyt hoitaa muut rutiiniluontoiset asiat 
kuten sähköpostit, museokauppa, rahaliikenne jne.

Vielä on mainitsematta ainakin omasta mielestäni kaikkein 
tärkein museotyö: kokoelmien hoito. Museomme kokoel-
missa on tuhansittain valokuvia ja esineitä. Moni saattaa 
kysyä ”Siellä varastossahan ne on. Mitä niitä pitää muka 
hoitaa?”. Kokoelmien hoito on todellista näkymätöntä ja 
joskus jopa likaistakin työtä. Kun esine tulee museoon, niin 
sitä ei vain sysätä hyllylle. Muutenhan se olisi hyllyllä 
ikuisesti ja kymmenien vuosien kuluttua joku voi sen sieltä 
löytää ja samalla ihmetellä sen tarkoitusta. Sellaisella esi-
neellä ei ole mitään virkaa. Ensimmäisenä esine merkitään 
diariokirjaan, se kuvataan ja puhdistetaan. Kuten valimois-
sa, myös museoissa puhdistustyö on varsinainen pullonkaula. 
Aina esine ei vaadi puhdistusta, mutta joskus hommaan 
hupenee päiviä ja pahimmassa tapauksessa jopa kuukausia. 
Sitten esine numeroidaan ja luetteloidaan. Luetteloinnissa 
kirjataan ylös kaikki mahdollinen tieto esineestä. Joskus 
esineen lahjoittaja ei tiedä esineestä mitään tai on suorastaan 
vastahakoinen antamaan tietoja. Tällöin vaaditaan tutkimus-
työtä, jotta saadaan edes jonkinlaiset pohjatiedot aikaiseksi. 
Lopulta esineestä vielä kirjoitetaan kortti, jotta joskus tar-
vittaessa löytäisimme kaivatun esineen varaston kätköistä, 
ja esine viedään varastoon. Varastointikaan ei ole aina kovin 
yksinkertaista ainakaan Valimomuseossa, sillä esineet pai-
navat usein todella paljon. Lisäksi isoille esineille pitää 
järjestää varastosta tilaa jollakin poppakonstilla. Ja kaikki 
tämä yleensä yhden ihmisen voimin.

Tämä pieni vuodatukseni toivon mukaan auttaa teitä 
kaikkia katsomaan museoiden näyttelyitä uusin silmin. 
Näyttelyt eivät valmistu sormia napsauttamalla eikä muse-
oissa todellakaan vietetä talviunta. Ja jos hyvin käy, niin 
vuodatukseni edes pienellä osalla kohottaa museotyön ar-
vostusta. Hyvin usein sitä ei arvosteta, mikä näkyy esim. 
palkkapussissa. Oma palkkani on alle 2000 euroa kuussa. 
Bruttona. Tällä viikolla Hesarissa kerrottiin, että paljon 
puhuttujen sairaanhoitajien keskiansiot ovat 2500 euroa 
kuussa. Heille kokoomus lupasi vaalikampanjansa aikana 
500 euron palkankorotuksen. Heidän koulutuksensa ainakin 
ennen muinoin kesti lukiopohjaisena 3,5 vuotta ja perus-
koulupohjaisena 4,5 vuotta. Oma koulutukseni yliopistossa 
kesti seitsemän vuotta. Koulutukseen oli vaikea päästä ja 
vakituisen, koulutusta vastaavan työpaikan hankkiminen oli 
vieläkin vaikeampaa. Omaakin paikkaani reilut kolme 
vuotta sitten haki muistaakseni satakunta innokasta museo-
alan ihmistä. Tämä siis vain vertailun vuoksi, tarkoitukseni 
ei ole aliarvioida sairaanhoitajien raskasta työtä. Yksi nä-
kyvä ero sairaanhoitajan ja museoamanuenssin töiden vä-
lillä on se, että ihmiset suunnilleen tietävät mitä sairaanhoi-
taja tekee. Museoamanuenssin työnkuvasta juuri kellään ei 
tunnu olevan mitään käsitystä ja niinpä 500 euron palkan-
korotukset tällä alalla taitavat olla aika pitkään pelkkänä 
haaveena. Tiedon lisääntyessä museotyön arvostuskin ehkä 
nousee. Nyt ainakin te tiedätte.

Janne Viitala
museoamanuenssi

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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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

Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä

Postita hakemus viereiseen osoitteeseen! 
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Rauno Sippel 
vastaa mielellään.

SVY
Rauno Sippel 

Kiiskintie 11 
17200  VÄÄKSY

puh. (03) 766 9736
Faksi (03) 766 9736

e-mail: rauno.sippel@svy.info

Jäsenhakemus hyväksytty       _____/_____  200__  _____________________________________

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 200__  _____________________________________

Jäsennumero
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Uudet verkkosivumme ovat nyt auki osoitteessa www.spminerals.fi !

Toimitamme valimoille mm.
kvartsihiekkaa, kromiittihiekkaa, zirkonihiekkaa, hartsattau hiekkaa, 
natrium- ja kalsium bentoniittia, kivihiilijauhetta, vermikuliittia, teräshiek-
kaa, furaani- ja alkaalista fenolihartsia, tulenkestäviä massoja, valusuo-
dattimia teräkselle ja raudalle, vesi- ja alkoholiohenteiset peitostetta, 
hematiitti- ja grp harkkoa 

Myynti 
Micke Forsblom,  puh. 0400 674 200,  m.forsblom@spminerals.fi 

Tilaukset 
Liisa Salonen,  puh. 010 217 9866,  l.salonen@spminerals.fi 
Tuula Pohja,  puh. 010 217 9864,  t.pohja@spminerals.fi 
Anneli Leijavuori,  puh 010 217 9818,   a.leijavuori@spminerals.fi 
 

SP Minerals Oy Ab
Vihdintie 4-6

03100 NUMMELA
puh. 010 217 9800
fax. 010 217 9801
www.spminerals.fi 
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