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puheenjohtajan palsta

Jani Isokääntä

Kesä on jälleen kääntynyt kohti syksyä.

Sommaren lider igen mot höst. Det ﬁnska

Suomen suvi tarjoili sään puolesta varmasti jokaisen makuun jotakin, sillä vaihteluahan riitti paahtavista helteistä
aina kunnon ukkosmyrskyihin saakka. Toivottavasti lomanvietto antoi meille kaikille pienen hengähdystauon
irtaantua arjesta, jotta taas jaksetaan toimia hektisten työaskareiden parissa. Mielenkiinnolla saamme myös seurata
tapahtumia sekä kotimaassa että ulkomailla: kovan väännön jälkeen kasaan saatu hallitus ei ole vielä suuria näyttöjä toiminnastaan antanut, ja pörssissä tapahtuvat romahdukset pitävät talousmaailman varpaillaan.

sommarvädret bjöd säkert på någonting i allas tycke, ty
omväxlingarna var stora, från gassande hetta till rejäla
åskstormar. Hoppas att semesterﬁrandet gav alla en möjlighet att komma loss från vardagen, för att igen orka
jobba med de hektiska arbetsuppgifterna. Med stort intresse kan vi följa med händelser såväl i hemlandet som
utomlands. Regeringen man ﬁck ihop efter hårda förhandlingar har inte ännu kunnat uppvisa stordåd, och börsrasen
håller ekonomivärlden på tårna.

Toimialallamme eletään tällä hetkellä haastavia aikoja,
sillä edellisestäkään lamasta ei olla vielä selvitty, ja seuraava taantuma kolkuttelee jo ovella. Muuttuvan maailman asettamiin vaatimuksiin on pystyttävä vastaamaan
entistä nopeammin ja kustannustehokkaammin. Aika
näyttää, kuinka laajoja ja kauaskantoisia seuraamuksia
USA:n ja Euroopan pitkittyneellä talouskriisillä on.
Maailmantalouden epävakaista olosuhteista huolimatta
SVY:n taloudellinen tila on hyvä ja jatkuu vakaalla pohjalla. Tilit on tarkastettu päättyneeltä toimintakaudelta,
jonka aikana reilusti positiivisen tuloksen tekivät kaikki
yhdistyksemme tukipilarit: talviopintopäivät, vuosikokous
ja Valimoviesti. Ilman aktiivista jäsenistöä se ei olisi ollut
mahdollista. Siitä kiitos kuuluu teille, hyvät jäsenet.
Myöskin kesä-heinäkuun taitteen messumatka GIFAan
onnistui suunnitelmien mukaan. Näiltä osin kuluva toimintakausi saa siis hyvät lähtökohdat. Seuraava tapahtuma on lähestyvä SVY:n vuosikokous, joka tällä kertaa
pidetään Pietarsaaressa. Siellä valmistelut onkin jo tehty
ottamaan vuosikokousväki vastaan. Eli kaikki joukolla
mukaan SVY:n 64. vuosikokoukseen!

Vår bransch lever nu i utmanande tider, för man har inte
klarat sig ur den föregående depressionen ännu, och följande står redan för dörren. Till de krav som den föränderliga världen ställer, bör man kunna reagera allt snabbare
och mera kostnadseffektivt. Med tiden får vi se hur vida
och långt gående följder det blir av den utdragna ekonomiska krisen i USA och Europa.
Trots de ostadiga förhållandena i världsekonomin är FGF:
s ekonomiska situation bra och går vidare på stadig grund.
Bokslutet för den gångna verksamhetsperioden har granskats. Alla föreningens stöttepelare, skolningsdagarna,
årsmötet och Valimoviesti gjorde goda resultat. Utan en
aktiv medlemskår vore det inte möjligt.. För det ett stort
tack till er medlemmar. GIFA-mässresan i månadsskiftet
juni-juli lyckades enligt planerna. Det ger det påbörjade
verksamhetsåret en god grund. Vårt nästa evenemang på
kommande är årsmötet som denna gång hålls i Jakobstad.
Där har förberedelser gjorts för att ta emot mötesdeltagarna. Hoppas ni ställer upp mangrant på FGF:s 64. årsmöte!
I väntan på en färgrik höst.

Värikästä syksyä.
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asiamiehen palsta

Asiamiehen
asiaa
17.8.2011

Toivottavasti voimme vielä syyskuun puolella

Jäsenistö

nauttia lämpimistä kesäkeleistä. Kaiken kaikkiaan kesän
ilmat ovat olleet poikkeavan helteiset.
Valimoiden tilauskannat alkoivat parantua keväällä. Maailmalta kiirivät viestit tosin lisäävät tulevaisuuden epävarmuutta. Saksa ja Ruotsi vielä vetävät, mutta muilta alueilta
tulevat tiedot enteilevät vaikeuksia.

SVY:n jäsenmäärä on nyt 728 henkilöä. Hallituksen päätöksen mukaisesti poistin jäsenluettelosta ne 8 jäsentä,
jotka eivät maksaneet jäsenmaksuaan kahtena edellisenä
tilikautena.

Lopuksi
Gifa-matka
HRG-Nordicin tekemät matkajärjestelyt toimivat hyvin.
Meitä oli Gifassa SVY:n matkoilla kaikkiaan 113 osallistujaa. Ulkomaan toimikunta eli Calle Nybergh oli taas valinnut hyvät hotellit niin, että yhteydet messuille toimivat
sujuvasti. Messuraportti on toisaalla tässä lehdessä. Jotkut
Riikan kautta matkustaneet valittivat lentokentän odotusajoista.

Yhdistyksen kotisivut käydään läpi ja muutetaan tarvittaessa. Etusivulle laitetaan valukuva. Sivujen päivitystä
yksinkertaistetaan. Ilmoittautumiskaavakkeet tehdään
sellaisiksi, että ne voi täyttää kotisivuilla ja lähettää sähköpostilla suoraan eteenpäin. Jos sinulle tulee mieleen
muita parannuksia, niin anna palautetta puheenjohtajalle
tai asiamiehelle.
Hyvää syksyä kaikille toivottaen.

Uudet jäsenet

Rauno Sippel
asiamies

Elokuun kokouksessaan hallitus hyväksyi 6 uutta jäsentä
SVY:n jäseniksi:
Pöntinen, Hannu
Wahlstedt, Tero
Ryti, Oskari
Rajahalme, Harri
Kyyrö, Kalle
Sivula, Marjo

Kumera Machinery Oy
Beijer Oy
Valimoinstituutti
Componenta Finland Oy Högfors
Leinovalu Oy
Componenta Finland Oy Högfors

Hallitus ja asiamies toivottavat Teidät tervetulleiksi SVY:n
toimintaan.

Vuosikokous
SVY:n asiamies ja konttori
SVY:n 64. vuosikokous järjestetään Pietarsaaressa. Arvioimme, että kokoukseen tulee noin 60 osallistujaa. Ilmoittautumisaikaa oli elokuun loppupuolelle. Vaikka vuosikokouskutsu julkaistaan kesäkuun Valimoviestissä, niin ilmoittautumiset jäävät aina viime hetkiin. Yöpyminen on
Kokkolassa UPM:n huoltoseisokin vuoksi. Pietarsaaren
hotellit ovat täynnä. Kaj Haavisto lupasi, että kiinnostuneet voivat vierailla myös Kärkimalli Oy:ssä, Kenkäsepäntie 7, Pietarsaari.

Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
Puh
Gsm
e-mail
Pankki

03 - 7669 736
040 - 760 1520
rauno.sippel@svy.info
Nordea 101230 - 73211
IBAN FI49 1012 3000 0732 11
BIC
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vuosikokous 2011
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 64. vuosikokous pidetään
perjantaina 7.10.2011 klo 12.00
UPM:n auditoriossa Luodontie 149, 68600 Pietarsaari.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.
Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 64. årsmöte arrangeras
fredagen den 7.10. 2011 kl 12.00
i UPM:s auditorium, Larsmovägen 149, 68600 Jakobstad
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9. §.

Huomaa
uusi
kokouspaikka!

Ohjelma 2011
Torstai 6.10.2011

20.00

Obs.
mötesplatsen
har ändrats!

Saapuminen hotelliin, Sokos Hotel
Kaarle, Kauppatori 4, Kokkola
Iltapala, Sokos Hotel Kaarle

Perjantai 7.10.2011
07.45
08.30

Linja-autokuljetus Kokkola - Pietarsaari
Vierailu Componenta Finland Oy Pietarsaari ja
bussi vie Alholmens Kraftiin.
Molemmissa käydään.
11.00 Buffet-lounas UPM:än tiloissa
Alholmen Kraftin vieressä
ilmoittautuminen jatkuu
12.00 SVY:n vuosikokous, UPM auditorio
13.00-13.30
Iltapäiväkahvit
13.30-15.30
Esitelmätilaisuus
Componentan puheenvuoro, Seppo Erkkilä
Kaupunginjohtajan puheenvuoro,
Mikael Jakobsson
Kehitysyhtiö Concordian puheenvuoro,
Niclas Dahl
Valamisen näkymiä, Juhani Orkas
Päätössanat, Seppo Erkkilä
12.15-15.30
Rinnakkaisohjelma
Nanoq-museo, iltapäiväkahvit

16.30
19.00
-

Kokkolaan bussilla tai omilla autoilla
Sauna, Sokos Hotel Kaarle, Kokkola
Iltajuhla
juhlaillallinen

Tillipestolla marinoitua graavisiikaa, limemajoneesia,
saaristolaisleipää
Persiljaöljyllä sivelty naudansisäﬁleepihvi, perunapaistos,
punaviinikastiketta, glaseerattuja pikkusipuleita
Marinoituja mansikoita, vaniljajäätelöä ja
kinuskivaahtoa

01.00

6

muuta ohjelmaa
tanssia
Tilaisuus päättyy
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vierailukohteet

Componenta Pietarsaari
Componenta Pietarsaari valaa suomugraﬁitti (GJL) - ja
pallograﬁittirautaa (GJS). Normaali tuotantokapasiteetti on
n. 15 000 tonnia vuodessa ja valettujen kappaleiden koko
vaihtelee 400 g:sta n. 30 kg:aan. Tuotteiden sarjakoko vaihtelee n. 100:sta kappaleesta n.100 000 kappaleeseen vuodessa. Pietarsaaressa on kaksi Disa-kaavauslinjaa ja kolme
sulatusuunia. Pietarsaaren valimon historia ulottuu 18001900-lukujen vaihteeseen saakka ja vuodesta 1997 se on
ollut osa Componenta-konsernia.
Componenta Pietarsaaressa työskentelee nykyisin n. 200
henkilöä.

Alholmens Kraft
Alholmens Kraft on maailman suurin biopolttoainetta
käyttävä voimala.
Voimala on sijoitettu UPM-Kymmene Oyj:n tehdasalueelle, Leppäluotoon, Pietarsaaressa. Voimalassa poltetaan
täydellä teholla 800 kuutiota polttoainetta tunnissa, josta
45 prosenttia on biopolttoainetta.
Tavoitteena on jatkuva vihreän polttoaineen osuuden
kasvattamien. Voimalan sähköteho on 265 MWe, jolla
voitaisiin esimerkiksi valaista tielaitoksen
standardien mukainen tie (250 W lamput 40 metrin välein), yhden kierroksen maailman ympäri.
Sähkön ohella Alholmens Kraft tuottaa kaukolämpöä
Pietarsaaren asukkaille (60 MWdh) ja prosessihöyryä ja
lämpöä UPM-Kymmenen Pietarsaaren tehtaille
(100 MWth). Yhtiö pyrkii taloudelliseen nollatulokseen ja
voi siten toimittaa omistajilleen mahdollisimman edullista
sähköä. Nämä voivat sitten tehdä voittoa tuotteillaan.

UPM, Pietarsaari
paperi- ja sellutehdas
Henkilöstö 450.
Tuotanto
Pietarsaaren sellutehdas on yksi maamme suurimmista
kemikaalisen sellun valmistajista.
Tehdasalueella sijaitsevassa voimapaperitehtaassa tehdään
valkoista ja ruskeaa voimapaperia erilaisia pakkaustarpeita varten. Tehtaalla on käytössä ISO 14001 -standardin
mukainen ympäristöjärjestelmä.
Päätuotteet ovat sellu ja paperit.
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Historia
Pietarsaaren tehtaan historia ulottuu vuoteen 1883, jolloin
Wilhelm Schauman perusti sikuritehtaan (-1960).
Nykyisen UPM:n Alholman sahan juuret ulottuvat vuoteen 1896, jolloin Wilhelm Schauman aloitti sahaustoiminnan Pietarsaaren Alholmassa, sikuritehtaan läheisyydessä.
Sulﬁittisellutehdas oli toiminnassa 1935-1976.
Sulfaattisellu- ja voimapaperitehdas käynnistettiin1962.
Paperikone uudistettiin 1998.
Sellutehtaalla otettiin käyttöön uusi talteenottolinja 2004.
Nykyään UPM, Pietarsaari on lähes omavarainen energian
suhteen.

