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Valun Käytön Seminaari, Holiday Club Caribia, Turku
Ohjelma nähtävissä valmistuttuaan Teknologiateollisuuden
nettisivuilla www.teknologiateollisuus.ﬁ/seminaarit
ja www.valuatlas.net..
Tiedustelut Pentti.Kangasmaa@teknologiateollisuus.ﬁ
puh. 040 569 2486
Valimoalan Golfopen 2007, Ruukkigolﬁn kentällä alkaen klo 14.00
Tiedustelut: ossi.levander@olevander.ﬁ, puh. (09) 804 2142
GIFA 2007, METEC 2007, THERMPROCESS 2007 ja
NEWCAST 2007, Düsseldorf (D),
www.gifa.de tai www.messe-duesseldorf.de

(katso sivut 10-11)

Lokakuu 2007
12.10.2007

SVYn 60. vuosikokous, Tampere

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti
Vastaava päätoimittaja Mika Valtonen, puh. (09) 2250 2726
• Lehtitoimikunta Carl-Johan Nybergh, puheenjohtaja, puh. (09) 6220 5522, Mika Valtonen, päätoimittaja,
Rauno Sippel, toimitussihteeri, puh. (03) 766 9736, Paavo Tennilä, tekninen toimittaja, puh. (02) 212 2855,
Ole Krogell, tekninen toimittaja, puh. (09) 6220 5544
• Ulkoasu ja taitto Kaisa Ahomaa-Krogell • Aineistot: krogell@kolumbus.fi
• Painopaikka Painojussit Oy, Kerava 2006
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puheenjohtajan palsta

Mika Valtonen

Suhdanteikas ”valuvuosi” lähenee loppuaan, ja

Ett konjunkturrikt ”gjutår” lider mot sitt slut,

se onkin ollut valimoille erinomainen ja työteliäs. Myös
yhdistyksemme kannalta toiminta on ollut vilkasta ja
kannattavaa ja erilaiset tapahtumat ovat olleet hyvin suosittuja. Vuosi siis laitetaan kohta pakettiin – hyvä näin,
sillä ensi vuonna ovatkin sitten vuorossa niin opintopäivät, GiFa-messut kuin yhdistyksemme juhlavuosikin,
joten tapahtumia riittää.
Vuosikokouksemme onnistui erinomaisesti Iisalmessa
ja tästä kuuluu suuret kiitokset pääorganisaattori Pekka
Koskelle apulaisineen. Samoin kumarran kaikille sponsoreille – teihin on hyvä turvata. Kokouksemme ehdoton
kohokohta oli puolustusministeri Kääriäisen osuus, jonka jälkeen kokousväki esitti hänelle osuvia ja akuutteja
”välikysymyksiä”. Illanvietossa saimme testata myös
kielitaitoamme paikallisen teatteriväen vetäessä ”savvoo”
oikein olan takaa. Vuosikokouksessa vaihtui yhdistyksen
hallituksesta erovuoroisuuden vuoksi 40% sekä asiamies. Tervetuloa kaikki uudet hallituskumppanit, vaikka
meillä ei välttämättä olekaan ihan samanlaista menoa
kuin laivayhtiöissä. Asiamies Olavi Pihalle vielä kerran
kiitokset hyvin hoidetusta pestistä ja Raunolle seuraajana
työntäyteisiä päiviä. Allekirjoittanut sai kotiinviemisiksi
nuijan vielä ”extravuodeksi” ja kaupanpäälle mukavan
lasiesineen. Kiitän kaikkia luottamuksesta.
Kun vuosi sitten kirjoitin että Iisalmen järjestäjille
tulee kovat paineet, johtuen edellisestä hyvin onnistuneesta Jyväskylän vuosikokouksesta, voin tässä siirtää paineet
sitten suoraan ensi vuoden juhlajärjestäjille, Tampereen
Lokomolaisille. Osanotto tullee olemaan moninkertaista
verrattuna normaaliin vuosikokoukseen ja järjestelyt vaativat aikaa ja panoksia.
Ensi vuonna kokoonnumme siis Tampere-talossa ja
vuorossa on yhdistyksemme 60-vuotisjuhlat!

och det har för gjuterierna varit ett förträfﬂigt och arbetsamt år. Också för föreningen har året varit livligt och
lönsamt, då de olika evenemangen har varit mycket populära. Året sätts alltså snart i paket – och bra så, för nästa år
har vi såväl skolningsdagar, GIFA mässa och föreningens
jubileumsår, så det blir många tillställningar.
Årsmötet lyckades ﬁnt i Idensalmi, och ett stort tack
för det till huvudorganisatören Pekka Koski, samt hans
medhjälpare. Ävenså en bugning mot er sponsorer – ert
stöd är mycket uppskattat. Mötets höjdpunkt var utan
vidare försvarsminister Kääriäinens föredrag, efter vilket
mötesdeltagarna ställde honom träffande och akuta ”interpellationer”. På kvällsfesten ﬁck vi också testa våra
språkkunskaper när den lokala teatergruppen uppträdde
på riktig savolaxiska. På årsmötet byttes 40 % av medlemmarna i föreningens styrelse, samt ombudsmannen.
Välkomna alla nya styrelsemedlemmar, fastän vi kanske
inte är lika fartfyllda som i vissa rederikretsar. Till ombudsmannen Olavi Piha ännu en gång ett tack för ett bra
utfört jobb och för efterföljaren Rauno arbetsfyllda dagar.
Undertecknad ﬁck ännu för ett extra år ta med sig ordförandeklubban och på köpet ett glasföremål. Jag tackar alla
för förtroendet.
När jag för ett år sedan skrev att arrangörerna i
Idenmsalmi har ett stort tryck på sig, på grund av lyckade
årsmötesarrangemang i Jyväskylä, kan jag nu överföra
trycket på nästa års arrangörer, Lokomo i Tammerfors.
Deltagandet kommer att vara mångfalt jämfört med normala årsmöten och arrangemangen kräver tid och insatser.
Nästa år sammankommer vi alltså i Tammerfors-huset, och i tur är föreningens 60-års jubileum!
Till slut önskar jag alla medlemmar och samarbetspartner
en mycket God Jul och ett Gott Nytt År!

Lopuksi toivotan kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneillemme erittäin hyvää Joulua sekä Onnellista Uutta
Vuotta!
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asiamiehen palsta

Asiamiehen
asiaa
15.11.2006

Vuosikokous 2006 Iisalmessa
Yhdistyksen 59. vuosikokous pidettiin Iisalmessa lokakuun alussa. Kokous ja juhlat onnistuivat erinomaisesti.
Tästä annamme parhaat kiitoksemme järjestelyistä vastanneille, jotka olivat: Pekka Koski, Seija Tossavainen, Helena Huuskonen, Antti Komulainen, Tero Kainulainen ja
Tuomo Lehtokumpu.

Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Mikael Paul ja
Lars-Henrik Nybergh ja varalle Robert Kajander ja Keijo
Rantala.
Lehtitoimikunnan, ulkomaantoimikunnan, koulutustoimikunnan, mallijaoston ja perinnetoimikunnan puheenjohtajat ja jäsenet hallitus valitsee tammikuussa 2007.

Kiitos myös mielenkiintoisille vierailukohteillemme,
Normet Oy:lle, Toolfac Oy:lle ja Componenta Suomivalimo Oy:lle. Kiinnostavat yritysvierailut laajentavat kokouspaikkakunnasta saatavaa yleiskuvaa.

Puheenjohtaja Mika Valtonen kiitti asiamies Olavi Pihaa
erittäin ansiokkaasta toiminnasta SVY:n hyväksi ja antoi
kiitokseksi ja muistoksi Olaville salkun. Sillä Olavi voi
kuljettaa aineistojaan, kun hän keskittyy jatko-opintoihinsa.

Vuosikokouksessa ilmeni, että kauden 2005–2006 taloudellinen tulos oli reilusti positiivinen. Yhdistyksen toiminta ja ohjelmatarjonta vetivät jäsenistöä ja alamme
yrityksiä kiitettävästi mukaan ja tällä tavoin saatiin toiminnan taloudellinen tulos kuntoon.

Kokouksen lopuksi Mika vielä kertoi, että Rauno Sippel
aloittaa Olavin jälkeen SVY:n asiamiehen tehtävien hoidon. Tässä sitä kuulumisia kirjoitan, joten tervehdys teille
kaikille valimonaisille ja -miehille. Tapaamme seuraavaksi opintopäivillä ja sitten Gifassa.

Uusi hallitus
Vaalilautakunnan ehdotuksen mukaan yhdistyksen hallitukseen valittiin kaudeksi 2006–2007 seuraavat henkilöt:
Valtonen Mika, pj
Salminen Asko, vpj
Höök tuula
Isokääntä Jani
Leino Matti

mika.valtonen@componenta.com
asko.salminen@alteams.com
tuula.hook@tut.ﬁ
jani.isokaanta@metso.com
matti.leino@componenta.com

Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Asko Salmisen järjestäytymiskokouksessaan 14.11.2006.
Hallituksen jäsenten henkilö- ja yrityskohtaiset varajäsenet ovat:
Koskela Anssi
anssi.koskela@alteams.com
Palmgren Paula
paula.palmgren@tut.ﬁ
Virtanen Pirjo
pirjo.virtanen@metso.com
Jääskeläinen Antti
antti.jaaskelainen@componenta.
com

Vuosikokouksen esitelmätilaisuuden pääpuhuja oli puolustusministeri Seppo Kääriäinen. Puhe herätti paljon
kysymyksiä ja keskustelua.. Puhetta ja kokoustamme
käsiteltiin Savon Sanomien ja Iisalmen Sanomien artikkeleissa.

