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puheenjohtajan palsta

Mika Valtonen

Pitkä, kuuma ja kuiva kesä on ainakin kalenterin 
mukaan taittumassa syksyksi. Valimoiden tilauskannat eivät 
onneksi ole kuivahtaneet kuten sienisato, vaan meno jatkuu 
entiseen ja jo totuttuun tapaan. 

Yhdistyksellemme on kuluva vuosi ollut hyvä ja tapah-
tumarikas. Ensin hienosti organisoidut opintopäivät ja 
seuraavaksi loppuunmyyty, mielenkiintoinen ulkomaan 
opintomatka ja sokerina pohjalla hyvin onnistunut Valimo-
viestin ilmoitusmyynti  takasivat yhdistyksemme toiminnan 
taloudellisesti kannattavaksi. Menneen tilikauden tulos 
onkin vaihteeksi reilusti positiivinen ja antaa meille siten 
myös paremmat mahdollisuudet selviytyä tulevasta juhla-
vuodesta. 

Kiitos siitä kuuluu luonnollisesti jäsenistöllemme hyväs-
tä panoksesta osallistumisten muodossa erilaisiin tapahtu-
miimme sekä lukuisille Valimoviestimme ilmoittajille, 
joita asiamies Piha on sopivasti kannustanut. 

59. vuosikokoukseen Iisalmeen on enää aikaa reilu kuu-
kausi ja odotammekin jälleen kerran runsasta osallistuja-
kaartia – vierailukäynnit ja esitelmät ovat sen verran kovaa 
tasoa, että pois ei kenenkään kannata ilman hyvin pätevää 
syytä jäädä.

Iisalmeen pääsee aiemmin ilmoitetun mukaisesti muka-
vasti myös junalla, mutta ei Pendolinolla. Sen osalta täytyy 
antaa VR:lle hiukan pyyhkeitä, koska Iisalmen ja Helsingin 
välillä kulkee tämä ihmejuna tasan kaksi kertaa vuorokau-
dessa – kerran suuntaansa – ja aikataulut on rakennettu 
nimimerkillä ” Aamutunneiksi kotiin, Iisalmeen” ja ”Aa-
mutunneilla pois Iisalmesta”. Takaisin päin pääsee myös 
suoralla yhteydellä, jos haluaa olla Iisalmen asemalla odot-
tamassa junaa 04:30 aamulla. Eli se siitä Pendolinosta.

Yhteistä ryhmämatkaa ei yhdistys tästä syystä organisoi, 
mutta mikäli junakyyti vielä kuitenkin kiinnostaa, on aina-
kin pääkaupunkiseutulaisilla ja Itä-Suomalaisilla yksi sopi-
va vaihtoehto jos 19:00 alkavalle illalliselle aikoo ehtiä.

Eli InterCity2 105, joka lähtee Helsingistä torstaina 
5.10.2006 kello 11:12 ja on perillä Iisalmessa 16:44. Junan 
vaihto Kouvolassa pikajunaan 705. 

Tampereeltakin pääsee, sillä pikajunalla 811 kello 12:05 
matkaavat mahtuvat hesalaisten kyytiin sitten Pieksämäel-
lä,  junan vaihdon yhteydessä. Tavataan siis junassa! 

Yhdistyksemme hallitus käsitteli elokuun kokouksessaan 
myös uuden asiamiehen valintaa. Tehtävään valittiin yksi-
mielisesti TkL Rauno Sippel, joka tunnetaan yhdistykses-
sämme jo vuosien takaa. Onhan Rauno toiminut aiemmin 
mm. SVY:n  puheenjohtajana ja johtanut myös SVY:n 
Helsingin osastoa. Virallinen asiamiesvaihdos tapahtuukin 
sitten Iisalmessa asianmukaisin menoin.

Den långa, heta och torra sommaren håller 
åtminstone enligt kalendern på att övergå till höst. Lyckligt-
vis har gjuteriernas orderstockar inte torkat in såsom svamps-
körden, utan det fortsätter i den goda takt vi redan vant oss 
vid.

För vår förening har det gångna året varit ett gott och 
händelsefullt år. Först hade vi väl organiserade skolnings-
dagar och därefter en slutsåld, intressant studieresa utomlands 
och som socker på bottnen en god annonsförsäljning för 
Valimoviesti, vilka alla har bidragit till att göra föreningens 
verksamhet ekonomiskt lönsamt. Det gångna årets resultat 
var för omväxlingens skull positivt och det ger oss bättre 
möjligheter att klara av det kommande jubileumsåret.

Tacket för detta går naturligtvis till medlemskåren för det 
rikliga deltagandet i olika evenemang, samt till de talrika 
annonsörerna i Valimoviesti, vilka blivit lämpligt uppmunt-
rade av ombudsmannen Piha. 

Till det 59. årsmötet i Idensalmi är det nu ungefär en 
månad, och vi väntar oss igen ett rikligt deltagande – före-
tagsbesöken och föredragen är av sådan hög nivå, att det 
inte utan god orsak lönar sig att utebli.

Såsom tidigare nämnts kommer man till Idensalmi bra 
med tåg, men inte särskilt lämpligt med Pendolino. Här 
måste vi nog ge ris åt SJ ty detta ”undertåg”  går endast två 
gånger per dygn mellan Helsingfors och Idensalmi – en gång 
i vardera riktningen. Tidtabellen är byggd enligt principen 
”Hem till Idensalmi på småtimmarna” och ”Bort från Iden-
salmi på småtimmarna”. Från Idensalmi kommer man med 
Pendolino direkt till Helsingfors om man är beredd att vän-
ta på tåget på Idensalmi station klockan 04:30 på morgonen. 
Detta alltså om Pendolino.

Av denna orsak arrangerar föreningen denna gång ingen 
gemensam gruppresa, men om en tågresa trots allt intresse-
rar och man vill avnjuta middagen  i Idensalmi som börjar 
klockan 19:00, kan man från huvudstadsregionen och östra 
Finland åka med Intercity2 tåget nr 105 som startar den 
5.10.2006  från Helsingfors klockan 11:12 och är framme i 
Idensalmi 16:44. Tågbyte i Kouvola till snälltåget nummer 
705. 

Från Tammerfors ger snälltåget nr 811 klockan 12:05 en 
bra möjlighet att sammanstråla med helsingforsborna vid 
tågbytet i Pieksämäki. Vi träffas alltså på tåget!  

Föreningens styrelse valde enhälligt vid sitt möte i au-
gusti till ny ombudsman för föreningen TkL Rauno Sippel. 
Rauno är känd i föreningen sedan länge, han har ju bl.a. 
varit FGF’s ordförande och även lett Helsingfors avdelnin-
gen. Offi ciellt övergår ombudsmannaskapet vid årsmötet i 
Idensalmi med där till hörande ceremonier. 

Tavataan Iisalmessa!
Vi ses i Idensalmi!
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asiamiehen palsta

Asiamiehen 
asiaa
29.8.2006 Olavi Piha

Poikkeus vahvistaa säännön

Asiamies matkusteli kesällä ulkomailla ja ihan valimoasi-
oissa. Ensin oltiin toukokuussa Saksassa ja Hollannissa 
SVY:n opintomatkalla ja kesäkuussa oli Englannissa 67. 
World Foundry Congress 2006 järjestäjänään WFO (World 
Foundrymen Organization). Matkailu avartaa sanotaan, 
mutta kyllä noille matkoille mahtuu monenlaisia yllätyk-
siäkin.

Meillähän kaikillahan on oma kuvamme saksalaisesta 
arkkityypistä ja hänen tavastaan seurata sääntöjä ja organi-
saatiokaavioita.  Näistähän ei ole syytä poiketa missään 
olosuhteissa. Aina se ei kuitenkaan pidä paikkaansa.  Asia-
miehelle kävi Saksassa seuraavanlainen tapaus:

Saksaan lähdettäessä asiamies muisti, että 200 Saksan 
Markkaa on edelleen vaihtamatta euroiksi.  Saksan Markat 
olivat jääneet joltakin työmatkalta työlompakon lokeroon 
ja sillä välin Demmit olivatkin vaihtuneet euroiksi.  Ei 
muuta kuin setelit mukaan ja matkaan.  Sattuipa sitten niin 
somasti, että erään suuren teollisuuskaupungin keskustasta 
löytyi Deutsche Bundesbank, mahtipontinen ja luotaantyön-
tävä 6 -kerroksinen palatsi.  Olin ottanut selvää, että vain 
tässä pankissa voidaan Saksan Markat vaihtaa euroiksi.  Ovi 
kadulle aukesi työntämällä, joka herätti jo toiveita onnistu-
misesta.  Sitten oli sisäovessa kyltti, että Saksan Markkoja 
vaihdetaan euroiksi vain kello 10 ja 13 välillä (ihan muka-
va työaika, muuten).  Kello oli jo varmaan kolme, joten 
myöhässä olin.  ”Yrittänyttä ei laiteta” ajatteli asiamies kun 
näki sisäpuhelimen, jolla ilmeisesti sai yhteyden palatsin 
sisuksiin.  Sinne sitten selittämään, että kun lentokone läh-
tee huomenna ja nyt on ainoa mahdollisuus jne jne. jne.  
Kuulokkeesta ei kuulunut mitään, mutta turvakamerat al-
koivat toimia ja haravoimaan ympäristöä ja zuumaamaan 
lähikuvaa.  Ilmeisesti joku sisällä oli kuullut selostukseni. 
Olipa aika orpo olo.  

Asiamies ajatteli, että en varmaan ole ensimmäinen 
murteellista saksaa puhuva asiakas, joka yrittää sisään.  
Vakiovastaushan kuuluu, ”tulkaa huomenna uudestaan, auf 
Wiedersehen”.  Nyt täytyy keksiä nopeasti jotain todella 
viisasta, jotta pääsisi edes eteiseen esittämään asiansa.  
Silloin muistin yhden lukioaikana ulkoa päntätyn sananlas-
kun (joka taisi liittyä lähinnä saksan kielioppiin), nimittäin 
”Kein Regel ohne Ausnahme”.  Ja tavoitellen mahdollisim-
man mahtipontista äänenpainoa sanoin sisäpuhelimeen 
saksaksi: ”Kuulkaahan Herra Pankinjohtaja, minulle jo 
koulussa Suomessa opetettiin, että ei sääntöä ilman poik-
keusta.” Vähään aikaan ei kuulunut mitään.  Sitten miehen 
ääni sanoi: pysykää siellä, teidät tullaan noutamaan. Turva-

mies tulikin aikanaan ja hänen ohjauksessaan minut saatet-
tiin pankkisaliin, jossa minua oli odottamassa Herra Isoher-
ra Fleck.  Esitin asiani ja hän osoitti minut kassaosastolle, 
jossa tehtiin saksalaiseen tapaan paljon papereita ja lyötiin 
leimoja niihin monilla leimasimilla. Ja niin näiden näyttä-
vien mutta ilmeisen tehottomien manöövereiden jälkeen 
sain käteeni kuitin ”KK-Kasse Nr. 66020060724000024” ja 
euroja 102,26.  Johtaja Fleck, joka oli tehnyt ratkaisun minun 
päästämisestä sisään ”kaikkein pyhimpään” näin poikkeuk-
selliseen aikaan tuli pankkisalin ovelle minua hyvästelemään. 
Siinä kätellessämme hän virkkoi: Kuulkaapa Herra Piha, 
tiedättehän te, että tämä oli suuri poikkeus sääntöön”.

Sen jälkeen olinkin pian turvamiehen tiukassa suojeluk-
sessa pankin alakerrassa ja sitä kautta myös kirkkaassa 
auringonpaisteessa kadulla 102 euroa rikkaampana.  Että 
kuka sanoo, etteikö koulunkäynti kannata? Tuli sillekin 
sanonnalle käyttöä kerran 35 vuodessa.

67 th World Foundry Congress 2006, 
Harrogate, UK

Asiamies osallistui tähän WFO (World Foundrymen Orga-
nization) järjestön konferenssiin kesäkuun alussa Harroga-
tessa Englannissa. Kokous oli valinnut itselleen ylevän 
tunnuslauseen ”casting the future”, jonka suomennos voi 
kuulua toki kymmenillä eri tavoilla. Julistankin nyt leikki-
mielisen kilpailun, kuinka käännät suomenkielelle oheisen 
sloganin.  Onko tämä niitä englantilaisia sanayhdisteitä, 
joille ei oikein voi löytää rakkaasta suomenkielestämme 
kunnollista ja napakkaa vastinetta.  Miltä kuulostaisi ”valut 
valtaavat huomisen”, ”me valamme huomisen” tai vaikka 
mahtipontinen ”ei tulevaisuutta ilman valuja”.  Sen sijaan 
ehkä liioiteltua olisi muunnella vallankumouksessa käytettyä 
ilmaisua ”valu tai kuolema”. Mikä on sinun käännöksesi?

Suomi on WFO:n jäsenmaa maksaen jäsenmaksua, jotta 
toimintaa voidaan pyörittää ilman suurempaa katkosta. 
Toiminta on laajaa, jo luentojen esitarkastus on valtava 
urakka ja kaikille esitelmille pätevien tarkastajien löytämi-
nen tuntuu hurjalta urakalta. Maailmankokous pidetään joka 
toinen vuosi ja se kiertää maanosasta toiseen.  Kokousvuoro 
kiertää kaikki seitsemän maanosaa, joten siitä seuraa se, 
että seuraavan kerran tämä tapahtuma tulee Eurooppaan 14 
vuoden päästä!   Nyt tiedetään seuraavat pitäjät ja ne ovat:

2008       Intia 
2010   Kiina
2012   Meksiko
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SVYn asiamies ja konttori

Olavi Piha / SVY
PL 358 
40101 Jyväskylä
   
Puh. (014) 254051 
Faksi (014) 254052
Gsm (040) 7211220
e-mail: olavi.piha@svy.info 
Pankki: NORDEA 101230-73211 

Asiamiehen tavoittaa parhaiten konttorilta 
maanantaisin ja perjantaisin sekä yleensä aina 
Gsm-matkapuhelimesta. Uusista toimintaan 
liittyvistä asioista sekä hallitukselle esitettävistä 
asioista toivomme saavamme ehdotuksia jäseniltä. 

Jatkuu

Parittomin vuosin pidetään ”Tekninen Foorumi”, joka on 
jonkin kansainvälisen näyttelyn yhteydessä.  Vuoden 2007 
Tekninen Foorumi on Saksassa, GIFA -messujen yhteydessä. 

WFO:lle valitaan presidentti yleiskokouksessa aina vuo-
deksi kerrallaan ja sielläkin eksotiikkaa riittää, seuraavasti:

2006 P.N. Bhagwati, Intia
2007 G. Wolf, Saksa
2008  K. Ogi, Japani
2009  M. Horacek, Tsekin Tasavalta

Osallistujia kokoukseen oli saapunut 40 maasta liki 500 
ihmistä. Kyllä tuo valaminen on kansainvälistä touhua. 
Suomalaisia delegaatteja olivat Juhani Orkas, Johannes 
Vierimaa ja Olavi Piha. 

Intialaiset olivat suurella delegaatiolla mukana.  He olivat 
markkinoimassa omaa kokoustaan ja esittämässä luentoja.  
Kaikesta näkyi, että he olivat tosissaan ja heidän esittämän-
sä tiedot Intian valimokoulutuksesta, tutkimustoiminnasta 
ja teollisuudesta kertoivat kyllä selkeällä tavalla, missä on 
tulevaisuuden tekijät ja menestyjät tällä alalla.

Luennot olivat täyttä asiaa, kaikki erittäin tarkan etukä-
teistarkastuksen läpikäyneitä.  Tutkimuksia eli ”technical 
papers” esitettiin päivien aikana 120 kappaletta.  Nämä oli 
jaettu 22 eri ”sessioon”, joiden aihepiiriin kuului 5…6 esi-
telmää.  Kaikki esitelmät jaettiin osallistujille, tällä kertaa 
kerättynä CD -levykkeelle. Todella loistokeksintö, onhan se 
nyt paljon fi ksumpaa kantaa kevyt CD maapallon toiselle 
puolelle kuin raahata tuhansia sivuja aanelosia. Eli jos mie-
lenkiintosi heräsi, soita asiamiehelle, niin katsotaan yhdessä, 
onko siellä jotain kiinnostavaa sinun alaltasi.  

Ensimmäisen kokouspäivän iltajuhla oli upea.  Foundry-
mens Night -iltana saimme tutustua maailman suurimpaan 
rautatiemuseoon Yorkissa.  Tiesittekö muuten, että ennen 
toista maailmansotaa englantilaiset junayhtiöt ehtivät val-
mistaa kuninkaalliselle perheelle 48 kokonaista junaa.  
Yhtiöt kilpailivat keskenään, kenellä oli ylellisin ja kallein 

juna lahjoittaa näille kruunupäille. Ja kyllä totta vie, kunin-
kaalliset junat olivat kuin pienoispalatseja, ne olivat varus-
tetut kustannuksia säästämättä silkkitapetein ja kristalli-
kruunuin. Toisen maailmansodan jälkeen rautatiet kansal-
listettiin Englannissa ja tuo kuningashuoneelle junien 
valmistaminen saikin siten järjelliset mittasuhteet.

Yhdistyksemme kotisivuilla on parhaat valokuvat esillä 
ja ehkä vähän muutakin aineistoa tältä kongressimatkalta.  
Esitän tässä kiitokseni Paavo Tennilä -rahastolle, joka 
osaltaan mahdollisti matkani.

TKK hankkinut SVY:n kirjoja ja Valimoviestejä

Teknillisen Korkeakoulun Kirjasto Otaniemessä on kel-
puuttanut SVY:n Opintopäivistä 2005 ja 2006 tehdyt 
koostekirjat kokoelmiinsa, peräti kahtena sarjana. Tämä 
myös tiedoksi niille, jotka jäivät ilman vuoden 2006 kirjaa 
painoksen loputtua. Siellä ne nyt ovat kaikkien valimoalas-
ta kiinnostuneiden, tulevien sukupolvien ja valimomiesten 
käytettävissä. Kirjat löytyvät pääkirjaston suuresta salista 
kohdasta Mekaaninen Teknologia 621.73/.78. Asialla on 
periaatteellista merkitystä siksi, että ensinnäkin TKK:n 
Pääkirjastossa on erittäin vähän valimoalan kirjallisuutta 
yleensä ja varsinkaan suomenkielisiä ajantasaisia kirjoja 
juuri ei ollenkaan (valimoalan kirjat kun ovat valimotek-
niikan laboratoriokirjastossa).  Nämä SVY:n järkälemäiset 
kirjat ovat nyt ensimmäiset sillä saralla, niissä on myös 
kaikkien merkittävien suomalaisten valimoiden väriesitteet 
sidottuna kirjan takaosaan. Voisi kai liioitellen lainata erään 
astronautin sanontaa; tämä on pieni askel maailman vali-
mokoulutuksessa mutta suuri askel Suomen Valimotekninen 
Yhdistys ry:lle.

TKK:n kirjaston suureen lukusaliin on nyt otettu pysy-
väiseksi lehdeksi yhdistyslehtemme Valimoviesti. Niitä on 
siellä muutama vuosikerta.  Muiden valmistusmenetelmien 
lehdethän siellä jo ovatkin hyvin edustettuina, mm. hitsa-
usalan ja ohutlevyalan lehtiä on varmaan yli kymmenen. 
Näiden alojen lobbarit ovatkin hoitaneet asiansa kuntoon. 
Mutta tästä eteenpäin nuoret teekkarit näkevät tuoleissaan 

Suomalaisista delegaateista tässä 2/3 kokoontuneena oblikatooriseen 
potrettiin. Valimoprofessori ja asiamies siinä siristelee silmiään.  Taust-
alla Harrogate International Conferense Centren sisäänkäynti.  Kongres-
sikeskus oli jotain aivan järkyttävää kokoluokkaa, jota kuvastanee se, 
että henkilökunta ajoi välimatkat sisällä polkupyörällä.
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istuessaan jo kaukaa, että tuollahan on valimoalasta kertova 
lehti.  Vaikka lehtemme on ensisijaisesti yhdistyslehti, se 
kuitenkin palvelee ainoana suomenkielisenä valimolehtenä 
valimoteollisuuden ja valamisen erinomaisuuden intressejä 
Suomessa.  Ja kun muutakaan asiallista valimoalan lehteä 
yksinkertaisesti Suomessa ei ole. Haluaisinpa nähdä sen 
opiskelijan Otaniemessä, joka ensimmäisinä opiskeluvuo-
sinaan lukee kunnolla esimerkiksi Foundry Trade Journalia, 
Giesserei tai vaikkapa niinkin helppolukuista lehteä kuin on 
Gjuteriet. Vaikka mistä sitä tietää, nykyopiskelijathan ovat 
kovin edistyneitä, ainakin tietyissä asioissa.  Ihan ovat yli-
asiallisia, ainakin silloin tällöin.

TKK:n Kirjaston ylikirjastonhoitaja Muhonen kutsui pro-
fessori Orkaksen ja asiamiehen 8/8 asian kunniaksi Kirjas-
tolle ja silloin todettiin tilanne.  Otettiin myös valokuvia, 
jotka ovat nähtävissä kotisivuillamme. 