Käyntiosoite
UPM, Pietarsaaren paperitehdas
Luodontie 149
68600 Pietarsaari
Postiosoite
UPM, Pietarsaaren paperitehdas
PL 42
68601 Pietarsaari
Puhelinnumerot
Puh. 0204 16 113
Faksi 0204 16 8803
Sähköposti
info.wisapaper@upm.com
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SVY:n Toimintakertomus
vuodelta 2010–2011
1

Yleistä

Toimintakaudella valimoteollisuuden pääasiakkaiden tilauskannat elpyivät jonkin verran mutta markkinatilanne pysyi
edelleen haastavana. Yhdistyksemme jäsenmäärässä ei tapahtunut dramaattisia muutoksia ja se on vakiintunut tämänhetkiselle tasolle. Yhdistyksen merkittävimmät tapahtumat
olivat vuosikokous Salossa sekä opintopäivät Tampereella.
Toimintakausi päätyi positiiviseen, 14 000€:n taloudelliseen
tulokseen.

2

4 Toimikuntien toiminta
4.1 Koulutustoimikunta
Opintopäivät 2011 pidettiin 3.-4.2.2011 Hotelli Cumulus
Koskikadussa Tampereella perinteiseen tapaan. Opintopäivien teemana oli ”Muotti muutoksen kourissa” ja teeman
mukaisesti tilaisuus käsitti sekä koti- että ulkomaan asiantuntijoiden pitämiä luentoja ja yritysvierailun. Osanottajina
oli 61 henkilöä, mikä takasi myös opintopäivien osalta
positiivisen taloudellisen tuloksen yhdistyksellemme.

Vuosikokous ja hallituksen toiminta

Vuosikokous järjestettiin yksipäiväisenä Salossa 8.10.2010
ja kokoustapahtumassa osanottajia oli 88 henkilöä. Puheenjohtajana kokouksessa toimi isäntäyrityksen edustaja, toimitusjohtaja Jyrki Pynninen Leinovalu Oy:stä. Kokouksen
sihteerinä toimi asiamies Rauno Sippel. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Satu Vähä ja Juha
Karlsson.

4.2 Ulkomaan toimikunta
Yhdistyksen järjestämää ulkomaan opintomatkaa ei toimintakaudella toteutettu aiemmin päätetyn mukaisesti. Toimikunnan työskentely kohdistui Düsseldorﬁssa järjestettävän
valimoalan suurtapahtuman, GIFA 2011, matkajärjestelyihin.
Matkajärjestelyiden organisoinnista vastasi ulkomaantoimikunnan puheenjohtaja Carl-Johan Nybergh.

Hallituksen 2010 – 2011 jäseniksi valittiin vaalilautakunnan
ehdottama kokoonpano: uusi puheenjohtaja: Jani Isokääntä
(Metso Minerals Oy, Lokomo Steel Foundry) ja jäseniksi
Veli Vehmaa (Peiron Oy), Hannu Jylhä (Componenta Oy),
Juha Levander (URV Oy) ja Jouni Lehto (Valimoinsituutti).
Varajäseniksi hallituksen jäsenille valittiin vastaavasti (sama
järjestys kuin yllä) Sami Niittynen, Antti Jääskeläinen,
Kari Hakala ja Tuula Höök. Hallituksen jäsenet valitsivat
keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Juha Levanderin. Vuosikokouksen juhlatoimikunta oli onnistunut hienosti järjestelyissään ja siitä heille lämpimät kiitokset.

4.3 Mallijaosto
Mallijaoston toimintavuosi oli edellisvuosien tapaan aktiivinen. Mallijaoston puheenjohtajana toimi Veijo Karttunen.

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen vaalilautakunnan ehdottamat Mikael Paul ja Lars-Henrik Nybergh sekä varalle
Robert Kajander ja Keijo Rantala. Vaalilautakuntaan valittiin
puheenjohtajaksi Marko Riihinen ja jäseniksi Erkki Karvonen, Jari Paulasuo ja Petri Rakkolainen.
Hallitus kokoontui neljä kertaa, ollen jokaisessa kokouksessa päätösvaltainen. Yhdistyksen asiamiehenä toimi Rauno
Sippel. Kaikkiin hallituksen kokouksiin kutsuttiin hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat koulutustoimikunnasta, ulkomaan toimikunnasta ja lehtitoimikunnasta
sekä mallijaoston edustaja ja SVYn edustaja Suomen valimomuseosäätiön hallituksesta.

3

Jäsenistö

Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli katsauskauden päättyessä 725 henkilöjäsentä ja 52 yritysjäsentä.

4.4 Lehtitoimikunta
Valimoviesti ilmestyi neljä kertaa. Ulkoasusta on huolehtinut Kaisa Ahomaa-Krogell ja painotöistä vastasi Painojussit
Oy Keravalta. Lehtitoimikunnan puheenjohtajana toimi
Carl-Johan Nybergh ja vastaavana päätoimittajana puheenjohtaja Jani Isokääntä. Valimoviestin kannattavuus pysyi
hyvällä tasolla.
4.5 Perinnetoiminta
Yhdistyksen edustajina Suomen Valimomuseosäätiön hallituksessa olivat Matti Johansson ja Raimo Koski.
4.6. Paavo Tennilä rahasto, SVY:n apurahat
Paavo Tennilä -rahaston Stipendejä myönnettiin 3 800 euroa.
4.7. Muu toiminta
Valimoalan Golf Open 2011 järjestettiin perinteiseen tapaan
kesäkuussa ja pelipaikkana oli Ruukkigolf.
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitus ehdottaa
vuosikokoukselle tilikauden voiton kirjaamista voitto/tappiotilille.
Uudessakaupungissa 11.8.2011
SVY:n hallitus
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SVY:n toimintasuunnitelma
kaudelle 2011–2012
1 Yleistä

5 Mallijaosto

Tulevalla toimikaudella jatketaan edellisen toimikauden
suuntaviivoja tapahtumien ja yhdistyksemme jäsenlehden,
Valimoviestin, osalta. Yhdistys tarjoaa jäsenistölleen
muun muassa opintomatkoja ja koulutustilaisuuksia. Taloudessa pyritään saavuttamaan nollatulos. Tavoite on haastava yleinen epävarma taloustilanne huomioiden. Kesällä
2011 toteutettava opintomatkamme GIFA-messuille sekä
alkuvuoden 2012 aikana toteutettavat talviopintopäivät ja
kevään 2012 opintomatka Saksaan antanevat oman positiivisen vaikutuksensa yhdistyksemme talouteen. Jäsenhankintaa tullaan edelleen tehostamaan sekä henkilö- että
yrityspuolella aktiivisesti.

Mallijaoston toiminta jatkuu aktiivisena vanhaan malliin.

6 Perinnetoiminta
Valimomuseosäätiön hallituksessa jatkavat Matti Johansson ja Raimo Koski.

7 Muuta
Paavo Tennilän Rahastosta jaetaan stipendejä hallitukselle
tammikuun loppuun mennessä esitettyjen anomusten
pohjalta. Seuraava vuosikokouspaikkakunta ratkeaa Pietarsaaren 64. vuosikokouksessa.

2 Opintomatkat
Ulkomaan opintomatka toteutetaan vierailemalla GIFAmessuilla. Yhdistyksemme varautuu yli 100 jäsenen matkan järjestämiseen tähän alamme perinteikkääseen messutapahtumaan, joka järjestetään Düsseldorﬁssa 28.6.2.7.2011. Lisäksi suunnitellaan opintomatkaa Saksaan
keväälle 2012.

SVY:n hallitus

3 Koulutustoiminta
Koulutustoimikunta kokoontuu syksyn aikana tekemään
suunnitelmia talviopintopäivistä 2012. Alustavien suunnitelmien mukaan opintopäivät tullaan järjestämään edelleen Tampereella kokouspaikan saaman hyvän palautteen
ja keskeisen sijaintinsa ansiosta.

4 Julkaisutoiminta
Valimoviesti ilmestyy totuttuun tapaan 4 kertaa vuodessa:
maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.
Ilmoitushankinta sekä laadukkaat artikkelit ovat edelleenkin lehden tärkeimmät painopistealueet. Artikkeleiden
tason säilyttämiseksi meidän tulee aktivoida jäsenistöämme julkaisemaan kirjallisia tuotoksia jäsenlehdessä. Toimituksessa jatkaa entinen kokoonpano toimikauden 20112012 loppuun. Lehden uusi toimitus ja painopaikka selvitetään kevään 2012 aikana. Valimoviestin nettiversiota
julkaistaan edelleenkin SVY:n kotisivuilla.
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in memoriam

Asko Antero Haavisto
* 04.10.1945 Evijärvellä
† 17.03.2011 Pietarsaari
Kuten monella Järviseudulta Pietarsaaren tulleella
myös Asko aloitti työuransa metsurina.
Pietarsaareen muuttaessaan Asko työskenteli aluksi
60-luvun puolella Schaumanin paperitehtaalla, jonka
jälkeen muutaman lyhyemmän työsuhteen jälkeen
hän siirtyi 1970 Wärtsilän Pietarsaaren valimoon
mallipuusepäksi.
Wärtsilässä hän työskenteli 17 vuotta mallipuuseppänä vuoteen 1987 elokuun loppuun, minkä
jälkeen hän siirtyi Valimomalli-yrittäjäksi Pietarsaareen. Kärkimalli Oy:n Asko perusti 1.2.1988 jonka
toimitusjohtajana hän toimi kuolemaansa asti.

Risto Jokinen
* 25.10.1947
† keväällä 2011
Risto aloitti mallipuusepän uransa Wärtsilän valimon
malliveistämössä, josta hän siirtyi Suomivalimon ja
Componenta Karkkilan kautta Helsingin Mallimestareille Pälkäneenkadun yksikköön vastaavaksi työnjohtajaksi.
Mallijaosto muistaa molempia jäseniään
kaipauksella.
Kari Pohjalainen
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matkakertomus
Toni Häkkinen
Jussi Janhunen

Kuulumisia giganttisilta
Gifa-messuilta!

Teksti + kuvat

Tämä artikkeli on valimoalan tulevien Tampereen ammattiopiston lehtoreiden, Toni Häkkisen (valumallinvalmistus) ja
Jussi Janhusen (valimotekniikka) kertomus siitä, mitä näimme ja koimme Düsseldorfissa, Saksassa.
Alusta asti järjestelyt toimivat loistavasti, kiitos siitä Suomen Valimotekniselle yhdistykselle!

1. päivä, tiistain messusaalis
Yleistä
Vaikka ennakkoon tutustuimme Gifamessuihin lukemalla esitteitä ja tarkastelemalla messualuetta netissä,
messujen anti ja varsinkin koko yllätti meidät ensikertalaiset. Messujen
ständeihin oli panostettu todella paljon, ja huomio messuvieraisiin heräteltiin muillakin konsteilla kuin perussirkustelulla ja pitkäsäärisillä
saksalaisilla naisilla. Tarjolla oli
monenlaisia työnäytöksiä vesisuihkuineen ja valo- sekä ääniefekteineen. Hyvänä esimerkkinä kuvan 1.
alumiininen säästöpossu, joka valmistettiin painevalukoneella. Saimme
myös possut mukaan, ja näin oli
kätevästi tuliaiset hankittu!

” Valimomies”

Painevalukoneella valmistettu minisäästöpossu.

Messujen yhtenä vahvana trendinä
oli valun eri työvaiheiden automatisointi. Siitä hyvänä esimerkkinä oli
hääräilevä Folio-olio. Se työskenteli
tarkasti suuren yleisön luomasta
esiintymispaineesta huolimatta. Folio-olio panosti uunin, mittasi sulan
lämpötilan ja otti siitä sulanäytteen.
Kun kaikki oli kohdillaan, se siirsi
sulan valukoneelle ja aloitti taas
työnsä alusta. Nämäkö tulevaisuuden
valimomiehiä?
12
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Robotti, jonka nimesimme Folio-olioksi.