Jäsenmaksut
Vuoden 2006 jäsenmaksuja on vielä paljon maksamatta.
Jos et ole maksanut, niin maksa myöhästynyt korotettu
jäsenmaksusi 25 € pikimmiten yhdistykselle. Hallitus
päätti, että maksamattomia jäseniä poistetaan rekisteristä
ja näin et enää saa Valimoviestiä ja tietoja SVY:n toiminnasta.
Vuosikokous päätti, että jäsenmaksu 2007 on edelleen 20
€/a ja veteraanien jäsenmaksu on 10 €/a. Yhdistys lähettää
jäsenmaksulaskun tammikuussa 2007. Jos työnantaja
maksaa jäsenmaksun, niin SVY lähettää yritykselle erittelyn ja yhden laskun kaikista yrityksen jäsenistä. Aloitan
tämän työstämisen, kun saan ajantasaisen jäsenrekisterin
Olavi Pihalta.

Vaalilautakuntaan kuuluvat edelleen:
Orkas Juhani, pj, Nybergh Carl-Johan, Paulasuo Jari ja
Saario Jorma
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SVYn hallitus

Jäsenistö
Hallitus hyväksyi marraskuun kokouksessa kaksi uutta
jäsentä. He ovat Anders Ek ja Magnus Forsman. Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan! Yksi jäsen ilmoitti
eroavansa yhdistyksestä.

Mika Valtonen, pj

Tuula Höök

Jani Isokääntä

Matti Leino

Opintopäivät 2007 Tampereella,
Cumulus Pinjassa
Koulutustoimikunta järjestää opintopäivät Tampereella 8.–
9.2.2007. Tarjous ja ilmoittautumislomake on toisaalla
tässä lehdessä. Olympia-salissa on hyvät puitteet luennoille ja illalliselle. Viime vuosisadan vaihteessa rakennettu
Ulkotyöläisten liiton juhlasali on hieno ympäristö opintopäiville. Tule Sinäkin mukaan!
Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2007!
Rauno Sippel
asiamies

Kiitokset, SVYn jäsenet
Kiitän teitä kaikkia henkilöitä, yrityksiä ja muita tahoja,
joiden kanssa olin tekemisissä vuosien 2005 ja 2006 aikana!
Kiitos tänä aikana istuneille hallituksille luottamuksesta, rohkaisusta ja annetusta palautteesta. Kiitos kaikille
yhteistyökumppaneille, ilmoittajille ja mm. ulkomaan matkakumppaneille asioista, joita olette asiamiehen pyynnöstä
tai ilman pyyntöä tehneet. SVYn hallituksen puheenjohtaja Mika Valtonen ja professori Juhani Orkas ovat olleet
useissa tilanteissa tukenani, siitä heille iso kiitos.
Toivotan ja toivon Raunolle voimia asiamiehen tehtävässä, hallitukselle kaukonäköisiä päätöksiä ja jäsenistölle
aktiivista osallistumista SVYn toimintaan. Nämä yhdessä
takaavat yhdistyksen menestyksen ja elinkelpoisuuden
kilpaillussa yhdistyskentässä.
Olavi Piha
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Asko Salminen, vpj

Rauno Sippel, asiamies

SVYn asiamies ja konttori
Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
Puh
Fax
Gsm
e-mail
Pankki

03 - 7669 736
03 - 7669 736
040 - 760 1520
rauno.sippel@svy.info
Nordea 101230 - 73211
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Paavo Tennilän rahasto
jakaa stipendejä
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry julistaa Paavo Tennilä stipendirahaston stipendit
haettavaksi.
Kirjalliset hakemukset toimitetaan 19.01.2007 mennessä SVY:lle osoitteeseen Kiiskintie
11, 17200 Vääksy.
Hakemukset osoitetaan Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitukselle. Hakemus voi
olla vapaamuotoinen, mutta siitä tulee ilmetä selkeästi olennaisimmat tiedot hakijasta ja
selvitys siitä, miksi tai mihin tarkoitukseen stipendiä anotaan.
Otteita säännöistä:
3 §. Rahaston tarkoituksena on stipendien, matka-avustusten ja tunnustuspalkintojen
avulla tukea Suomen valimoteollisuuden teknistä, taloudellista, ympäristöllistä ja henkilöstöpoliittista kehitystä sekä edistää SVY:n säännöissä mainittuja tarkoitusperiä.
5 §. Rahastosta jaetaan varoja SVY:n hallituksen päätöksien perusteella siten, että sekä
pääoman tuottoa että pääomaa käytetään, kuitenkin enintään 1/10 rahaston alkuperäisestä
peruspääomasta vuodessa
6 §. Rahastosta jaetaan varoja seuraaviin tarkoituksiin:
tunnustuspalkintoja ensisijaisesti valimoalan opiskelijoille sekä valimoteollisuutta ja/tai
SVY:n toimintaa edistäneille nuorille, alle 30 -vuotiaille valimoalan henkilöille,
stipendejä opintomatkoihin, tutkimuksiin ja julkaisutoimintaan,
stipendejä ammatilliseen pätevöitymiseen,
muihin kohteisiin, joiden SVY:n hallitus katsoo täyttävän kohdan 3. vaatimukset,
ei hallinnointiin.
8 §. Stipendien ja tunnustuspalkintojen jakotilaisuuksia voivat olla mm. SVY:n, lahjoittajien tai oppilaitosten järjestämät tilaisuudet.
10 §. Stipendit on nostettava ja käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä. Mahdolliset lykkäyspyynnöt on esitettävä SVY:n hallitukselle.
11 §. Muiden kuin tunnustuspalkintojen saajilta edellytetään raportointia SVY:n jäsenlehdessä tai muulla tavoin.
Mikäli stipendinhakijalla on kysyttävää, asiamies vastaa kysymyksiin ja lähettää pyydettäessä stipendirahaston säännöt kokonaisuudessaan.
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opintopäivät 2007

Muotit ja muottimateriaalit –
Hyvä muotti, vähemmän murheita
SVY:n talviopintopäivät 8.–9.2.2007
Hotelli Cumulus Pinja, Tampere
Vuoden 2007 koulutuspäivät pureutuvat valimoiden perusasiaan, eli muottimateriaaleihin ja muottien valmistamiseen sekä muottien valmistukseen
liittyvien prosessien kontrolloimiseen.
Tarkoituksena on tarjota vankka paketti perusasiaa yhdistettynä käytännön
kokemuksiin eri valimoista.
Opintopäivät alkavat torstaiaamuna
8.2.2006 vierailulla Peiron Oy:n valimossa Kangasalla tai vaihtoehtoisesti
käynnillä Mallikolmio Oy:n ja Ris-Pert
Oy:n malliveistämöissä. Esitelmät alkavat iltapäivällä Juhani Orkaksen
valimohiekkoja koskevalla esityksellä
ja jatkuvat tuorehiekka kaavauksen
vaatimuksilla sekä sen käytännön kokemuksilla. Iltapäivällä syvennytään
hartsikaavaukseen ja cold box keernojen valmistukseen. Perjantaina terävöitetään vielä tietämystä peitosteista,
mallimateriaaleista, sekä valimohiekkoihin liittyvistä ympäristökysymyksistä.
Luennoitsijoina toimivat tänäkin
vuonna kotimaiset ja ulkomaiset asiantuntijat. Ulkomaisten esiintyjien
luentomateriaali suomennetaan etukäteen jaettavaan materiaaliin ja esitykset
tulkataan esityksen aikana.
Torstai-iltana nautitaan perinteikäs
illallinen Hotelli Pinjassa. Loppuilta
on varattu vapaalle seurustelulle, sekä
Tampereeseen tutustumiseen.
Tervetuloa helmikuussa opintopäiville hotelli Pinjaan!