Tutustuimme tähän Suomen ainoaan kansalliseen ja 
kansainväliseen tekniikan ja sen perustana olevien luonnon-
tieteiden kirjastoon. Kirjastolaitokseen kuuluu pääkirjasto, 
10 osastokirjastoa, 2 erillislaitosten kirjastoa ja noin 20 la-
boratoriokirjastoa, jotka kaikki kuuluvat yhteiseen järjestel-
mään. Kirjastohan on perustettu jo vuonna 1849. Tämä 
Alvar Aallon suunnittelema kirjastorakennus valmistui vuon-
na 1970. Lukupaikkoja on 500, asiakastyöasemia 33 sekä 
kirjoja 25 hyllykilometriä. Modernia tietotekniikkaa edustaa 
se, että kirjaston tiloissa on langaton verkkoyhteys.

Ylikirjastonhoitaja Muhonen painotti sitä, että kirjasto 
on kaikille avoin.  Tämä tuntuu olevan yllättävän monille 
ihmisille uusi ja tuntematon asia, joten sinne vain tutustu-
maan.  Kirjastokorttia vastaan saa haluamansa materiaalin 
maksutta lainaan.  Kaukopalvelu välittää lainoja ympäri 
maailman, mutta näistä saattaa mennä joissakin tapauksissa 
maksu. Kirjasto siis palvelee meitä valimomiehiä ja kaikkia 
teknistä tietoa tarvitsevia asiakkaita niin kotimaassa kuin 
ulkomailla.

Kirjaston kokoelman koosta saa jonkinlaisen käsityksen, 
kun vielä mainitsen, että käytettävissä on yli 10.000 elekt-
ronista kausijulkaisua, verkkokirjoja yli 3000 ja monogra-

fi oita (siis kirjoja) reilut 200 000 kappaletta. Asiakaskäyn-
tejä vuodessa on noin 300 000. Tällainen trafi ikki ja tiedon-
tulva on mahdollista hallita, kun on 52 koulutettua henkilöä 
palkkalistoilla.  Opiskelija taas näkee sekä kokee kirjaston 
pelastavana paikkana, josta voi lainata hyvinkin kalliita 
ulkomaalaisia tenttikirjoja, joihin ei opiskelijalla mitenkään 
voisi olla varaa.

Uusia jäseniä 

Kuten asiamies edellisessä lehdessä mainitsi, kevät 2006 on 
ollut erittäin myönteisen jäsenkertymän aikaa.  Mutta mikään 
tulos ei tule ilmaiseksi ja valitettavasti yhdistyksemme ei 
ole vielä niin vetovoimainen, että jäsenet tulisivat ilman 
meidän vanhojen partojen myötävaikutusta (vai pitäisikö 
sanoa, kun on naisjäseniä myös, vanhojen jäsenten myötä-
vaikutusta).  Asiamies perustaa tämän väittämänsä empiiri-
seen tutkimukseen.  Saimme 52 uutta jäsentä kaudella 2/2006. 
Siinä toki on Valun Käytön Seminaarin tuotosta, mutta loput 
on asiamies puhunut ja käännyttänyt jäseneksi.  Kaudella 
3/2006 asiamies ei laittanut tikkua ristiin jäsenhankinnan 
eteen.  Tulos on: yksi uusi jäsen.  Tästä lukija itse voi pää-
tellä, miten voimme uusia jäseniä hankkia ja mikä on meidän 
jäsenistön aktiivisuuden merkitys kun haluamme pitää yh-
distyksemme nyt alkaneella kasvu-uralla.  

 

Kun katselee muiden yhdistysten toimintakertomuksia ja 
jäsenkehitystä, voi murheellisena todeta, että lähes kaikilla 
on suuria ongelmia jäsenhankinnassa. En mainitse nimiä, 
mutta meitäkin lähellä olevilla yhdistyksillä saattaa olla 10 
% jäsenkato vuodessa.  Se taas tietää ongelmia yhdistyksen 
taloudessa. Meidän SVY sen sijaan purjehtii nyt hyvässä 
myötäisessä.  Kasvoimme melkein kaksinumeroisen luvun 
verran ja ylitimme 800 jäsenen rajapyykin reippaasti.

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry toimii erittäin vai-
keassa toimintaympäristössä ja syitä on kaksi; Yhdistystoi-
minta on koko ajan Suomessa hiipumassa ja valimoala on 
kaikkien tutkimuksien mukaan nuorten kiinnostuslistalla 
kaikkein alimpana.  Nämä ovat kaksi kovaa lähtökohtaa, 

Elokuussa 2006 todettiin, että SVY:n opintopäiväkirjat on lopul-
lisesti kelpuutettu TKK:n Pääkirjaston kirjastoon. TKK:n Kir-
jaston Lukusalista löytyy nyt myös 8 viimeisintä Valimoviestiä.  
Tilannetta tarkastelemassa ylikirjastonhoitaja Ari Muhonen ja 
Juhani Orkas.

Yhdistyksen uusien jäsenten kehitys vv. 1999 - 2006 näyttää tällaiselta.  
Vaikka untuvikkoja tuleekin paljon kerralla, heidät on jokainen otettava 
vastaan ja mukaan toimintaan kuin hän olisi ainutkertainen tapaus (ja 
tottahan hän onkin).  Juhlavuosi 2007 sekä GIFA 2007 -näyttely tuovat 
alkaneena toimintavuotena valtavan myötätuulen jäsenhankintaan ja 
asiamies Pihan piirtämä tavoite tulee helposti saavutettua edellämainit-
tujen tapahtumien oheismarkkinointina.
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jotka on kuitenkin rehellisesti myönnettävä.  Asiamiehen 
tekemä empiirinen koe osoittaa, että yhdistyksen menestys 
on kiinni nykyjäsenten aktiivisuudesta hankkia uusi jäsen 
silloin tällöin.  Hallituksen aito kiinnostus nuoria jäseniä 
kohtaan pitää yhdistyksemme pitää elinvoimaisena vielä 
tulevaisuudessakin.

Uusi sukupolvi tai paremminkin ihmisjoukko on muo-
dostumassa keskellemme (KSML 19/4).  Se on i-sukupolvi 
nimeltään. Useiden alan asiantuntijoiden suulla kerrottiin 
tämän i-sukupolven koostuvan kaikenikäisiä ihmisiä, jotka 
ovat individuaaleja, kansainvälisiä, hyvin informoituja, 
interaktiivisia ja epämuodollisia ihmisiä.  Näille i-sukupol-
ven ihmisille ei riitä esimerkiksi että kaupungin julkiset 
palvelut ovat kunnossa.  Kaupungin brändin on oltava ve-
tävä, myös ympäristöystävällisyyttä, designiä ja esteetti-
syyttä arvostetaan.  

Miten on Suomen Valimotekninen Yhdistys ry varustau-
tunut ottamaan nämä i-sukupolven jäsenet vastaan? Onko 
SVY:n brändi vetävä?

Asiamies ei tiedä, kuinka paljon uusissa jäsenissä on 
näitä i-sukupolven jäseniä, eikä lähde arvailemaan julkises-
ti asiaa.  Sen sijaan laitan tähän oheen jäsenotannassa 2/2006 
tulleiden jäsenten koulutuksen, tästä jokainen voi itse mää-
ritellä i-sukupolven osuuden.

Edellisessä lehdessämme ei ollut uusien jäsenten 2/2006 
nimiä, ne tulevat tässä nyt. Olkaa ihan heti aktiivisia ja 
kyselkää asioista.  Kertokaa myös meille sisäpiiriläisille, 
mitä mieltä olette tästä yhdistyksestä.  Toivotamme teidät 
kaikki tervetulleiksi toimintaamme mukaan.  

Aalto Miikka TKK
Ahlgren  Esa Ferral Alucast Oy
Anttila Kimmo TKK
Eklin Lauri Componenta Oyj
Haapanen Mirjami Metso Lokomo Steels Oy
Hietala Markus POHTO
Huikko Jarno Moventas Oy
Huuskonen Helena Componenta Suomivalimo  Oy
Iivonen Markus  TKK
ivonen Mikko Metso Lokomo Steels Oy
Karlström Ossi TKK 
Karppinen Anna-Kaisa Vaasan Yliop. Tekn. tiedekunta
Keskiaho Kaisu TTY / Valimoinstituutti
Koponen Vesa Vaasan Yliop. Tekn. tiedekunta
Korelin Timo Sulzer Pumps Finland Oy,   
  Karhulan valimo

Kosonen Hannu Vaasan Yliopisto
Kuusisto Kari KM - Valu Oy
Lahdensivu Markus TKK 
Laine Eeva-Liisa Componenta Karkkila Oy
Lanne Janika Metso Lokomo Steels Oy
Leino Liisa Leinovalu Oy
Lintukorpi Jouko Sacotec Components Oy
Louhiluoto Tuomas Leinovalu Oy
Makkonen Petri TKK, Koneensuunnitteluosasto
Meriläinen Ilkka Componenta Karkkila Oy
Niemi Pekka Metso Paper Oyj, Service
Norvasto Timo Metso Lokomo Steels Oy
Olkinuora Pekka TKK
Olkinuora Ulla-Maija Metso Foundries Jyväskylä Oy
Orre Paavo Lämpövalu Oy
Paajanen Hannu Taideteollinen Korkeakoulu
Palmgren  Paula TTY / Valimoinstituutti
Pirhonen Marko TP-Tools Oy
Pulkkinen Joa Componenta Karkkila Oy
Pääkkönen Merja Kuusakoski Oy
Riihilä Marko Alsiva Oy
Saarela Tuukka Teckwill Oy
Saarenkanta Simo Patria Vehicles Oy
Seppälä Antti TKK 
Seppälä Juha Nokia Oyj, Nokia Networks
Sildén Katri Ulefos NV Oy
Snabb Minna Leinovalu Oy
Surakka Arto Metso Lokomo Steels Oy
Tuomisto Antti Vaasan Yliop. Tekn. tiedekunta
Tuuha Sinikka Ulefos NV Oy
Vahantaniemi Kalle TKK
Valkeapää Jarno Metso Lokomo Steels Oy
Vasara Juha TTY / Valimoinstituutti
Vauhkonen Sampo Metso Foundries Jyväskylä Oy
Westenius Mikke TKK
Wilamo Hanna Vaasan Yliop. Tekn. tiedekunta
Virtanen Vesa-Matti Metso Lokomo Steels Oy

Ja uusi jäsen kaudelta 3/2006 on:

Kemppinen Galina Lux Oy Ab

Uudet yhdistysjäsenet

Uusia yhdistysjäseniä mainittiin edellisessä lehdessä 21 
kappaletta. Yhdistysjäsen on toimintaamme ja sen kehittä-
mistä ajatellen kuin ”kunniajäsen”, jonka olemassaolo 
varmistaa toiminnan onnistumisen.  Toivomme yhdistyk-
sessä, että voimme vastata niihin odotuksiin, joita teillä on 
meidän suuntaan. Lehden painoon menon aikaan tuli vielä 
neljä uutta yhdistysjäsentä ja ne ovat:

Mallipojat Oy   Helsinki
Sandvik Mining and Construction Oy Tampere
Erikoisvalu H. Laakso Oy  Hirvihaara
Suutarilan Valimo Oy   Kellokoski

Jatkuu
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Hallitus kokoontui Valimoinstituutissa 25/8 2006
Hallitus kokoontui Valimoinstituutissa täysilukuisena kuu-
mana elokuun perjantaina 25/8 2006. Maittavan kabinetissa 
syödyn lounaan jälkeen Valimoinstituutin puolesta hallituk-
sen toivotti tervetulleeksi Juhani Orkas, joka oman toimen-
sa ohessa toimii Valimoinstituutin johtajana. Lämpimässä 
kokoushuoneessa pidetyn kokouksen jälkeen oli vuoro 
muistaa isäntäyritystä.  Puheenjohtajamme Mika Valtonen 
ojensi isännälle muistoksi kokouksesta SVY:n pöytästan-
daarin. Kokouksesta on kuvia kuvagallerian kohdassa 
”Hallitus”.

Hallituksella oli pitkä asialista 

käsiteltävänä ja päätettävänä  

Hallitus käsitteli tilinpäätöksen toimintakaudelta 2005-2006.  
Asiat käytiin kohta kohdalta lävitse ja toteumaa verrattiin 
budjettiin.  Kaikki toimintamme osa-alueet olivat mukavas-
ti ylittäneet budjetin. Yhdistyksen tarkoitus ei ole tuottaa 
taloudellista voittoa, mutta kaikki toiminta vaatii varoja.  
Tällä plustuloksella voimmekin nyt kehittää toimintaamme 
entistä vetävämmäksi. Jäsenistön ehdoin on toimittava, 
sillä jäsenillehän tätä toimintaa ensisijaisesti pyöritetään. 
Ehkä sille edellä mainitulle brändille voisi tehdä jotain, 
jotta olemme uusille jäsenille (i-sukupolvi?) kiinnostava 
yhdistys. Yhdistyksemme perinteitä kunnioittaen on var-
masti mahdollista modernisoida toimintaamme. 

Hallituksen käsittelyssä huomattiin muutama, lähinnä 
kirjaamistekninen puute.  Asiamies selvittää puutteet ennen 
hallituksen jäsenten lopullista hyväksymistä ja allekirjoitus-
ta. Välittömästi allekirjoitusten jälkeen asiamies vie kirjan-
pidon tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Hallitus kuunteli Componenta Suomivalimo Oy:n Pekka 
Kosken selvityksen tulevasta vuosikokouksesta ja teki tar-
vittavia selvennyksiä ja kysymyksiä. Käytiin läpi ohjelmat, 
aikataulut, luennoitsijat, musiikkiesiintyjät, yritysvierailut 
sekä koko talouspuoli.  Asiat olivat kunnossa ja vetovoimai-
sen pääesiintyjän arveltiin tuovan enemmän kuin budjetoi-
tu 65 osallistujaa.  Todettiin ilahtuneena sellainenkin seikka, 
että torstaina Iisalmessa on naistentanssit. Mielihyvällä 
pantiin merkille, että veljesjärjestömme Ruotsista lähettää 
edustajan (ilmeisesti AVEC) kokoukseemme.

SVY:n edustajana Ruotsin vastaavaan vuosikokoukseen 
(Årskongress 2006, Eskilstuna) menee Carl-Johan Ny-
bergh.

Ilkka Rytky kertoi syksyn 2007 aikana pidettävistä 60-
vuotisjuhlien järjestelyistä. Tampere -talo on varattu tässä 
vaiheessa perjantaiksi 12.10.2007.  Hallitus suosittelee 
yksipäiväisen juhlan pitämistä, koska joka tapauksessa 
perjantai-illan jälkeen jäädään hotelliin lepäämään.  SVY:n 
traditioon kuuluva veljellinen kanssakäyminen saunan ja 
tovereiden kanssa voidaan tällöin pitää jo torstaina.  Juhla-
toimikunta jatkaa saamiensa evästyksien ja valtuutuksien 
pohjalta suunnittelua.

Valimoviesti avaa Carl-Johan Nyberghin mukaan sivut 
lehden lukijoille ja kirjoittajille juhlavuoden kunniaksi.  
Juttuja pyydetään ns. extream-valuista, jotka ovat olleet 
tekijöilleen jollain tapaa tavattoman vaikeita, poikkeuksel-
lisia tai yllätyksellisiä.

Lopuksi vielä totean seuraavaa

Käyttäkää hyvät jäsenet kotisivujamme. Asiamies saa jat-
kuvasti soittoja, joissa kysellään, milloin mikäkin tapahtuma 
on tai missä kokous pidetään. Mukavahan se jäsenten kans-
sa on tarinoida, mutta kaikki tieto on kyllä kirjallisessa 
muodossa kotisivuillamme. Kertaan; kotisivuillamme on 
ajantasainen tapahtumakalenteri, jossa esimerkiksi juuri 
tällä hetkellä on 26 valimoalaan liittyvää tapahtumaa aina 
vuoteen 2012 saakka. On siinä tapahtumia lähempänäkin, 
nimittäin syyskuussa on 11 eri tapahtumaa. Olethan tutus-
tunut jo niihin?

Lehtitoimikunta ja kirjapaino ovat laskeneet, että tämä 
lehti kolahtaa jäsenistölle viikon 37 aikana. Lehden mukana 
tulee Vuosikokouksen ilmoittautumislomake. Se kannattaa-
kin palauttaa mahdollisimman pian, jotta pääsee valitse-
maansa hotelliin ja haluamaansa huonetyyppiin asumaan.

Kun te aktiivityöelämässä olevat jäsenet mietitte niitä 
kulkemisianne tuonne Iisalmeen, muistakaa eräiden salo-
laisten veteraanien pyyntö päästä samaan kyytiin.  Eli 
soittakaa sille entiselle työkaverille, nykyiselle Vapaaher-
ralle ja pyytäkää (eikun vaatikaa…) hänetkin mukaan mu-
kavaan reissuun.

Iloisiin tapaamisiin Iisalmessa!
op

asiamies

SVY kohti 60-vuotisjuhlaa

Valimoviesti-lehden rooli
60-juhlavuoden aikana

SVY viettää ensi syksynä 60-vuotisjuhlaansa. Vali-
moviesti haluaa olla mukana juhlatunnelmaa luomas-
sa. Tarkoituksena on julkaista tällä palstatunnuksel-
la seuraavassa neljässä numerossa kirjoituksia, jotka 
liittyvät menneisiin vuosiin, mutta myös mahdolli-
sesti tulevaisuuteen. Henkilöhaastattelujen lisäksi 
toivomme kirjoituksia paitsi yhdistyksen, myös eri 
valimoiden toiminnasta. Erityisesti lehtitoimikunta 
toivoo, että voitaisiin saada kirjoituksia esimerkiksi 
hankalien, ominaisuuksiltaan, kooltaan tai valmistus-
tavoiltaan poikkeavien valukappaleiden valmistuk-
sesta menneinä vuosina. 

Lehtitoimikunta on kiitollinen, mikäli jäsenistön 
piirissä löytyy hyvämuistisia kynänkäyttäjiä, jotka 
ovat valmiita joko omalla nimellään tai nimimerkil-
lä myötävaikuttamaan siihen, että tähän palstaan 
tulee kirjoituksia.

SVY kohti 60-vuotisjuhlaa -palsta on avattu, 
palsta on teidän!

 Lehtitoimikunta
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vuosikokous 2006

Tervetuloa 6.10.2006 
SVY:n 59. vuosikokoukseen Iisalmeen

Välkomna 6.10.2006 
till FGFs 59. årsmöte i Idensalmi

Yhdistyksen hallitus, 
juhlatoimikunta ja 

Iisalmen valimoväki
 toivottavat 

SVY:n jäsenet seuralaisineen 
sydämellisesti tervetulleiksi 
vuosikokoukseen Iisalmeen.

Föreningens styrelse, 
festkommitté och 

gjuterifolk i Idensalmi  
hälsar alla FGFs medlemmar 

med sällskap hjärtligt välkomna 
till årsmötet i  Idensalmi.

Vuosikokoustapaamisiin Iisalmessa – 
Vi ses på årsmötet i Idensalmi !

Vuosikokouskutsu – Årsmöteskallelse

Suomen Valimotekninen yhdistys ry:n 
59. vuosikokous pidetään perjantaina 

6.10.2006 klo 11.30, 
Iisalmen Kulttuurikeskuksessa, 
Kirkkopuistonkatu 9, Iisalmi. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n 
mukaiset asiat.

Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 
59. årsmöte arrangeras fredagen
 den 6. oktober 2006 kl 11.30  i 

Idensalmi Kulturcentrum, 
Kirkkopuistonkatu 9, Idensalmi. 

Vid årsmötet behandlas de ärenden, 
som upptas i stadgarnas 9. §.

Osallistuminen, ilmoittautuminen ja maksut

Pyydämme ystävällisesti ilmoittautuessa käyttämään leh-
dessä, sivulla 15, mukana olevaa ilmoittautumislomaketta, 
josta hinnat ja muut ohjeet käyvät ilmi. Kullekin lomakkeel-
le merkitään vain yhden jäsenen ja tämän seuralaisen ni-
mi. 

Palautathan ilmoittautumislomakkeen 22.09.2006 mennes-
sä postitse osoitteeseen Componenta Suomivalimo Oy,
Parkatintie 31, 74120  IISALMI.

Voit myös faksata lomakkeen numeroon 010 403 3654 tai 
käyttää sähköpostiosoitetta suvi.lappalainen@componenta.
com.  Kaikki maksut on suoritettava SVY:n tilille Nordea 
101230-73211 viimeistään 22.09.2006.  

Maksuviite muotoa abcde603300, jossa abcde on jäsennu-
merosi, jos et jostain syystä löydä jäsennumeroasi, käytä 
sitten viitteenä numerosarjaa 603300.  Varauksesi on voi-
massa, kun sekä maksu että ilmoittautuminen ovat saapuneet 
määräaikaan mennessä. 

Lisätietoja 
antaa Pekka Koski, Componenta Suomivalimo Oy, 
puh. 010 403 3630 tai pekka.koski@componenta.com,
tai Suvi Lappalainen, Componenta Suomivalimo Oy, 
puh. 010 403 3627 tai suvi.lappalainen@componenta.
com.

Majoitus   
Ilmoittautumislomakkeeseen voi merkitä kumpaan hotellin 
haluaa majoittua, vaihtoehdot ovat Sokos Hotel Koljonvir-
ta, Savonkatu 18,Iisalmi ja Hotelli Iisalmen Seurahuone, 
Savonkatu 24, Iisalmi. 
H u o m  !  Huonetarjoilu, minibaari, puhelut, ravintolalas-
kut, yms. ylimääräiset kulut on kunkin ehdottomasti itse 
maksettava suoraan hotellin kassaan ennen lähtöä.