2. päivä, keskiviikon messusaalis
Yleistä
Runsaan aamiaisen jälkeen aloimme
valua mallikkaasti kohti messuhalleja
Valimoinstituutin henkilökunnan
kanssa. Kulku hotellilta messuhalleille oli tehty vaivattomaksi, metrokyydit jopa sisältyivät messulippujemme
hintaan. Päivän ensimmäinen etappimme oli löytää BELEC:n osasto, ja
sieltä metallien analysointiin tarkoitettuja laitteita.
Sulatusinsinööri Pekka Savolainen
oli luonteelleen ominaisesti varustautunut tapaamiseen varsin huolellisesti. Hänellä oli mukanaan näytepaloja,
joiden analysointi on varsin haasteellista, ja saadut tulokset ovat usein
epätarkkoja. Tässä hieman Pekan
kommentteja metallien analysoinnista:
VALIMOVIESTI 3 • 2011

-Mitä aineita analysoitavat koepalat
pitivät sisällään?
”Analysaattorin valmistajan kanssa
pyritään aina kehittämään analyysin
tarkkuuksia. Näin suurilla messuilla
on se hyvä puoli, että nähdään kaikkien valmistajien koneet yhdellä
kertaa.”, Pekka vastasi onnistuen
hienosti paljastamatta mitään salaisista koepaloistaan. Koitimme vielä
kerran saada vastausta seuraavalla
jatkokysymyksellämme.
-Miksi näiden aineiden analysointi on
niin haasteellista?
”Monissa hankkeissa alkuainepitoisuudet nousevat poikkeuksellisen
korkeiksi. Poikkeamat ovat erittäin
haasteellisia ja mitatut arvot eivät ole
aina luotettavia.”
-Saitko oikeita/luotettavia mittaustuloksia?
”Saatiin hyviä tuloksia.”, Pekka kommentoi lyhyesti virne suupielessä.

-Ovatko laitteiden hankintahinnat
mielestäsi järkevällä tasolla?
”Ei, eivät ne ole koskaan sopivan
hintaisia. Toki ajan saatossa hinnat
ovat onneksi laskeneet.”

Mallimaailmasta
Yleisesti ottaen mallinvalmistukseen
liittyviä ﬁrmoja ei juuri näkynyt.
Sentään muutama koneistuskeskus
löytyi kuten myös muutama mallimateriaalien esittelypiste.
Messuilla ”Blokkien” työstönäytöksissä näytti olevan käytössä metallikoneistukseen tarkoitettuja teräpaloilla varustettuja teriä.
Ainakin meille uusille messuvieraille
uusi blokkivalmistajakin löytyi.
Jäimme mielenkiinnosta tarinoimaan
edustajien kanssa heidän tuotteistaan.
Myyjä vakuutteli tuotteiden olevan
13
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varsin korkealaatuisia ja osa tuotteista myyjää siteeraten ”low cost” hinnoin. Tarjolla oli myös alumiiniblokkia eri lämpötiloille. Pyysimme kuulemiemme myynti- ja ylistyspuheiden johdosta oppilaitokselle
näytepaloja testausta varten. Materiaalit ovat hoituneet toki tähänkin asti
mallikkaasti, mutta oppilaitoksen
yksi tehtävistä on oppia uusista aineista ja tehdä vertailua niiden välillä.

3. päivä, torstain messusaalis
Yleistä
Viimeisenä päivänä tähtäimessä oli
tutustuminen saksalaiseen valimomieskoulutukseen. Heidän messuosastoillaan oli työnäytöksiä tuorehiekkakaavauksesta. Muotit valmistettiin perinteisin menoin alumiinisiin
kehiin tuorehiekasta käsin sullomalla,
ja mallit olivat irtomalleja. Tuoterepertuaariin kuuluivat esimerkiksi
pullon avaaja ja muita pienesineitä.

Eräs työnäytöksessä käytetty terä.

Lopuksi
Yksi vahva signaali, joka oli selkeästi
huomattavissa messuilla, oli intialaisten esiinmarssi varsin laajalla rintamalla. Kiinalaisten yritysten mukanaolo oli jopa niin huomattava, että
heillä oli melkein kokonainen halli
käytössään. Tämä kertoo mielestämme siitä, että nyt myös intialaiset ja
kiinalaiset haluavat suurien valmistusvolyymien lisäksi panostaa laatuun ja tuotekehittelyyn. Vai oliko
heidän tarkoituksenaan vain hakea
uusia kontakteja ja asiakkaita tuomatta messuille mitään innovatiivista
panosta?
Oli miten oli, emme saa Suomessa
tuudittautua itsestään kehittymisen
tunteeseen, vaan tuotteita, työtapoja
ja toimintaa on kehitettävä jatkuvasti
ja kaikilla tasoilla. Nämä muistaen
pystymme varmasti olemaan osaamisen kärjessä. Nämä messut opettivat
näkemään kuinka valtava valimoala
on maailmalla.
Mielestämme olisi ensiarvoisen tärkeää, että yritysten messuja kiertävät
tahot, johto, myyjät ja ostajat, ottaisi14

Toni uuden mallimateriaalitoimittajan voitelussa.

vat myös työntekijöitä mukaan reissuun. Sillä saataisiin tekijäporras
mukaan alan kehittämiseen. Messut
tuottavat parhaimmillaan ahaa-elämyksiä, jotka saavat aikaan korjaavia
toimenpiteitä omassa työssä. Kaikkea

ei tarvitse kehittää ja keksiä itse!
Matka toi siis paljon pohdittavaa ja
avarsi valimomaailmaa. Suurkiitokset
Suomen Valimotekniselle yhdistykselle matkan sponsoroinnista ja järjestämisestä!
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GIFA 2011

www.gifa.de

GIFA/THERMPROCESS/
METEC/NEWCAST 2011
messuilla oli 1958 näytteilleasettajaa, 79 000 kävijää
83 maasta. 54 % kävijöistä
oli ulkomaalaisia.
Messut järjestetään
seuraavan kerran
kesäkuussa 2015.

Tämän sivun teksti ja kuvat Ole Krogell
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kustannustehokkuus
Tapani Paalanen
FP Improvement Oy

Kustannusten pienentäminen
Six Sigman ja Leanin avulla

LEAN
Valimoviesti 1/2011 olleessa artikkelissa käsiteltiin Six Sigmaa ja Leania kustannusten pienentämisessä ja yleisellä
tasolla. Valimoviestissä 2/2011 käytiin läpi tarkemmin Six
Sigma konseptia ja tässä artikkelissa keskitytään Leaniin.

Leanin historia
Toyotan tuotantojärjestelmä (TPS) on perusta suurelle osalle ” lean- tuotanto” liikettä. Toyota kehitti TPS-tuotantojärjestelmänsä toisen maailmansodan jälkeen aikana, jolloin
se toimi hyvin erilaisissa olosuhteissa kuin suursarjatuotantoon keskittyneet Ford ja GM. Toyotan markkinoiden pienuudesta johtuen samalla kokoonpanolinjalla piti valmistaa
erilaisia autoja joustavasti. Se auttoi Toyotaa tekemään
olennaisen löydön: kun läpimenoajoista tehdään lyhyitä ja
keskitytyään tuotantolinjojen joustavuuteen, lopputuloksena on itse asiassa parempi laatu, parempi asiakastyytyväisyys,
parempi tuottavuus ja parempi välineiden ja tilan hyödyntäminen.
Vuosina 1985-1990 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin
japanilaisten autonvalmistajien olevan ylivoimaisia useilla
mittareilla mitattuna muihin verrattuna. Syyksi todettiin
ainutlaatuinen tapa käyttää resursseja ja organisoida toimintaa. Tutkijat aloittivat käyttämään tästä nimitystä Lean
Production.

sittäisen prosessin suorituskykyvaatimusta oleellisesti.
Korkea suorituskyky prosesseissa varmistaa prosessien
riippumattomuuden toisistaan. Riippumattomuus yksinkertaistaa suunnittelua ja luo toimintaan joustavuutta. Hyvän
suorituskyvyn prosessissa vaihtelu on minimissä. Nolla
virhe vision tavoitteena on minimoida vaihtelu.

Leanin visio
Leanin visiot ovat:
nolla-virhe
100 % lisäarvo
yhden kappaleen virtaus perättäin kysynnän mukaan
jatkuvuus
Sanakirjan mukaan visiota voidaan arkikielessä kutsua
unelmaksi. Visio on myös osa yrityksen strategiaprosessia.
Oleellista on ymmärtää, että päätöksiä tehtäessä nämä visiot ovat aina tavoitteena vaikka niiden täydellinen saavuttaminen jääkin unelmaksi.
Nolla-virhe tarkoittaa 100 % onnistumista eli korkeaa
yksittäisen prosessin suorituskykyä. Mitä useampia prosesseja ja osaprosesseja valun tekemiseen tarvitaan sitä suuremmaksi muodostuu yksittäisen prosessin suorituskykyvaatimus. Koko ketjun läpivyörytetty saanto lasketaan yksittäisten prosessien saantojen tulona. Tämä kasvattaa yk18

Yksittäisen prosessin suorituskykyvaatimus on sitä suurempi mitä
useampi prosessi valmistusketjussa on.

Kun nolla virhe käsittelee itse prosessia niin 100 % lisäarvo
käsittelee prosessien välistä aluetta, jossa hukka pääasiassa
on. 100 % lisäarvo tarkoittaa tilannetta, jossa toiminnasta
on poistettu kaikki sellainen, mikä ei tuota lisäarvoa asiakkaalle eli sellainen josta asiakas ei ole valmis maksamaan.
Leanin hukan lajit ovat:
o
1. Ylituotanto, jolle ei ole välitöntä tarvetta
o
2. Odottelu ja joutoaika
o
3. Tarpeeton kuljetus
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o
4. Ylikäsittely ja virheellinen käsittely
o
5. Liiallinen varasto
o
6. Tarpeeton liikkuminen tai liike
o
7. Vialliset tuotteet, romutus ja korjaaminen
o
8. Käyttämättä jätetty työntekijän luovuus
o
9. Epätasaisuus
o
10. Ihmisten ja laitteiden ylikuormitus
Monesti Lean on mielletty pelkästään hukan minimoimiseksi. Todellisuudessa Lean konsepti on paljon laajempi ja
toisena oleellisena elementtinä on virtauksen maksimointi.
Hukan minimointi tähtää kustannuksien pienentämiseen ja
virtauksen maksimointi mahdollistaa liikevaihdon kasvattamisen. Lisäksi on muistettava tapahtumaketju : vaihtelu
-> virhe -> vika -> hukka. Hukan metsästäminen tuo ongelman esille mutta ongelman pysyvä poistaminen vaatii
vaihtelun pienentämisen. 100 % lisäarvo vision tavoitteena
hukan minimointi ja virtauksen maksimointi.
Yhden kappaleen virtaus perättäin kysynnän mukaan
tarkoittaa valmistusta, jossa prosessien välissä ei ole välivarastoja eikä valmiita tuotteitakaan ole varastossa. Kuten
muitakin visioita niin ei myöskään tätä visiota ole helppo
saavuttaa. Oleellista on huomata, että prosessien välillä
olevat varastot estävät meitä näkemästä ongelmia. Jos ongelmia ei näe niin eipä niille mitään tehdäkään. Prosessien
välisten varastojen jatkuva pienentäminen tuo yhä uusia
ongelmia esille. Ongelmat on ratkaistava, jotta tuotanto
toimii ja läpimenoaika lyhenee. Kun on saavutettu 1*1
virtaus on samalla saavutettu myös kustannustehokkain
tapa valmistaa. Yhden kappaleen virtauksen vision tarkoituksena on tuoda ongelmat esille.
Jatkuvuus on seurausta asiakkaiden enenevien laatuun,
toimitusvarmuuteen ja hintaan liittyvien odotuksien täyttymisestä. Nykyään puhutaan Toyota Katasta. Kata tarkoittaa
yksinkertaisesti sanottuna parantamista ja sopeutumista.
Kolme ensimmäistä visiota tähtäävät parantamiseen ja jatkuvuus vision tavoitteena on sopeutua muuttuvaan tilanteeseen.

Läpimenoaika ja toimitusvarmuus

tuotteen ensimmäinen työvaihe suunnitellaan aloitettavaksi
kaikkien prosessien yhteenlasketun läpimenoajan verran
aikaisemmin kuin mitä asiakkaan toivoma toimitushetki on.
Jos läpimenoaika toteutuisi suunnittelun mukaisesti niin
silloin asiakas saisi tuotteensa aina ajoissa. Todellisuudessa
kuitenkin läpimenoaika vaihtelee, jonka takia asiakas ei saa
tuotteitaan ajoissa tai tuotteet valmistuvat liian aikaisin
varastoon. Mitä suurempi on läpimenoajan vaihtelu niin
sitä huonompi on toimitusvarmuus. Toimitusvarmuutta
voisi parantaa aloittamalla tekeminen aikaisemmin. Tästä
seuraa se, että jokin toinen tuote jää tekemättä, koska osa
kapasiteetista käytetään liian aikaisin tekemiseen. Asiakaskaan ei aina tiedä tarpeitaan riittävän ajoissa ja heilläkin on
tarve lyhentää loppuasiakastoimituksen läpimenoaikaa.
Pidemmällä aikavälillä ainoaksi keinoksi jää läpimenoajan
vaihtelun pienentäminen.