Torstai 8.2.2007
Aika
Yritysvierailut
9.30–

Vierailu 1
Peiron Oy, Kangasalan Valimo
Vierailu 2
Malllikolmio Oy
Ris-Pert Oy

11.30–

Ilmoittautuminen

12.00
13.00–13.30
13.30–14.15

Lounas
Muottimateriaaleiksi soveltuvat hiekat, Juhani Orkas, TKK
Tuorehiekkakaavauksen raaka-aineet ja ohjaus rauta- ja metallivalussa
Calle Nybergh, Oy Lux Ab
Käytännön kokemukset tuorehiekkakaavauksesta,
Sten-Erik Snellman, Componenta Oyj
Iltapäiväkahvi
Control of furan and alcaline phenolic sand systems –
Furaani- ja alkalisen fenolihartsi hiekkajärjestelmän kontrollointi
Christoph Genzler, Foseco Europe
Gunnar Nordqvist, Foseco AB
Käytännön kokemukset alkalisen fenolihartsin käytöstä,
Matti Haarala, Sulzer Pumps Finland Oy
Käytännön kokemukset furaanihartsin käytöstä
Markku Hietala, Metso Foundries Jyväskylä Oy
Chemie des Verfahrens und umweltrelevante
Verbesserungen der letzten Jahre – Cold-box menetelmän kemia ja
ympäristön kannalta merkityksellisimmät parannukset viime vuosina,
Amine Serghini, Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH,
Lauri Kivijärvi, G & L Beijer Oy
Päivän päätössanat Juhani Orkas, TKK
Illallinen

14.15–14.30
14.30– 4.50
14.50– 5.35

15.35– 5.50
15.50–16.05
16.15–17.00

17.00
19.30

Perjantai 9.2.2007
9.00–10.00

10.00–10.30
10.30–11.30
11.30
12.00

VALIMOVIESTI 4 • 2006

Composition and Basic Tasks of Refractory Coatings –
Tulenkestävän peitosteen perustehtävä ja koostumus
Thomas Linke, Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH,
Lauri Kivijärvi, G & L Beijer Oy
Mallimateriaalit eri sideaineille, Kari Pohjalainen
Valimohiekkoihin liittyvät ympäristökysymykset, Juhani Orkas, TKK
Päätössanat, Juhani Orkas, TKK
Lounas
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Muotit ja muottimateriaalit –
Hyvä muotti, vähemmän murheita
Koulutuspäivät Cumulus Pinjassa, Tampere 8.–9.02.2007
ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Nimi: ____________________________________Jäsen n:o (osoitetarrasta):_________________________

Yritys:__________________________________________________________________________________
Torstai 8.2. klo 9.30 Valimoryhmä
Peiron Oy, Kangasalan Valimo
Kannistontie 9

(__)

Vaihtoehto 1

(__)

Vaihtoehto 2

tai vaihtoehtoinen tutustumiskohde
Torstai 8.2. klo 9.30 Malliveistämöryhmä
Mallikolmio Oy
Hepolamminkatu 32 B 2
Malliveistämö Ris-Pert Oy
Ahertajankatu 15

Opintopäiväpaketti, jäsen
Opintopäiväpaketti, jäsen
ei hotelliyöpymistä
Opintopäiväpaketti, ei jäsen
Opintopäiväpaketti, ei jäsen
ei hotelliyöpymistä
1 -hengen huone
2 -hengen huone
Illallinen, alko
Illallinen, vesi
Opintopäiväpaketti sisältää luennot,
luentomonisteet, iltapäiväkahvin,
2 kertaa lounaan sekä saunan

270 eur
270 eur

(__)
(__)

___________eur
___________eur

310 eur
310 eur

(__)
(__)

___________eur
___________eur

(__)
(__)
(__)
(__)

Maksetaan Pinjalle
Maksetaan Pinjalle
___________eur
___________eur

95
65
55
35

eur/hlö
eur/hlö
eur
eur

Yhteensä

___________eur

ERIKOISTOIVOMUKSET:
Huonetoveri:____________________________________________________________
Ruokarajoitukset jne______________________________________________________
Päiväys ____. _____. 200___ Allekirjoitus ____________________________________

Ilmoittautumislomakkeen on oltava viimeistään torstaina 18.01.2007 perillä. Asiamies toivoo, että lähetät lomakkeen sähköpostin liitteenä osoitteeseen rauno.sippel@svy.info. Lomakkeen saa helposti imuroitua kotisivuiltamme. Mikäli sähköpostilla ilmoittautuminen ei
käy, voit faksata lomakkeen SVY:n faksinumeroon 03 – 7669 736. Kirjeitsekin voit ilmoittautua osoitteeseen SVY, Kiiskintie 11, 17200
VÄÄKSY.
Kaikki maksut on suoritettava viimeistään torstaina 18.01.2007 tilille Nordea 101230 - 73211. Käytä maksuviitteenä viisinumeroista
jäsennumeroasi ja 903000 (esim. 13579 903000). Jos yritys maksaa useamman jäsenen osallistumisen yhdellä suorituksella, käytä
viitteenä 903000 ja lähetä erillinen osallistujalista.
Varauksesi on voimassa, kun maksusi on suoritettu ja ilmoittautumislomake on palautettu ohjeita noudattaen. Lisätietoa antavat asiamies
Rauno Sippel, 040 760 1520 tai koulutustoimikunnan puheenjohtaja Kim Laine, 040 502 4889.
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ulkomaan toimikunta

GIFA-messut 12.–16.6.2007
Düsseldorfissa

GIFA

GIFA-messut järjestetään nyt 11. kerran ja toisen kerran neljän vuoden väliajan jälkeen. Yhtä
aikaa GIFA-messujen kanssa järjestetään tällä kertaa, kuten neljä vuotta sitten, yhdeksännet
METEC-metallurgian messut seitsemännet THERMPROCESS-messut ja toiset NEWCAST-valutuotemessut. GIFA-messut ovat edelleen selvästi em. messuista suurimmat. GIFA-messuista
saa lisäinformaatiota sivuilta www.GIFA.de.
SVY tarjoaa yhteistyössä HRG Nordic matkatoimiston
kanssa kolme messumatkaa. SVY:lle on varattu paikkoja
140 messukävijälle. Messut ovat nyt ensimmäistä kertaa
vain viisipäiväiset ja viimeinen messupäivä on lauantai.
Olemme joutuneet muuttamaan aikaisempaa konseptiamme,
missä hotellihuoneet oli varattu koko messujen ajaksi ja
porukka vaihdettu kesken messuja. Nyt pääosa osallistujista matkustaa Düsseldorﬁin 11.6. tai 12.6. joten keskiviikkona 13.6. ja torstaina 14.6. huomattava määrä SVY:n
matkoihin osallistujista on messuilla.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai 26.1.2007.
Finnair ja hotellit ovat kiristäneet ehtojaan, rahaa joudutaan
liikuttamaan entistä aikaisemmin. Tästä syystä toivomme,
että jälki-ilmoittautumista ei tapahtuisi. Ilmoittautuminen
tapahtuu suoraan HRG Nordic matkatoimiston ryhmämatkatosastolle. HRG Nordic matkatoimiston ryhmämatkatosaston virkailijat vastaavat myös mahdollisiin kysymyksiin,
jotka liittyvät majoituksiin ja lentoihin. Ensisijaisesti on
Marika Lahtinen HRG Nordicin yhteyshenkilönä. Viimeiseen
ilmoittautumispäivämäärään mennessä on toivottavaa,
muttei välttämätöntä, että ilmoitetaan myös matkaan osallistujien nimet. Voi myös varata pelkät paikat ja ilmoittaa
osallistujien nimet viimeistään kuukautta ennen lentoa.

Best Western Hotel Savoy (Oststrasse 128, 40210 Düsseldorf) on neljän tähden hotelli, joka sijaitsee rautatieaseman
ja Altstadtin välillä, noin 400 m rautatieasemalta. SVY on
useasti aikaisemmin käyttänyt tätä hotellia.
Madison Hotel & Sportclub (Graf-Adolf-Strasse 94, 40210
Düsseldorf) on neljän tähden hotelli, joka sijaitsee rautatieasemanlänsipuolella, noin 500 m rautatieasemalta.
Kuljetukset messukeskukselle
Messukeskukselle pääsee hyvin esimerkiksi U-78 raitiovaunulla Düsseldorﬁn rautatieaseman edestä.

Matka 1. A ja B/ 11.6 – 14.6 2007
(maanantaina–torstai), 60 paikkaa

Matka 1. A (30 paikkaa)
Meno maanantaina 11.6.07 klo 16.30–17.55, AY 707 Helsinki – Düsseldorf
Paluu torstaina 14.6.07 klo 18.45–22.00, AY 708 Düsseldorf
– Helsinki

Matka 1. B (30 paikkaa)
Hotellit

Meno maanantaina 11.6.07 klo 19.55–21.15, AY 709 Helsinki–Düsseldorf
Paluu torstaina 14.6.07 klo 18.45–22.00, AY 708 Düsseldorf–Helsinki

Börsen Hotel (Kreutzstrasse 19 a, 40213 Düsseldorf) on
hyvä turistiluokan hotelli, joka sijaitsee rautatieaseman ja
Altstadtin välissä.