Kuljetukset
SVY ei järjestä ryhmämatkoja Iisalmeen. Iisalmeen pääsee 
mm. junalla. Juna-aikataulut löytyvät osoitteesta www.vr.
fi. Tehdasvierailuille on ohjelman mukaiset kuljetukset 
kulttuurikeskuksesta.
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Torstai 05. 10. 2006

19.00–21.00  Noutopöytäillallinen Hotelli   
 Seurahuone
 – ilmoittautuminen ennakkoon

Perjantai 06. 10. 2006

07.30–08.30  Ilmoittautuminen 
 kulttuurikeskuksella

Ryhmä 1
08.45  Kuljetus kulttuurikeskukselta   
 bussilla Normetille
 – 11.00 paluu kulttuurikeskukseen
Ryhmä 2
08.45  Kuljetus kulttuurikeskukselta 
 Toolfacille ja Componenta 
 Suomivalimolle
 – 11.00 paluu kulttuurikeskukseen

11.00–11.30 Ilmoittautuminen jatkuu/ 
 vuosikokouskahvit

11.30–12.45  SVY:n 59. vuosikokous

12.45–13.30  Buffet-lounas

13.30–16.30  Esitelmätilaisuus 
 – puolustusministeri 
 Seppo Kääriäinen, 13.30–15.00
 – kahvitauko, 15.00–15.30
 – asiamies Olavi Piha, 15.30–16.30

13.30–16.30  Seuralaisohjelma
 – Luontomuseo kulttuurikeskus
 – Sonkakosken nukkepirtti

16.30–17.30  Mallijaoston vuosikokous 
 Allin kammarissa

17.00–18.30  Sauna hotelleilla

19.00  Iltajuhlan avaus, kulttuurikeskus

19.15  Ohjelmaa

20.15  Juhlaillallinen, buffet, 
 juhla jatkuu tanssin ja 
 ohjelman merkeissä

n. 02.00  Tilaisuus päättyy.

Illallisbuffet

Loimulohi, puolukkakastike
Kylmäsavulohi 

Perunapannari, mätikoristelu
Tonnikalapiiraset

Savuporo-rieskarullat
Coctailpyörykät, dippikastike

Pikkubratwurstit
Sienirulla

Marinoitu broilerisalaatti
Salaattilajitelma
Perunasalaatti

Patonkia
Juustotarjotin 3 lajia, hedelmiä

Juomat
Alkucocktail –  

Marskin ryyppy 
Punaviini/Valkoviini/Olut –  
tai alkoholiton vaihtoehto

Vuosikokouksen ohjelma
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vierailukohteet

Normet Oy:n tarina sai alkunsa vuonna 1962 Peltosalmen 
Konepaja nimisenä.

Traktoriin kiinnitettävien ja sitä voimanlähteenään käyt-
tävien laitteiden - traktorityökoneiden – valmistus alkoi 
veljekset Jaakko ja Jussi Sarvelan toimesta  Itikan tilalla, 
Iisalmen Peltosalmella. Osa alkuperäisistä tuoteideoista on 
edelleen käytössä. Ajan myötä tuotevalikoima on  luonnol-
lisesti kehittynyt ja uusiutunut, suuntautuen samalla myös 
uusille aloille. 

Kumipyöräisten työkoneiden valmistus alkoi 60-luvulla, 
jolloin tehtiin ensimmäiset kuormaa kantavat metsäkoneet 
Suomessa, Farmet merkkisinä.

70- luvun puolella luovuttiin metsäkoneista ja erikoistut-
tiin maanalaisten työkoneiden valmistukseen.

Tänä päivänä Normet Oy on Kaivos- ja tunnelirakenta-
misen erikoisajoneuvojen ja työkoneiden valmistajana yksi 
maailman johtavia.

Normet-tuotteita markkinoidaan ympäri maapallon. Yli 
90 % loppukäyttäjistä on Suomen rajojen ulkopuolella yli 
50 maassa. Myynti ja jakelu hoidetaan noin 70 maahantuojan 
tai edustajan välityksellä.

Tehtaat sijaitsevat Iisalmessa, Peltosalmella. Tuotantolai-
tosten pinta-ala on noin 23.000 m2 ja henkilöstön määrä 
noin 300.

Normet Oy
Luovaa konetuotantoa yli 40 vuotta

Mining-kaivoskoneet
Kaivosten mekanisoinnin ja työturvallisuuden tason nosta-
minen on luonut tarpeita kehittää ja valmistaa laitteita eri-
laisiin kaivoskäyttöihin, kuten panostukseen, ruiskubeto-
nointiin, materiaalinkuljetukseen, henkilönostoon, jne. 
Normetin kehittämät kumipyöräajoneuvot ja varusteet ovat 
syntyneet asiakastarpeista.

Tunnelling-tunnelikoneet
Toimialayksikkö on erikoistunut tunneleiden ja maanalais-
ten tilojen rakentajien, urakoitsijoiden palvelemiseen. 
Pääosan Normetin toimittamista tunnelikoneista muodosta-
vat ruiskubetonointi-, henkilönostolaitteet erilaisin lisäva-
rustein sekä panostus- ja kuljetusajoneuvot.

Forest-metsäkoneet
Farmi-Forest metsä- ja traktorityökoneita on tehty Normetin 
historian alusta alkaen. Tuotteet ovat perinteisesti ns. isän-
nänlinjan koneita, joilla normaalin maataloustraktorin 
käyttöaluetta on laajennettu, nykyisellään myös urakointiin 
soveltuen. Juontovinssit, metsäperävaunut, puutavarakuor-
maimet ja hakkurit muodostavat Forest-toimialayksikön 
tuotevalikoiman. 

Lisätietoja:  www.normet.fi 
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Componenta Suomivalimo  Oy Iisalmessa kuuluu pörssi-
yhtiö Componenta Oyj:hin. Suomivalimo on perustettu 
vuonna 1918 Helsingissä nimellä Rauta- ja Metallivalimo 
Suomi. Yhtenä perustajana oli Componentan nykyisen 
toimitusjohtajan Heikki Lehtosen isoisän isä Matti Lehtonen. 
Suomivalimo kasvoi 80-luvulla silloisen toimitusjohtajan 
Yrjö Lehtosen tekemillä yritysostoilla merkittäväksi vali-
mokonserniksi. Yritysostot ovat jatkuneet edelleen 90-lu-
vulla ja myös tällä vuosituhannella ja Componenta Oyj on 
nyt merkittävä valimokonserni Euroopassa. Componenta 
konsernin ydinliiketoimintaan kuuluu tällä hetkellä neljä 
rautavalimoa Suomessa, kolme rautavalimoa Hollannissa 
ja kuusi konepajaa, kolme Suomessa ja kolme Ruotsissa. 
Componentan ydinliiketoimintana on asennusvalmiiden 
komponenttien toimitus koneenrakennukseen ja erityisesti 
raskaisiin kuorma-autoihin. Koko konsernin liikevaihdosta 
343 milj. euroa 48 % tulee toimituksista raskaisiin kuorma-
autoihin. Konsernissa henkilöstöä on 2200.

Componenta Suomivalimo on ollut alku merkittävälle 
eurooppalaiselle valimokonsernille. Suomivalimo siirtyi 
Iisalmeen vuonna 1975 Helsingin Vallilasta. Aluksi vali-
mossa oli tuorehiekkakaavauslinja ja päätuotteet olivat 
harmaasta valuraudasta valetut katukaivot ja kunnallistek-
niikan valurautaputket ja -yhteet. Vuonna 1978 siirrettiin 
myös käsinkaavaus Vallilasta Iisalmeen ja furaanihartsi-
kaavaus alkoi Iisalmessa vuonna 1980. Seuraava merkittä-
vä muutos oli vuonna 1983, kun ensimmäinen keskitaajuus-
induktiouuni tuli Iisalmeen, edelleen sulatettiin myös ku-
poliuunilla. Tällöin alkoi myös pallografi ittiraudan osuus 
tuotannosta kasvaa. Seuraava suuri muutos Iisalmessa ja 
Suomivalimossa oli vuonna 1990, kun kupoliuunisulatus 
lopetettiin ja myös tuorehiekkakaavaus lopetettiin. Samal-
la siirtyi Karkkilan valimosta furaanihartsikäsinkaavus Ii-
salmeen ja seuraavana vuonna staattorilinjan tuotanto myös 
siirrettiin Iisalmeen. Tämän jälkeen Suomivalimon tuotan-
toa ja tuotantotiloja on merkittävästi laajennettu ja uudis-
tettu 90-luvulla 3 kertaa ja vielä kaksi kertaa 2000-luvulla. 
Katettu ja pinta-ala on nyt 1,2 hehtaaria.

Tällä hetkellä Suomivalimon liikevaihto on noin 19 milj. 
euroa ja henkilöstöä on 140. Kapasiteettia Iisalmessa on nyt 
noin 10 tuhatta tonnia vuodessa, josta harmaata valurautaa 
5 tuhatta tonnia, pallografi ittia 4 tuhatta tonnia ja ADI-rau-
taa tuhat tonnia.

Valimossa on voimassa ISO 9001standardin mukainen 
laatujärjestelmä ja ISO 14000 standardin ympäristöjärjes-
telmä, sertifi oijana BVQI. Tuotanto tapahtuu kahdessa eri 
käsinkaavausalueessa, kaavausmenetelmänä on furaanihart-
sikaavaus, myös keernan valmistusmenetelmänä on aino-

Componenta 
Suomivalimo Oy

astaan furaanihartsi. Kappaleen keskipaino on 600kg ja 
suurin kappalekoko on 5000 kg. Tuotanto on lyhytsarjatuo-
tantoa, sarjan suuruus vaihtelee 1-200 kpl/erä. Tuotannosta 
vientiin menee noin 20 %. Vientiasiakkaista suurimpia ovat 
Atlas-Copco Ruotsissa, Gardner Denver Nash-Elmo ja 
Winergy Saksassa. Suomivalimon suurimmat asiakkaat ovat 
Moventas Karkkilassa ja Jyväskylässä, Wärtsilä Vaasassa 
ja Triestessä, ABB Vaasassa, Helsingissä ja Italiassa, Sulzer, 
Ponsse, Metso Valkeakoski ja Metso Järvenpää. Componen-
ta Suomivalimo on viime aikoina lisännyt valmiiksi koneis-
tettujen komponenttien toimituksia asiakkailleen, koneistus 
tapahtuu pääosaltaan Componentan omistamassa, Nisamo 
Oy:ssä, Lempäälässä.

Valutuotanto tehdään Suomivalimossa kolmessa vuoros-
sa viitenä päivänä viikossa. Uudet mallit tulevat kaavaukseen 
valimon malliosaston kautta ja jossa pienet mallimuutokset 
ja mallikorjaukset tehdään. Sulatus tapahtuu nykyisin kol-
messa vuorossa kolmella keskitaajuusinduktiouunilla, 
kaksi kolmen tonnin ja yksi tonnin kokoinen sulatusuuni. 
Kaavaus ja keernanvalmistus on käsityötä ja käsinkaavauk-
sen hiekan sideaineena on furaanihartsi. Valun puhdistus on 
myös käsityötä perinteisin menetelmin teräshiekkapuhal-
luksella, kulmahiomakoneella ja paineilmataltalla. Lämpö-
käsittelymahdollisuuksia on ferritointi, perlitointi, pehme-
äksi hehkutus ja jännityksenpoistohehkutus, hehkutukset 
tapahtuvat sähkövastusuuneilla. ADI-raudan ausferritointi 
tehdään pääosin Karkkilassa sulakylpyuuneissa. Valuista 80 
% pohjamaalataan kaksikomponenttiepoksimaaleilla, pai-
neilmaruiskulla ja valelemalla. Valujen koneistus ostetaan 
alihankintana pääosin omilta konepajoilta.

Lisätietoja: www.componenta.com

Muottien ja keernojen tekoon käytetään furaanihartsia.

vierailukohteet
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Toolfac Oy on hydraulisten ja pneumaattisten tarkkuusosi-
en koneistukseen sekä kokoonpanoon keskittynyt yritys, 
joka jatkaa vuonna 1988 perustetun Oy Toolfac Ab:n Iisal-
men toimipisteen perinteitä. Toukokuussa 2004 Oy Toolfac 
Ab:n toimitusjohtaja Tarmo Eriksson siirtyi pääomistajan 
paikalta luovuttaen vetovastuun uusille yrittäjille. Asia 
eteni puhelinkeskustelusta savolaisittain pikkuhiljaa kaup-
paneuvotteluihin. Päätös lähteä menestyvästä pörssiyhtiös-
tä Ponssesta mietitytti nykyistä Toolfac Oy:n toimitusjoh-
taja Pekka Koposta. Koposen viimeinen pesti Ponssella oli 
tuotannonkehityspäällikkö.

Yrittäjäpolven vaihdosta suunnitellessa otettiin erityises-
ti huomioon tiedon siirtyminen uusille yrittäjille. Tieto on 
siirtynyt ongelmitta vanhalta sukupolvelta uudelle tuotan-
topäällikkö Erkki Huuskonen tilittää. Sentica Partners 
osallistui yrittäjäpolvenvaihdokseen alusta lähtien. 

Tuotannosta suoraan vientiin 40 %

Työntekijöitä yrityksessä on tällä hetkellä 45 ja liikevaihtoa 
on noin 4 miljoonaa euroa vuodessa. Vuosien mittaan yhtiö 
on kehittänyt määrätietoisesti toimintaansa ja laatu on ollut 
merkittävä kehityksen kohde. Moitteeton ja tasainen laatu 
onkin tuonut yritykselle menestystä viennissä ja tuotteista 
suoraan vientiin menee noin 40 %.

Kokonaistoimituksiin panostetaan

Toolfac Oy on alihankintakonepaja, joka tarjoaa asiakkail-
leen sopimusvalmistus-, alihankinta-, osavalmistus-, ja 
järjestelmätoimituspalveluita. Osat ja komponentit ovat 
erittäin suurta valmistustarkkuutta vaativia osia. Tavoittee-
na on myös päästä mukaan päämiehen tuotekehitysprojek-
teihin. Tuotteiden valmistettavuutta kehitetään jo suunnit-
teluvaiheessa tuotekehityksen ja hankintaosaston kanssa. 
Hyöty näistä esivaiheista on molemmanpuoleinen, päämie-
helle kustannussäästöä ajan muodossa ja toimittajalle lisä-
kapasiteettia valmistettavuuden paranemisesta. Avoimuus 
on olennainen elementti hyvässä toimittaja-päämiessuhtees-
sa, korostaa Koponen.

Toolfac panostaa järjestelmätoimituksiin

Merkittävänä kehitysaskeleena Toolfacin liiketoiminnassa 
on ollut määrätietoinen panostaminen järjestelmätoimitusten 
lisäämiseen. Tämän johdosta kokoonpano-osastoa laajen-

Toolfac Oy 
Toimittajasta kumppaniksi

nettiin syksyllä 2004. Nykyiset kokoonpanotilat ovat avarat 
ja valoisat. Tilojen suunnittelussa otettiin huomioon asia-
kasvaatimukset puhtauden suhteen.  

Erittäin suurta valmistustarkkuutta vaativien osien teke-
miseen tarvitaan myös asianmukaiset tuotantovälineet. 
Toolfac on tehnyt vuodelle 2007 asti ylettyvän investointi-
ohjelman, josta on jo osa toteutettu. Investointien tukemana 
pystytään vastaamaan myös uusiin asiakasvaatimuksiin.  

Ensimmäiset toimintavuodet ovat yllättäneet positiivi-
sesti uusien omistajien johtamassa Toolfac Oy:ssä ja se on 
luonut vahvan pohjan toiminnan edelleen kehittämiselle ja 
siten myös hallitulle kasvulle. Kehitystyön onnistumisen on 
mahdollistanut henkilöstön aktiivinen mukanaolo, onnistu-
neet kehittämisohjelmat sekä hyvät sidosryhmät.

Hyviä ammattimiehiä tarvitaan 

Ammattitaitoisen henkilökunnan löytäminen, erityisesti 
hiomatyöhön, on haasteellista. Yleensä tie kouluttautua 
hiojaksi tapahtuu työpaikalla. Mittatarkkuutta vaativien 
osien valmistaminen vaatii koko tuotantoprosessin eri vai-
heilta suurta tarkkuutta.

Lisätietoja: www.toolfac.fi 

Toolfacin toimitusjohtaja Koponen (kuvassa oikealla) ja tuotantopääl-
likkö Huuskonen esittelevät holkkia, joka on valettu valuraudasta GRP 
700. Holkin vaativat ulko- ja sisähionnat tehdään taustalla olevalla 
sveitsiläisellä hiomakoneella Studer S40.  

vierailukohteet
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SVY:n 59. VUOSIKOKOUS IISALMESSA 06.10.2006 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Osanottaja: ____________________________ Yritys: _________________________________________ 

Jäsenkoodi osoitetarrasta + 603400 (=viiteosa) Seuralaisen nimi: ________________________________ 

______________________________________ Jäsen (   )     Veteraani (   )     Opiskelijajäsen (   ) 

MAJOITUS,   Sokos Hotel Koljonvirta (   )    Seurahuone (  )     Valitse hotelli 

Valitse yö(t) yö 05.10. yö 06.10. €/vrk/hlö yht. €
1-hengen huone (    ) hlöä (    ) hlöä 80 € / vrk / hlö (    ) vrk _________€

2-hengen huone (    ) hlöä (    ) hlöä 50 € / vrk / hlö (    ) vrk _________€

1 hh veteraani/opiskelija (    ) hlöä (    ) hlöä 70 € / vrk / hlö (    ) vrk _________€

2 hh veteraani/opiskelija (    ) hlöä (    ) hlöä 45 € / vrk / hlö (    ) vrk _________€

RUOKAILU, Seurahuone

05.10. klo 17-21  Illallinen, noutopöytä 20 € (   ) kpl _________€

KOKOUS JA ILLALLINEN, Kulttuurikeskus
06.10. klo 11.00-11.30 Vuosikokouskahvi   0 € (   ) kpl  

06.10. klo 11:30-17:30 Kokous-ja esitelmäpaketti 70 € (   ) kpl _________€

06.10. klo 13:30-17:30 Seuralaispaketti 40 € (   ) kpl _________€

 Paketit sisältävät buffet-lounaan ja iltapäiväkahvin 

06.10. klo 19:00 Juhlaillallinen, alko 70 € (   ) kpl _________€

06.10. klo 19:00 Juhlaillallinen, vesi 50 € (   ) kpl _________€  

KAIKKI YHTEENSÄ €

SAUNAT, Hotelleilla

06.10. klo 17-18.30 (    ) hlöä, naiset (    ) hlöä, miehet 0 € / hlö 

TEHDASVIERAILUT 6.10.2006

Ryhmä 1: Normet Oy klo 08:45-11:00 (    ) hlöä 

Ryhmä 2: Toolfac Oy, Componenta Suomivalimo Oy klo 08:45-11:00 (    ) hlöä 

ESITELMÄTILAISUUS 06.10.2006 klo 13:30-16:30  

SEURALAISOHJELMA 06.10.2006 klo 13:30-16:30 Luontomuseo, Nukkepirtti Sonkakoskella    

ERIKOISTOIVOMUKSET (huonetoveri, ruokarajoitukset ym.)

Päiväys _________________ Allekirjoitus ____________________________

Palautathan tämän lomakkeen 22.09.2006 mennessä postitse Componenta Suomivalimo Oy, Parkatintie 31, 
74120  IISALMI. Voit myös faksata lomakkeen 010 403 3654 tai käyttää sähköpostiosoitetta 
suvi.lappalainen@componenta.com.  Kaikki maksut on suoritettava SVY:n tilille Nordea 101230-73211
viimeistään perjantaina 22.09.2006.  Maksuviite muotoa abcde603300, jossa abcde on jäsennumerosi, jos et 
jostain syystä löydä jäsennumeroasi, käytä sitten viitteenä numerosarjaa 603300.  Varauksesi on voimassa, kun 
sekä maksu että ilmoittautuminen ovat saapuneet määräaikaan mennessä. Lisätietoja antaa Pekka Koski, 
Componenta Suomivalimo Oy, 010 403 3630 tai pekka.koski@componenta.com. 
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vuosikokous 2006

1 Yleistä   

Toimintakaudella valimoteollisuuden pääasiakkaiden suh-
danteet pysyivät koko toimintakauden ajan poikkeuksellisen 
suotuisina, joka näkyi valimoteollisuuden korkeina toimi-
tusmäärinä ja kokonaistuotantomäärissä oltiinkin aivan 
kapasiteettien ylärajan tuntumassa.

Yhdistyksen merkittävät tapahtumat olivat 58. vuosikokous 
Jyväskylässä, opintopäivät Tampereella sekä opintomatka 
Saksaan ja Hollantiin. Toimintakauden taloudellinen tulos 
päätyi positiiviseksi, ja suurimmat positiiviset poikkeamat 
verrattuna budjettiin olivat Valimoviestin kannattavuus, 
opintopäivien tuotot sekä uusien jäsenten ja yritysjäsenten 
ilahduttavan suuri määrä.  Nämä kaikki ylittivät tulosmuo-
dossa budjetin. 

2 Vuosikokous ja hallituksen toiminta

Vuosikokous pidettiin yksipäiväisenä Jyväskylässä perjan-
taina 14.10.2005. Puheenjohtajana kokouksessa toimi 
isäntäyrityksen edustaja, toimitusjohtaja Tapio Rantala, 
Metso Foundries Jyväskylä Oy:stä.  Kokouksen sihteerinä 
toimi asiamies Olavi Piha. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
Margit Jääskeläinen ja Jouko Koiranen sekä ääntenlaski-
joiksi Arvo Kokko ja Markku Hietala. 