VSM
VSM tulee sanoista Value Stream Management ja Value
Stream Mapping. Suomeksi käyttökelpoinen nimi on arvovirta-analyysi. Arvovirta-analyysia voidaan pitää keinona
Leaniin siirtymiseksi. Leanista on puhuttu pitkään, mutta
sillä saavutetut hyödyt ovat jääneet pieniksi. Industry Week
2009 tekemän tutkimuksen mukaan 70 % USA:n yrityksistä oli valinnut Leanin mutta vain 2 % sanoi saavuttaneensa
tavoitteet. Yritykset olivat aloittaneet Leanin työkalujen
satunnaisen käytön sisäistämättä koko ﬁlosoﬁaa ja priorisoimatta sitä mihin rajallisia resursseja ensisijaisesti kannattaisi käyttää. Esimerkkinä voisi olla esim SMED:in (
Asetusten vaihto yksinumeroisen minuuttiluvun sisällä)
käyttö prosessissa, joka ei ole valmistuksen pullonkaula.
Varsin monet yritykset ovat ottaneet Leanin 5S työkalun
käyttöön. 5S on sinänsä hyvä työkalu järjestykseen ja siitä
johtuvan hukan eliminointiin. Usein sitä ei kuitenkaan
mielletä oppimisprosessina kohti kurinalaista Lean toimintaa ja visiota. Riskinä on se, että Leanista jää käteen vain
5S eikä Leanin varsinaisia läpimenoajan lyhentymiseen
perustuvia pidempiaikaisia hyötyjä saavuteta.

Toimitusvarmuus on perinteisesti valimoiden suurimpia
ongelmia. Syitä haetaan usein kapasiteetista menemättä
todellisiin juurisyihin. Normaalisti tuotannonsuunnittelussa

Läpimenoajan vaihtelu vaikuttaa
suoraan toimitusvarmuuteen ja siihen
kuinka paljon tuotanto joudutaan
aloittamaan etukäteen. Muistettava,
että etukäteen tekeminen on samalla
myös kapasiteetin väärinkäyttöä. joka
lisää myöhästymää entisestään.
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Arvovirta-analyysi kuvaa sekä materiaalien että
ohjausinformaation virtaamisen prosessissa. Siitä
ilmenee läpimenojat ja arvoa lisäävän työn osuudet.
Se tuo näkyville myös prosessissa virtausta heikentävät tekijät. Nykytilan ymmärtäminen on lähtökohta
parannukselle.

Lean projektin vaiheet
VSM vaiheet kohti Lean tuotantoa ovat:
1.
Sitoutuminen
2.
Arvovirran valitseminen
3.
Opi Leanistä ja parantamisesta
4.
Nykytilan kuvaaminen
5.
Mittarit
6.
Tulevaisuuden tilan kuvaaminen
7.
Kaizen toimenpiteet
8.
Toteutus
Sitoutumisvaiheessa valitaan ja määritellään liiketoimintaalue olemassa olevan tiedon perusteella sekä nimetään parannustiimi. Seuraavassa vaiheessa tunnistetaan kysyntä ja
tehdään tuotemäärä sekä tuotereittianalyysit valitulta liiketoiminta-alueelta sekä valitaan niiden perusteella arvovirta,
josta saadaan maksimaalinen hyöty. Arvovirran valinnalle
haetaan lopullinen hyväksyntä. Opi Leanistä ja parantamisesta vaiheessa kartoitetaan nykyisen osaamisen taso ja
varmistetaan riittävä osaaminen projektin onnistumisen
takaamiseksi:
a)
Peruskonseptit: Littlen laki, hukka ja vaihtelu
b)
Kysyntä – stabilointi: Tahtiaika, Pisto, Tahtikuva,
Bufferi varasto, Turvavarasto, Lopputuotesupermarketti, SPC ja Six Sigma
c)
c)Virtaus – standardointi: 1*1 virtaus, FIFO,
Työsolut, Linjan balansointi, SPC ja standardoitu
työ, SMED (nopeat vaihdot), TPM (käyttäjien
tekemä kunnossapito), OEE, Kanban
(visuaalinen imuohjaus), Poka Yoke
(virheenesto)
d)
Tasoitus – yksinkertaistaminen: Kanban-ohjaus,
Heijunka Box (tasoituslaatikko),
Runner (juoksija)
Opi Leanistä vaiheessa on varsin valaisevia ja hyödyllisiä
erilaiset Lean pelit, joilla eri tuotannon ohjaustapoja on
helppo simuloida. Muistettava, että Lean työkalujen pääasiallinen tehtävä on tuoda ongelmat esille.
Nykytilan kuvaamisvaiheessa tiimi kerää prosessitietoa
asiakaskysynnästä, omasta toiminnasta ja toimittajista ja
tekee niiden perusteella arvovirran kuvauksen VSM tekniikalla. Nykyisen toimintamallin ymmärtäminen on avain
parannuskohteiden tunnistamiseen. Mittarointivaiheessa
20

Esimerkissä valmistusketjun pullonkaula on ajoittain prosessi 2, johtuen siinä olevasta suuresta jaksoajan vaihtelusta. Suuresta jaksoajan
vaihtelusta johtuen prosesseissa 2 ja 3 on ajoittain ylikapasiteettia.
Prosesseissa 1 ja 5 on jatkuvasti ylikapasiteettia. Ylikapasiteetti aiheuttaa korkeat valmistuskustannukset ja ja varastojen kaavun prosessien
välissä. Kehityspotentiaali tasoitettuun ideaalitilaan verrattuna on suuri.
Jaksoajan vaihtelun syyt on eliminoitava ja ylikapasiteetti poistettava
esim monitaitoisuutta hyödyntäen.

tiimi arvioi nykyistä toimintaa kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten mittareiden avulla ja asettaa tavoitteet näiden tietojen perusteella yhdessä johdon kanssa. Tulevaisuuden
tilan kuvaamisvaiheessa suunnitellaan ideaalitila ja sen
saavuttamiseksi tarvittavat tavoitetilat. Tavoitetilan suunnittelussa huomioidaan kysyntä, virtaus ja tasoitus. Kuvaamisessa käytetään VSM:ää ja esim tahtikuvaa.
Seitsemännessä vaiheessa suunnitellaan tarvittavien
toimenpiteiden toteutus tavoitteena nykytilasta tavoitetilaan
pääseminen. Toimenpiteille määritetään aikataulu, vastuut,
valtuudet ja resurssit.
Toteutusvaiheessa toimenpiteet toteutetaan suunnitelman
mukaan ja valvotaan niiden etenemistä. Tarvittaessa muutetaan suunnitelmaa ja lisätään resursseja. Toimenpiteiden
toteutuksen jälkeen arvioidaan kuinka hyvin onnnistuttu ja
varmistutaan, että tehdyt parannukset ovat käytössä koko
arvovirrassa ja kaikki tuntevat uuden toimintatavan. Tiimin
kiittäminen ja palkitseminen on myös paikallaa.

Yhteenveto
Lean konsepti avaa uusia mahdollisuuksia läpimenoajan
parantamiseen maksimoimalla prosessien välinen virtaus.
Lean tuo toimintaan myös selkeän vision, mitä kohden
mennään. Läpimenoajan vaihtelun pienentyminen varmistaa
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toimitusvarmuuden ja asikastyytyväisyyden. Asiakastyytyväisyys takaa jatkuvuuden. Läpimenoajan lyhentyminen ja
sen vaihtelun pienentyminen johtaa pidemmällä aikavälillä
myös kustannuksien laskuun, koska tehokasta virtausta
estävät ongelmat on jouduttu poistamaan. Lean ja VSM
ohjaa rajalliset parannusresurssit sinne missä niistä saadaan
maksimaalinen hyöty. Lean tarvitsee rinnalleen Six Sigma
konseptia, jonka avulla voidaan pureutua vaihtelun juurisyihin. Yhdessä ne ja pitkäjänteinen työskentely mahdollistavat valmistuskustannuksien pienentämisen ja kilpailukyvyn kasvattamisen. Molemmat konseptit johtavat uuden
oppimiseen. Kilpailuetu ei välttämättä ole itse ratkaisuissa
vaan kyvyssä ymmärtää muuttuvia tilanteita ja osata menettelyt, joilla kehitetään tilanteisiin parhaiten sopivia ratkaisuja.
Lähteet:
Toyotan Tapaan, Jeffrey K. Liker
Toyota Kata, Mike Rother
Lean asiantuntija ja projektinjohtaja koulutusmateriaali, QK Karjalainen
Lean Leader ja Six Sigma Black Belt
Tapani Paalanen / FP Improvement Oy

Valimoalan Golfopen 2011
pelattiin 13.kerran Ruukkigolfin kentällä 14.6.2011
Osallistujia ole tällä kertaa 8 henkilöä.

A. Parhaan schratch tuloksen teki
Krister Lundqvist tuloksella 93
B. Perinteinen HCP luokan tulokset ( netto )
1. Tapani Vainio-Mattila
2. Krister Lundqvist
3. Antti Zitting
4. Clas-Åke Hankman
5. Jarmo Honkasalo
6. Lasse Nyberg
7. Ossi Levander
8. Harry Väyrynen

80
82
85
91
91
92
94
100

Ensi vuonna pelataan taas Ruukkigolfin kentällä
tiistaina 12.6.2012 alkaen kklo 14.00.
Pankaa jo ylös kalentereihin ja ilmoittakaa kavereille.
Terveisin
Ossi Levander
puh: 0400-625348
ossi.levander@olevander.fi
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valimohistoriaa
Kari Pohjalainen

Valimokoulutuksen
kehto Hämeenlinnassa
on historiaa
Yleistä
Suomalainen koulumuotoinen valimokoulutus aloitettiin
Etelä-Hämeen Keskusammattikoulussa vuonna 1952. Koulurakennus rakennettiin alun perinkin valimoalan tarpeita
varten ja se suunniteltiin varta vasten valimoammattien
opettamista varten. Tiettävästi kouluun valitut opettajat
osallistuivat suunnitteluun omalla ammatillisella panoksellaan.
Kadun tasossa sijaitsi valimo, jossa oli hiekkapermanto
permantokaavausta varten ja kupoliuuni valuraudan sulattamista varten. Koko muotinvalmistusalan ja valamispaikan
yläpuolen kattavana oli käytössä siltanosturi, jonka nostokyky taisi olla 2 tonnia (?).
Kellarikerroksessa, jonne johti lastausovi Ammattikoulunkadun puolelta, sijaitsivat valuromujen ja hiekkojen
säilytyspaikat. Painavat raaka-aineet saatiin kuljetettua
yläkerroksiin tavarahissillä, jonka käyttö oppilaskuljetuksiin
oli ankarasti kielletty, koska hississä ei ollut painonappeja
eri kerroksiin. Tiettävästi opiskelijat kumminkin käyttivät
hissiä, kun opettajien silmiä ei ollut lähimailla? Vai muistaako joku toisin?
Toisessa kerroksessa valimo-osan yläpuolella sijaitsi
malliviilaamo, jossa valimon opiskelijat valmistivat alkuvuosina itse työvälineensä ja myös mahdolliset metallimallit valmistettiin samassa tilassa valumallinvalmistajien toimesta. Samalta tasanteelta panostettiin kupoliuuni rautaharkoilla, romulla, koksilla ja kalkkikivellä.
Ylätasanteella, teräsovien toisella puolella olivat malliveistämön tilat, jossa valmistettiin oman koulun tarvitsemat
valumallit, sekä keernalaatikot ja ne myös maalattiin samoissa tiloissa.
Vinttitiloissa sijaitsivat mallivarasto ja puutavaravarastot.
Erikoisuutena pitänee mainita valimon ja mallivaraston
välissä ollut metalliovi, jonka kautta raijattiin saapuva puutavara ylävarastoon. Täytettäessä varastoa se oli varsinainen
härdelli, jonka päättyessä opiskelijat saivat loppupäivän
vapaata. Puutavarat tuotiin sisään valimon päädyn ovesta ja
nostettiin ensimmäisessä vaiheessa valimon toisen kerroksen
panostustasanteelle, josta ne sitten nosteltiin yläoven kautta
varastoon. Rappuja pitkin ei pitkää lautatavaraa saatu kuljetettua, koska paikat olivat liian ahtaat pitkille laudoille ja
lankuille.
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Kuluvan vuoden 2011 elokuussa vanha koulurakennus
murskattiin ja niin iso osa ammattialueemme historiaa muuttui murskeeksi ja vääntyneiden raudoitusrautojen kimpuksi.