Hotellit ja hinnat

Ibis Hotel Hauptbahnhof (Konrad Adenauer Platz 14,
40210 Düsseldorf) on turistiluokan hotelli, joka sijaitsee
rautatieaseman rakennuksessa.
Ibis Hotel Zentrum (Ludwig-Erhard-Allee 2, 40227 Düsseldorf) on turistiluokan hotelli, joka sijaitsee noin 200 m
Düsseldorﬁn rautatieaseman koillispuolella.
Eden Düsseldorf Centre (Aderstrasse 29 - 31, 40215 Düsseldorf) on ensimmäisen luokan hotelli, joka sijaitsee noin
800 m rautatieaseman länsipuolella.
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Börsen Hotel, 15 x 2-h. huone EUR 1.210/hlö
Ibis Hotel Hauptbahnhof, 15 x 1-h. huone EUR 1.370/hlö
Eden Düsseldorf Centre, 5 x 1-h. huone EUR 1.690/hlö
Eden Düsseldorf Centre, 5 x 2-h. huone EUR 1.310/hilö
Best Western Hotel Savoy, 15 x 1-h. huone EUR 1.590/
hlö
Best Western Hotel Savoy, 5 x 2-h. huone EUR 1.360/hlö
Lentokenttäkuljetukset, matka 1, A ja B
Maanantaina 11.6. Düsseldorﬁn lentokentällä bussit ovat
vastassa ja vievät SVY:läiset suoraan hotelleihin. 12.–13.6.
ei järjestetä bussikuljetuksia messukävijöille. Lähtöpäivänä
torstaina 14.6. iltapäivällä bussit noutavat ensin matkatavarat hotelleista ja tämän jälkeen matkustajat klo 16.30 messukeskuksesta ja vie nämä lentokentälle.
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Matka 2. / 12.6–15.6 2007
(tiistai–perjantai), 40 paikkaa
Meno tiistaina 12.6.07 klo 07.45–09.10, AY 703 Helsinki–Düsseldorf
Paluu perjantai 15.6.07 klo 18.45–22.00, AY 708 Düsseldorf–Helsinki

– bussikuljetus lähtöpäivänä hotelleista lentoasemalle,
matka 3.
– 3 vrk majoitus hotellivaihtoehtojen mukaisesti, 1- ja 2hengen huoneissa, joissa suihku ja WC
– buffet-aamiainen hotellissa
– matkustaja-, turva- ja marginaaliverot

Hotellit ja hinnat

Maksut

Ibis Hotel Zentrum, 15 x 1-h. huone EUR 1.370/hlö
Madison Hotel & Sportclub, 5 x 1-h. huone EUR 1.550/
hlö
Madison Hotel & Sportclub, 5 x 2-h. huone EUR 1.280/
hlö
Eden Düsseldorf Centre, 5 x 1-h. huone EUR 1.690/hlö
Eden Düsseldorf Centre, 5 x 2-h. huone EUR 1.310/hlö

Ennakkomaksu: HRG Nordic laskuttaa ennakkomaksun
EUR 400/henkilö 3.2.2007 mennessä.
Loppumaksu: HRG Nordic laskuttaa loppumaksun 31.3.2007
mennessä.

Lentokenttäkuljetukset, matka 2.
Tiistaina 12.6. aamulla Düsseldorﬁin lentokentälle saapuvat
viedään bussilla suoraan messukeskukseen ja matkatavarat
hotelleihin. 13. – 14.6. ei järjestetä bussikuljetuksia messukävijöille. Lähtöpäivänä perjantaina 15.6. iltapäivällä bussi
noutaa ensin matkatavarat hotelleista ja tämän jälkeen matkustajat klo 16.30 messukeskuksesta ja ajaa sen jälkeen
lentokentälle.

Tarjouksen muut ehdot
Tarjous perustuu tällä hetkellä voimassa oleviin hinnastoihin.
Niiden muuttuessa ennen lähtöpäivää pidätämme oikeuden
vastaaviin hinnanmuutoksiin. Mikäli viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen SVY:n matkat ei ole myyty
loppuun tai mikäli yhdelle lennolle on tullut enemmän varauksia, kun on paikkoja, pitää SVY:llä itsellään oikeuden
siirtää osallistujat ensisijaisesti vastaavanhintaiseen toiseen
matkaan. Tarvittaessa voidaan myös käyttää muita lentovaihtoehtoja, joihin kuuluu välilasku. Mikäli lentoihin tai
hotelliin tulee muutos, ilmoitetaan tästä jokaiselle varauksen
tehneelle erikseen heti viimeisen ilmoittautumispäivämäärän
jälkeen.

Matka 3. / 13.6.–16.6 2007
(keskiviikko–lauantai), 40 paikkaa

Ilmoittautuminen
Meno keskiviikko 13.6.07 klo 16.30–17.55, AY 707 Helsinki–Düsseldorf
Paluu lauantai 16.6.07 klo 11.50–15.10, AY 704 Düsseldorf–Helsinki

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

Hotellit ja hinnat

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

Ibis Hotel Zentrum, 15 x 1-h. huone EUR 1.370/hlö
Börsen Hotel Düsseldorf, 5 x 1-h. huone EUR 1.410/hlö
Börsen Hotel Düsseldorf, 10 x 2-h. huone EUR 1.210/hlö
Lentokenttäkuljetukset, matka 3.
Keskiviikkona 13.6. Düsseldorﬁin lentokentälle saapuvat
viedään bussilla hotelleihin. 14.6. ja 15.6. ei järjestetä bussikuljetuksia messukävijöille. Lähtöpäivänä lauantaina 16.6.
bussi noutaa matkustajat hotelleista klo 10.00 ja ajaa lentokentälle.

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

Hintoihin sisältyy

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.1.2007.

– lennot Finnairin reittikoneella turistiluokassa
– bussikuljetus tulopäivänä Düsseldorﬁn lentoasemalta
hotelliin, matka 1. A ja B sekä 3.
– bussikuljetus tulopäivänä Düsseldorﬁn lentoasemalta
messukeskukseen ja matkatavaroiden vienti hotelleihin,
matka 2.
– matkatavaroiden nouto hotelleista lähtöpäivänä messu
keskukselle ja sieltä edelleen lentoasemalle, matkat 1, A
ja B sekä 2.
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Runsasta osanottoa toivoen.
SVY/Ulkomaantoimikunta
C-J Nybergh
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vuosikokous 2006

SVYn 59. vuosikokous
Iisalmessa 6.10.2006

Tekstit
Rauno Sippel
Kuvat
Ole Krogell

Hallituksen puheenjohtaja Mika Valtonen avaa vuosikokouksen ja tervehtii runsasta osallistujajoukkoa.

Ruotsin valimoteknisen yhdistyksen, SGF:n tervehdyksen
toi heidän edustajansa Ingvar Hallgren. Ingvar kertoi Ruotsin valimoiden ennätyskorkeista tuotantoluvuista.

Norges Støperitekniske Förening tervehti myös vuosikokoustamme. Heidän edustajansa oli Lunde Jostein, joka
työskentelee Jotul AS:lla.

Yhdistyksen 59. vuosikokouksen puheenjohtaja Lauri
Huuskonen Componentalta vei kokouksen sujuvasti läpi.
Kokouksen sihteerinä toimi asiamies Olavi Piha.

12
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Runsas vuosikokousjoukko osallistui
asioiden käsittelyyn.

Puheenjohtaja Mika Valtonen luovuttaa
asiamies Olavi Pihalle vedettävän salkun
kiitokseksi toiminnasta yhdistyksen
hyväksi.
VALIMOVIESTI 4 • 2006
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vuosikokous 2006

Uusi asiamies, Rauno Sippel, tervehti kokousväkeä ja kiitti
valinnastaan.

Vuosikokouksen pääpuhuja, puolustusministeri Seppo Kääriäinen piti mielenkiintoisen ja paljon keskustelua ja kysymyksiä herättäneen esityksen. Savon Sanomat ja Iisalmen
Sanomat tekivät aiheesta isot artikkelit. SVY:n vuosikokous tuli näissä myös hyvin esille. Puheen jälkeen puheenjohtaja Mika Valtonen luovutti ministeri Kääriäiselle lyttyhatun
kiitokseksi ja muistoksi.

Kokouksen toinen puhuja oli asiamies Olavi Piha. Hän
palkitsi uusia kokoukseen osallistuneita jäseniä.
Ennen iltajuhlaa rentouduttiin saunassa ja vaihdettiin ajankohtaisia kuulumisia.

Mallijaos piti vuosikokouksensa yhdistyksen kokouksen
jälkeen.
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Illallisella oli vieraanamme Iisalmen kaupunginjohtaja Martti
Harju puolisoineen. Tässä ovat myös puheenjohtaja, asiamies
sekä Lauri Huuskonen puolisoineen.
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Maukas illallinen nautittiin seisovasta pöydästä.

Heinäahon näytelmäpiiri viihdytti lupsakalla ohjelmistollaan
ja illallisohjelmat juonsi Pekka Koski oivallisesti.

Illallista nauttimassa oli suuri joukko.

Ruokailun jälkeen tanssittiin elävän musiikin tahdeissa.