Hallituksen 2005 – 2006 jäseniksi valittiin vaalilautakunnan 
ehdottama kokoonpano: Puheenjohtaja: Mika Valtonen 
(Componenta Oyj) ja jäseniksi Markku Eljaala (Peiron Oy), 
Matti Leino (Componenta CPC), Asko Salminen (Alteams 
Oy) ja Ilkka Rytky (Metso Lokomo Steels Oy).  Varajäse-
niksi hallituksen jäsenille valittiin vastaavasti (sama järjes-
tys kuin yllä) Veli Vehmaa, Antti Jääskeläinen, Anssi Kos-
kela ja Pirjo Virtanen. Hallituksen jäsenet valitsivat keskuu-
destaan varapuheenjohtajaksi Ilkka Rytkyn. Vuosikokouksen 
juhlatoimikunta oli onnistunut hienosti järjestelyissään ja 
siitä heille lämpimät kiitokset.

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen vaalilautakunnan ehdot-
tamat Mikael Paul ja Lars-Henrik Nybergh sekä varalle 
Robert Kajander ja Keijo Rantala ja vaalilautakuntaan va-
littiin yhdistyksen tavan mukaan edellinen hallituksen pu-
heenjohtaja Juhani Orkas puheenjohtajaksi ja jäseniksi 
Jorma Saario, Jari Paulasuo ja Carl-Johan Nybergh.

Hallitus kokoontui neljä kertaa, osallistumisaktiivisuuden 
ollessa 85 %.  Yhdistyksen asiamiehenä toimi Olavi Piha. 
Kaikkiin hallituksen kokouksiin kutsuttiin hallituksen jäsenet 
ja varajäsenet sekä puheenjohtajat koulutustoimikunnasta, 
ulkomaan toimikunnasta ja lehtitoimikunnasta sekä malli-
jaoston edustaja Kari Pohjalainen ja SVYn edustaja Matti 
Johansson Suomen valimomuseosäätiön hallituksesta.

SVY:n toimintakertomus vuodelta 2005–2006

3 Jäsenistö

Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä kasvoi ripeää vauhtia ja 
edellisvuottakin nopeammin, yhdistykseen liittyi 90 uutta 
jäsentä. Toimintakauden päättyessä päästiin uudelle satalu-
vulle, eli jäseniä oli 814. Yritysjäsenten määrä kasvoi lähes 
kaksinkertaiseksi, ollen nyt 53 yritysjäsentä. 

                   
4    Toimikuntien toiminta

4.1  Koulutustoimikunta

 
Opintopäivät 2006 pidettiin 10.–11.02.2006 Hotelli Cumu-
lus Pinjassa Tampereella perinteiseen tapaan viikon 6 tors-
taina ja perjantaina. Opintopäivien teemaksi oli koulutus-
toimikunta valinnut ”IDEOI, OPTIMOI, SIMULOI - mallit 
ja menetelmät kuntoon”. Luentoja oli 9 kappaletta, joista 3 
oli ulkomaisten asiantuntijoiden pitämiä. He tulivat Saksas-
ta ja Englannista. Koulutustoimikunnan opintopäivät kerä-
sivät ennätysmäiset 106 kuulijaa, josta seurasi taloudelli-
sesti selvästi budjetoitua suurempi tulos. Koulutusmateri-
aalista tehtiin koostekirja, jotka myytiin yhdistyksen jäse-
nille. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimi Juhani 
Orkas.  

4.2  Ulkomaan toimikunta

Ulkomaan opintomatka suuntautui Saksaan ja Hollantiin 
15–17.05.2006. Matkaan varattu 40 hengen kiintiö myytiin 
täyteen ja matkan taloudellinen tuotto toteutui suunnitellus-
ti. Matkan johtajana toimi tuttuun ammattimaiseen tyyliin 
ulkomaantoimikunnan puheenjohtaja Carl-Johan Nybergh. 
Tutustumiskohteita oli tällä kertaa koordinoimassa myös 
Lauri Kivijärvi, käyttäen apunaan ulkomaisia kontakte-
jaan.   

4.3 Mallijaosto

Mallijaoston kolmastoista toimintavuosi oli aktiivinen. 
Mallitoimikunta kokoontui kaksi kertaa toimintakauden 
aikana. Mallijaoston puheenjohtajana toimi Mikko Oja-
nen.

4.4 Lehtitoimikunta

Valimoviesti ilmestyi neljä kertaa. Ulkoasusta on huolehti-
nut Kaisa Ahomaa-Krogell ja painotyöt hoiti Painojussit Oy 
Keravalta. Jäsenlehtenä toimiva Valimoviesti otettiin toi-
mintakauden aikana Teknillisen Korkeakoulun lukusalin 
vakiolehdeksi. Lehden sivumäärä jatkoi ripeää kasvuaan ja 
neljässä lehdessä oli yhteensä 244 sivua. Lehtitoimikunnan 
puheenjohtajana toimi Carl-Johan Nybergh.
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1 Yleistä 

Toimintakaudella 2006-2007 jatketaan edellisen toimikau-
den suuntaviivoja tapahtumien ja yhdistyksemme jäsenleh-
den, Valimoviestin, osalta. Taloudessa pyritään saavuttamaan 
lievä positiivinen tulos, joka antaa kuitenkin haasteita tule-
van 60. juhlavuoden johdosta.  Yhdistys jatkaa toimintaan-
sa opintomatkojen, koulutuspäivien yms. muodossa. Toi-
mintakaudella suuntautuva GIFA -messumatka sekä alku-
vuodesta toteutettavat opintopäivät antanevat oman positii-
visen vaikutuksensa tulokseen. Jäsenhankintaa tullaan 
edelleen tehostamaan sekä henkilö- että yrityspuolella ak-
tiivisesti.

2 Opintomatkat
Ulkomaan toimikunnan suunnittelema GIFA messumatka 
suuntautuu Düsseldorfi in Saksaan. Tämä suomalaistenkin 
valimomiesten odotettu tapahtuma on herättänyt aina suur-
ta kiinnostusta.  Osallistumisaktiivisuuden kesällä 2007 
arvellaan olevan niin suurta, että koko 140 hengen matkus-
tajakiintiö myydään täyteen. 

3 Koulutustoiminta 
Koulutustoimikunta kokoontuu syksyn aikana tekemään 
suunnitelmia talviopintopäivistä 2007. Päivät järjestettäneen 
Tampereella, mutta paikan ja ajan päättää  koulutustoimi-
kunnan esityksestä yhdistyksen hallitus.  On suunnitelmia 
myös laivakokouksen suuntaan.  Ajankohta on ollut kohta 
25 vuotta viikon 6 torstai ja perjantai, joten sitä tuskin on 
syytä muuttaa.  Aiheena on ylivuotisen teeman toinen osa, 
joka keskittyy valumallien ja muottien valmistamiseen. 

SVY:n toimintasuunnitelma vuosille 2006–2007

4 Julkaisutoiminta

Valimoviesti ilmestyy totuttuun tapaan 4 kertaa vuodessa: 
maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Laadukkaat ja jäsenis-
töä kiinnostavat artikkelit sekä onnistunut ilmoitushankinta 
ovat edelleenkin lehden tärkeimmät painopistealueet. Leh-
ti toimii myös sääntömääräisen Vuosikokouskutsun välittä-
jänä sekä muidenkin tapahtumien markkinointikanavana. 
Jäsenistöä kannustetaan vapaaseen mielipiteen ilmaisuun 
lehdessämme. Valimoviesti pdf. -muodossa julkaistaan SVY:
n kotisivuilla.

5 Mallijaosto
Mallijaoston toiminta jatkuu aktiivisena vanhaan malliin. 
Mahdollisen opintomatkan toteutuminen Ruotsiin selviää 
pian vuosikokouksen jälkeen. 

6 Perinnetoiminta

Valimomuseosäätiön hallituksessa jatkavat Paavo Tennilä 
ja Matti Johansson.

7 Muuta
Paavo Tennilän Rahastosta jaetaan stipendejä hallitukselle 
tammikuun 2007 loppuun mennessä esitettyjen anomusten 
pohjalta. 

Tampereella 25.08.2006
SVY:n hallitus

4.5 Perinnetoiminta

Valimo- ja työläismuseon toiminta yhdistyi vuoden 2006 
alkupuolella, FM Janne Viitala hoiti valimomuseon amanu-
enssin virkaa toimintakauden. Yhdistyksen edustajina 
Suomen Valimomuseosäätiön hallituksessa olivat Matti 
Johansson ja Paavo Tennilä.

4.6. Paavo Tennilä rahasto, SVY:n apurahat

Paavo Tennilä -rahaston stipendihakemuksia tuli toiminta-
kautena hyvin vähän. Stipendejä myönnettiin 4 kappaletta 
yhteisarvoltaan 1.650 €.  Yhdistys myönsi yhden apurahan 
arvoltaan 495 euroa.

4.7. Muu toiminta

Yhdistyksen kotisivuja kehitettiin ja siellä toimii nyt ajan-
tasainen valimoalan tapahtumista kertova tapahtumakalen-
teri.  Kuvagalleria kertoo yhdistyksen tapahtumista ja kuvia 

voi halukkaat itselleen sieltä imuroida. Englannin- ja sak-
sankielinen tiivistelmä yhdistyksen toiminnasta avaa toi-
minnan nyt myös ulkomaalaiselle lukijalle.

Valimoalan Golf Open 2006 järjestettiin perinteiseen tapaan 
kesäkuussa, paikkana Ruukkigolf. 

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitus ehdottaa 
vuosikokoukselle tilikauden voiton kirjaamista voitto/tap-
piotilille.

Tampereella 25.08.2006
SVY:n hallitus
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Suurin valimoiden aiheuttama tonnimääräi-
nen ympäristökuormitus Suomessa syntyy 
ylijäämähiekasta, jotka kuitenkin ovat kaato-
paikkakelpoisia ja pääosin hyötykäyttöön so-
pivia.  Ylijäämähiekkojen tuotteistus ja hyöty-
käyttöön hyväksyntä ovat kasvavassa määrin 
meidän valimomiesten yhteinen tavoite ja 
haaste.  Tämä kertomus antaa konkreettisen 
esimerkin siitä, mitä asialle on voitu pitkäjän-
teisellä työllä jo tehdä.

Valimoiden hiekka-asian 
toimintaympäristöä
EU:n IPPC-direktiivin (96/61/EY) myötä myös valimote-
ollisuudelle on tehty BAT -vertailuasiakirjat parhaan tek-
niikan soveltamisesta ympäristön pilaantumisen ehkäisemi-
seksi.  

Kaatopaikkojen lukumäärä Suomessa on vähentynyt 
viimeisen 20 vuoden aikana yli 1000 kaatopaikasta runsaa-
seen sataan. Suurteollisuudella on edellä mainittujen lisäk-
si noin 50 omaa teollisuuskaatopaikkaa.  

Suomen valimoteollisuus ostaa vuosittain yli 100 000 
tonnia hiekkaa. Valtaosa siitä on kvartsihiekkaa (SiO2).

Sulzer Pumps Finland Oy, 
Karhulan valimon 
hiekankäyttö
Moni suomalainen teräs- ja rautavalimo kuten myös Sulze-
rin valimo käyttää belgialaista kvartsihiekkaa, jota on 
nostettu entisestä merenpohjasta ja seulottu asiakkaan vaa-
timiin raeluokkiin.  Kyseinen hiekka on erittäin puhdasta 
kvartsihiekkaa ja merenpohjassa sen raemuoto on vuositu-
hansien aikana hiertynyt pyörösärmikkääksi. Karhulan 
valimo käyttää belgialaista merenpohjahiekkaa vuosittain 

Belgia pienenee ja Suomi suurenee

ympäristöasiaa

Ylijäämähiekan lastausta.

Johannes Vierimaa



19VALIMOVIESTI 3 • 2006

noin 8000–10 000 tonnia.  Hiekka tuodaan laivalla läheiseen 
Sunilan satamaan ja siitä kuorma-autoilla valimon kasalle. 
Hiekka kuivataan maakaasulla rumpukuivaimessa ja jääh-
dytetään.  Pölyä poistetaan useassa vaiheessa.  

  

Ylijäämähiekalle 
on löytynyt hyötykäyttöä
Karhulan valimo on ollut jo kymmenen vuoden ajan edel-
läkävijä ylijäämähiekan hyötykäytössä.  VTT tutkii vuosit-
tain ylijäämähiekkamme ja toimitamme analyysitiedot 
ympäristöviranomaisille ja hyötykäyttäjille.  Vuosittain 
ylijäämähiekkaa menee 1000 – 3000 tonnia Finnsementti 
Oy Lappeenrannan sementtitehtaalle erikoissementin raaka-
aineeksi. Lisäksi hiekkaa on käytetty ympäristöviranomais-
ten luvalla petihiekkana mm. viemäri- ja sähköjohtokanaa-
leissa. 

Terästä valava Karhulan valimo on ollut mukana TEKES 
-rahoitteisissa ylijäämähiekkahankkeissa, joissa ylijäämä-
hiekkaa on käytetty mm. tienrakennuksessa asfaltin kiviraa-
ka-aineena, kompostoinnin kiviaineksena, betonin kiviai-
neksena, leijupetikattiloiden petihiekkana ja mm. injektio-
betonin ainesosana. Valutuotetekniikan professori Juhani 
Orkakselle kiitos näin lehden välityksellä sinnikkäästä 
työstä ylijäämähiekkojen osalta. 

Erikoisin havainto ylijäämähiekkakokeista on se, että 
ylijäämähiekasta tehty betoni ei kutistu, vaan paisuu. Luu-
lisi gryndereitä kiinnostavan moinen betoni esimerkiksi 
kerrostaloissa, sillä joka vuosi kerrosluku kasvaisi itses-
tään…

Tähdet ovat nyt 
oikeassa asennossa meille

Kotkan Satama on nostamassa ja laajentamassa Hietasen 
sataman autokenttää. Satamalaitos on saanut luvan käyttää 
mm. Sunilan sellutehtaan kuorituhkaa täyttömateriaalina, 
mutta ympäristöluvan ehtona on kuorituhkan peittäminen 
maa-aineksella.  Täytettävä alue on noin 12 000 m2.  Ky-
seisen alueen täyttö kestänee vuoteen 2010 asti. Vastaavia 
laajennustarpeita on tulevaisuudessa myös mm. Mussalon 
satamassa.

Sulzerin Valimo tarjosi aikoinaan ylijäämähiekkaa sata-
malaitokselle ja teetti mm. tarvittavia liukoisuustestejä.  
Ylijäämähiekan käyttö ei kuitenkaan edennyt kuin nyt 
vasta maaliskuussa 2006, kun Satamalaitos tarvitsi maa-
ainesta kuorituhkan peittämiseen. Neuvottelujen jälkeen 
Satamalaitos haki ympäristöluvan ylijäämähiekan käytölle 
ja lupa saatiin pikavauhtia viranomaisilta.  Satamalaitos 
järjesti kuljetuksen ja siirtolavan myös hiekkakokkareille.

Valimolta haetaan nyt 500–900 tonnia kuukaudessa 
ylijäämähiekkaa ja kokkareita Hietaseen. Välillä ylijäämä-
hiekan kysyntä on ollut niin kiivasta, että on ollut houkutus 
ottaa jo käyttämätöntä hiekkaa kasasta…

Ylijäämähiekkaa ei viedä enää Teollisuuskaatopaikalle, 
jolloin myös kaatopaikan täyttyminen hidastuu. Lisäksi 
säästämme kuljetus- ja kaatopaikkamaksuista vuosittain 50 
000–100 000 €. Ympäristöasioiden aktiivisesta ja hyvästä 
hoidosta on siis myös rahallista hyötyä yritykselle.
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yritysesittely

Olavi Piha

KM-Valu, 
alumiinin ja sinkin tuntematon, 
merkittävä valuri Keski-Suomesta 

KM-Valu kyltti sijaitsee Säynätsalon tien varressa, vähän ennen 
Säynätsalon teollisuustaloa. Nyt kyltin takana tapahtuva toiminta sel-
viää muillekin kuin artikkelin kirjoittajalle.

Sisällä konttorissa tapaan toimitusjohtaja Juha Ma-
tilaisen ja hankinnasta vastaavan Kari Kuusiston.  Kun Juhan 
kesän auringonvalossa kimaltelevaa suurta moottoripyörää 
on ihasteltu ja sen tärkeimmät tekniset tiedot kyselty, siir-
rytään sisätiloihin.   Juttua käytiin kahvia hörppiessä seu-
raavaan tapaan:

Kysymys: Kertokaapa KM-Valu Oy:n syntyhistoriasta, 
tehän olette kuitenkin ne yrittäjät, jotka aikoinaan aloittivat 
toiminnan ja omistatte yrityksen nyt.

Vastaus: No kaikki alkoi siitä, kun meiltä meni työpaikka 
alta vuonna 1989 ja se on myös yrityksen perustamisvuosi. 
Silloin armeijan jälkeen lähdimme nuorina ja innokkaina 
ajatustamme toteuttamaan.  Tunsimme jo silloin toisemme.  
Säynätsalon kunta antoi meille yrittämiseen sadan neliön 
kehnossa kunnossa olevan tilan vuokralle.  Ja niin mentiin 
sitten Saksaan ostamaan konetta. Alkuun oli tilauskannassa 
yksi tuote, jonka varaan koko toiminta rakennettiin. Siitä se 
alkoi ja tämä asiakas tilaa vieläkin meiltä mittavan osan 
valimon kapasiteetista 17 vuoden jälkeen.

Kysymys: Miten sitten toiminta jatkui, perustitte ilmeises-
ti lainapääomalla yrityksen juuri laman alla?

Vastaus: Niinhän siinä kävi, todella tiukilla oltiin. Meidän 
piti käydä oman toiminnan pyörittämisen ohella toisella 
töissä. Ostamamme pystymallinen painevalukone kuitenkin 
toimi moitteetta ja osoittautui tuotetta ajatellen oivalliseksi 
hankinnaksi.  Ehkä se meidät pelasti syvimmän laman yli 
ja tietysti se, että teimme työtä aamusta iltaan mitättömällä 
palkalla.

Asiamies on ajanut sadat kerrat Säynätsalon tien vieressä olevan viitan 
ohi, jossa mustapohjaisessa kyltissä lukee KM-Valu.  Aina on ollut 
asiamiehellä mielessä, että mitähän tuollakin valetaan.  Heinäkuussa 
oli aika jarruttaa kyltin kohdalla ja mennä tutustumaan KM-Valuun. 
Kuten kaikki lukijat tietävät, Säynätsalo sijaitsee Jyväskylän eteläpuo-
lella ja joitakin vuosia sitten Säynätsalon kunta liitettiin Jyväskylän 
kaupunkiin.  

Kysymys: Toiminta sitten alkoi vakiintua.  Mikä on nykyi-
nen osaamisalueenne ja minne olette kehittämässä toimin-
taanne?

Vastaus: Olemme alumiini- ja sinkkivalimo. Valut valmis-
tetaan painevalutekniikalla ja riippuen tuotteesta tuotanto 
voi olla lähes miljoona kappaletta vuodessa.  Keskisuuret 
ja pienehköt sarjat ovat mahdollisia, kaikki riippuu tuotteen 
koosta ja muodosta sekä totta kai asiakkaan tarpeesta.  Ke-
hittämisalueet sanelevat suuret, maailmanlaajuiset asiak-
kaamme.  Panostamme kehittämisresurssit siihen, että ketju 
suunnittelu – painevalu – koneistus – pintakäsittely – ko-
koonpano toimisi asiakkaan kannalta optimaalisella tavalla.  
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Kuvassa vasemmalta vuonna 1989 yrityksen perustaneet 
Kari Kuusisto ja Juha Matilainen.

Tähän ketjuun teemme investointeja, niin kone- kuin hen-
kilöinvestointeja.  Alkuun yrityksen kasvu oli jopa 100 % 
vuodessa, nyt 2000 -luvulle tullessa kasvu on pidetty noin 
15 %:n tasossa.

Olemme ehkä Suomessa olleet hieman tuntemattomia 
tähän saakka, joka johtunee siitä, että emme ole olleet mu-
kana teknologiateollisuus ry:n toiminnassa.  Nyt olemme 
sinne kuitenkin hakeneet, kun yrityskokomme on jo tälläkin 
tasolla. Muuten olemme esiintyneet Tampereen Alihankin-
tamessuilla, josta meillä on hyvät kokemukset.  Ulkomaisiin 
alihankintamessuihin emme ole vielä osallistuneet, mutta 
sekin ajatus kyllä kytee, onhan yrityksemme suora/välillinen 
vienti noin 40 % tuotannosta.

Kysymys: Kuinka suuri yrityksenne oikeastaan on, eikö 
noin laajan kokonaisuuden hallinta vaadi valtavasti toimi-
henkilöresurssejakin?

Vastaus: Kyllä, ja sen olemme tiedostaneet.  Yrityksemme 
onkin osana suurempaa Unicomp -yritystä.  Se on kahdek-
san yrityksen verkostoyritys.  Liikeidea on siinä, että jokai-
nen on kehittänyt omaa osaamistaan maailmantasolle. Työt 
tehdään aina siinä yksikössä, jossa se teknisesti ja taloudel-
lisesti on edullisinta. 

Kysymys: Mitä materiaaleja valatte ja kenelle?