Henkilöhistoriaa
Kouluttajiksi saatiin 1952 alkaneeseen koulutukseen Kaavaajan (myöhemmin Valajan)-linjalle helsinkiläinen valimomestari Birger Siren (kuoli valimon kellariin 1977) ja
silloiselle Mallipuuseppälinjalle mallipuuseppämestari
Toivo Nieminen (eläkkeelle 1973). Molempia opettajia voidaan
täydellä syyllä kutsua legendaarisiksi, koska heidän avullaan
luotiin vahva pohja alamme ammatti-identiteetille.
Siihen aikaan koulutuksessa olivat selvästi erillään työnja teorianopetukset. Ajan kuvana oli, että korkeampaa ns.
teoriaopetusta voi antaa vain insinöörin koulutuksen saavuttanut henkilö ja työnopetukseen kelpasi teknikkokin.
Kaavaajien teoriaopetuksesta vastasi insinööri Hyvärisen
Aarne, (kuoli vuonna 1978 kotonaan) ja Valumallinvalmistajien opetuksesta huolehti teknikko Veikko Laiho (eläkkeelle 1973). Veikko oli jalkaproteesilla varustettu liikuntaihme,
joka aikoinaan mm. ideoi ja käynnisti Finlandia -hiihdon,
joka silloin hiihdettiin välillä Hämeenlinna – Lahti.
Toisen opettajapolven edustajana Hämeenlinnassa aloitti tämän kirjoittaja teknikko (myöhemmin insinööri ) Kari
Pohjalainen 1973. Jo silloin jouduin (sain) opettamaan osan
teoriaopetuksesta, koska Karhulan valimosta 1979 tullut
insinööri Raimo Keskinen ei saanut kaikkia molempien
valimoluokkien tunteja mahdutettua viikko-ohjelmaansa.
Tosin ammatilliset ydinasiat on aina jouduttu opettamaan
työpajatiloissa olleiden liitutaulujen välityksellä.
Birger Sirenin kuoltua keväällä 1977, oli ongelmia,
kuinka Kaavaaja-linjan opetus saadaan hoidettua loppuvuoden 1977. Koulutuksen jatkumisen onneksi Tampereella
Lokomon valimossa työskenteli valimoalan ”Grand Man”
Paavo Tennilä, jolle ongelmastamme kävin kertomassa ja
avuksi Hämeenlinnaan saatiin väliaikaiseksi opettajaksi
Lokomolla työnjohtajana työskennellyt Vilho (Mikko)
Korpela, joka hoitelikin Kaavaaja-linjan opetuksen lukuvuoden kevään 1977 loppuun.
Korpelan Mikolla, joka vastasi Lokomolla keerna-osastosta oli sangen värikäs elämäntarina. Hän oli upseerin
vakanssilla karkottamassa saksalaisia joukkoja Lapissa, kun
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Valimorakennusta puretaan kesäkuussa 2011.

hänen joukkueensa vangittiin ja vaihtoehtona vangituille oli
teloitus, taikka liittyminen Saksan armeijaan. Valinta Mikolle oli selvä ja hänet joukkueineen vietiin itärintamalle
taistelemaan neuvostojoukkoja vastaan. Lopun häämöttäessä heidän joukko-osastonsa oli antautumassa, kun Mikko
tovereineen päätti lähteä kohti länttä, jotta he eivät jäisi
toista kertaa vangituiksi. Päästyään riittävän pitkälle länteen
he antautuivat länsiliittoutuman joukolle ja kaikki suomalaiset sijoitettiin vankileirille, jonka sijainti oli aivan Italian
eteläkärjessä.
Kovien kuulustelujen jälkeen heidät vapautettiin syyttöminä natsien julmuuksiin ja annettiin passit, jotta he voivat
lähteä kotimaahansa Suomeen. Ongelmana oli tosin, ettei
heillä ollut yhtään rahaa ja melkoisen värikkäiden vaiheiden
ja kokemusten jälkeen he pääsivätkin aikanaan kotimaahansa. Matka sodassa hävinneen Euroopan halki vei useamman
kuukauden, kun osa matkasta täytyi taittaa junilla, busseilla, kuorma-autoilla peukalokyydillä ja jalan. Voittona Mikolle oli, että hän hankki hyvän saksankielen taidon niillä
retkillään ja hän käänsikin elämänsä aikana Suomessa paljon saksankielistä ammatillista kirjallisuutta.
Syksyllä 1977 kaavaaja-linjan työnopettajana aloitti
teknikko (myöhemmin insinööri) Esa Saarela.

Nimenmuutoksia
Alkuaikoina koulu toimi valtion omistamana Etelä-Hämeen
Keskusammattikoulun (EHKAK) nimikkeellä ja kesällä
1972 se luovutettiin Hämeenlinnan Ammattikoulun Kuntainliitolle ja sen nimeksi tuli Hämeenlinnan Ammattioppilaitos, jonka tunnuksena oli HAK. Uusi isäntä oli Hämeenlinnan seudun Ammattikoulun Kuntainliitto, joka aikoinaan
muuttui kuntayhtymäksi. Valtaa käyttivät silloin liittohallitus ja korkeinta valtaa edusti liittovaltuusto.

Opiskelijoita Itä-Suomestakin
1970-luvulla oli ongelmia saada kouluun opiskelijoita vähemmän tunnetuille opintolinjoille, joihin Kaavaaja ja Valumallinvalmistaja-linjat eittämättä kuuluivat. Oppilasongelmiin haettiin ratkaisua Itä-Suomen alueelta, joissa kouluja oli vähemmän ja nuoria kouluikäisiä oppilaita paljon.
Kesät kuluivatkin työn merkeissä, kun jouduin laatimaan
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kirjeitä eri oppilaitoksille, joissa kerroin, että meillä Hämeenlinnassa olisi tarjolla mielenkiintoisia ammatteja
nuorille, kunhan he vain lähtisivät Hämeenlinnaan opiskelemaan. Aivan välttämätön houkute oli koulun 350-paikkainen asuntola, jossa opiskelijoilla oli mahdollista asua koko
koulutuksen ajan.
Itse toimin vuodet 1973 – 1976 asuntolan sivutoimisena
valvojana, joista ajoista löytyisi värikkäitä tapahtumia kirjoitettavaksi enemmänkin.
Nämä ”Itä-Suomen ihmeet”, kuten opettajakunta heitä
nimitti, muuttivat oppilaiden tason kertaheitolla loistavaksi.
Itä-Suomen keskuksissa ja maaseudulla asuneet nuoret
olivat oppimis- ja motivaatiotasoltaan aivan omaa luokkaansa. Myös Tampereelta saatiin opiskelijoita Kaavaaja- ja
Valumallinvalmistajan linjoille, joista he sitten aikoinaan
siirtyivät työntekijöiksi malliveistämöihin ja valimoihin.

Oppikirjoja valimoalalta
Raimo Keskinen päätoimisena Valimo-alan teorian opettajana kärsi pitkään laadukkaiden alamme oppimateriaalien
puutteesta, eikä Valumallinvalmistajillakaan ollut sen parempaa koulun jälkeen käteen jäävää ammattikirjallisuutta.
1980-luvulla me Hämeenlinnan opettajat Raimo Keskinen
ja Kari Pohjalainen solmimme sopimuksen Ammattikasva
tushallituksen,(joka silloin vastasi ammatillisen koulutuksen
johtamisesta) kanssa Valimo-alan ammattikirjojen kirjoittamisesta. Sopimukseen kuului, että painatuksen suoritti
silloinen Valtion Painatuskeskus.
Raimo Keskinen kirjoitti oppikirjat: Kaavausaineet (julkaistu 1988), Keernojen valmistus (julkaistu 1988), Valumetallien sulatus (julkaistu 1989) ja Muotinvalmistustekniikka (julkaistu 1995). Kari Pohjalainen kirjoitti oppikirjan:
Valumallit( julkaistu 1995)
Keväällä 2010 Hervannassa Pekka Niemi on urakoinut
Keskisen Raimon kirjojen uusitut painokset, joita nykyisin
käytetään oppikirjoina aikuiskoulutuksessa ja ammattikoulutuksessa.

Valimokoulutuksen keskittäminen
Valimoalojen koulutuspaikat olivat aikoinaan hajallaan
ympäri Suomea ja jo 1970-luvulla alettiin suunnitella niiden
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►

Upokasuuni.

Puristus-täristyskone.

keskittämistä samaan kaupunkiin, jolloin voitaisiin hyödyntää yhteisen koulutusalueen synergia-edut.
Birger Sirenille oli kuningasajatuksena yhteinen koulutuskeskus kaikilla valimoalan koulutustasoille. Ruotsissa
oli jo toteutettu valimokoulutuksen uudistus rakentamalla
Skandinaviska Gjuteriskolan Jönköpingiin. Birger Siren oli
keskitetyn koulutuksen ISÄ Suomessa.
Silloin 1970-luvulla työntekijätason koulutuspaikka sijaitsi Hämeenlinnassa, teknikkokoulutusta annettiin Turun
Tekussa, insinöörikoulutusta annettiin Tampereen Tekussa
ja diplomi-insinöörejä valmistui Otaniemessä Espoossa.
Mahdollisten keskityskaupunkien joukossa valikoitiin
aikoinaan Tampere ja neuvottelujen jälkeen päätettiin aloittaa valimoalojen koulutus Tampereen Hervannassa, jonne
valmistuikin Hervannan ammattioppilaitos vuonna 1986.
Hervantaan siirrettiin molemmat valimoalan opintolinjat
Valajan ja Valumallinvalmistajan ja samaan E-rakennukseen
valmistuivat tilat myöskin perustettuun Valimoinstituuttiin.
Hämeenlinnasta siirrettiin käyttökelpoiset opintolinjojen
koneet ja laitteet ja niiden mukaan kelpuutettiin myös kolme
opettajaa Hämeenlinnasta. Näin vanhojen koneiden mukana
saivat työpaikan Tampereelta Raimo Keskinen, Esa Saarela
ja Kari Pohjalainen. Loppu onkin sitten nykyhistoriaa.
Hämeenlinnan ammattioppilaitoksen valimotiloista purettiin Kupoliuuni ja se on nykyään nähtävissä Valimomu-

seossa Karkkilassa. Hämeenlinnan hylättyyn valimo-osastoon jäivät tekniikaltaan vanhentuneet Zimmermanin puristus-täristyskone, jonka kehäkoko oli 300 x 400 mm, tuorehiekan Kollerisekoitin ja Upokasuuni. Moneen kertaan
yritin jättää tietoa päättäjille, että kun rakennusta aletaan
purkaa, niin pyrimme siirtämään koneet Valimomuseolle
Karkkilaan.
Kesällä 2011 kävin jälleen katsomassa vanhan Ammattikoulun valimorakennusta ja ällistyneenä ”Suomen valimokoulutuksen kehdosta” oli jo puolet rakennuksen tiloista
purettu.
Kirjoitukseni oheen olen liittänyt murheellisia kuvia
entisestä muistorikkaasta rakennuksesta ja näin voitte nähdä kunniakkaan Valimorakennuksen jäänteet ja rikotuissa
tiloissa hylättynä kyhjöttävät nykyisin vanhanaikaiset peruskoneet. Yksi aikakausi on päättynyt!
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Kari Pohjalainen
Mallilehtori, emeritus
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valinkauhasta
20.8.2011
Valdemar Valuri
valdemar.valuri@gmail.com