Tapaamisiin
Tampereella
SVYn
60-vuotisjuhlassa
2007!
Arpajaisten onnenmaljaa pitää Ulla Kumpulainen, onnettarena oli rouva Huuskonen ja Pekka Koski kutsui voittajat
noutamaan voittonsa.
VALIMOVIESTI 4 • 2006
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vuosikokous 2006

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

Iisalmen Sanomat
7.10.2006

Seppo
Kääriäinen:

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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Syrjäytyvät nuoret ovat
sosiaalinen aikapommi
Markku Ropo
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Hyvää joulua Valimoviestin
lukijoille toivottavat
Beijer G&L Oy
Bet-Ker Oy
Calderys Finland Oy
Diaco Oy
Erikoisvalu H. Laakso Oy
Foseco AB
Harjavallan Valu Oy
JP Ferroset Oy
Keycast Oy
Kuusakoski Oy
Lapuan Valu
Line-Ma Oy Ab
Lux Oy AB
Mallikolmio Oy
Malliveistämö Hakkarainen Oy
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Malliveistämö Karttunen Ky
Meca-Trade Oy
Nordea Vääksy
Nor-Maali Oy
Peiron Oy
Sacotec Components Oy
Sepikon Oy
SP-Minerals Oy
Suomen Valimomuseo, Karkkila
Suutarilan Valimo Oy
Teknillinen Korkeakoulu, Valimotekniikka
teknologiateollisuus ry, valimoiden toimialaryhmä
Teknos Oy
Tikkurila Coatings Oy
Tyrolit Oy
Valimoinstituutti

sekä
SVY:n hallitus, asiamies,
toimikunnat ja
Valimoviestin toimitus
VALIMOVIESTI 4 • 2006
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Teksti
Carl-Johan Nybergh

Eurooppalaiset
valurautaiset
tornit
ja
Keski-Porin
kirkontorni

20

Kuvat
Mikko Ketonen
Carl-Johan Nybergh

Porissa asuvat ja Porissa käyvät
eivät voi olla huomaamatta Porin
keskustassa sijaitsevaa, kauniin
kirkkopuiston keskellä olevaa
punatiilikirkkoa ja sen
läpinäkyvää valuraudasta
valmistettua tornin huippua.
Vastaavia kirkontorneja ei löydy
muualta Suomesta ja Euroopassa
löytyy vain muutama. Koska
Porissa joskus mainitaan, että
valurautainen huippu on valettu
yhtenä kappaleena, päätin
selvittää asiaa
perusteellisemmin.
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SVY kohti 60-vuotisjuhlaa
Porin kaupungin viimeisimmässä suurpalossa 22.5.1852 tuhoutui 76
% Porin puu- ja kivitaloista, kirkko
mukaan lukien. Lääninarkkitehtinä
Turun- ja Porin lääneissä toimi silloin
ruotsalainen arkkitehti ja insinööri
Georg Chiewitz, joka palon jälkeen
laati Porille uuden asemakaavan. Kirkolle ja kirkkopuistolle piti löytää
uusi paikka ja se löytyi, aivan Kokemäen joen jokirantaan. Uutta kirkkoa
suunnitteli ruotsalainen Suomessa
toiminut arkkitehti Carl Johan von
Heideken. Uusgoottilaisen kirkon
piirustukset hyväksyttiin senaatissa
1858. Kirkko rakennettiin punatiilistä.
Kirkko poikkeaa muista kirkoista,
koska siinä on valurautainen tiilitornin
huippuosa. Vaikutteita valurautaiseen
tornin huippuosaan oli varmasti saatu
Tukholman kuninkaallisesta Riddarholmenin kirkosta, mutta myös muista
eurooppalaisista valurautaisista torneista ja muistomerkeistä. Chiewitz oli
opiskellut mm. Englannissa.
Valurautaisten tornien valmistamisen teki mahdolliseksi valuraudan
valmistuksen läpimurto 1700-luvulta
alkaen. Masuuniraudasta oli Euroopassa 1500-, 1600-, 1700- ja pitkälle
1800-luvulle valmistettu lähinnä pienempiä valukappaleita, kuten kattiloita, tulisijavalua mutta myös tykinputkia
ja -kuulia. Masuuniraudasta pystyttiin
valamaan suurempia valukappaleita,
mutta raudan koostumus oli yleensä
vähemmän sopiva valettavaksi mm.
sen matalan piipitoisuuden takia. Masuuniraudan usein korkeat rikki- ja
fosforipitoisuudet aiheuttivat puolestaan mm. kylmähaurautta. Lisäksi oli
yleensä vähän tilaa kaavaukseen masuunien yhteydessä, mistä syystä valutoiminta oli pienimuotoista. Ensimmäinen suomalainen ruukki, jonka
masuunin yhteyteen rakennettiin erillinen tila kaavausta varten, oli Teijon
Ruukki. Teijon ruukissa ”pantiin valutöissä vuonna 1795 toimeen sellainen
muutos, että englantilaiseen tapaan
ruvettiin valamisessa käyttämään muotin valmistamisessa saven asemesta
hietaa, ensimmäinen kerta maassamme.
Masuunihuoneen seinän taakse laitettiin valimo, jossa kuusi valajaa hiekkalaatikoineen mahtui työskentelemään”.
Englannissa keksittiin 1700–luvun
alussa kivihiiltä käyttävä lieskauuni ja
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1700–luvun loppupuolella kivihiilikoksia käyttävä kupoliuuni ja nämä
mahdollistivat valimotoiminnan, joka
oli riippumatonta masuunituotannosta.
Uusia valimoita ja konepajoja syntyi
Englannissa ja muualla Euroopassa
nopeasti. Samalla syntyi tarve näyttää,
mihin kaikkiin konstruktioihin valurautaa voidaan käyttää. Kuuluisa Iron
Bridge -silta Englannissa oli ensimmäinen suurkonstruktio, jonka runko
oli valurautaa. Se valmistui vuonna
1777/78. Tämän jälkeen alettiin valmistaa valuraudasta mm. laipallisia
vesijohto- ja viemäriputkia, kiskoja,
teollisuushallien pylväitä, kattopalkkeja ja -tuoleja sekä erilaisia torneja ja
tornin osia. Tyypillisiä valurautaisia
torninosia olivat mm. kirkontorneissa
ja kellotapuleissa olevat pylväät, kirkonkellojen ripustuksen tukirakenteet
ja joskus jopa kirkonkellotkin.
Esimerkkejä
valuraudasta valmistetuista
eurooppalaisista torneista
Ensimmäiset valuraudasta valmistuneet kokonaiset tornit näyttävät olevan
englantilaiset majakkatornit. Jo vuonna 1803 valmistui Englannissa Swanseassa William Jerneganin suunnittelema kokonainen majakka. Sekä Englannissa että varsinkin Yhdysvalloissa
valmistui 1800–luvulla lukuisia valurautaisia majakkatorneja, jotka sijaitsivat joko maalla tai olivat veden
ympäröimiä. Tornit koottiin yleensä
kartiomaisista valetuista segmenteistä
ja korkeimmat majakkatornit olivat 30
m korkeita. Perusteluina valuraudan
käytölle torneissa mainittiin valuraudan
edullinen hinta, nopea tornin pystyttäminen ja tarvittaessa niiden helppo
siirto.
Ensimmäinen valurautainen kirkontornin huippu näyttää olevan vuonna
1819 valmistunut Waterloo Tower
Kentissä. Waterloo Towerin goottilaisessa kirkossa on neljä pienempää kivitornia. Niiden jatkeeksi on rakennettu torneja yhdistävä valurautainen
huippu. Valurautaisen huipun korkeus
on 16 m, se on koottu lukuisista osista
ja sen alaosaan on kiinnitetty kirkon
kellot. Torni on maalattu valkoiseksi.
Saksassa valmistui vuonna 1821
Kreuzberg-monumentti Berliinissä
sisällissodan muistoksi. Monumentti

koostuu valuraudasta valmistetuista
osista. Se oli tornin muotoinen ja sijoitettiin 8 m korkealle jalustalle. Valurautaosat valettiin Berliinin kuninkaallisessa valimossa. Tornin valurautaisten
osien paino on 126 t ja torniosan korkeus on 19,5 m. Goottilaistyyppinen
monumentti on hyvin koristeellinen.
Monumentti vaurioitui toisen maailmansodan aikana. Monumentin korjaus käynnistettiin vuonna 1976 jolloin
todettiin, että sen valuraudasta valmistettu runko oli kärsinyt myös kosteusvaurioita. Sadeveden viemäröintiä ei
huomioitu vuonna 1821. Nyt monumentti on taas entisessä loistossaan.
Tukholman vanhassa kaupungissa
sijaitsee kuninkaallinen Riddarholmenin kirkko. Kirkko on peräisin 1200–luvulta ja sitä on laajennettu monta kertaa.
Kirkon tiilitorni valmistui jo vuonna
1576. Tiilitornin puinen huippuosa
tuhoutui täysin tulipalossa vuonna
1835. Silloin päätettiin, että puisen
huippuosan tilalle rakennetaan näyttävä valurautainen huippuosa. Uuden
huipun osien valu käynnistyi kolme
vuotta myöhemmin. Päädyttiin ratkaisuun, jossa valurautaisen huipun alaosa
koostuu 16 m korkeasta valurautaisesta jalustasta, joka sijoitettiin tornin
neliönmuotoisen tiiliosaan. Kolmikerroksisen jalustan painoksi tuli 100 t.
Tiilitornin katto on samalla tornin vesikatto. Tornin näkyvä huippuosa painaa 140 tonnia ja on 47,75 m korkea.
Se koostuu 16 tasosta, suurin tasoväli
on 2,7 m ja pienin on 0,45 m. Tiilitornin ja sen valurautaisen huippuosan
kokonaiskorkeus on 93 m. Huippuosan
ja jalustan yhteispainoksi tuli siten 240
t ja valukappaleiden lukumäärä on noin
2000 kappaletta. Valurautaosat nostettiin vintturin avulla ylös torniin ja sen
huippuosaan käyttäen apunaan niiden
keskellä olevaa tyhjää tilaa. Vintturin
käyttövoima oli todennäköisesti hevosvoima. Nosto- ja kokoamistöitä varten
oli tornin tiilikatto-osan päälle rakennettu monimutkaiset rakennustelineet.
Työnjohtajaksi valittiin kaivostoiminnassa pätevöitynyt mies. Valukappaleet
valmistettiin, yhä edelleen toimivassa,
Åkers Styckebrukin valimossa Ruotsissa, jonka tuotantopäällikkö oli myös
vastuussa koko torniprojektista.
Alkuperäisissä suunnitelmissa oli
mainittu, että valukappaleiden liitoskohdat tilkitettäisiin lyijyllä, jotta
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Löbauer Bergin näköalatorni.
Riddarholmenin kirkko, Tukholma.