Vastaus: Yleisin materiaali on AlSi 10 sekä muita laatuja 
ovat AlSi 9, AlSi 12 sekä ZnAl 4. Asiakkaita löytyy tele-
kommunikaatio-, kuljetusväline-, rakennus-, huonekalu-, ja 
prosessiteollisuuden yrityksistä.  Toivomme, että asiakkaam-
me ottavat meihin yhteyttä jo tuotteen ideointivaiheessa.  
Kun tuotetta ideoidaan yhdessä, tulevat keskustelun alle 
valamiseen, koneistamiseen ja esimerkiksi täryhiontaan 

liittyvät tekniset näkökohdat.  Uskomme siihen, että tästä 
yhteistyöstä toimittajan kanssa hyötyy molemmat osapuolet 
vuosien saatossa yllättävänkin paljon.

Kysymys: Mitä muita yrityksen toimintaan liittyviä asioita 
tulee mieleen?

Vastaus:  
– KM-Valun toimitukset vuodessa ovat noin 350 tonnia 
valmiita tuotteita,
– kaikki sulatusuunit ovat sähköuuneja,
– painevalukoneita on 12 kappaletta sulkuvoimaltaan 60 – 750 
tonnia,
– sarjavalmistamisessa pienin sarjakoko on 1000 kappalet-
ta,
– painevalukone valitaan sarjakoon ja kappaleen koon mu-
kaan, joka mahdollista pienien aloituserien, lyhyiden sarjo-
jen ja protosarjojen valmistamisen,
– työntekijöitä tällä hetkellä on 25, joista toimihenkilöitä 
me kaksi yrittäjää,
– meillä on tarvetta lisätä työntekijäjoukkoa, jota teemme 
harkitusti,
– raaka-aineena käytämme yksinomaan alumiini- ja sinkki-
harkkoa,
– liikevaihto on noin 3 miljoonaa euroa.

Kysymys: Niinpä, meinasi ihan unohtua, mistä tuo yrityk-
sen nimi KM-Valu Ky oikeastaan tulee?

Vastaus: K on Kuusisto ja M on Matilainen. Näin yksin-
kertaisesti se menee
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Janne Kuorikoski

Olen 35 vuotias valimon työnjohtaja Kokkolasta, ja töissä käyn Componentalla  
Pietarsaaressa. Valuraudan parissa olen työskennellyt vasta vajaan vuoden, sillä ai-
kaisemmin toimin työnjohtajana Ferral Alucastilla Kruunupyyssä alumiinivalujen 
parissa. Asustelen vaimoni ja kahden ison koiran (Hovawart) kanssa vanhaa omako-
titaloa ja niissähän hommaa riittää...siis kaikissa... Vapaa-aikana käyn lenkillä ja 
rentoudun mökillä. Muita harrastuksia on juuri alkanut maakuntajoukot- toiminta. 
Työn ohessa opiskelen Tekniikan erikoisammattitutkintoa. Lopuksi vielä kiitos hy-
vinjärjestetystä matkasta Saksaan ja  Hollantiin.
Mukavaa alkavaa syksyä kaikille.

Ossi Karlström

Olen 24-vuotias teekkari Otaniemestä, opiskelen pääaineena valmistustekniikaa ja 
sivuaineena valimotekniikkaa. Valamisen maailmaan olen päässyt tutustumaan koulun 
lisäksi kesätöissä Specialvalimo J. Pap Oy:ssä sekä Componenta Oy:llä Karkkilassa. 
Valimoala tuntuu mielenkiintoiselta ja näyttää tarjoavan jännittäviä haasteita. Olen 
innokas merellä liikkuja, harrastuksiini kuuluu purjehdus ja siihen liittyvä yhdistystoi-
minta.

Jouko Lintukorpi
Olen valutekninen suunnittelija Sacotec Components Oy:ssä Riihimäellä. Sacotec on 
Suomen ainoa kaupallisesti teräksiä valava tarkkuusvalimo. Tarkkuusvalu Sacotecin 
tapauksessa on 5 g - n. 5 kg painava mittatarkka valukappale. Tehtäväkenttääni kuuluu 
yhdessä asiakkaan kanssa optimoida haluttu kappale valimolle sopivaksi sekä tavoittaa 
asiakkaan näkyvät sekä piilevät vaateet kappaleen taloudellisen ja toimivan kokonai-
suuden tavoittamiseksi.
Vapaa-aika kuluu omakotitalon, vaimon ja koiran kanssa.

Pekka Olkinuora

Minä olen 26v valmistus- sekä valutuotetekniikkaa opiskeleva Otaniemen teekkari. 
Kokemuksia meitä kaikkia yhdistävästä jalosta valmistusmenetelmästä olen ehtinyt 
kerätä koulukurssien ja omiin tarpeisiin tehtyjen satunnaisten ”autotallivalujen” lisäksi 
tähän mennessä parina kesänä työharjoittelujen merkeissä messingin matalapainevalun 
ja automaattikaavattujen rautavalujen parissa. Kun näiden lisäksi päädyin vielä ensi 
talveksi hoitamaan viimeisten koulukurssieni ohella TKK:n valimotekniikan assisten-
tin virkaa, oli SVY:een liittyminen jo lähes välttämätön siirto.
Asun nykyisellään Helsingissä. Kun tulee hetki, jolloin huolet pitää pyyhkäistä mieles-
tä, minut löytää varmimmin jonkin Suomenlahden luodon liepeiltä sukelluskalasta-
masta, talvella uimahallista, tai sitten vanhempieni autotallissa rakentamassa milloin 
mitäkin keksintöä.Toivotan hyvät alkusyksyt kaikille ja lupaan, että kuulette minusta 
vielä!

uusia jäseniä
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ANTON hiiletysgrafi itti

BREFI suodattimet raudalle

CAPITAL induktiouunien vuoraus- ja
 senkkamassat

S&B Perlite kuonansidonta-aine

COGEBI induktiouunien eristemikaniitti

DURRANS hiiletysgrafi itti ja petrolikoksi

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

TURK valu- ja kuonakauhat

FOUNDRY SERVICE 
 valusangot

INDUCTOTHERM
 induktiosulatusuunit

BORDEN ALPHASET ja
 BETASET -sideaineet

BSSP hartsattu kuorimuottihiekka

DURRANS peitosteet, peitoste-
 sekoittimet ja    
 valutuslaitteistot

S&B bentoniitit ja hiililisäaineet

INTERMET eksotermiset ja eristävät 
 syöttöholkit ja peiteaineet

KARL SCHMIDT keernapallit

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

AXMANN hiekansekoittimet
 peitosteiden valutuslaitteet

FAT kaavauslaitteet,
 hiekansekoittimet,
 hiekan elvytyslaitteet ja 
 pneumaattiset siirtolaitteet

OMEGA hiekansekoittimet
 keernatykit
 hiekan elvytyslaitteet

EIRICH tuorehiekan sekoittimet

DISA   hiekkalaboratoriolaitteet

METABRASIVE  teräshiekat ja lankakatkot

WASHINGTON MILLS
 alumiinioksidit

CLANSMANN käsittelymanipulaattorit

DISA   sinkopuhdistuskoneet,
 katkaisukiilat

SCHENCK tyhjennystäryrännit ym.

RESAU PU-hartsit, kitit, mallilakat  
 ja irrotusaineet

KRAUSS ilmanpoistonippelit
 ohjausnastat

LANGER mallikirjaimet

ZIMMERMANN mallityöstökoneet

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

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

LUX - Metallurgia

LUX - Kaavaus

LUX - Mallinvalmistus

LUX - Puhdistus
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Tapio Saarinen
- Insinööri, Konstruktiotekniikka (nykyisestä TAMK:sta) vuonna 1983
- Teknisen ja laskennallisen ATK:n moniosaaja
- yrittäjä, CAD ja CAM ohjelmistoja kappaletavarateollisuuteen
- 3 lapsen isä
- kuntosählyn pelaaja
- osa-aikainen mehiläishoitaja
- melko hyvä uimari ja kilpasoutaja
- CAD/CAM -yhdistyksen hallituksen jäsen
- Tampereen Lapsikuoron hallituksen jäsen
- poliittisesti neutraali.
Valimoalassa kiinnostaa ATK:n soveltaminen valumallien ja -muottien tekemi-
seen, sekä valujen koneistukseen ja viimeistelyyn.

Simo Saarenkanta

Olen 37-vuotias Patria Vehicles Oy:ssä Hämeenlinnassa ajoneuvotekniikan parissa 
työskentelevä suunnitteluinsinööri. Toimenkuvaani kuuluu AMV ajoneuvoperheen 
alustarakenteiden suunnitteluun liittyvät työt. Asustelen vaimoni kanssa Kalvolan 
kunnassa, jonka taajama, Iittala, tunnetaan parhaiten Iittalan lasitehtaasta. Kalvolan 
kunnasta on myös peräisin eduskuntatalon rakennusaine, joka tunnetaan Kalvolan 
graniittina. Ennen Patriaa työskentelin muun muassa tuotekehitysinsinöörinä Metso 
Paper Valkeakoski Oy:n palveluksessa Valkeakoskella. Vapaa-ajan ajankäytöllisiä 
ongelmia ei ole, johtuen sivutoimisesta yritystoiminnasta. Jos aikaa jää, niin vietän 
vapaa-aikaani kalastuksen ja metsästyksen parissa, luonnon rauhassa. Hyvää syksyn 
jatkoa teille kaikille!

Tuukka Saarela

Olen maaliskuussa ’06 Oulusta valmistunut konepajatekniikan diplomi-insinööri, joka 
on opiskellut myös kunnossapitotekniikkaa. Varsin runsas käytännön valimokokemus 
tuli hankittua kesinä ’01 - ’04 Sulzerin Karhulan pumppuvalimolta, joka tuli tutuksi 
kellarista katolle. Valuaiheisen diplomityön tein Wärtsilälle Vaasaan talvella ’05 - ’06. 
Ensimmäinen konkreettinen kosketus SVY:n toimintaan tapahtui Tampereen opinto-
päivillä, johon osallistuin Wärtsilän valugurun Jussi Heikkolan innoittamana. Tällä 
hetkellä kosketus valimotoimintaan on katkolla, koska siirryin huhtikuussa Wärtsilän 
kehitysinsinöörin tehtävistä toiselle puolelle Suomea, Joensuuhun, betoniasemajärjes-
telmätoimittaja Tecwill Oy:n palvelukseen projekti-insinööriksi, jonka työtehtäviin 
kuuluu mm.  huolto- ja varaosatoiminnan kehittäminen, asiakasdokumentaatio ja 
operatiivinen hankinta. Yhdistystoiminnalta odotan ennen kaikkea kontaktien säily-
mistä sekä uusien luomista.

Jäsenuutisia lisää  sivulla 35.

Arto Surakka
Olen Arto Surakka ja iältäni 24 vuotta. Olen kotoisn Itäsuomesta ja tarkemmin 
Enon kunnasta. Peruskoulun jälkeen kouluttauduin ammattikoulussa koneistajaksi. 
Armeijan jälkeen lähdin jatkamaan kouluttautumista Tampereelle. Tampereen 
ammattikorkeakoulussa valitsin kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman jossa 
erikoistuin lentokonetekniikkaan. Työskentelin aikaisemmin paljon selluteollisuu-
dessa Stora Enson Enocellin yksikössä Uimaharjussa. Viimeisenä vuonna minulle 
aukesi paikka Metso Lokomo Steelsille lopputyön tekemiseen. Lopputyön jälkeen 
pääsin Lokomon valunsuunnitteluun töihin ja siitä olen erittäin tyytyväinen. Tällä 
hetkellä toteutan valunsuunnittelua Catia 3D-mallinnus ohjelmalla vastuualueena 
osa puunjalostuskonevaluista. Lisäksi vastuullani on valukappaleiden simulointi ja 
tätä toteutetaan Magma-simulointi ohjelmalla. Parasta työssäni on loistavat työka-
verit, työn haasteellisuus ja mielenkiinto.
Vapaa-aikana tykkään liikkua paljon, paikallani en pysty olemaan. Vietän aikaa 
useasti punttisalilla ja kamppailulajien merkeissä. Kesäisin myös jalkapalloa ja 
talvisin sählyä.

uusia jäseniä
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Poimintoja 
Giesserei-lehdestä 
33. jakso   

 Paavo Tennilä 

maailmalta

Rakennepoikkeamien 
vaikutus GJS-raudan 
materiaali-
ominaisuuksiin
Giesserei-lehden numerossa 4/2006 oli 
peräti parinkymmenen sivun mittainen 
artikkeli otsikkoaiheesta. Sen olivat 
kirjoittaneet tri-ins. Wolfram Stets ja 
dipl.ins. Andreas SobotaInstitut für 
Giessereitechnik, Düsseldorf.

Johdanto ja tavoitteet

Eri standardeissa esitetyt GJS-rautojen 
mekaaniset ominaisuudet perustuvat 
yleensä hyvin palloutuneeseen grafi it-
tirakenteeseen, jossa ei ole epämetalli-
sia sulkeumia tai valuvikoja. Käytän-
nössä GJS-valujen rakenne vastaa 
harvoin tätä ihannetilaa. Rakenteen 
poikkeamien vaikutusta ei tunneta 
riittävästi tai ei lainkaan. Vauriotapa-
uksia tutkittaessa on usein epäselvää 
johtuuko GJS-kappaleen pettäminen 
rakennepoikkeamista vai ylikuormituk-
sesta. Tämän tutkimuksen tarkoitukse-
na oli selvittää rakennepoikkeamien 
vaikutuksia materiaaliominaisuuk-
siin. 

Yleisiä rakennepoikkeamia ja 
niiden syitä GJS-valuissa

Riittämättömän palloutumisasteen 
syitä ovat:
– liian alhainen jäännösmagnesiumin 
pitoisuus, esim. alle 0,03 % Mg,
– riittämätön ymppäys,

– Ti - ja Ce/Mischmetall-pitoisuudet,
– alhainen hiiliekvivalentti.

Rakeiden välisen grafi itin syitä ovat:
– pitkät jähmettymisajat,
– hiven- tai oheisaineet (Ti, Bi, Sb, 
Pb),
– hyvin puhtaiden raaka-aineiden 
käyttö,
– suuret Mg -pitoisuudet – Sb ja As 
voivat myös aiheuttaa suomumaisia 
lisäkkeitä grafi ittipalloihin,
– Antimoni (Sb) voi pieninä pitoi-
suuksina (50 ppm saakka) myös edis-
tää grafi ittipallojen muodostumista 
yhdessä ceriumin kanssa. 

”Räjähtäneiden” grafi ittipallojen, 
kuva 1, syitä ovat:
– hyvin puhtaiden raaka-aineiden 
käyttö yhdessä Ce-lisäyksen kanssa,
– ylieutektinen koostumus, hiiliekvi-
valentti CE yli 4,3,
– suuri jäännösmagnesiumin pitoi-
suus sulassa,
– pitkät jähmettymisajat.

Vaahtografi itin muodostumisen syitä 
ovat:
– ylieutektinen koostumus, hiiliekvi-
valentti CE yli 4,3,
– pitkät jäähtymis- tai jähmettymis-
ajat.

Möhkälegrafi itin (chunk graphite) 
muodostumisen syitä ovat:
– pitkät jähmettymisajat,
– hyvin puhtaat raaka-aineet,
– hivenaineet (Ce, Pb, Sb, As),
– suuret Si- ja/tai Ni-pitoisuudet sekä 
Ca. 

Kuva 1. ”Räjähtäneitä” grafi ittipalloja.

Kuva 2. Suomugrafi itin muodostusta GJS-rau-
dan reunaosassa.

Kuva 3. GJS-400, jonka rakenteessa palloutu-
misaste on alennettu arvoon 61 %.
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Suomugrafi itin muodostumisen syitä 
valukappaleen reunaosiin, kuva 2, 
ovat:
– pitkät jäähtymis- tai jähmettymis-
ajat,
– runsasrikkisten raaka-aineiden 
käyttö.

Epämetallisten sulkeumien, kuten 
karbidien, karbonitridien, oksidien ja 
sulfi dien syitä ovat:
– pitkät jähmettymisajat,
– jähmettymisolosuhteet (ytimien 
lukumäärä),
– seuraavat alkuaineet: Cr, Mn, V, Ti, 
Mo, B, Nb,
– suuri jäännösmagnesiumin pitoi-
suus sulassa,
– sulan vähäinen seisotusaika.

Ferriittisaumojen muodostumisen 
syitä valukappaleen reunaosiin ovat: 
– pitkät jäähtymisajat kiinteässä tilas-
sa,
– hapettava atmosfääri muotin ja 
metallin rajapinnassa.

Kuonasulkeumien tai kuonakalvojen 
(dross) muodostumisen syitä ovat:
– suuri jäännösmagnesiumin pitoi-
suus sulassa,
– voimakkaat pyörteet muotin täytty-
essä,
– matalat valulämpötilat.

Koemateriaalit ja niihin tehdyt 
rakennemuutokset

Kokeissa käytettiin seuraavia lähtöma-
teriaaleja, GJS-400 lämpökäsiteltynä, 
GJS-400 valutilassa sekä GJS-700. 
Seuraavassa esitetään GJS-400:lla 
saatuja tuloksia. 

Riittämätön palloutumisaste saatiin 
GJS-400:lle aikaan lisäämällä magne-
siumia vain 75 % normaalista. Kuvas-
sa 3 on tulos, jossa palloutumisaste oli 
61 % alkupäisen arvon oltua 84 %.  
Veto/puristus-vaihtolujuudeksi saatiin 
194 N/mm2 alkuperäisen arvon oltua 
182 N/mm2.

Kiertotaivutus-vaihtolujuudeksi 
saatiin 195 N/mm2 alkuperäisen arvon 
oltua 207 N/mm2.

Särön avautumisvastukseksi tuli 66 
alkuperäisen 94 sijasta.   

Rakeiden välistä grafiittia saatiin 
GJS-400:lle aikaan lisäämällä antimo-
nia sulaan. Kuva 4 esittää rakennetta, 
jossa on 1,12 % rakeiden välistä gra-

fiittia ennen ferritointihehkutusta. 
Ferritointihehkutuksessa arvo laski 1,0 
prosenttiin. Veto/puristus-vaihtolujuu-
deksi saatiin ferritoinnin jälkeen 175 
N/mm2 alkuperäisen arvon oltua 171 
N/mm2. Kierotaivutus-vaihtolujuudek-
si saatiin 197 N/mm2 alkuperäisen arvon 
oltua 184 N/mm2. Särön avautumisvas-
tukseksi tuli 70 alkuperäisen 94 sijas-
ta.  

Raerajakarbidia saatiin GJS-400:lle 
aikaan lisäämällä ferrokromia ja ferro-
booria. Raudan kromipitoisuudeksi tuli 
0,12 % Cr ja booripitoisuudeksi 0,0028 
% B. Perliitin osuus rakenteessa oli noin 
30 % valutilassa ja noin 13 % ferritoin-
tihehkutuksen jälkeen, kuva 5.

Veto/puristus-vaihtolujuudeksi saa-
tiin 174 N/mm2 alkuperäisen arvon 
oltua 171 N/mm2.

Kiertotaivutus-vaihtolujuudeksi 
saatiin 191 N/mm2 alkuperäisen arvon 
oltua 184 N/mm2. Särön avautumisvas-
tukseksi tuli 81 alkuperäisen 94 sijas-
ta.

Vaahtografi ittia saatiin GJS-400:lle 
aikaan nostamalla kyllästysaste SC 1,1:
een. Vaahtografi itin alapuolella särön 
avautumisvastukseksi saatiin 62 alku-
peräisen arvon oltua 94.

Epämetallisia sulkeumia, kuva 6, 
saatiin GJS-400:lle aikaan lisäämällä 
magnesiumia ylimäärin niin että pitoi-
suudeksi tuli 0,093 % Mg. Perliitin 
osuus valutilaisessa rakenteessa oli 21 
%. Kiertotaivutus-vaihtolujuudeksi 
saatiin 211 N/mm2 alkuperäisen arvon 
oltua 207 N/mm2.     

Käyttöolosuhteiden 
vaikutus energian 
kulutukseen sulatet-
taessa valurautoja 
induktiouuneissa

Johdanto

Tri-ins. Dietmar Trauzeddel Otto Jun-
ker GmbH:sta kertoi otsikkoaiheesta 
Giesserei-lehden numerossa 4/2006, 
että energiaa säästävään sulatukseen 
päästään mm. käyttämällä tehokkaita 
uuneja, punnitsemalla tarkasti panosai-
neet, laskemalla tarvittava energian 
tuonti sulatusprosessorin avulla ja 
säätämällä uunin ajotapa tietokoneoh-

Kuva 4. GJS-400, jonka rakenteessa on 
1,12 % rakeiden välistä grafi ittia.

Kuva 5. GJS-400, jonka rakenteessa on noin 
13 % perliittiä ja noin 1 % karbideja raera-
joilla.

Kuva 6. GJS-400, jonka rakenteessa on 
epämetallisia sulkeumia.
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jelman avulla. Jopa yli 75 prosentin 
hyötysuhde on saavutettavissa taulukon 
1 mukaan.