Tulevaisuuden
ennustaminen
on vaikeaa
”Ennustaminen ja erityisesti tulevaisuuden ennustaminen
on vaikeaa”, totesi Ahti Karjalainen aikoinaan. Ja kuinka
oikeassa hän olikaan tämän kuluneen sanonnan kanssa.
Kesälomalla Valdemarillakin on ollut aikaa siivota kirjahyllyjä. Esiin tuli Suomen itsenäisyyden juhlarahaston
(Sitra) kirja Suomen talous 2010 (Sarja B, Nro 65, Helsinki 1981). Teoksen tekijät edustivat 30 vuotta sitten maamme ylivertaisinta asiantuntemusta. Peräti 12 professoritason eksperttiä on kirjoittanut kirjaan omalta erityisalueeltaan, mm. TkT Rolf Malmström arvioi metalliteollisuuden
kehitystä. Omien erikoisalojen tuntijoiden lisäksi joukkoa
oli vahvistettu loppusuoralla kovilla yhteiskunnallisilla
nimillä, kuten Niilo Hämäläinen, Timo Laatunen, Kauko
Sipponen ja Klaus Waris. Luottamusta kirjoittajien osaamiseen on haluttu lisätä sijoittamalla kirjan loppuun sivukaupalla viitteitä ulkomaisiin ja kotimaisiin lähteisiin,
tutkimuksiin ja artikkeleihin. Yhteenvedon on kirjoittanut
silloinen Sitran yliasiamies ja professori C. E. Carlson.
Tämä joukko halusi ennakoida, miltä Suomi näyttää 30
vuoden päästä, siis käytännössä juuri nyt.
Sitra on äskettäin uusinut strategiansa – kuinkas muuten,
tulihan taloon jokin aika sitten uusi johtaja. Uudistetun
strategiansa mukaan Sitra lisää panostusta ennakointityöhön. Sen vuoksi on hyödyllistä arvioida, kuinka laitos
onnistui ennakoinnissaan 30 vuotta sitten. Luin 160-sivuisen kirjan kannesta kanteen. Voin todeta, että suurin piirtein kaikki arviot menivät metsään. Monissa asioissa kehityskulku on tapahtunut aivan päinvastaiseen suuntaan kuin
huippuasiantuntijat ennakoivat. Kuka tosissaan uskoo
tämän kirjan luettuaan, että nyt tekeillä olevat ennusteet
pitävät yhtään sen paremmin paikkansa? Mutta eihän se
näitä pellepelottomia estä ennustamasta tulevaisuutta. Ja
tästä ennustamisesta kai maksetaan ihan hyvää palkkaakin.
Suomen talous 2010 kirjoitettiin 1970-luvun öljykriisien
jälkimainingeissa. Öljykriisit koettiin silloin yllättävinä ja
vaarallisinakin länsimaiselle elämänmuodolle. Silloin
koettiin väkevästi toisen maailmansodan jälkeisen kultaisen kasvukauden olevan lopullisesti ohi. Läntistä maailmaa oli hellitty halvalla öljyllä vuosikymmenten ajan.
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Epävarmuus tulevaisuudesta oli tullut uudella ja pelottavalla tavalla aivan iholle. Historialla on tapana toistaa
itseään. Nyt elokuussa 2011 synkän sumun peitossa oleva
maailman tilanne muistuttaa suuresti kirjan kirjoittamishetkeä. Muistissamme on Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus. Saksa teki kovan poliittisen päätöksen ja luopuu
ydinvoimasta – tuloksena ainakin 19 % energian hinnan
nousu ja kymmeniä tuhansia työttömiä teollisuustyöntekijöitä. USA:n luottoluokitus putosi ensimmäisen kerran 70
vuoteen, Euroopan ja USA:n talouskasvu on pysähtynyt ja
raskaat velkataakat painavat valtioita.
Suomen talous 2010 -teoksen kirjoittajat eivät nähneet
maailmantalouden globalisaatiota, joka 30 vuoden aikana
on mullistanut satojen miljoonien ihmisten elämän. He
eivät voineet mitenkään kuvitella suuren ja mahtavan
Neuvostoliiton kaatumista. Suomen taloushistorian suurinta talouskriisiä 1990-luvun alussa ennustajat eivät ennakoineet, vaikka sellainen kuuluu talousjärjestelmiemme
perusilmiöihin. Kirjassa ei ole arviota maailman suhdannevaihteluiden jyrkkenemisestä, josta esimerkiksi käyvät
nyt päällä oleva taantuma ja sitä seuraava mahdollinen
maailmanlaajuinen talouslama. Kiinan ällistyttävä nousu
maailman talouden mahtitekijäksi ei ole millään tavalla
tullut kirjoittajien mielen viereenkään. Idän jättiläisen
nousu on tapahtunut ennustejakson aikana, ja se koskettaa
useampaa miljardia ihmistä. Myös maapallon haitallinen
lämpeneminen on liki tuntematon asia kirjassa. Nyt 30
vuotta myöhemmin siitä toitotetaan väsymykseen asti.
Professori Carlson antaa yhteenvedossaan kaksi vaihtoehtoa Suomen kehitykselle vuoteen 2010 mennessä, molemmat masentavan pessimistisiä:
Vanha vauhti -kehitysnäkymä perustuu kahden prosentin
kansantalouden kasvuvauhtiin. Tämän mallin takana oli
Suomen uskomaton keskimääräinen 4,6 %:n kasvu vuodesta 1950 kirjan kirjoittamiseen saakka. Alan ammattilaiset näkivät kasvuvauhdin putoavan alle puoleen. Toteuma
oli 30 vuoden aikana 2,6 %, jota on pidettävä verrattomana saavutuksena ottaen huomioon 1990-luvun alku. Kirjassa tullaan huimapäisiin päätelmiin: ”Ydinpolttoaineen
hyötysuhde on uusissa reaktorikonstruktioissa nostettu
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moninkertaiseksi. Fuusioenergian kaupallinen käyttö tulee
mahdolliseksi 2030-luvun alussa. Kotimaisten polttoaineiden tuotanto on lakannut kasvamasta.” Tässä vaihtoehdossa on muutenkin turvallista elää: ”Julkinen terveydenhuolto on tehokasta ja halpaa. Sairaalapaikkoja on tarpeeksi
erityishoitoa vaativille.” Sillä tavalla. Ei sanaakaan uusiutuvista energiamuodoista eikä terveyskeskusten akuutista
henkilöstöpulasta ja vaippojen säästämisestä.
Vastamäkeen-visio puolestaan perustuu ajatukseen, että
taloudellinen kasvu pysähtyy kokonaan, jonka seurauksena ennustejakson aikana protektionismi ottaa vallan maailmankaupassa. Kävi kuitenkin täsmälleen päinvastoin!
Maailmankauppa liberalisoitui ja paisui aivan toiseen
kokoluokkaan. ”Metalliteollisuus, myös valimoteollisuus,
on kadottanut kilpailukykyään ja on supistumassa kotimarkkinoiden vaatimaan kokoon”, kirjassa ennustetaan.
Kuitenkin juuri tämä teollisuutemme selkäranka kehittyi
maailman parhaimmaksi vertaistensa joukkoon. Ajatellaanpa nyt vaikka yrityksiä kuten Wärtsilä, Metso, Componenta, Sisu Agco, Konecranes, Kone ja Vaisala. Elektroniikka- ja IT-alan nopea nousu huikeaan kukoistukseen
ja vauhdikas alamäki ovat kirjoittajalle täysin tuntemattomia asioita. Tekstiili- ja vaateteollisuuden osalta asiantuntijat erehtyvät totaalisesti. Ala työllisti teosta kirjoitettaessa peräti 55 000 työntekijää. Kirja ennakoi, että tämä
teollisuudenala säilyy kilpailukykyisenä erikoistumalla.
Todellisuudessa tekstiilien halpatuonti ja tullimaksujen
alentuminen ovat hävittäneet tämän teollisuudenalan Suomesta kokonaan.
Mitä Sitran kirjasta opimme? Työtoverini tapasi vastata:
”Ei mitään”. Näinhän se melkein aina meneekin. Jos kuitenkin yrittäisimme nähdä tässä jotain oppimisen paikkaa... Maailma muuttuu seuraavien 30 vuoden aikana
hyvinkin ennakoimattomasti. Maailman talousongelmat
ovat vakavimpia sitten 1930-luvun. Pienellä Suomella ei
ole pääsyä Euroopan isojen poikien neuvotteluhuoneisiin,
vaikka Kreikan vakuuksista sisäpoliittisista syistä parrasvaloissa isotellaan. Suomen kannattaisi perusteellisesti
pohtia, kuinka parhaiten sopeutua maailman muutoksiin.
Parasta Suomelle olisi seurata ihmiskunnan historiassa
usein toistunutta sääntöä: joka suurissa muutostilanteissa
on ketterin ja muutokseen eniten valmentautunut, hän
parhaiten pärjää.
------ oooooo -----Tätä erikoistumismantraahan on Suomessa paljon toistettu
julkisuudessa. Erikoistumien kapealle sektorille kuulemma ratkaisee asian kuin asian. Mutta ei erikoistuminen
auttanut Suomen tekstiiliteollisuutta. Elqotec erikoistui
kapeaan sektoriin ja on nyt täysin romahtanut yhtiö, Nokian osakkeen arvosta vain kymmenen prosenttia jäljellä.
WindWind aloitti YT-neuvottelut, Moventaksen rahat ovat
lopussa, vaikka väkeä on laitettu ulos satamäärin. Eikö
juuri tuulivoimalan isojen ja vaativien valukomponenttien
pitänyt olla keskittymistä kapeaan niche-osaamiseen?

Miten käy Suomen valimoteollisuuden? Mihin voisimme
erikoistua ja ennen kaikkea mikä olisi kilpailukeinomme
valitulla erikoisalalla? Kerronpa eräästä tapaamisesta,
joka on hyvin jäänyt mieleeni. Olin huhtikuussa Englannin suurlähetystön vieraana, kun Lontoossa juhlittiin Williamin ja Katen häitä. Ruokailun jälkeen ja tunnelman
vapauduttua luokseni tuli koulukaverini, joka on ollut
kauan metalliteollisuutemme sisäkehällä. Tällä hetkellä
hän vastaa erään pörssiyhtiön tutkimus- ja tuotekehitystoiminnasta. Hän halusi rehellisen mielipiteeni kysymykseen: ”Miksi valimot, niin suomalaiset kuin ulkomaisetkin, myöhästyvät toimituksissaan aina, jatkuvasti ja suhdanteista riippumatta? Johtuuko se siitä, että ne valut ovat
oikeasti vaikeita vai yksinomaan valimoiden tavasta toimia?” Hänen aiemmassa työpaikassaan oli jopa tehty
havainto, että mitä aikaisemmin valut tilattiin, sitä varmemmin ne myöhästyivät. Tämä maksavan asiakkaan
mielipide kannattaisi pitää mielessä, ja sitä kautta Suomen
valimoteollisuuden erikoistumisala voisikin olla luvattujen toimitusaikojen pitäminen.
----- oooooo -----Egyptin pyramidit onkin tehty valamalla! Tällaisen teorian toki esitti ranskalainen tutkija Davidovits jo 1980luvulla. Hän ei kuitenkaan pystynyt todistamaan väitettään. Nyt arvostettu ranskalainen fyysikko Guy Demortier
on saanut laskettua, ettei pyramidien rakentaminen kokonaisista kivilohkareista yksinkertaisesti ollut mahdollista.
Rakentamisen tiedetään kestäneen vain 25 vuotta, ja työssä oli koko ajan 18 000 miestä. Näistä tosiasioista voidaan laskea esimerkiksi se, että rakentajien olisi pitänyt
raahata paikoilleen 5 tonnia painavia kivilohkareita 400
kappaletta joka ikinen päivä. Kuutiometri kiveä olisi pitänyt nostaa ylöspäin joka kolmas sekunti. Se nyt vain ei
voi olla mahdollista. Demortier on pystynyt todistamaan,
että pyramidin lohkareet valettiin sementistä, joka saatiin
sekoittamalla kalkkikiveä, vettä ja tuhkaa. Useat vastaansanomattomat yksityiskohdat ovat nyt vahvistaneet tämän.
Virheellinen uskomus on ollut vallalla, koska luonnon kalkkikiveä ja kalkkikivimassasta valettua materiaalia on lähes
mahdoton erottaa toisistaan. Vuosituhansia kuivunut ja kovettunut kivimassa on kuin kalkkikiveä, ja kokeneidenkin
geologien asiantuntemus on tutkimuksessa ollut koetuksella.
Yllä mainittu uusi tieto on meille valutoimintaa arvostaville henkilöille mieluisa. On mukava huomata, että valaminen on ollut arvossaan jo hyvin kauan sitten. Asiaa ei
tee yhtään huonommaksi se, että valumateriaali tällä kertaa sattui olemaan kalkkikivimassa, valamisen periaate on
tärkein.
------ oooooo -----Lopuksi positiivinen uutinen kaikille tänne asti jaksaneille: veroaste on viimeksi Suomessa ollut näin alhainen
vuonna 1987. Tilastokeskus vahvistaa tiedon. Ja kyllähän
sen jokainen on lompakossaan huomannut, että rahaa jää
jatkuvasti yli oman tarpeen!
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Valimon luotettava yhteistyökumppani jo
yli 55 vuotta
Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo, Neuhof
Uudesta tai regeneroidusta keernahiekasta poistetaan pöly
ja se saatetaan haluttuun käyttölämpötilaan. Käsiteltävä hiekka
voidaan kerralla joko lämmittää tai jäähdyttää. Vaaka
mahdollistaa tarkasti määritellyn hiekkamäärän käsittelyn
kerrallaan. Pienen kokonsa takia laite voidaan sijoittaa lähes
kaikkialle keernahiekan valmistamoon. Teknologinen etu
maksaa itsensä takaisin selvänä rahana. Uusin tekniikka
tehostaa laitostanne ja tekee tuotannon taloudellisemmaksi.