kosteus ei pääsisi saumoihin. Tämä osoittautui hankalaksi
ja kalliiksi. Tästä syystä päätettiin käyttää rautasementtiä
tiivisteaineena. Rautasementin koostumus oli yksi osa rikkiä,
kaksi osaa salmiakkia ja kahdeksan osaa porauslastuja.
Vuonna 1965 huomattiin, että osa valukappaleiden liitoskohdista kärsi huomattavista korroosiovaurioista ja tämä
puolestaan selitti huippuosan lisääntyvän horjumisen kovassa tuulessa. Korroosiovauriot johtuivat käytetystä rautasementistä. Rautasementti toimi kosteissa olosuhteissa galvaanisena elementtinä ja aiheutti liitoskohdissa valuraudan
syöpymisen. Päätettiin kunnostaa huippuosa. Valuosat nostettiin helikopterilla alas ja ne tarkastettiin. Todettiin, että
noin puolet huippuosan valukappaleista on valettava uudelleen ja tämä tehtiin Åminne Bruk -nimisessä valimossa
Etelä-Ruotsissa. Valimolla oli kupoliuuni ja ns. permantokaavaus eli lattiakaavausta tuorehiekalla. Åminne Brukin
valimo on nyttemmin suljettu, mutta se toimii valimomuseona. Kunnostettu valurautainen tornin huippuosa valmistui vuonna 1970 ja se on nyt yhtä näyttävä kuin valmistuessaan vuonna 1838.
Saksassa valmistui vuonna 1854 valurautaosista valmistettu Löbauer Bergin näköalatorni. Tornin korkeus on 28 m,
se on edelleen erittäin koristeellinen ja ainoa laatuaan Euroopassa.
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Porin Konepaja
Porilainen Karl Johan Lönegren osti vuonna 1858 Leineperin ruukin masuuneineen, kanki- ja manufaktuuripajoineen.
Ruukin takkiraudalle tarvittiin ”edullinen menikkipaikka”
ja tähän tarkoitukseen soveltuisi konepaja valimoineen
hyvin. Yhdessä lankonsa Carl Anton Björnbergin kanssa
Lönegren jätti senaatille anomuksen rakentaa Porin vastapäätä olevalle Isonsannan saarelle konepaja. Suomen länsirannikolla ei silloin ollut yhtään konepajaa, joten anomukseen
suostuttiin vuonna 1858. Hyvissä ajoin ennen privilegion
saantia oli Saksasta ja Ruotsista ryhdytty hankkimaan tarpeellisia koneita, joihin kuuluivat mm. höyrykone ja valimolle hitsiuuni. Koneet saapuivat Poriin syksyllä vuonna
1858 ja tuotanto käynnistyi vuonna 1859. Erikseen mainittiin, että takkirauta saatiin tuoda tullivapaasti Englannista.
Konepaja sai heti alussa suorittaakseen melkoisen suuria
tilauksia, kuten höyrylaivaan koneen. Tosiasia, että Poriin
oli rakennettu valimo, varmasti myötävaikutti siihen, että
uuden rakennettavan kirkon tornin huippuosa voitiin suunnitella valuraudasta. Porin Konepaja tuhoutui 20.1.1870
tulipalossa. Valimorakennuksesta paloi vain katto. Tulipalon
seurauksena konepajan omistaja Björnberg teki syksyllä
vuonna 1870 vararikkoilmoituksen. Konepaja ja valimo
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rakennettiin kuitenkin uuden omistajan toimesta pian uudelleen ja konepaja myytiin vuonna 1878 puutavaraliike
W.Rosenlew & Co:lle. Valitettavasti tietoa valimon toiminnasta 1860-luvulla ei ole säilynyt.
Porin konepajan valimoon vuonna 1858 hankittu hitsiuuni oli ns. lieskauuni. Ruotsissa käytettiin lieskauunista
nimiä reverberugn ja ﬂamugn. Lieskauunit otettiin käyttöön
1700–luvun alussa masuunien yhteydessä rautaharkkojen
uudelleensulattamista varten. Lieskauunit koostuivat puhaltimesta, tulipesästä, sulatusaltaasta ja tulihormista. Puhallin
puhalsi esilämmitettyä ilmaa, uunin tulipesään arinarautojen
alle. Arinarautojen päälle lisättiin panostusaukon kautta
kivihiiltä ja koksia sulatuksen aikana. Liekkikynnyksen
jälkeen liekit jatkoivat uunin allasosaan. Sulatusallas oli
rautarakenteilla tuettu ja tulenkestävillä tiilillä vuorattu.
Sulatusallas oli varustettu omalla panostusaukolla ja laskureiällä. Sulatusaltaan vierellä oli pystyhormi. Pystyhormi
oli tärkeä hyvän vedon aikaansaamiseksi. Poltettavalla
puuhiilellä, kivihiiliperäisellä koksilla tai kivihiilellä piti
olla palaessaan pitkä liekki. Koksi ei ollut kosketuksissa
raudan kanssa, kuten myöhemmin 1700–luvulla keksityssä
kupoliuunissa. Lieskauuneissa lämpö siirtyi panokseen tai
sulaan yksinomaan liekistä ja savukaasuista. Raudan sulatus
lieskauuneissa vaati paljon koksia ja kivihiiltä, 300 - 500
kg/rautatonnia kohti. Metallurgisesti lieskauunien käyttö
johti valuraudan hiilen ja seosaineiden, kuten piin ja mangaanin palamiseen sulatuksen aikana. Ns. matalahiiliset
tempervaluraudat sulatettiin pitkään Saksassa lieskauuneissa, koska kupoliuuneissa raudan hiilipitoisuus nousi liian
korkealle. Tätä uunityyppiä käytettiin myös konepajoissa
mm. takeiden esikuumennukseen, johon uunityyppi sopi
paremmin kuin raudan sulatukseen.
Matalahiilisellä, alhaisella pii- ja mangaanipitoisuudella
olevalla valuraudalla on periaatteessa hyvät mekaaniset
ominaisuudet. Kuitenkin myös valuraudan rikki- ja fosforipitoisuudella on suurta merkitystä. Pahimmassa tapauksessa valurauta on pintakova ja hauras.

Valimotoiminta Suomessa 1800–luvulla
Ensimmäinen suomalainen masuunitoiminnasta erillään
oleva valimo oli Finlaysonin konepajan valimo Tampereella, joka valmistui vuonna 1823 kehruukoneosien valmistamista varten. Seuraava oli Fiskarsin Ruukin vuonna 1827
käyttöönottama pieni rautavalimo, jolla oli yksi kupoliuuni.
Valimo uusittiin jo vuonna 1837. Uudella valimolla oli mm.
kaksi kupoliuunia ja iso nosturi. Valimossa valmistettiin
vuonna 1840 isoina valukappaleina 90 pylvästä kannattamaan
Tampereella rakennettavan Finlayssonin puuvillatehtaan
uuden tehdasrakennuksen viisi välikerrosta sekä tehtaan
kuuden metrin läpimittaista vesiratasta. Vuodesta 1846 alkaen valettiin Fiskarsissa mm. Saimaan kanavan sulkuluukut. Högforsin ruukin yhteydessä perustettiin masuunin
viereen pieni valimo myös vuonna 1823, mutta se sai kupoliuuninsa vasta vuonna 1831. Vuonna 1860 oli Suomessa jo
useita kupoli- tai lieskauuneilla varustettuja rautavalimoita,
jotka toimivat joko perinteisten ruukkien tai konepajojen
yhteydessä. Kuitenkin suurin osa valettavista kappaleita
olivat pieniä. Isojen, useita tonnia painavien valukappaleiden
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Keski-Porin kirkko.

valmistuksesta oli Suomessa 1860–luvun alussa vielä rajoitetusti kokemuksia.