Taulukko 1. Energian käyttö 
8 t  / 8000kW / 250 Hz 
nykyaikaisessa induktiouunissa
sulatettaessa valurautaa 1500 oC lämpötilaan

Teoreettinen energian tarve 390 kWh/t

Häviöt
– muuntaja                        7 kWh/t
– tasasuunnin                 18 kWh/t
– johtimet                          9 kWh/t
– kela                              77 kWh/t
– ikeet                               4 kWh/t
– lämpöhäviöt                 11 kWh/t
                   Yhteensä   126 kWh/t

Energian kokonaiskulutus    516 kWh/t

Kokonaishyötysuhde            75,5 %

Energian kulutuksien käytännön 
arvot ja säästömahdollisuudet

Käytännössä energian kulutus on usein 
suurempi. Esim. Englannissa rautava-
limojen energian kulutukseksi sulatuk-
sessa ilmoitetaan keskimäärin 718 
kWh/t ja Ranskassa 855 kWh/t. Sääs-
tömahdollisuudet ovat suuria. 

Eri tekijöiden vaikutus energian 
säästömahdollisuuksiin

Nykyaikaisella laitteistolla voidaan 
päästä energian kulutukseen 516 kWh/
t, kuten taulukko 1 osoittaa.

Ruosteista romua pitäisi välttää. 
Ruosteinen romu voi aiheuttaa hyvinkin 
suuren lisäenergian tarpeen, kuten 
taulukko 2 osoittaa. Taulukon luvut 
edustavat kuitenkin ääritapauksia.
Runsaasti hiekkaa sisältävää kiertoro-

Taulukko 2. Esimerkkejä teräsromun 
ruosteisuuden vaikutuksesta
energian kulutukseen 
sulatettaessa lämpötilaan 1500 ˚C. 

Panostus-        Energian kulutus
materiaali             kWh/tonni

Puhdas
teräsromu               840

Ruosteinen 
teräsromu             1218

Ruosteinen
teräsromu             1350

mua pitäisi välttää. Hiekan siirtäminen 
kuonaan kuluttaa energiaa noin 500 
kWh/t. Realistinen määrä hiekkaa on 
25 kg rautatonnia kohti. Lisäenergian 
tarve on silloin 12,5 kWh sulatettua 
rautatonnia kohti.

Panoksen pakkaustiheyden pitäisi 
olla mahdollisimman suuri. Pakkaus-
tiheyden pieneneminen 2,5 t/m3:sta 2,0 
t/m3:een voi aiheuttaa lisäenergian 
tarpeen 25 kWh/t, kuva 7. Romun 
pienentäminen on taloudellisesti kan-
nattavaa.

Pitämällä uunin täyttöaste korkeana 
koko sulatuksen ajan esim. panosta-
malla jatkuvasti tärykourun avulla 
voidaan säästää energiaa.      

Hiiletysaineet pitäisi lisätä heti al-
kupanoksen päälle eikä vasta sulaksi-
ajon jälkeen. Näin  menetellen voidaan 
säästää energiaa noin 40 kWh rauta-
tonnia kohti, jos hiiletysaineiden mää-
rä on 2 % panoksesta.

Piin lisäys pitäisi suorittaa vasta 
hiiletyksen jälkeen, koska hiilen liu-
koisuus muuten laskee ja piihäviöt li-
sääntyvät. 

Lastuja sulatettaessa pitäisi käyttää 
yli 40 % sumppia ja täyttää uunin pesä 
sitten kerralla aktiivikelan korkeudelle 
saakka eikä vähitellen. Näin voidaan 
säästää 2-3 % sulatusenergiaa.

Induktiouunin energian kulutus on 

sitä pienempi kuta suurempi sen säh-
köteho on tilavuuteen verrattuna. Jos 
uunin vetoisuus on 12 tonnia ja teho 
6000 kW, sen energian kulutus voi 
olla 500 kWh/t. Jos 12 tonnin uunin 
teho on vain 3000 kW, voi sen energi-
an kulutus olla 520 kWh/t eli noin 20 
kWh/t enemmän.

Keskijaksouunin kelan hyötysuhde 
on suuressa osassa sulatusaikaa paljon 
parempi kuin sumppia tarvitsevan 
verkkojaksouunin, kuva 8. Siirtymällä 
verkkojaksouunista keskijaksouuniin 

Kuva 7. Panoksen pakkaustiheyden vaikutus 
energian kulutukseen sulatettaessa valurau-
taa 10 t/8000 kW/250 Hz induktiouunissa.

Kuva 8. Induktiouunin kelan hyötysuhde sulatuksen aikana keskijaksouunissa, 
(ylempi kuvaaja) ja sumppia vaativassa verkkojaksouunissa, (alempi kuvaaja).
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Kiinan kansantasavalta 22 420,5
USA   12 314,1
Japani   6 386,4
Venäjä    6 300,0 x)

Saksa   4 984,5
Intia  4 623,0
Brasilia  2 829,9
Ranska  2 465,6
Italia   2 442,5
Meksiko    2 185,2
               Koko maailma 79 748,4

x) Venäjän tuotanto on vuodelta 2000.

Uusi alumiinisulatto 
Qatariin
Giesserei-lehden numerossa 5/2006 
kerrottiin, että Norsk Hydro ja Qatar 
Petroleum rakentavat Qatariin maail-
man suurimpiin kuuluvan alumiinisula-
ton. Sulatto tuottaa 585 tonnia raaka-
alumiinia vuodessa todennäköisesti 
vuodesta 2009 alkaen. Projektiin kuu-
luu myös oma kaasuvoimalaitos. 

Tarkoituksena on alentaa raaka-
alumiinin kustannuksia ja vastata li-
sääntyvään kysyntään. 

Norsk Hydro arvioi primäärialumii-
nin tarpeen maailmassa kasvavan 30 
miljoonasta tonnista 42 miljoonaan 
tonniin vuosien 2004 ja 2014 välillä.

Norsk Hydro möi vuonna 2005 
yhteensä 3,8 miljoonaa tonnia alumii-
nia, josta 1,8 miljoonaa tonnia oli itse 
tuotettua primäärialumiinia. Myynnin 
kasvu oli 7 %. Norsk Hydron suurin 
alumiinisulatto on Sundalissa Norjas-
sa, joka tuotti yli 360 000 tonnia uutta 
alumiinia vuonna 2005.

Saksan 
autoteollisuuden 
tuotanto 
ennätystasolla
Giesserei-lehden numerossa 5/2006 
kerrottiin, että hyötyajoneuvojen tilaus-
kanta oli kasvanut ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä 2006 yli 40 pro-
senttia 66 000 ajoneuvoon viime vuo-
den kesään verrattuna. Raskaiden 
hyötyajoneuvojen rekisteröinnit lisään-
tyivät ensimmäisellä vuosineljännek-
sellä 20 prosentilla. Raskaiden kuorma-
autojen kysyntä kotimaassa on noussut 
jyrkemmin kuin minkään muun tuote-
ryhmän kysyntä. Tämä on merkki ta-
louselämän elpymisestä yleensä sekä 
halusta uudistaa ajoneuvokantaa.

Hyvä tilanne vallitsee myös henki-
löautomarkkinoilla. Saksassa rekiste-
röitiin tammi-maaliskuussa 2006 yh-
teensä lähes 800 000 henkilöautoa. 
Kasvu edellisvuoden vastaavaan aikaan 
verrattuna oli 5 prosenttia. Saksalaisten 
automerkkien lisäys oli 6 %, japani-
laisten 2 % ja ranskalaisten 1 %.

Materiaalitekniikka 
toimii autojen 
kehitysveturina
Peter Kerz Georg Fischer Fahrzeug-
technik AG:sta kertoi Giesserei-lehden 
numerossa 5/2006 mm. metallien, 
muovien ja uudistuvien luonnonmate-
riaalien kilpailusta autojen raaka-ainei-
na. 

Alumiiniseoksia käytetään autojen 
koreissa. Kirjoittaja esitti esimerkkeinä 
mm. Audi A8:n ja Audi A2:n. (Audi 
A2:n korin alumiinirakennetta esitettiin 
jo Valimoviestin numerossa 2/2003.) 
Näyttää siltä, ettei siirtyminen alumii-
nikoreihin ole kovin nopeaa. (Suomen-
tajan oman kokemuksen mukaan eng-
lantilaisessa ylemmän keskiluokan 
autossa, Armstrong Siddeleyssä oli 
alumiinikori jo vuonna 1952.) Suurlu-
juusteräksien käytöllä ja onteloraken-
teilla voidaan teräsrakenteisten auton-
korien massaa myös pienentää jopa 25 
prosenttia, kuten kuvan 9 esimerkki 
osoittaa. Max Plank Institut kehittää 
parhaillaan autonkoriteräksiä, joissa on 
tarkoitus päästä 1100 Mpa:n myötöra-
joihin nykyisten 700 Mpa:n myötöra-
jojen sijasta.

Magnesiumin käytön autoissa en-
nustetaan lisääntyvän voimakkaasti. 
Keskiluokan henkilöautoissa käytetään 
nykyisin keskimäärin noin 2 kiloa 
magnesiumia autoa kohti, mutta paljon 
suurempiakin määriä esiintyy joissakin 
malleissa. Magnesiumin osuudenen-
nustetaan kasvavan 23 kiloon autoa 
kohti vuoteen 2010 mennessä. Kirjoit-
taja mainitsi esimerkkinä magnesiumin 
huomattavasta käytöstä mm. BMW:n 
kuusisylinterisen moottorilohkon, joka 
on valettu alumiini- ja magnesiumse-
oksista liitosvaluna. (Tätä ja vastaavaa 
Audin moottorirakennetta selostettiin 
Valimoviestin numerossa 4/2004.)  

Kuva 10 esittää magnesiumseokses-
ta painevalettua Mercedes-Benz SLK:
n istuimen runkoa.

Raaka-ainekehityksen huipputuot-
teena kirjoittaja esitti Mercedes-Benz 
SLR McLarenin, kuva 11. Siinä käy-
tetään ensi kertaa automatisoidussa 
tuotannossa hiilikuituvahvisteisia run-
gon ja korin osia. Kahdeksansylinteri-
sen moottorin iskutilavuus on 5,5 litraa 
ja teho 460 kW eli 626 hv. Auton mas-
sa on 1,8 t, huippunopeus 334 km/h ja 
kiihtyvyys 0-100 km/h 3,8 sekuntia.

voidaan saavuttaa 12-15 %:n energian 
säästö.

Kylmästä uunista lähdettäessä ener-
gian kulutus on 8 tonnin uunilla 100 
kWh/t enemmän kuin kuumasta uunis-
ta lähdettäessä.

Jos 8 tonnin uunin käytössä esiintyy 
alle 4 tunnin taukoja, on kannattavaa 
pitää uuni kuumana sulan sumpin 
avulla, koska lähtö kylmästä tilasta 
vaatii 3-4 -kertaisen määrän energiaa 
verrattuna kuumana pitoon. 

Uunin kannen ollessa auki 20 mi-
nuuttia siitä aiheutuu 8 tonnin uunissa 
lisäenergian tarve 10 kWh/t.

Savunpoistoimurin tehoa pitäisi 
säätää sulatusvaiheiden mukaan. Jat-
kuva käyttö täydellä teholla voi aihe-
uttaa lisäenergian tarpeen 15 kWh/t.

Raudan tarpeeton ylikuumennus 50 
asteella aiheuttaa lisäenergian tarpeen 
20 kWh/t.

Nykyisillä vuorauksen valvontajär-
jestelmillä, esim. optisella kelan suo-
jausjärjestelmällä, OCPS voidaan 
vuorauksen paksuutta turvallisesti 
ohentaa. 

Uunin virrankulutus laski eräässä 
tapauksessa 656 kWh/t:sta 598 kWh/t:
iin, kun uunin vuorauksen paksuus 
pieneni alkuperäisestä 125 mm:stä 95 
mm:iin kolmen viikon käytön aikana.

Maailman suurimmat 
valuntuottajat 2004
Giesserei-lehden numerossa 4/2006 
julkaistiin Modern Castings-lehden 
kokoamia tilastoja maailman valutuo-
tannosta täydennettynä Euroopan va-
limoliiton, CAEF:in tiedoilla. Valujen 
kokonaistuotannot olivat vuonna 2004 
tuhansina tonneina seuraavat:
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Kuva 9. Teräskomponenteista koottu auton korirakenne. Thyssen/Krupp Stahl. Kuva 10. Magnesiumista painevalettu Mer-
cedes-Benz SLK:n istuimen runko.

Kuva 11. Mercedes-Benz SLR McLaren, jonka moottori kehittää 626 hevosvoimaa.

Kuva 12. Peitostamatto-
man , a) ja peitostetun, 
b) kupolin muotoisen 
keernan muodostama 
valupinta.
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Kuva 15. Akselikoteloita, joissa oli alkoholi-
peitosteella käsitelty ulkokeerna, a) ja peito-
stamaton keerna, b). Cold-Box-hiekassa oli 2 
% lisäainetta BR 4048.

Peitostamattomia 
Cold-Box-keernoja
Jens Müller, Hans-Jürgen Werner ja 
Günter Weicher kertoivat otsikkoai-
heesta Giesserei-lehden numerossa 
7/2006 mm. seuraavaa.

Peitostuksen plussat ja 
miinukset

Peitostuksella voidaan vähentää side-
aineiden pitoisuuksia. Peitostus lisää 
keernojen termistä kestävyyttä ja estää 
pintavikojen syntyä. Peitostus vähentää 
puhdistustyön tarvetta.

Peitostamattomalla valulla saavute-
taan säästöjä raaka-aineissa, peitostus- 
ja kuivauslaitteissa, energian käytössä 
sekä palkoissa. Tuottavuus kohoaa 
myös. Alkoholipeitosteista pyritään 
pois ympäristö- ja turvallisuushaittojen 
vuoksi. Vaikka peitostuksella voidaan 
monissa tapauksissa parantaa valun 
laatua voi peitostus myös lisätä yhden 
epävarmuustekijän lisää valmistusket-
juun.

Peitostamattoman valun 
edellytyksiä

Pallografiittivalurautojen valaminen 
peitostamattomia Cold-Box-keernoja 
käyttäen on täysin mahdollista. Suo-
mugrafi ittivalurautojen valu peitosta-
mattomana on jonkin verran vaikeam-

kuva 14 sekä akselikotelon ulkokeer-
noilla, kuva 15. Kaikki koevalut olivat 
melko tasapaksuja ja keernat olivat 
melko yksinkertaisia. Kokeet osoittivat, 
että tiettyjen reunaehtojen täyttyessä 
Cold-Box-keernoja voidaan jo nykyisin 
valaa peitostamattomana, mutta sovelluk-
set on optimoitava tapauskohtaisesti.

Kuva 13. Kaasujen kehitys Cold-Box-keer-
noista, joissa oli orgaanista lisäainetta, (ylin 
käyrä) ja mineraalista lisäainetta (keskim-
mäinen käyrä). Alin käyrä osoittaa kaasujen 
kehitystä lisäaineettomasta keernasta.

Kuva 14. Peitostamattomilla keernoilla 
valettuja tasauspyörästön koteloja, 
a) ja b). sekä taka-akselin kotelo, c). 
Cold-Box-hiekassa oli 7 % lisäainetta 
BR 14000.

paa ja valuterästen valu peitostamatto-
mia Cold-Box-keernoja käyttäen on 
hyvin vaikeaa. Vaikeuden kasvavat 
sulan pintajännityksen lisääntyessä. 
Peitostamaton valu edellyttää matalaa 
valulämpötilaa ja sitä, että keernat ovat 
lujia. Valettavan kappaleen seinämän-
paksuuden kasvaessa keernaan kohdis-
tuva terminen rasitus suurenee ja pei-
tostamattoman valun onnistuminen 
vaikeutuu. 

Laboratoriokokeita ja valukokei-
ta peitostuksella ja ilman sitä

Laboratoriokokeita tehtiin kupolin 
muotoisilla keernoilla, kuva 12. Pei-
tostamattomiin Cold-Box-keernoihin 
lisättiin 1,5 % mineraalista lisäainetta 
BR 4048. Valumetalli oli GJL ja valu-
lämpötila 1425 oC.

Kaasujen kehitystä keernoista mi-
tattiin COGAS-laitteella, jossa koe-
keernat upotettiin sulaan alumiiniin. 
Syntyvä kaasu ja kondensaatti mitattiin. 
Kuvasta 13 näkyy, että mineraalinen 
lisäaine BR 4072 ei lisännyt syntyvän 
kaasun määrää toisin kuin orgaaninen 
lisäaine. 

Valukokeita tehtiin tasauspyörästön 
ja taka-akselin kotelon sisäkeernoilla, 
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valimogolf

Kisa pelattiin tänäkin vuonna Ruukkigolfi n kentällä. 
Sää oli mitä parhain kuten tänä kesänä on ollut muutenkin 
ja meillä kaikilla oli ihan mukavaa vaikka allekirjoittaneen 
peli oli vielä kipsissä (tuloksena viimeinen sija). Osallistu-
jamäärä oli tänä vuonna vain 12 henkeä, viime vuonna 19. 
Paljon kovia golfareita oli kuulemme ulkomailla.
Perinteisen kiertopalkinnon voitti Mika Tolppala ja uuden 
kiertopalkinnon, joka annettiin parhaan schratch tuloksen
tehneelle, sai Krister Lundqvist.

Tässä kaikki tulokset ( Lyöntipeli HCP )

1.  Mika Tolppala        79
2.  Pekka Salonen      81
3.  Krister Lundqvist     82
4.  Teijo Sorvali        89
5.  Kalevi Puolamäki     93
6.  Tapani Vainio-Mattila 94
7.  Ari Arjala           94
8.  Erkki Karvonen    96
9.  Olli Karhunen       97
10. Adras Devenyi     97
11. Urpo Kallonen      99
12. Ossi Levander            104
 
Ensi vuonna kisa pelataan taas Ruukkigolfi n kentällä 
ja viikkoa aikaisemmin (johtuen Gifa-messuista)
tiistaina 5.6.2007 alkaen klo 14.00.
Pankaa jo ylös kalentereihin ja ilmoittakaa kavereillekin.

Golfopen 2006

Ossi Levander, 
kuvat Pekka Salonen

Ilmoittautumiset

Ossi Levander
+358-9-8042142
ossi.levander@olevander.fi 

Lähtötunnelmissa. Kilpailun johtaja Krister Lundqvist antaa 

lähtökäskyjä.

 Mika Tolppala puttaa tarkasti reikään.

Kilpailun johtaja Krister Lundqvist lukee tulokset.
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www.leinovalu.fi

Vastaukset 
emerituksen
pähkinöihin
Valimoviestissä
2 / 2006

Pähkinä 1.
Yliälykön suostuminen ei lisännyt eikä vähentänyt hänen onnistumismahdollisuuksi-
aan, koska riippumatta arpakuutiosta hänen ja Älykön mahdollisuudet voittaa ovat 
vaihdon tai vaihtamattomuuden jälkeen 50/50.  Psykologisesti tietysti Yliälykön kan-
nattaa vaihtaa, koska silloin Älykkö jatkaa peliä paremmalla mielellä (mutta yhtä suu-
rella/pienellä todennäköisyydellä voittaa).

Pähkinä 2.
Ei.  Todennäköisyys joutua vastaavaan pakkolaskutilanteeseen ei suurentunut eikä pie-
nentynyt.

Pähkinä 3.
Luvun 2450 alkutekijät ovat  2x5x5x7x7.Niistä voidaan muodostaa useampia 3 luvun 
sarjoja, joiden tulo on 2450. Kahden sarjan summa on 64 (49+10+5) ja (50+7+7). Luk-
kari sattui olemaan 32-vuotias, eikä hän pystynyt ratkaisemaan kumpi näistä oli oikea. 
Kun pappi ilmaisi että kaikki sanankuulijat olivat häntä nuorempia, lukkari pystyi eli-
minoimaan näistä jälkimmäisen, koska hän tiesi että pappi on 50:ppinen. Sanankuuli-
joiden iät olivat siis 49, 10 ja 5, papin 50 ja lukkarin 32, joka täytyy tehtävästä
päätellä hieman ’takaperin’.

uusiin asemiin

Juha Perttula

TkT Juha Perttula on 
valittu Ovako bar Oy 
Ab:n tutkimus- ja
tuotekehitystehtäviin. 
Tekniikan tohtori Perttula 
(39) siirtyi Ovakon
palvelukseen Valimoinsti-
tuutin palveluksesta, jossa 
hän toimi tutkijana.

Timo Korelin

DI, kehitysinsiööri,36, 
Timo Korelin on nimitet-
ty Ahlström Pumput 
Karhulan Valimon pääl-
liköksi
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Jouko J.Vuorinen

emerituksen ekstra

Minulla oli tilaisuus perehtyä tähän aiheeseen 60-luvul-
la kun nuorena insinöörinä olin tutkijana ’Fiskarsin yliopis-
tossa’. Oy Fiskars Ab oli joskus 50-luvun lopulla perustanut 
Åminneforsin tehtaiden yhteyteen keskuslaboratorion, jon-
ka tehtävänä oli palvella koko konsernin tehtaita lähinnä 
metallisia materiaaleja koskevissa ongelmissa. 

Idea keskuslaboratorion perustamiseen lienee ollut TkT 
Sakari Heiskasen, joka oli hiljakkoin tohtoroitunut TKK:ssa. 
Hän oli työskennellyt Ruotsissa Sandvikenillä, jossa vastaa-
va tutkimusyksikkö oli myös toiminnassa. Hän toimi pitkään 
laboratorion johtajana, ennen kuin sai nimityksen TKK:n 
metalliteknologian professoriksi.