Lämmitys- ja jäähdytysseula sekä
paineilmalähetin, teho 15 t/h

Sylinterikappaleden keeernojen poistolaite (patentti haettu), Neuhof
Tämä kone siirtää sylinterikappaleiden keernanpoiston
paineilmakoneilla menneisyyteen. Valukappaleet kiinnitetään
paineilmalla keernanpoistotäryyn. Tärinä rikkoo valukappaleen
keernat. Suunnattu tärytys poistaa paakut ja irtohiekan valuista
ja täryltä. Muutamassa minuutissa kappale on täysin keernaton.
Koneet ja laitteet
– Automaattikaavaus:
Künkel-Wagner
– Valukoneet:
Künkel-Wagner, SLS Swisspour AG
– Pullakaavamot:
Eri saksalaisia toimittajia
– Keernatykit:
Röper, Hottinger, Lämpe
– Hiekan elvytys
Neuhof
– Paineilmalähettimet:
Neuhof, Klein
– Induktiouunit, -kelat:
I.A.S .
– Transistoritekniikka:
I.A.S.
– Aminikaasupesurit:
B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:
eri toimittajia
– Sinkotekniikka:
AGTOS
– huolto ja varaosat:
lähes kaikki merkit
– Tärytekniikka:
Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet: Webac
– Furaani- ja alfaset-hiekkojen sekoittimet:
Webac, Axmann
– Valimosuunnittelu, valuohjelmia:
Neuhof
– Panostuslaitteet, pölynpoisto:
Cyrus
– Tuorehiekkasekoittimet:
Künkel-Wagner

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778
e-mail: diaco@diaco.fi
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mallijaosto

Toni Häkkinen
valumallinvalmistuksen
opettaja
Tampereen ammattiopisto

Mallitoimikunta
kokousteli
Mallijaoston vuosikokousta edeltävä
mallitoimikunnan kokous pidettiin
perjantaina 12. elokuuta 2011. Kokouspaikaksi oli valittu Veijo Karttusen
veistämö Kangasalla. Sää suosi kokousväkeä helteisellä kelillä. Normaalista
poiketen tutustuimme ensin Karttusen
veistämön tiloihin ja toimintaan. Kiitokset vielä kerran Veijolle kahveista
ja ruoista! Lounaan Veijo järjesti automuseo Mobilian tiloissa. Se on muuten
tutustumisen arvoinen paikka Kangasalla, ja sijaitsi kaiken lisäksi kauniilla
paikalla järven rannalla.

Kokous
Mallitoimikunnan puheenjohtaja Veijo
Karttunen avasi kokouksen kello 11.30.
Mainittakoon, että laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin, ja myös edellisen
kokouksen pöytäkirjat todettiin tarkastetuiksi.
Ilmoitusluontoisia asioita ei tällä kertaa
ollut.
SIKA-päivät vietetään Tampereella
valimoinstituutin tiloissa tiistaina
20.9.2011. Kaikki malliveistämöiden
omistajat ovat tilaisuuteen tervetulleita! Ari Arjala laittaa kutsut tulemaan
muille vieraille, kuten myös aikataulun
päivän ohjelmasta. Jos on jotakin kysyttävää, Ari ja minä olemme sähköpostin tai puhelimen päässä.
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Koulutus
Valumallinvalmistajien perusopetuksessa jatkaa seitsemän opiskelijan
ryhmä ja heidän lisäkseen uusia otettiin
sisään viisi opiskelijaa. Ammattitutkintoa suorittaa kaksi henkilöä ja mestarintutkintoa yksi henkilö.
Worldskills ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailut käydään lokakuussa Lontoossa. Suomea ”Creative modeling” -lajissa lähtee edustamaan Timo
Pirilä, joka valmistui toukokuussa 2011
valumallinvalmistajaksi. Yhteistyötahoina Timolla toimivat Mallikiviset Oy,
Mallikolmio Oy, Valimoinstituutti ja
Tampereen ammattiopisto, erittäin
suuret kiitokset heille tästä yhteistyöstä!

Työtilanne

Kentältä on kantautunut ääniä, joissa
toivotaan laivaseminaarin järjestämistä. Toimikunta päätti, että tämä asia
ratkaistaan vuosikokouksessa.
GIFA-messut pidettiin Saksassa kesäkuussa 2011 ja omasta messukäynnistäni on erillinen lyhyt artikkeli lehden
tässä numerossa. Messuilla uusi blokkimateriaalin toimittaja lupaili vaikka
mitä, joten testipalat on tilattu Hervantaan testiajoja varten.
Vannesahanteristä keskusteltiin ja nyt
näyttäisi siltä, että sinkkiterät olisivat
kesto-hintasuhteeltaan parhaita.
Veijo Karttunen päätti kokouksen klo
12.29.
Toni Häkkinen

Työtilanne malliveistämöissä on viime
vuoteen 2010 verrattuna parantunut,
joillakin veistämöillä on tämä ensimmäinen vuoden puolisko ollut jopa
erinomainen.

Muut asiat
Asiakkailta tulevien 3D-tiedostojen
puutteellisuus ja niihin käytetyn ajan
laskutettavuus olivat keskustelun alla.
Ehdotettiin, että asiakkaan kanssa sovittaisiin erillisestä hinnoittelusta
mahdollisten tiedostomuutosten osalta
jo tarjousvaiheessa.
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metallurgin palsta 18.
Markku Eljaala

Pinhole-virheet rautavalussa
Pinhole-virhe on varsin kiusallinen valun pintavirhe, joka kiusaa
niin rauta- kuin muitakin metallivaluja. Rautametallien valussa pinhole-virhe on yhä edelleenkin satunnaisesti valuja kiusaava virhe,
joka etenkin valuraudoilla johtaa helposti tuotteen hylkäämiseen.
Pinhole-virheen kotimaisena vastiineena on tyypillisestä käytetty
termejä pistorakkula, -huokonen tai kapillaarihuokonen.

Taustaa
Pistorakkulalla tarkoitetaan tyypillisesti hyvin pieniä noin 0,5–2 mm
halkaisijaltaan olevia pitkulaisia
huokosia valukappaleen pintaosissa.
Pistorakkulat esiintyvät tyypillisesti
välittömästi valun pintakerroksen alla
ja tulevat tyypillisesti näkyviin lämpökäsittelyn tai valun jälkeisessä
haulipuhalluksessa. Pistorakkulat
ovat tavallisesti pyöreitä ja sileäseinämäisiä muodoltaan ja ne ovat muodostuneet kohtisuorasti valun pintaan
nähden, kuten kuvasta 1 voidaan
havaita. Rakkuloiden pituus on tyypillisesti huomattavasti rakkulan
halkaisijaa suurempi. Pistorakkulan
pituus voi olla jopa useita kymmeniä
millimetrejä.[1][2][3]
Pistorakkuloita voi esiintyä kaikilla
valun pinnoilla, mutta tyypillisimmin
niitä esiintyy kappaleen koverilla ja
vastapäästöisillä pinnoilla. Usein
pistorakkuloita löytyy myös pienten
sisäpuolisten pyöristysten alueilta
etenkin silloin kun näillä alueilla
esiintyy kiinnipureutunutta tai sintraantunutta muottihiekkaa. On todennäköistä, että sintraantuva hiekka ei
varsinaisesti aiheuta tai edistä pistorakkuloiden muodostumista. Vaan
samat syyt, jotka aiheuttavat pistorakkuloita, aiheuttavat myös hiekan
sintraantumista. [1]
Pintavirheitä tutkittaessa on hyvä
muistaa, että samalla alueella voi
hyvinkin esiintyä erityyppisiä huokosten auheuttamia pintavirheitä,
mikä saattaa vaikeuttaa kyseisen
32

virheen tunnistamista. Pistorakkuloiden erottaminen puhallushuokosista
(blowholes) tai madonrei’istä (wormholes) ei välttämättä aina ole helppoa. Tosin joidenkin mielestä madonreiät ovat käytännössä laajentuneita
pistorakkuloita. [1]

Pistorakkulan syntyminen
Pistorakkuloiden syntymekanismia
on tutkittu vuosikymmenten ajan ja
ilmiöön vaikuttavat tekijät tunnetaan
varsin hyvin, mutta siitä huolimatta
huokosten muodostumisen tarkka
mekanismi on edelleenkin jossakin
määrin tuntematon. Näissä tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että sulaan liuenneilla kaasuilla ja sulan
alumiinipitoisuudella on merkittävä
vaikutus virheen muodostumiselle
[1][2][5]
Erään teorian mukaan pistorakkuloiden syynä on sulaan liuennet happi,
joka muodostaa raudan ja mangaanin
kanssa oksideita (FeO, MnO), jotka
sitten sulan jähmettyessä reagoivat
raudan hiilen kanssa muodostaen
hiilimonoksidia alla olevien yhtälöiden mukaisesti.
MnO + C => CO + Mn
FeO + C => CO + Fe
Reaktiossa syntyvä hiilimonoksidi
muodostaa huokosia, joihin sulaan
liuenneet vety ja typpi diffuntoituvat
kasvattaen niiden kokoa. Huokoset
kasvavat muotin pinnasta jähmettyvien dendriittien väliin muodostuen

Kuva 1. Pistorakkuloita pallografiittivalurautakappaleessa [2].

pitkulaisiksi. Mikäli hiilimonoksidikuplia ei muodostu jää muiden kaasujen merkitys pieneksi. [1][3]
Toisen teorian mukaan pistorakkulat
syntyvät jähmettyneen metallikalvon
reagoidessa muottimateriaalista kehittyvän vesihöyryn kanssa. Vesihöry
hajaantuu hapeksi ja vedyksi, jotka
sitten diffuntoituvat jähmettyneen
kalvon läpi sulaan metalliin. Sulassa
vety pelkistää rautaoksidia alla esitetyn yhtälön mukaisesti muodostaen
vesihöyryä.
FeO + H => Fe + H2O
Sulaan liukenematon vesihöyry muodostaa tällöin kuplia, joihin diffuntoituu typpeä ja vetyä. Tämän teorian
kannattajat eivät luota hiilimonoksiditeoriaan, koska deoksidoidussa
teräksessä on aina sen verran ylimääräistä deoksidointi ainetta jäljellä,
että sulassa ei pitäisi olla riittävästi
happea hiilimonoksidikuplien muoVALIMOVIESTI 3 • 2011

dostumiseksi. Joka tapauksessa kosteudella on selvästi havaittava vaikutus pistorakkuloiden esiintymiselle,
kuten kuvasta 2 voidaan todeta.[1]
Aiemmin alumiinin virheen muodostumista edistävän vaikutuksen uskottiin johtuvan alumiinin sulan pintajännitystä alentavan vaikutuksen
johdosta sekä vedyn liukoisuutta
lisäävän vaikutuksen seurauksena.
Viimeaikaisten tutkimusten mukaan
alumiinin rooli pistorakkuloiden
syntymisessä liittyy kuitenkin sulaan
muodostuneiden alumiininitrien reaktioista rautaoksidin ja/tai muotin
veden kanssa. Rautaoksidi (FeO) ja/
tai vedestä liuennut happi reagoi
alumiininitridin (AlN) kanssa muodostaen alumiinioksidia (Al2O3).
Samalla muodostuu typpikuplia,
joihin vedyllä on mahdollisuus diffuntoitua. [3][5][6]

Pistorakkuloiden
muodostumisen
ehkäisemisen
Vaikka pistorakkuloiden tarkka muodostumismekanismi on edelleenkin
jossakin määrin hämärän peitossa,
niin keinot rakkuloiden ehkäisemiseksi ovat melko hyvin tiedossa.
Loppujen lopuksi ei ole kovin tärkeää
tietää, mikä on taudin toimintamekanismi, kunhan lääkkeet toimivat.
Seuraavat keinot voivat osoittautua
hyödyllisiksi pistorakkuloiden torjunnassa.
Typpipitoisuuden rajoittaminen. Rautasulan typpipitoisuuden tulisi olla
alle 100 ppm, Paksuseinämäisillä
kappaleilla voi olla tarvetta rajata
sulan typpipitoisuutta vieläkin alemmalle tasolle, jotta pistorakkuloilta
vältyttäisiin. Sulatuksessa valuraudan
typpipitoisuutta voi pienentää esim.
vähentämällä panokseen käytetyn
teräsromun määrää. Samoin käytettävien ferroseosten typpipitoisuuksia
tulisi seurata. Muoteissa tulisi käyttää
mahdollisimman pienen typpipitoisuuden sideaineita. [3]
VALIMOVIESTI 3 • 2011

Kuva 2. Kuvaajassa on esitetty ilman kosteuden ja erään teräsvalimon
pistorakkuloiden vuoksi hylkäämien valujen prosenttiosuuden yhteys eri
vuoden aikoina. [1].