Keski-Porin kirkon valurautainen torni
Arkkitehti von Heideken piirtämän kirkon valurautaisen
tornin työpiirustukset ja lujuuslaskelmat teki aikaisemmin
mainittu arkkitehti ja insinööri Georg Chiewitz. Hän oli
syntynyt Ruotsissa vuonna 1815. Chiewitz oli Ruotsissa
ehtinyt luoda uraa sekä arkkitehtinä että konepajapäällikkönä. Hän joutui muuttamaan Suomeen tehtyään Ruotsissa
konkurssin. Suomessa hän oli 1850–luvun johtavia arkkitehtejä ja hän on piirtänyt mm. Helsingin keskustassa sijaitsevan ritarihuoneen.Sopimus tornin valurautaisten osien
tilaamista Porin Konepajasta allekirjoitettiin 3.1.1860. Alkuperäisten Chiewitzin laskelmien mukaan Porin kirkon
valurautaisen tornin painoksi piti tulla 76,5 tonnia. Riitaprosessin jälkeen seurakunnan ja konepajan välillä hyväksyttiin lopulta muutetut piirustukset, joiden mukaan tornin
valurautaisten osien painoksi tuli 60,1 tonnia. Tornin valuosat valmistuivat 19.4.1863. Valuosien tarkastajaksi valittiin
turkulaisen Crichton & Co konepajan insinööri B. Thompson, joka totesi, että valutyö oli tehty huolellisesti ja että se
oli ohuempaa kuin piirustuksissa määrätty, mutta työ oli
tehty yhteisymmärryksessä arkkitehti Chiewitzin kanssa.
Kirkkokokous hyväksyi työn ja velvoitti koenpajan huolehtimaan huipun nostamisesta torniin. Chiewitz kuoli jo
vuonna 1862, joten hän ei koskaan saanut nähdä tornia
valmiina.
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Vesikattotason kaide.

Välitason ja vinopalkkien kiinnitys.
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Ylin taso alhaalta katsottuna.

Valuraudasta tehty jalustapalkki.

Kaiteen kiinityskorva.
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Välitason, ornamentaalisten osien ja vinopalkkien kiinnitys.
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Tornin huipulla on valurautainen risti.
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Käynti Keski-Porin kirkon tornissa on hyvin mielenkiintoista ja paljastaa monta tärkeätä asiaa. Torniin pääsee
aluksi kahta pitkää, hyvin jyrkkää rappua pitkin. Ne vievät
tiilitornin keskiosaan, johon tornin kirkonkellot on sijoitettu. Tämän jälkeen jatkuvat lähes pystysuorat terästikkaat,
jotka vievät neliömäisen tiilitornin ylätasolle eli tähtiholvitornin alatasolle. Neliömäisen tiilitornin ylätaso on muodostanut jatkotornien rakentamisessa ja pystyttämisessä tarvittavien rakennustelineiden perustan. Tähtiholvitorni on oktaedrinen eli siinä on kahdeksan kulmaa ja niiden välissä
kahdeksan ikkunaa ja tiilivuorattua kolmiomaista seinäosaa.
Tähtiholvin sisäkorkeus on noin 5 m. Holvin keskellä on
pitkät jyrkät terästikkaat, jotka vievät, holvin katon keskellä olevan luukun kautta, valurautaisen huippuosan alla
olevaan alahuoneeseen. Alahuoneessa valurautaisen huippuosan jalusta yhdistyy tähtiholviin. Tornin alahuone on
noin 2 m korkea, ahdas ja puutikkaat vievät oktaedrisen
tornin vesikatolle. Vesikatosta ylöspäin on kaikki valurautaa.
Valurautainen torni koostuu kahdeksasta vinopalkista,
jotka kaikki koostuvat viidestä proﬁilielementistä. Alimman
pituus on noin 3 m, seuraavan noin 4 m ja sitä seuraavien
noin 3 m. Vinopalkkielementit on liitetty toisiinsa pulttaamalla. Jokaisen vinopalkin liitoskohdan kohdalla on tornissa valurautainen välitaso, jossa on kahdeksan sakaraa. Jokainen sakara päättyy kiinnivalettuun vinolaippaan, joka on
pultattu kiinni vinopalkkeihin jatkokohdissa. Kahdeksan
vinopalkin väliseen kapenevaan tilaan on kiinnitetty ornamentaalisia valukappaleita, jotka samalla jäykistävät tornia.
Vesikaton korkeudella nämä muodostavat kaiteen, korkeammalla niiden jako on eri kun vinopalkkien jako ja ne on
pultattu kiinni vinopalkkeihin. Kahdeksaa vinopalkkia yhdistää kruunuosa, jonka päälle on sijoitettu valurautainen
risti. Valukappaleita on yhteensä noin 100 kpl. Painavimmat
ovat 4 m pitkät vinopalkit, jotka painanevat noin 2 t kappale. Huomioitavaa on, että kaikki vinopalkit ovat ehdottoman
suoria. Kun katsoo viidestä palkista muodostettua pitkäpalkkia pitkin, ei silmämääräisesti huomaa minkäänlaista vinopalkkien taipumaa sisään tai ulos eikä sivuille. Vinopalkeissa ja ornamentaalisissa valukappaleissa on runsaasti kiinnivalettuja korvakkeita ja varsia. Kaikki osat liittyvät toisiinsa hämmästyttävän suurella tarkkuudella, ilman esimerkiksi saumojen välilevyjä. Tämä on todella suuri saavutus,
ottaen huomioon valukappaleiden pituus ja valuraudan
suuri kutistuma jähmettymisen yhteydessä. Vinopalkkien
seinämävahvuus on noin 25 mm ja ornamentaalisten osien
noin 15 mm. Kaikkien valukappaleiden pinnanlaatu on
hyvä. Näkyviä pintavirheitä ei huomaa, eikä myöskään
pintapaikkauksia. Vinopalkkien ja ornamentaalisten valukappaleiden särmät ovat ehjät. Ristiinmenoa valukappaleissa ei myöskään ole havaittavissa. Tämä kolmiulotteinen
valukappalepalapeli on lähes täydellinen. Suurempia korroosiovaurioita ei ole näkyvissä, kruunuosien alapuolia
lukuun ottamatta. Koko torniosa on maalattu mustaksi ja
maalikerros suojaa liitoskohtia hyvin. Liitoskohtakorroosiota ei ole havaittavissa.
Tornin pystyttämisessä oli käytännössä mahdotonta
nostaa koko valurautainen torni kerralla ylös paikalleen. Jos
näin olisi voitu tehdä, olisi varmuudella valurautaosiin
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tullut vaurioita. Nostokorvakkeita nostoa varten ei myöskään
tornin osista löydy. Tornin esikokoamisesta joko valimon
yhtydessä tai kirkon vierellä ei ole mainintoja esimerkiksi
siihen aikaan ilmestyneessä Porin Kaupungin Sanomia
-lehdessä. Tornin osat on todennäköisesti siirretty valimosta kirkon viereen ja vedetty vinoluiskaa vintturilla ylös
torniin, ja sijoitettu lopulliseen paikkaansa.
Kun on tutustunut tornin valukappaleisiin, herää tietenkin
uteliaisuus, miten osat on valettu. Jakotasopurseita tai -saumoja palkeista ei huomaa. Tuskinpa vinopalkit on valettu
pystyssä, siihen Porin konepajan valimolla ei liene ollut
mahdollisuuksia. Ei myöskään löydy mainintoja, että vastaavanlaisia pitkiä palkinosia olisi muuten valettu Porin
konepajan valimossa siihen aikaan. Palkit on todennäköisemmin valettu vaakasuorassa asennossa lattiaan kaavattuna, eli samalla tavalla, kuin Åminne Brukissä valettiin
Riddarholmenin kirkon tornin uudet osat 1960-luvulla.
Valitettavasti Keski-Porin valurautaisessa kirkontornissa
ei voi käydä. Torniin pääseminen jo edellyttää hyvää fyysistä suorituskykyä ja kirkontornin raput ja tikkaat eivät
täytä nykyään näille asetettavia turvallisuusvaatimuksia.
Tornia voi kuitenkin ihailla alhaalta ja vain ihmetellä, miten
oli mahdollista, että tällaisen konstruktion valukappaleet oli
mahdollista valaa niin suurella mittatarkkuudella ja niin
hyvällä pinnanlaadulla jo 1860-luvun alussa ja vielä valimossa, joka oli toiminut vain muutaman vuoden.
Kirjoittaja kiittää Keski-Porin seurakuntaa sekä Componentan Porin Valimon edustajia Matti Peltomaata ja Mikko
Ketosta avusta tornin tutkimisessa ja valokuvien otossa
sekä Componentan Porin Valimon entistä työntekijää Pentti Aroa ja ruotsalaista Evert Lindéniä informatiivisista
keskusteluista.

Kirjallisuus:
Suomen Vuoritoimi 1809 – 1884
Gjutjärnets tidsålder Del I
5000 Jahre giessen von Metallen
Spiran från Åkers Styckebruk
Fiskars Bruks historia
Porin Kaupungin Sanomia 1860–1863
Lännetär 1870
Rovasti Matti A. Mustosen kirjoitus Porin kirkon tornista
Internetin kautta hankittua informaatiota
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tullaan tutuksi

Olavi Piha

Arto Riihimäki,
teräksen taitaja Karhulasta
Kesäkuun lopussa 2006 vietettiin Sulzer Pumps Finland Karhulan
valimossa päämetallurgi Arto Riihimäen eläkkeelle siirtymisjuhlaa.
Arto oli 41 vuotta saman työnantajan palveluksessa. Näin pitkän
työuran esiintyminen ja vielä saman yrityksen palveluksessa on yhä
harvinaisempaa. Asiamies menikin paikan päälle kuulemaan itseltään Artolta, kuinka hän on tällaiseen saavutukseen yltänyt.