Heiskanen kannusti tutkijoitaan jatko-opintoihin ja sai 
minutkin niistä innostumaan. Hän oli ylpeä siitä, että muu-
tama tutkija on sittemmin päätynyt professoriksi. Minulle 
tuttuja olivat Markku Mannerkoski, Harri Nevalainen ja 
Erkki Ihalainen. Tässä selitystä leikkisälle nimitykselle 
’Fiskarsin yliopisto’.

Sitkeydenmittausmenetelmistä

Eljaalan artikkelissa on kuva iskusitkeyden riippuvuudesta 
päästölämpötilasta. Hän ei kuitenkaan mainitse mitä mitta-
usmenetelmää on käytetty, ei myöskään teräksen koostu-
musta. Asia oli erityisen mielenkiinnon kohteena 60-luvun 
puolivälissä, kun Juha Pitikäinen väitteli TKK:ssa (1). Hän 
käytti tutkimuksissaan ns kiertoiskusitkeysmenetelmää, 
jossa väännetään pyöreä koesauva poikki nopeasti pyörivän 
vauhtipyörän avulla. ’Iskuun’ kulunut energia mitataan 
vauhtipyörän pyörimisnopeuden hidastumisesta. Menetelmä 
herätti aikoinaan huomiota antaessaan hyvin yksikäsitteisen 
kuvan siitä, miten runsashiilisten ja kovaksi karkaistujen 
terästen sitkeys riippuu päästölämpötilasta. Se paljasti erittäin 
selvästi haurausilmiön, joka esiintyy teräksissä lämpötila-
välillä 250...300 C suoritetun päästön jälkeen. Kiertoisku-
sitkeysmittaus on saanut osakseen runsaasti myös kritiikkiä, 
lähinnä siitä syystä että muilla sitkeydenmittausmenetelmil-
lä ei läheskään aina ole pystytty identifi oimaan sen paljas-
tamia haurausilmiöitä (kuva 1). Sitäpaitsi olivat eräät tutki-
jat jo 40-luvulla osoittaneet,että iskumainen vääntö ei siinä 
olekaan tarpeen, vaan hitaassa vääntökokeessa mitattu mur-
toenergia riippuu aivan samalla tavalla päästölämpötilasta 
kuin iskumaisessakin.

Kuormitustilanne 
on ratkaiseva 
kone-elinten 
sitkeyttä tarkasteltaessa Markku Eljaala pyytää palautetta an-

siokkaaseen artikkeliinsa ’Päästöhau-
raus’ edellisessä Valimoviestissä. 

Billnäsin kirvesfi asko

Fiskarsin Billnäsin tehtaiden tunnetuimpia tuotteita on ilman 
muuta kirves. Kirveet muottiintaotaan keskihiilisestä teräk-
sestä, joka on hieman seostettu, jotta teränsuun karkenevuus 
saataisiin riittäväksi. Karkaisun jälkeen suoritetaan päästö 
n 250 asteessa.

Jonkinlaisena kylkiäisenä em väitöskirjatyön kanssa eräs 
TKK:n metallurgian opiskelija teki kirvesterästä koskevan 
diplomityön käyttäen myös kiertoiskusitkeysmenetelmää. 
Työ osoitti huikean sitkeyshuipun n 200 asteen päästöläm-
pötilassa. Melkoinen shokki! Oliko kirveet päästettykin 
liian korkeassa lämpötilassa? Kun tästä nyt oli tieteellistä 
näyttöä, ei ollut mitään estettä pudottaa päästölämpötilaa. 
Mutta kuinkas kävikään? Kentältä alkoi tulla huolestuneita 
valituksia siitä että terät lohkeilevat. Eikös teoria nyt pitä-
nytkään paikkaansa? Päästölämpötila palautettiin kiireen 
vilkkaa entiselleen ja valitukset loppuivat.

Kuormitustila on oleellinen

Minulla oli tilaisuus ja motivaatiotakin selvitellä mysteeriä 
ja päädyin kirjallisuustutkimuksen perusteella tuloksiin, 
jotka sitten myös julkaistiin Konepajamies-lehdessä (2). 
Tulos voidaan lyhyesti tiivistää: kiertoiskusitkeysmittaus 
antaa luotettavan kuvan vain sellaisissa tapauksissa, joissa 
murtuminen tapahtuu leikkautumalla, kuten yleensä esimer-
kiksi väännössä. Kirveen terässä dominoivat taivutus ja 
puristus, harvemmin leikkauskuormitus.

Sain käsiini pari artikkelia arvostetuista tieteellisistä 
julkaisuista, joissa kuormitustilan ja sitkeyden yhteyttä 
tarkasteltiin. Seuraavassa lyhyt yhteenveto johtopäätöksis-
tä. Tarkemmat tiedot löytyvät lähteestä (2).

Jännityksen alaisen teräksen käyttäytymisen ennakoimi-
seksi on tunnettava teräksen leikkausmurtolujuus ja veto-
murtolujuus. Edellinen tarkoittaa leikkausjännitystä, jolla 
teräs murtuu leikkausjännitysmurtumana eli pääasiassa 
sitkeästi, jälkimmäinen vetojännitystä, jolla murtuminen 
tapahtuu normaalijännitysmurtumana, siis hauraasti. Leik-
kausjännitysmurtuma pyrkii syntymään suurimman leik-
kausjännityksen suuntaan, normaalijännitysmurtuma taas 
kohtisuoraan suurinta vetojännitystä vastaan.

Esimerkin vuoksi tarkastellaan minkälainen jännitystila 
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syntyy pyörösauvaan puhtaassa väännössä ja taivutuksessa. 
Koska sauvan pinta molemmissa tapauksissa on poikkileik-
kauksen rasitetuin kohta, alkaa murtuminen siitä, joten 
riittää kun tunnetaan jännitystila sauvan pinnassa. Samalla 
todetaan, miten lujuussuhde leikkausmurtolujuus/vetomur-
tolujuus vaikuttaa murtuman luonteeseen.

Vääntö

Väännössä pyörösauvan pintaan syntyy tasojännitystila, 
jossa suurimmat leikkausjännitykset vaikuttavat sauvan 
sivuviivaa vastaan kohtisuoraan ja toisaalta sivuviivan 
suuntaan. Suunnissa, jotka muodostavat näiden kanssa 45 
asteen kulman, vaikuttavat suurin ja pienin pääjännitys. It-
seisarvoltaan nämä pääjännitykset ja suurimmat leikkaus-
jännitykset ovat yhtä suuret. Murtuman syntymistapa voidaan 
yksinkertaistaen ennakoida seuraavasti (ks kuva 2)

a) Jos lujuussuhde (leikkausmurtolujuus/vetomurtolujuus) 
on < 1, syntyy leikkausjännitysmurtuma joko sauvan sivu-
viivan suuntaisena tai sitä vastaan kohtisuoraan.
b) Jos lujuussuhde on > 1, syntyy normaalijännitysmurtuma 
suurimman vetojännityksen vaikutuksesta

Taivutus

Taivutussauvan vetopuolella vallitsee jännitystila, jossa 
suurin pääjännitys vaikuttaa sauvan sivuviivan suuntaisesti 
ja suurin leikkausjännitys kahdessa suunnassa, jotka muo-
dostavat sauvan taipumatasossa 45 asteen kulman sivuviivan 
kanssa. Suuruudeltaan nämä leikkausjännitykset ovat puolet 
suurimmasta vetojännityksestä. 

Päämurtumistavat ovat:
a) Jos lujuussuhde on > 1/2, syntyy normaalijännitysmurtu-
ma sauvaa vastaan kohtisuoraan. Tämä tapa on yleensä 
vallitseva

b) Jos lujuussuhde on < 1/2, syntyy leikkausjännitysmurtu-
ma kuvan 2 mukaisesti jompaan kumpaan suuntaan. Tämä 
tapaus on harvinainen.

Lopputoteamus

Lienee edelleen niin, että koneenrakentajat tuntevat aivan 
liian huonosti metallien käyttäytymistä erilaisissa kuormi-
tustapauksissa ja toisaalta materiaaliasiantuntijat koneenra-
kennuksen erityisvaatimuksia. Tämä koskee erityisesti 
sellaisia vaativia alueita kuin sitkeys ja väsyminen.

Jouko J.Vuorinen

Lähteitä

1. J. Pietikäinen, The Effect of Tempering on the Touhgness of Hard-
ened Steel. Acta Polytechnica Scandinavica. 1966, 80 s.

2. J. Vuorinen, Jännitystila ja kovien terästen sitkeys. Konepajamies nr 
5, 1966, ss 289...292.

Kuva 1. Taivutus- ja kiertoiskusitkeyden riippuvuus päästölämpötilasta 
1,06 %:n hiiliteräksessä.

Kuva 2. Kaaviollinen esitys pyörösauvan murtumistavoista erilaisilla 
lujuussuhteen (leikkausmurtolujuus/vetomurtolujuus) arvoilla vään-
nössä ja taivutuksessa.
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metallurgin palsta 4.

Markku Eljaala

Taustaa

Tänä päivänä pallografi ittivaluraudoille asetetaan yhä tiu-
kempia vaatimuksia. Materiaaliominaisuuksista ulosmitataan 
yhä enemmän varmuuskertoimien pienentyessä dynaami-
sesti kuormitetuissa liikkuvissa laitteissa kuten kuljetuska-
lustossa. Kappaleiden painon minimointi johtaa tilanteeseen, 
jolloin materiaaliominaisuuksien laatuvaihtelut eivät yleen-
sä ole hyväksyttäviä. Tilastollisesti erittäin harvoin tapah-
tuvat poikkeamat ominaisuuksissa vievät pohjan tarkoilta 
lujuuslaskelmilta kohteissa, joissa käytönaikaista vaurioitu-
misriskiä ei voida sallia. Esimerkiksi tänä päivänä ei vielä 
täysin osata ottaa materiaalivirheiden kuten imuhuokoisuu-
den ja chunky-grafi itin esiintymisen vaikutusta esim. ras-
kaissa tuulimyllyvaluissa.  Vaikutus pyritään arvioimaan 
erilaisten kertoimien avulla, jolloin optimaalista ratkaisua 
ei useinkaan voida saavuttaa, ellei materiaalin valmistuk-
sessa saavuteta systemaattisesti vaadittua virheettömyysas-
tetta.

Chunky-grafi itti on usein havaittavissa paljaalla silmällä 
sahatusta kappaleen poikkileikkauksesta. Alueet, joilla 
Chunky-grafiittia esiintyy, näyttävät tummemmilta kuin 
alueet, joilla on normaali grafi ittirakenne. Asia on helposti 
varmistettavissa, tarkastamalla materiaalin mikrorakenne. 
Kuvassa 1 on esitetty chunky-grafi itin rakennetta. Varsin 
tavallisesti chunky-grafi itin joukossa on myös aivan nor-
maalisti muodostuneita palloja. Yleensä chunky-grafi itti on 
ongelma paksuseinämäisissä kappaleissa. Tavallisimmin 
sitä tavataan seinämien keskialueilta ja syöttöjen alta. 

Chunky-grafi itin negatiiviset vaikutukset tulevat esiin 
ennen kaikkea materiaalin mekaanisten ominaisuuksien 
heikkenemisenä. Ferriittisten laatujen murtolujuus saattaa 
heiketä 25 %, jos rakenteessa esiintyy chunky-grafiittia. 
Venymä saattaa heiketä jopa 50 %. Väsymislujuus heikkenee 
yleensä myös noin 25 %. Hyvinkin pieni chunky-grafi itin 
osuus rakenteessa heikentää ominaisuuksia merkittävästi 
kuten kuvasta 2 käy ilmi. Tosin ominaisuuksien heikkene-
minen on luonnollisesti sitä voimakkaampaa, mitä enemmän 
chunky-grafi ittia esiintyy.

Sen sijaan chunky-grafi itti ei vaikuta käytännössä lainkaan 
myötörajaan tai materiaalin kovuuteen.

Chunky-grafi itti
Edellistä kirjoituksista poiketen siirrymme pallografi ittirautojen 
pariin. Tarkastelemme kyseisillä raudoilla tyypillisesti esiintyviä 
ongelmia tai ilmiöitä. Metallurgin palstan osassa neljä keski-
tymme erityisesti paksuseinämäisiä kappaleita kiusaavaan 
chunky-grafi ittiin.

Kuva 1. Chunky-grafi itin mikrorakennetta

Kuva 2. Kuvassa esitetty chunky-grafi itin vaikutus tietyillä sulilla 
materiaalin venymä arvoihin. Kyseisessä kuvassa ei ole arvioitu eri 
sulien muiden ominaisuuksien vaikutusta.
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Chunky-grafi itin muodostuminen

Chunky-grafi itin muodostumismekanismia ei täysin tunne-
ta, tai ainakaan siitä ei ole selvää yksimielisyyttä. Sama 
tuntuu pätevän myös muidenkin grafi ittimuotojen muodos-
tumiseen. Kuvassa 3. on esitetty eräs teoria muutamien 
grafi ittimuotojen muodostumismekanismeista. Edellisestä 
huolimatta on täysin mahdollista valmistaa pallografi ittiva-
lurautaa ilman chunky-grafi ittia. Tärkeintä on pitää hiiliek-
vivalentti riittävän alhaalla. Tästä voidaan kuitenkin joustaa 
kappaleilla, joiden seinämänvahvuus on pienempi. Käytän-
nössä piipitoisuuden laskeminen on yksinkertaisinta. Tämä 
ei kuitenkaan onnistu korkean piipitoisuuden rautalaaduilla, 
joilla täytyy käyttää muita keinoja.

Kuva 3. Chunky-, pallo- ja vermikulaarisen grafi itin muodostumisme-
kanismit H. Itofujin mukaan, jotka pohjautuvat  Nieuwlandin ehdot-
tamaan hyvin tunnettuun kuplateoriaan. Grafi ittia ympäröivän austeniitin 
välissä olevat sulat kanavat vaikuttavat muodostuvan grafi itin muotoon.

Taulukossa 1 on esitetty aineita, jotka vaikuttavat chunky-
grafi itin muodostumiseen.  Taulukossa esitettyjen aineiden 
käyttöön kannattaa suhtautua kuitenkin erittäin kriittisesti, 
sillä vaikka tietyillä aineilla on chunky-grafi itin muodostu-
mista ehkäisevä vaikutus, ehkäisevät niistä monet myös 
varsin tehokkaasti grafiitin palloutumista. Suositeltavat 
pitoisuudet ovat usein myös niin alhaisia, että niiden val-
vonta ei nykyisillä laitteilla ole kovin luotettavaa. Lisäksi 
eri aineilla saattaa olla toisiaan tai muita seosaineita vah-
vistavia vaikutuksia yhdessä käytettynä, mikä vaikeuttaa 
annostusta entisestään.

Ehkäisykeinot pähkinänkuoressa

Chunky-grafi itin muodostumisen estämiseksi voidaan ko-
keilla seuraavia keinoja.
• Pidä hiiliekvivalentti riittävän alhaalla. Hiiliekvivalentin 
laskeminen voi kuitenkin johtaa imuvirheisiin riippuen 
kappaleesta.
• Tarkkaile chunky-grafi itin muodostumista edistävien ja 
ehkäisevien aineiden määriä.
• Käytä ongelma alueilla kokilleja.
• Antimonin käyttämisestä saattaa olla apua. Lisättävä mää-
rä saattaa olla hyvin kappalekohtainen. Suositeltava määrä 
on välillä 0.002-0,005%, jonka mittaaminen tarkasti on jo 
hankalaa

Metallurgin palsta

Lukijat voivat vapaasti ehdottaa tälle palstalle heitä kiinnos-
tavia aiheita tai kirjoittaa niistä itse, mikä olisi myös kovas-
ti toivottavaa. Valimoviestin lukija voi lähettää suoria kysy-
myksiä, joihin sitten yritämme etsiä mahdollisimman oikean 
vastauksen. 

Aihe-ehdotukset ja kysymykset voi lähettää asiamiehelle 
olavi.piha@svy.info, joka sitten delegoi asian eteenpäin 
parhaaksi katsomalleen taholle.

Markku Eljaala
Metallin urkkija

Metallurgist

Lähteet

1. Undvik chunky grafi t I segjärn: GJUTERIET 9/05. Rikard Källbom
2. FATIGUE ANALYSIS OF CAST COMPONENTS IN WIND TUR-
BINES LOCAL NOTCH STRAIN APPROACH VERSUS NOMINAL 
STRESS APPROACH. P. Dalhoff*, A. Dombrowski*, H. Idelberger**,
M. Morr**.
3. Development of Theories on Graphite Formation in Ductile Cast Iron. 
Cees van de Velde. Last revision:January 15, 2004  http://members.
lycos.nl/cvdv/partone.htm
4. Pallografi ittirautojen sitkeys. Erkki Itävuori. ISSN 0357-8895Taulukko 1. Chunky-grafi itin muodostumista edistävät ja ehkäisevät 

aineet. 

Edistävät Ehkäisevät
Cerium Arseeni
Kalsium Wismutti
Nikkeli Boori
Pii Antimoni
Alumiini Tina
Harv. maametallit Lyijy
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Kari Pohjalainen

mallijaosto

Kolme kertaa puukotettu Kivisen Pauli on taas jaloil-
laan pirteänä kuin peipponen ja hänet kirjoittaja bongasi 
Viikinsaaren juhannusjuhlilta kainalossaan viehättävä vai-
monsa.. Paulilla on ollut kolme vakavaa sairautta, joista hän 
on nyttemmin selvinnyt.

Entistä valimonjohtajaa ja nykyistä viininviljelijää kyrsi, 
kun jo edellisenä päivänä oli havaittu lipputangon vaijerin 
rikkoutuneen, eikä uutta saatu pujotettua paikoilleen. Eihän 
se tämmöinen käy, että keskikesän juhlilla ei Suomen lippua 
saada vedettyä salkoon. Olisikohan se niin kun osan vuo-
desta asuu muualla kuin Suomessa, terävöityy nämä kan-
salliset perinteet toisella lailla mielen sopukoissa.

  # # #

On se vain niin pirullista, kun suomalainen huippuvalimo 
vie henkilökuntaansa teatteriin, niin juuri sillä reissulla 
bussi päättääkin lähteä kyntämään tien sivustoja, ennen 
kaatumistaan. Eipä käy kateeksi niitä, jotka joutuvat vas-
taamaan tilauksista, kun porukat ovat mikä kukin osa pake-
tissa kotona potemassa. Tietysti kaikkein pahinta on ihmis-
ten loukkaantuminen ja vielä sellaisten alan ammattilaisten, 
joita ei voi millään korvata tuotannossa, ilman monivuotis-
ta ammatillista harjaantumista tehtäviinsä.

  # # #

Nyt ymmärtää selvemmin, kun ”Calle” Nybergh aikoinaan 
ajoi SVY:ssä päätöksen läpi, jossa Gifa-matkalle lähtijät 
maamme valimoista eivät saa olla samassa lentokoneessa, 
vaan heidät pitää jakaa useampaan lähtöön. Toki tämä jär-
kevä päätös helpottaa myös kiven alla olevien hotellihuo-
neiden hankkimista SVY:n käyttöön. Nyt voi varata huoneet 
koko ajaksi, vain asuja vaihtuu ryhmien mukaan. 

Ensi kesänä on jälleen Gifa 2007 Düsseldorfi ssa, jossa 
on mahdollista oppia jotain uutta valimoalalta kipeiden 
kantapäiden kustannuksella. Entisinä aikoina tunnisti alem-
man koulutustason valimohenkilöt juuri siitä, että heitä 
tapasi vielä päivän loppupuolella kuikuilemassa hallien 
käytävillä, oppimassa jotain tärkeää. 

Firmapäälliköt sen sijaan vietiin heti ”ständin” sisäpönt-

Sattumia ja tapahtumia  

töön, jossa tarjonnassa oli kovempia ”janojuomia” koneiden 
ja laitteiden tilaustoiveiden kera, joten monet päälliköt 
olivat tillintallin jo puolenpäivän aikoihin. 

Pienemmät tapit istutettiin näkyvälle baaritiskille, jossa 
”ruskea janojuoma” oli väijymässä heidän päivän jaksamis-
taan messuilla. Monet näistä jaksoivat jopa alkuiltapäivään 
asti taistella ”messuväsymystä” vastaan. Toki on muutamia 
kunnioitettavia henkilöitä, jotka jaksoivat olla päivän loppuun 
asti messuilla, tutustumassa näytillä oleviin tuotteisiin.

Kaiken kaikkiaan GIFA-valimomessut ovat ammatilli-
sesti rikastavia monessakin mielessä ja kirjoittaja toivookin, 
että talot varaavat pikaisesti messupaikkansa, ennen kuin 
ne kaikki on varattu.

  # # #

Leveän ja syvän polun malli- ja valimoalueella maassamme 
tallannut Kosken Raimo Paneliasta on jäämässä eläkkeelle 
elokuun lopussa ja nuoremmat jatkavat tulevaisuudessa 
kolmen CNC-koneen yrityksen pyörittämistä. Laajennus 
alkaa olla loppuvaiheissaan ja kolmas kone odottaa istutus-
ta paikoilleen jo yrityksen tiloissa 

Tämä ”yksinkertainen” (yksi lastenlapsi) isoisä Raimo 
on kuitenkin lupautunut kiireapulaiseksi yritykseen jatkos-
sakin. Eiköhän sieltä jotain kopisteltavaa löydy entiselle 
yksityisyrittäjällekin. 

Onnea vain Raimollekin eläkepäiville. Sen valtavan 
kokoisen moottoripyöränkin kaasuvaijeri taitaa kiristyä 
entistä useammin matkalle lähdön merkiksi. 