Sulan metallin kontaktia veden ja
vesihöyryn kanssa tulisi välttää mahdollisimman hyvin prosessin kaikissa
vaiheissa, mutta erityisen tärkeää on
se, että muottimateriaalien ja sideaineiden vesipitoisuudet ovat niin alhaisia, kuin se niiden toiminnan kannalta vain on mahdollista.
Pidä seoksen alumiinipitoisuus mahdollisimman pienenä. Pallograﬁittiraudoilla graﬁitin palloutukseen käytetyn käsittelyaineen alumiinipitoisuuden vähentäminen on nopein ja
helpoin tapa pistorakkuloiden ehkäisemiseksi. Lisäksi monissa ymppäysaineissa käytetään alumiinia,
jonka määrää voi olla myös syytä
tarkkailla.[4]
Loppujen lopuksi näyttäisi siltä, että
pistorakkula tarvitsee muodostuakseen riittävän määrän alumiinia, typpeä ja happea jähmettyvällä valun
pintakerroksella. Jos jokin näistä
kolmesta tekijästä ei ylitä kriittistä
pitoisuuttaan, niin virhe ei voi muo-

dostua. Tällöin riittää, että pystyy
torjumaan edes yhden näistä tekijöistä pistorakkulavirheen ehkäisemiseksi.
Markku Eljaala
Metallin urkkija
Metallurgist
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VIB STAR
– ei rasita ranteita,
kyynärpäitä tai
muita niveliä

Kerromme mielellämme lisää
uutuustuotteestamme!
Tyrolit Oy
Tel: +358 3 3581700
Fax: +358 3 3581750
Mail:tyrolit-ﬁ@tyrolit.com
Web:www.tyrolit.com
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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
Sibelco Nordic Oy Ab
Mikkelänkallio 3
02770 ESPOO
010 217 9800
www.sibelconordic.com
Sepikon Oy
Ainolankatu 7
03600 Karkkila
0400- 624416
sepikon@kolumbus.fi
Componenta Finland Oy
Pietarsaari
PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI
010 403 00
www.componenta.com
Keycast Oy
PL 100, Merikatu 7
92101 RAAHE
0103 208 200, www.keycast.fi
Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.fi
Beijer Oy
Elannontie 5, 01510 VANTAA
(09) 6152 0550, www.beijers.fi
Stena Metalli Oy
Pajakatu 7 - 9 ,11130 RIIHIMÄKI
010 802 323, www.stenametalli.fi
TEK-MUR
Tekninen Muuraus Oy
Jokisentie 167
05200 RAJAMÄKI
(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
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Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
(08) 410 5600, www.betker.fi
Aga Oy Ab
Karapellontie 2, 02610 ESPOO
010 2421, www.aga.fi
Metso Foundries
Jyväskylä Oy
PL 342, 40101 JYVÄSKYLÄ
020 484 152, www.metso.com
Tyrolit Oy
Sirkuja 3 K
00940 HELSINKI
(03) 358 1700, www.tyrolit.fi
Termorak Oy
Aittomäentie 1
33880 Lempäälä
0207 680 600, www.termorak.fi
Keskipakovalu Oy
Lastikankatu 21
33730 TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.fi
Campaja Oy
Toivakantie 27 B
41660 TOIVAKKA
(014) 871 902
www.toivakanmallinnus.fi
Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
(09) 675 166, ravatek@ravatek.fi
Leinovalu Oy
Leinonkatu 5, 24100 SALO
(02) 77500, www.leinovalu.fi
Metso Paper
Valkeakoski Oy
PL 125, Niementie
37601 VALKEAKOSKI
020 482 170, www.metso.com

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
Karhuvalu Oy
Hitsaajantie 40, 26820 RAUMA
(02) 634 1400, info@karhuvalu.fi
Malliveistämö Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
(03) 379 1330
karttunen@malliveistamo.fi
Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800, www.selcast.fi
Metallikonepaja Oy
49200 HEINLAHTI
(05) 220 1100

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

Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2, 27430 PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.fi

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

Insinööritoimisto
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101 TAMPERE
(03) 2680 111, www.axcons.fi

Simtech Systems Inc. Oy
Hälsovägen 2
01150 SÖDERKULLA
0500 514 531
matti.sirvio@easysimulation.com

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
Erikoisvalu 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
Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
SE-191 02 SOLLENTUNA
www.karlebo.se
Northcast ky
Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
mika.isokyto@northcast.fi
Bruker AXS Nordic AB/Spectral
Solutions AB
Vallgatan 5, SE-170 67 Solna
0400-610799
kari.nieminen@bruker-axs.se
Sintrol Oy
Ruosilantie 15, 00390 HELSINKI
(09) 5617 3637
www.sintrol.com
Finfocus Instruments Oy
Niittyluhdantie 29A
00660 HELSINKI
050-408 0085
www.finfocusinstruments.fi
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valimomuseo

Suomen Valimomuseo • PL 50,Tehtaanpuisto • 03601 Karkkila
janne.viitala@karkkila.fi • Puhelin (09) 4258 3674

Museon perustyö jatkuu
Museot kesällä
Kun ihminen tulee museoon, hän näkee yleensä ensimmäiseksi lipunmyyjän, muun vastaanottovirkailijan tai valvojan.
Syy museokäynnille puolestaan on yleensä joko vanha perusnäyttely tai uusi vaihtuva näyttely. Helposti syntyy mielikuva, että näyttelyt valmistuvat itsekseen, kun koskaan ei
näe ketään, joka näyttelyä oikeasti rakentaa. Lisäksi mielletään, että museoammattilaisten tehtäviä ovat juuri lipunmyynti, vartioinnit ja opastukset. Useammin kun kerran on
ihmetelty, kun sanon olevani kesällä lomalla, koska varsinkin Valimomuseossa tapahtuu kesällä kaikkein eniten.
Mainitut mielikuvat ovat pääsääntöisesti vääriä. Ja monia
helpottanee sekin tieto, että kesäisin museo on hyvissä käsissä, vaikka museoammattilaisten osasto makaisi rannalla.
Oppaat, valvojat ja lipunmyyjät ovat paikalla! Ja hyvin
hoitivatkin hommansa taas viime kesänä. Museovieraiden
virta oli ilahduttavan runsas, vaikka valimoita käsittelevää
vaihtuvaa näyttelyä ei tällä kertaa ollutkaan tarjolla.
Nyt on kesälaitumilta palannut museoammattilaisten sankka
joukko: allekirjoittanut sekä museonjohtaja. Paluu arkeen
tarkoittaa museon perustyön jatkamista, varsinaista pakerrusta, johon kuuluu kaksi asiaa: museoesineiden säilytys
jälkipolville ja niiden asettaminen näytille.

Syksyn tapahtumia
Museon tärkeimmät tehtävät vaikuttavat hyvin yksinkertaisilta. Joku tuo meille museoesineen, me otamme sen vastaan
ja asetamme sen esille. Näinhän se käytännössä meneekin.
Sen lisäksi, että joskus pyyhimme pölyt esineen päältä,
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marginaaleihin sisältyy valtavasti erilaista puuhaa. Ensinnäkään emme aina aseta esinettä heti, välttämättä emme
koskaan, näyttelyyn. Viemme sen varastoon ja sitä ennen
dokumentoimme sen tarkkaan. Jos lahjoittajalta ei ole saatu
esineeseen liittyviä kaikkia tarpeellisia tietoja (sellaistakin
sattuu, että museolle lahjoitettu esine on jätetty illan hämärtyessä oven taakse…), niin me aloitamme tutkimushommat.
Ja vaikka lahjoittaja kertoisi kaikki tietonsa, on tutkimien
melkein aina tarpeen. Esineeseen liittyvät tiedot ovat yhtä
tärkeitä kuin esine itse. Muuten kyseessä on ns. kuollut
esine, jolla e ole museaalista arvoa. Ja pitäähän meillä olla
jotain kerrottavaa, jos/kun esine päätyy näyttelyyn.
Esineen vieminen varastoon ei ole niin yksinkertaista kuin
luulisi. Ensin pitää olla varasto. Museoilla on krooninen
pula kunnon säilytystiloista (sanaa varasto ei kuulemma saa
edes käyttää, sillä jos pyydämme päättäjiltä säilytystilan,
saamme varaston. Jos taas pyydämme varaston, saamme
vetoisen ja vuotavan ladon…) eikä Valimomuseo ole poikkeus. Meillä ei ole yhtään kunnon säilytystilaa, mutta pari
kelvollista varastoa löytyy sekä muutama varastoksikin
kelpaamaton röttelö, joissa esineet eivät todellakaan säily
jälkipolville.
Viime syksynä aloitimme projektin varastojemme uudelleen
järjestelyksi. Tarkoitus oli siirtää suurimpaan ja parhaimpaan
varastoomme mahdollisimman paljon arvokkaimpia museoesineitä sekä siirtää sieltä pois sellaista aineistoa, jolla ei ole
ns. niin kovin paljon väliä. Kuulostaako pahalta? Eikö
kaikkien museoesineiden pitäisi olla yhtä arvokkaita? Nykypäivän realiteetit ovat kuitenkin luoneet museoesineille
arvoluokat. Meilläkin on käytössä neljä luokkaa. Kaksi
ylintä luokkaa on sellaisia, joita käsitellä niin suurella huoVALIMOVIESTI 3 • 2011

lella kuin resursseissa on varaa, kolmas luokka on lähinnä
rekvisiittatavaraa ja neljäs luokka on poistoluokka. Neljännen luokan tavarat siis hävitetään tai annetaan muille museoille. Usein ne esineet ovat rikkinäisiä, eivät sovi kokoelmiemme proﬁiliin tai kontekstitiedot ovat tyystin kadonneet.
Tänä syksynä operaatio ”Suuri varastosiirto” taas jatkuu.
Sitä edelsi keväällä varastojen siivousvaihe. Tiedossa on
mm. isojen ja raskaiden valurautaesineiden siirtoa parempiin
tiloihin. Kun se homma on valmis, niin kaikki näillä resursseilla voitava on tehty ja yksi ikuisuusprojekti on päätöksessään. Kaikki tavarat eivät ole sen jälkeen silti turvassa.
Sitten aletaankin toivoa päättäjiltä uutta säilytystilaa tai edes
varastoa.
Valurautaliesi saa kyytiä amanuenssi Viitalan sekä
Työpaja Apajan apumiesten voimin syksyllä 2010.

Talven aikana ja kesän varalle
Talvella istumme tiiviimmin kirjoituspöydän ääressä. On
aika aloittaa yhteenvedon kirjoittaminen kaikesta siitä,
mitä tiedämme suomalaisesta taidevalusta. Vinkkinä sanottakoon, että Suomivalimon taidevaluasiantuntijat eivät ole
ilmoittautuneet allekirjoittaneelle. Siltä suunnalta tietoa siis
edelleen kaivataan. Jos joku tietää jonkun, joka mahdollisesti voisi tietää jotain, niin vihjatkaapa museon suuntaa.
Jos hommat etenevät suunnitelmien mukaan, niin kesällä
on myöhäistä antaa vinkkejä, koska kirjan pitäisi silloin
olla valmis.
Kirjan kanssa ripirinnan valmistuu Elämä pronssiin -niminen
näyttely, jossa esitellään uusia, raudasta ja pronssista valettuja taidevaluja, joita on valmistettu ja valmistetaan Valimoinstituutin taidevalukurssilla ammattitaiteilijoiden toimesta. Tästä näyttelyn valmistelusta saatamme kertoa jatkossa vähän isommankin jutun voimin. Joka tapauksessa
näyttely avautuu kesäkuun alussa vuonna 2012.
Sitä ennen yritämme saada pystyyn museon facebook-sivut,
jonne pistämme ainakin kuvia tunnistettavaksi. Siitä hankkeesta lisää ehkä ensi kerralla.

Hyvää syksyä kaikille lukijoille.

Janne Viitala
Tämäkin kuva ehkä päätyy facebookiin, ellei kukaan osaa sitä ennen
kertoa, kuka on tämä nuorukainen vuonna 1976 puhdistamassa staattoria Högforsin valimossa.
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Erikoisvalu Oy

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

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

Malliveistämö Veijo Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
040 0733 521
karttunen@malliveistamo.com

Niemisen Valimo Oy
Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 4034600
www.niemisenvalimo.fi

Ins.tsto. AX-LVI Oy

Peiron Oy

Lapuan Valu

Procatec

PL 428
33101 TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.axcons.fi

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

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

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

Koskelontie 15
02920 ESPOO
040 511 3122
www.procatec.net

Simtech Systems Inc. Oy
Hälsovägen 2
01150 SÖDERKULLA
Puhelin 0500 514 531
Faksi (09) 8776 035
matti.sirvio@easysimulation.com

Suutarilan Valimo Oy

Oppipojantie 6,
04500 KELLOKOSKI
(09) 271 2890
aarno.lahtinen@suutarilanvalimo.com

Suomen Valimomuseo

Tehtaanpuisto, 03601 Karkkila
Puhelin (09) 4258 3674 (arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi
Muista museokauppa!

Valimoinstituutti

Hepolamminkatu 10
33720 Tampere
Puhelin 0500 625 792 tai 040 800 4374
www.valimoinstituutti.fi
www.valuatlas.fi
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www.svy.info
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Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf
JÄSENHAKEMUSLOMAKE / JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE
Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä
Korjaan/täydennän tietojani

Jäsennumero

Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika

Koulutus

Kotiosoite
Kotipuhelin

Kotifaksi

Matkapuhelin

Sähköposti (koti)

Työnantaja

Tehtävä yrityksessä

Osoite
Puhelin

Faksi

Matkapuhelin

Sähköposti (työ)

www-sivut
Lisätietoja

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 20__ _____________________________________
Jäsenhakemus hyväksytty

_____/_____ 20__ _____________________________________

SVY

Postita tai mailaa lomake
viereiseen osoitteeseen!
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Rauno Sippel
vastaa mielellään.
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Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
puh.: (03) 766 9736
gsm: 040 - 760 1520
e-mail: rauno.sippel@svy.info
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SVY / Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY

Palautusosoite:

Joukkokirje
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