  # # #

Valimoalan koulutus aloitti kuluneena loppukesän viikkona 
kouluvuoden ilman mallilehtoria.

Kolmenkymmenen kolmen (33) mallialan opettajavuoden 
jälkeen ajatukset ovat vielä vähän sekavat ja totuttelu elä-
kepäiviin on edessä. Olen kuitenkin lupautunut hoitamaan 
alamme jatkokoulutukset vielä jonkin aikaa, joten nuppi 
tutisee vielä osittain Hervannassa koulutusasian puitteissa.

Opiskelijatilanne on sangen kohtuullinen, koska malli-
puolella on tällä hetkellä yhteensä 12 opiskelijaa ja valaja-
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puolella 24 opiskelijaa siirtymässä alamme teollisuuden 
palvelukseen. Osa heistä saattaa vielä seuloutua, koska 
ammattikoulutuksen eräänä osatekijänä on toimia ”sihtinä”, 
joka valikoi pahimmat (vaikeammat) kokkareet pois tulevi-
en ammattilaisten joukosta.

  # # #

Perttulan Juha Valimoinstituutista on lähtemässä yritystiel-
le ja instituutti täyttää juuri sitä tehtävää, jota varten se on 
luotu. Kertauksen vuoksi mainitsen, että Valimoinstituut-
timme tehtävä onkin noukkia ammatti- ja tiedekorkeakou-
luista sellaisia kykyjä, joka kelpaavat alamme teollisuuteen. 
Valitettavasti vain instituuttimme menettää näitä kykyjä ja 

on hetkisen aikaa ontuvaisena toiminnassa, kunnes uusi 
kyky on tarttunut täkyyn ja tulee taloon näyttämään omat 
osaamisensa.

Tämä Oulun lahja valimoteollisuudellemme teki vaikut-
tavaa metallurgista tutkimusta Hervannassa ja on itse an-
sainnut kannuksensa omalla työllään. 

Onnea vain Juhalle jatkossakin ja kun pääset joskus tu-
levaisuudessa niin vihreälle oksalle, jotta Sinulla on lupa 
kuitata kahvit pullan kera yrityksen piikkiin, niin voit viedä 
silloin mallilehtoriakin kupposen ääreen. 

Mallilehtori Hervannasta

Mallijaoston vuosikokous 
pidetään 6.10.

Iisalmen Kulttuuritalossa 
Allin kammarissa 
klo 16.30–17.30.

Tervetuloa!
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mallilehtori

Kari Pohjalainen

Talo Lepaalle

Noin virkkoi aikoinaan Kemppaisen Pekka, kun kes-
kustelimme työntekijöiden hankkimisesta yrityksiin. Pekka, 
joka on eräs valimoalamme suurista visionääreistä, oli silloin 
huolestunut, kun työntekijöitä ohjeistetaan liian tarkasti, 
eikä anneta hänelle vastuuta omasta työstään.

Esimerkkinä hän mainitsi, että useat työntekijät raken-
tavat työelämänsä aikana omakotitalon, jossa kustannusar-
vio on 170 000 euron tasoa ja siinä jos missään täytyy 
kyetä ratkaisemaan melkoinen määrä ongelmia. Vastuuta 
tulee kotioloissa enemmän kuin tarpeeksi. Joten miksei 
sitä samaa vastuuta pitäisi ja voisi vaatia myös työmaalla 
valimoissa.

Tämä Pekan lausahdus on tullut eräänkin kerran malli-
lehtorin mieleen, kun eläkepäivien ratoksi ja joutilaan 
olemisen täytteeksi päätimme ryhtyä rakentamaan taloja it-
sellemme ja toisen tyttäremme perheelle Hattulan Lepaalle. 

Rakentamisen alkukuvioita
Elokuussa 2005 teimme kaupat tontista, joka sijaitsi kaava-
alueen ulkopuolella. Tätä ennen oli pitänyt tehdä kiinteistön 
kauppaa koskeva esisopimus ja siihen liittyi erilaisia kiin-
teistötietojärjestelmien rasitustodisteiden hankkimisia, to-
distuksia annetuista lainhuudoista, varainsiirtoverojen 
maksamisia, lainhuutoja, todistus kiinnityksen purkamises-
ta, suunnittelutarveratkaisun anomista, jätevesijärjestelmi-
en tyypeistä ja niiden hinnoista selvittelyä, lohkomisia 
päätilasta ym, ym

Mieletön määrä ennen kuulemattomia nimikkeitä = 
toimenpiteitä, joista ensin täytyi selvittää, mitä kukin toi-
menpide käytännössä sisältää. Niin siinä sai kulkea Hä-
meenlinnassa ja Hattulassa kuin Diogenes antiikin Kreikas-
sa aikoinaan lyhtyineen ja kysellä, mitä mikin hommelo 
tarkoittaa. Kyllä siinä kuulkaa mallilehtoria ja aviokump-
pania luukutettiin luukulta toiselle eräänkin kerran. Tietys-
ti joka vaiheessa sai = piti maksaa erilaisia toimenpidemak-
suja valtiolle, kunnalle ja melkein ohikulkijallekin. Jokai-
selta lähialueella asuvalta piti saada kirjallinen lausunto, 
josko me rakentaisimme tontillemme pari rakennusta

Samassa yhteydessä piti hankkia asemapiirustuksen te-
kijä, vastaava rakennusmestari, LVI-suunnittelija, timpuri, 
putkimies, sähkömies ym. Sopimuksia piti tehdä sähkön, 

”Palkatkaamme työntekijältä myös pää, 
eikä pelkkiä käsiä.”

veden, viemärin, tien, tien katkaisun, saamiseksi tontillem-
me, jotta siellä voisi aikoinaan asua, joka ajatuskin tuntui 
välillä karkaavan toivottoman kauas.

Millainen talo
Päätimme hankkia ns. valmistalon ja siinä vasta vertailemi-
nen onkin, mikä tyyppi ja kenen valmistama meille kelpai-
si. Siitäkin aikoinaan selvittiin ja valinnaksi tuli Älvsbyn 
valmistalo, joka kuulemma toimitetaan avaimet käteen 
periaatteella. Näin jälkeenpäin voi vain nauraa uupuneesti, 
mitähän pirua tarkoittaa ”avaimet käteen” talo. Se ei todel-
lakaan tarkoita sitä, mitä sen uskoo tarkoittavan!!! Seuraa-
vaksi eteen lyötiin lista, mitä kaikkia variaatioita voisi asi-
akas valita ja jokaisen perässä oli tietysti hinta, millaista 
rahasummaa valinta aikoinaan vaatisi.

Näistä kun selvittiin, piti seuraavaksi anoa lopullisen 
rakennusluvan saamista (suunnittelutarveratkaisukin oli 
vastaava) Hattulan kunnalta. Rakennustarkastaja katseli 
piirustuksia ja koska suunnittelimme talojen väliä 5 metrik-
si, hän sanoi sen vaativan molempien talojen päätyjen 
vahvistamisen palosuojilla. No, me vain muutimme suun-
nitelmaa ja talojen välin 8 metrin levyiseksi, josta seurauk-
sena oli, että rakennusoikeutemme ei riitä tontilla, koska 
katettu alue lasketaan rakennusoikeuden piiriin.

Ei muuta kuin takaisin tontin myyjien puheille, josko hän 
myisi lisää maata ja saisiko sen samalla hinnalle, koska…
Saimme ostaa lisämaata, mutta hinta tietysti seurasi mark-
kinavoimia ja arvaatte, mihin suuntaan nämä voimat sitä 
hilasivat. Aikoinaan luvat saatiinkin ja rakennushomma 
saattoi alkaa.

Oheispäätökset
Talotoimittajalta tuli paksu kirja, jossa tarkkaan kerrottiin 
mitä kaikkea ”avaimet käteen valmistalon” ostajalta tarvit-
tiin ja milloin ko. hommat piti olla hoidettu. Jos hommat 
eivät ole hoidossa niin sakkoa tulee… 

Aikataulut pistivät lehtorin valvomiskuurille yön toisen-
sa perään.

Miten liitytään vesiosuuskuntaan ja paljonko se maksaa? 
Millainen kaivuri tarvitaan, kun kaivettavaa tulee 200 met-
riä ja saako kaivurin ajoissa??? Kun tie katkaistaan, miten 

Jatkuu
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hoidetaan mahdollinen sairas- tai paloautotarve katkaisun 
ajaksi? Millaiset putket tarvitaan vedelle ja myöhemmin 
mahdollisesti tulevalle painevesiviemärille? Mikä on kai-
vannon = routarajan syvyys? Missä tarkkaan ottaen kulkee 
alitettavat kaivetut sähkölinjat? Kuinka leveän puuttoman 
alueen kaivanto vaatii?

Totta kai silloin satoi kuin Esterin p… kun kaivoimme 
vesi- ja viemärilinjaa ja arvannette, kuka siellä savessa 
niitä putkia veteli, kun konemiehet istuivat hytissä. En usko, 
että kukaan kalamies tietää kuinka paljon voi painaa 60 
metriä Ø 63 mm muoviputki. Minä muuten tiedän. Vesijoh-
toputki Ø 40 mm tulee jo pienemmälläkin tyrällä.

Tiekin n. 120 metriä tarvittiin tontille ja Saksan valimo-
matkan aikana vaimoni soitti minulle, kertoen tien (kaivuri 
+ sora) hinnan. Mykistyin silloin. Nyt en enää mykisty, 
maksan vain ja huokaan.

Talotoimitus
Talojen pohjien tekijät saapuivat ja vaatimuksena oli, että 
heille pitää olla työmaasähkö silloin valmiina. Olimme jo 
kesäkuussa hakeneet / kysyneet / sopineet Vattenfallilta 
sähköjä tontillemme. Niitähän ei tarvittavaan aikaan sinne 
saatu ja jouduimme maksamaan lisälaskua agregaatin käy-
töstä. 

Minä kiukkuisena meilaamaan tekstiä sähköyrityksen 
päälliköille, koska puhelimella heitä ei koskaan saa kiinni. 
Siinä yrityksessä todellinen vastuunkantaja on kaukana ja 
munaukset kaadetaan alaisten niskaan. Lähetin laskukopion 
heille pyytäen oikaisua ja tuloksena oli soitto Vattenfallilta, 
jotta ”Me oomma oikiassa”, pitäkäähän pienempää meteliä!! 
Ymmärrän tämän episodin jälkeen huomattavasti paremmin, 
millaista olisi asua diktatuurissa, enkä todella pidä siitä.

Maanantaina 7.8 saapui tyttäremme talo ja torstaina 17.8 
talo oli valmis asuttavaksi. Vain osa sähköistä puuttui ja 
tapetit. Seuraavana maanantaina 14.8 omat kuusi talopake-
tin osaa rekatettiin tontillemme ja 2 tuntia 9 minuuttia 
kesti nosturityö, jonka jälkeen talo oli kasassa. Kattojen 
tekoon (kattotuolit ja -pellit) + autotalli meni loppuviikko 
torstaihin 18.8 asti, jolloin pietarsaarelainen koontihomman 
huippukaksikko lähti ajelemaan kohti pohjoista. Mallileh-
toria tarvittiin apumieheksi ja parhaimmillaan (lue: pahim-
millaan) tehtiin 17 tunnin päivää. Lyhimmilläänkin päivät 
venyivät 14 tuntisiksi. Niin siinä vietettiin leppoisia eläke-
päiviä.

Tätä kirjoitettaessa (20.8) talot ovat tapetteja ja sisämaa-
lausta vailla ja muuttamaan pääsemme Valimoviestin ilmaan-
tumisen aikoihin syyskuun alussa.

Edellä olevassa kirjoituksessa yritän kertoa lukijalle, 
millaisiin ratkaisuihin talonrakentajat joutuvat  projektissaan 
ja uskon, että heiltä todella kannattaa ja voi vaatia vastuun-
ottamista myös työelämässä.

Eläkeläisterveisin
Mallilehtori

P.S. Ette muuten tietäisi, kuka tarvitsisi loistokuntoista 
omakotitaloa Tampereen Haukiluomassa? Sama

Tältä tontti näytti ennen talotoimitusta.

Toinen talopalikka.

Talopalikat peräkkäin.

Lopputulos Lepaalla.
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TOP FOAM OY LAHTI
HALLINKATU 1
15300 LAHTI

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

KM-Valu

painevalettuja alumiini- ja sinkkivaluja
•

valmistamme 
tuotteenne valmiiksi 

ideoinnista kokoonpanoon

Teollisuustalo, 40900 SÄYNÄTSALO

Puh. (014) 337 3200
GSM 050 365 6470 (Juha Matilainen)
faksi  (014) 337 3222

km-valu@km-valu.fi 
www.km-valu.fi 

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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valimoperinne

Antti Valonen

Rautaa rajalta  

– kuvassa olevan 
Suomen leijonan 
syntyhistoriaa

Katselet juuri Suomen Leijonaa, itsenäisen val-
takunnan symbolia. Se on koottu siitä valuraudas-
ta ja teräksestä, jota putosi itärajalla Parikkalan 
kunnan metsiin ja pelloille kun Suomen ja Neu-
vostoliiton ns. jatkosota alkoi kesäkuussa 1941.
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Talvisodan päätyttyä 1940 suomalaiset rakensivat uuden 
rajan tuntumaan tähystystorneja, muun muassa Parikkalas-
sa Joukion kylään, kun maittemme välit uudelleen kiristyi-
vät, Neuvostoliiton armeija pyrki tuhoamaan nuo tornit 
tykistö- ja kranaatinheitintulella sekä lentopommituksin.

Nämä rajaseudun tapahtumat säilyivät Parikkalassa, 
tuolloin Joukion kylässä Kangasalavan tilalla kasvavan 
pojan mielessä. Mieheksi vartuttuaan, hän Aimo Heinonen 
on keräillyt vuosikymmeniä maassa lojuneita sirpaleita. Ajan 
myötä hänellä heräsi haave rakentaa keräämistään sirpaleis-
ta jotain, mikä muistuttaisi ja kertoisi menneistä raskaista 
sotiemme vuosista. Tämä mielenkiintoinen ja koruton pie-
noispatsas syntyi sirpaleet keränneen maanviljelijä Aimo 
Heinosen ja valokuvaaja Eini Saukkosen yhteistyönä.

Leijonan ”sirpaleet” on kiinnitetty toisiinsa hitsaamalla 
ja se seisoo kuusituumaisen tykinammuksen päällä. Päänä 
on palopommin osa ja kruununa kranaatinheittimen ammuk-
sen pyrstöosa.

Pienoispatsas valmistui keväällä 2005 ja on ollut kesät 
2005 ja 2006 nähtävänä Matti ja Eini Saukkosen omakoti-
talon pihapuutarhassa Parikkalassa, jossa on näytteillä myös 
Eini Saukkosen eläinaiheisia teoksia. 

Tämän pienoisleijonapatsaan synty kertoo vakuuttavasti 
sen tekijöiden aidosta rakkaudesta ja kunnioituksesta isän-
maataan ja kotiseutuaan kohtaan.

Tulkoon myös mainituksi, että Saukkoset osallistuivat 
2005 fi lmiteollisuuden Suomessa järjestämään ”kesän kau-
nein puutarha” -kilpailuun, voitollisesti.

Eini ja Matti Saukkonen puutarhan ympäröimän omakotitalonsa por-
tailla 2005. 

Matti Saukkonen ja Antti Valonen pienoispatsaan äärellä elokuulla 2006.
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minerals

SACOTEC COMPONENTS OY

www.sacotec.fi 

info@sacotec.fi 

puh. 019 77871SVYn kotisivut
  

www.svy.info
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Sukunimi Etunimi

Syntymäaika Koulutus

Kotiosoite

Kotipuhelin Kotifaksi

Matkapuhelin Sähköposti (koti)

Työnantaja Tehtävä yrityksessä

Osoite

Puhelin Faksi

Matkapuhelin Sähköposti (työ)

www-sivut

Lisätietoja

Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf

JÄSENHAKEMUS

Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä

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

SVY 
PL 358 

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

e-mail: olavi.piha@svy.info

Jäsenhakemus hyväksytty       _____/_____  200__  _____________________________________

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 200__  _____________________________________

Jäsennumero
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www.valuatlas.net

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

TYÖSTÄMME SEURAAVAT 
MATERIAALIT:

• PUU
• METALLI
• MUOVIT 
• BLOCKIT

CAD/CAM SUUNNITTELUA
PV COATING 

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

Tuotanto ja tuotekehitys Sibelco Scandinaviaan 

kuuluvalla PV Sand A/S:n tehtaalla Tanskassa. 

Toimitukset lyhyellä toimitusajalla suoraan tehtaalta 

tai heti Nakkilan varastostamme. 

Meiltä myös kuorihiekka, kromiittihiekka, kvartsihiekka bentoniitti, 

kivihiilijauhe, valusuodattimet, side-aineet, tulenkestävät aineet, 

vermikuliitti, harkkorauta.

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

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

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

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

FEKORATEK 
OY

TEOLLISUUDEN     
KUNNOSSAPITOA

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

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

Puh. (02) 855 821     Fax. (02) 833 821
e-mail: info@fekoratek.fi 
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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) 424 261, www.betker.fi 

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

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

Metso Foundries 
Jyväskylä Oy
PL 342, 40101  JYVÄSKYLÄ 
020 484 152, www.metso.com

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

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

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

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

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

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

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 
(09) 225 2580
www.sibelco-scandinavia.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tänä kesänä paita on ollut mär-
känä useammankin kerran. Valimomu-
seossa paidan on kastellut porottavan 
auringon lisäksi terve työhiki. Alku-
kesästä museoon suorastaan virtasi 
asiakkaita, isojakin ryhmiä, ja opas-
tuksia tiesi todellakin tehneensä. Kes-
kikesällä suuret ryhmät muuttuivat ns. 
irtopäiksi ja perheiksi. Opastuksia en 
henkilökohtaisesti enää juurikaan 
tehnyt, vaan siitä hommasta vastasi 
masuunin kesäoppaamme. Pidin tör-
keän pitkän kesäloman ja unohdin 
hetkeksi työasiat. Tinavalupajan oh-
jaaja, masuunin opas ja museoapulai-
nen pitivät ansiokkaasti talon pystyssä. 
Kesä oli kuumuudestaan huolimatta 
menestyksekäs. Yleensä auringon 
paahtaessa suuret massat keksivät 
muuta tekemistä kuin kulttuuri- ja 
taide-elämyksistä nauttimisen. Nyt 
kävijämäärät yllättäen lähtivätkin 
nousuun! Ehkäpä kova työ nyt näkyy, 
ja aikaisemmat vieraat ovat antaneet 
riittävän maireita lausuntoja kohtees-
tamme. Ainakaan itse en keksi muuta 
selitystä.

Vaan eivätpä ne työasiat mihinkään 
kadonneet olleet, kun loma vihdoin 
loppui. Näyttelyiden valmistelu nap-
pasi heti mukaansa ja sillä tiellä ollaan 

Valimomuseon kuuma kesä
vielä pitkään. Yleensä museon vaihtu-
vista näyttelyistä ovat vastanneet pit-
kälti vierailevat tähdet. Vieläkin on 
osittain niin, sillä tätä lukiessanne 
Valimomuseon Galleria Bremerissä on 
postimerkkitaiteilijana ansioituneen 
Pirkko Juvonen-Sandborgin näyttely. 
Viimeinen tutustumispäivä on 1.10, 
joten kiirettä pitää, jos haluatte tulla 
tutustumaan tähän harvinaiseen näyt-
telyyn. Voin luvata, että käyminen 
kannattaa!

Vuoden vaihteessa tapahtuneen 
karkkilan museoiden fuusioitumisen 
myötä on työresursseja vapautunut nyt 
myös omien näyttelyiden valmisteluun. 
Ja näitä näyttelyitähän riittää! Ensim-
mäisenä on vuorossa marraskuun 

alussa aukeava Karkkilan sota-ajan 
valokuvista koottu näyttely. Valokuvil-
la jatkamme senkin jälkeen (museon 
20000 valokuvan arkistosta on mistä 
ammentaa…), sillä teknikko Eino 
Sarkin 1950- ja 60-luvuilla Högforsin 
tehtaalla otetuista kuvista koostetaan 
oma näyttelynsä vuoden vaihteen tie-
noilla. Ja ensi kesän kuumasta huumas-
ta vastaa Högforsin emalilaitoksesta 
kertova näyttely, josta olen jo muuta-
maan otteeseen tälläkin palstalla ker-
tonut. Vieläkään kukaan ei ole Valimo-
museon ovelle kiikuttanut Högforsin 
kauan kadoksissa ollutta juhla-ammet-
ta saatikka sitten emalilaitoksella 
käytettyjä työvälineitä. Asiasta tietoi-
set, huomio: nyt olisi korkea aika! 
Jossain välissä vielä uudistetaan mu-
seomme taidevaluosiota, kuten jo ajat 
sitten lupailin. Kaikkea muutakin kivaa 
on tiedossa, joten eivät hommat tähän 
lopu. Terve työhiki saa siis jatkossakin 
paidan märäksi myös tällä henkisen 
työn puolella!

Riemukasta syksyä kaikille lukijoille,

Janne Viitala

Oikaisu 

Valimoviestin numerossa 
2/2006 kerroin, että Heik-
ki Leino olisi ollut SVY:n 
puheenjohtaja 1969–1972. 
Todellisuudessa hän oli 
silloin Turun osaston 
puheenjohtaja. Heikki 
Leino toimi SVY:n pu-
heenjohtajana 1982–1985. 

Paavo Tennilä 

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

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