Näin aluksi pyytäisin Sinua kuvailemaan elämäsi alkutaivalta ja vaikkapa opiskeluajoiltasi muistiin jääneitä tapahtumia.
Olen syntynyt helmikuun lopulla vuonna 1940, jolloin talvisota oli pahimmillaan. Äitini oli lähtenyt junalla Helsingin
pommituksia turvaan Heinolaan sedän perheen luokse.
Tästä matkasta tulikin monella tavalla erikoinen; nimittäin
minä poika synnyin matkalla. Lahdessa äitini oli hakeutunut
haavoittuneita sotilaita täynnä olevaan sotasairaalaan synnyttämään minut. Näin minusta tuli papereiden mukaan
lahtelainen. Helsinki on oikeasti kotikaupunkini.
Lukion käytyäni pääsin Helsingin Teknilliseen Korkeakouluun, joka opiskeluni alkuvaiheessa vielä oli Helsingin
keskustassa. Kun ammattiaineet pikkudiplomin jälkeen
alkoivat, oltiin jo Otaniemessä. Metallioppi oli minun pääaine ja sitä oli opettamassa itse professori Heikki Malakias
Miekk-oja. Tämän pidättyväisen herran huumorintaju oli
niin erikoinen, että vieläkin muistan hänen luennollaan
kertomia juttuja. Opetus oli täyttä asiaa ja hänen Metallioppi -kirjaansa piti opiskella ihan tosissaan, jotta tenteistä
selvisi. Metalliopin töitä piti tehdä 10 kappaletta. Sen muistan, että meitä oli 12 teekkaria tällä kurssilla.
Diplomityöni tein Taalintehtaalle ja tulin hakemaan
loppumerkintää professori Tikkaselta huhtikuussa 1965.
Tämä ankarana tunnettu professori mainitsi siinä tilaisuudessa ohimennen, että Ahlströmin teräsvalimoon on häneltä kysytty hyvää miestä. ”Sinä saat nyt heti mennä siellä
käymään”, hän virkkoi. Ja niin minä sitten aloitin 4. päivä
toukokuuta Ahlströmin Karhulan valimossa.
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Siis armeijan käyneenä, vastavalmistuneena ja juuri 25
vuotta täytettyäsi aloitit työurasi Karhulan valimossa. Olit
ainakin nykymittapuun mukaan hyvinkin nuori aloittamaan
ns. vakituisessa työssä. Minkälaiset muistot ja tapahtumat
liittyivät näihin urasi alkuvuosiin?
Teräsvalimo oli siinä vaiheessa omana rakennuksena ja
siellä oli 4 valokaariuunia; yksi Birlec -tyyppinen ja kolme
Grönvall -tyyppistä uunia. Nämä viimeksi mainitut tynnyriuunit olivat todellisia murheenkryynejä. Ensimmäiset
kaksi 1,5 tonnin uunia oli ostettu Ruotsista vuonna 1921 ja
kolmas, 5 tonnin uuni, tehtiin itse Ahlströmin konepajalla
juuri talvisodan alla ja kolmas 6 tonnin vetoinen sodan aikana. Työ oli tehty kopioimalla tekniikka ostetusta uunista
ja vain muuttamalla mittakaavaa niin, että uuneista saatiin
suurempikokoisia. Ja olihan niissä erikoinen rakenne; 2
elektrodia ylhäällä sekä litteä pohjaelektrodi vuorauksen
alla. Pohjaelektrodin päällä oli graﬁittikakku. Rakenteesta
saattoi jo arvata, että mm. lyijy painui pohjavuorauksen
läpi pohjaelektrodin lähelle ja siitä seurauksena oikosulku.
Ja taas korjattiin uunia…
Rautavalimo oli aivan uusi, kun aloitin työni. Ensimmäinen valu oli suoritettu joulukuussa 1964 ja itse tulin toukokuussa 1965. Rautavalimossa tehtiin isojakin kappaleita ja
uuneiksi oli hankittu 2 kappaletta 8 tonnin BBC -verkkojaksouunia.
Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin tiuhaan tahtiin Ilari
Tuovisen päällikkyyden aikana. Jo vuonna 1968 jatkettiin
rautavalimoa ja uuneja siirrettiin teräsvalimosta sinne. Tässä vaiheessa samassa rakennuksessa tehtiin sekä teräs- että
rautavaloksia.
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SVYn vuosikokouksen tehdasvierailulla Kotkassa 20.5.1979. Keskellä Rauno Sippel tarkastelee juoksupyörää. Arto Riihimäki (numero 1)
toimi kierroksella oppaana.

Minkälaisia tuotteita kuului tuolloin toimitusohjelmaan?
Teräsvaloksista tulee mieleen kuonapadat, jotka vaikuttavat
yksinkertaisilta tuotteilta, mutta eivät sellaisia suinkaan ole.
Kuonapatojen toimituspainot olivat 12, 15 ja 18 tonnia ja
niitä toimitettiin mm. Tornion terästehtaalle ja Ruotsiinkin.

monipuolinen työsarka sillä siihen kuului sulatus, lämpökäsittely ja mm. korjaushitsaus.
Vuonna 1989 minut nimitettiin pumpputeollisuuden
päämetallurgiksi. Tässä virassa luonnollisesti oli laajempi
perspektiivi, mutta kiinteät kontaktit minulla oli koko ajan
valimoon.
Mitkä laadut kuuluivat valimon toimitusohjelmaan?

Ahlström tunnetaan pumpuista, missä vaiheessa ne tulivat
valimolla toimitusohjelmaan?
Pumppuja oli valettu siinä missä muitakin valoksia. Selvän
muutoksen toi 1970 luvun alussa Loviisan ydinvoimalat
ykkönen ja kakkonen. Ahlström sai tehdäkseen molempiin
laitoksiin pääkiertopumput, yhteensä niitä on 12 kappaletta.
Tämä oli valtava haaste teräsvalimolle. Silloin valettiin
ruostumattomasta teräksestä CF8M erilaisia valukappaleita,
joista vaativimmat olivat pesä ja juoksupyörä. Suurimmat
bruttosulapainot olivat pääkiertopumpun pesän n.18 tonnia!
Koko projekti oli monella tavalla ainutlaatuinen ja osaaminen kasvoi suuresti tätä myötä.
Olet ollut samassa työpaikassa, mutta tehtävät ovat muuttuneet. Mitä tehtäviä olet näiden vuosien aikana hoitanut?
Aloitin sulatusosaston käyttöinsinöörinä. Melko pian olin
teräsvalimon metallurgisen osaston päällikkö, joka olikin
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Karhulan valimon teräskirjo oli silloin varsin laaja. Valmistettiin runsaasti seostettuja martensiittisia-, austeniittisia-,
sekä duplexteräksiä. Niukasti seostetut ja tavalliset hiiliteräkset kuuluivat myös valmistusohjelmaan. Pumpuissa oli
useimmiten materiaalina duplexteräs, joka oli lähtöisin
ruotsalaisesta tunnetusta standardista SIS 2324. Pumppujen
valmistamiseen tämä on aivan oivallinen raaka-aine.
Valuraudasta tehtiin mm. hienopaperikoneen sylintereitä
ja teloja. Sylinterien toimituspainot olivat suurimmillaan
12 tonnia ja telojen vastaavasti 40 tonnia. Kävi kuitenkin
niin, että silloinen Valmet osti loputkin Ahlströmin paperikonevalmistuksesta ja silloin käytännössä raudan valaminen
olennaisesti väheni ja sitten päättyi. Raudan ollessa toimitusohjelmassa vuosituotanto oli 4500 tonnia terästä ja 3500
tonnia rautaa.
Sinuthan tunnetaan Karhulan AOD -konvertterin ”isänä”.
Miten ja milloin tämä konvertteri Karhulaan saatiin?
Jatkuu
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Tämä merkittävä investointi tapahtui vuonna 1980. Konvertterin valmisti Outokumpu ja sen nimelliskoko oli n. 9
tonnia. Konvertterin pata oli alaosasta v-muotoinen, joten
siinä saatiin käsiteltyä panoksia välillä 4…12 tonnia.
Mitä SVY on merkinnyt Sinulle?
Täytyy tähän alkuun kertoa sellainen humoristinen seikka,
että osallistuin toukokuun 1965 vuosikokoukseen Kotkassa
omalla kustannuksella. En vielä tiennyt, kuinka nämä asiat
tavallisesti hoidetaan. Välittömästi tämän vuosikokouksen
jälkeen liityin yhdistyksen jäseneksi.
SVY ja sen toiminta on minulle merkinnyt ammatillisia
yhteyksiä eri henkilöihin. Yhdistyksen kautta olen saanut
myös näköalan suomalaiseen valimokirjoon. Tämä on ollut
monessa mielessä eduksi myös työn kannalta. Kansainvälisiä yhteyksiä Pohjoismaihin olen myös saanut.
Toimin puheenjohtajana vuosina 1985–1988 ja yhdistyksen 40-vuotisjuhla sattui tähän ajanjaksoon. Tästä juhlasta,
ja toiminnasta SVY:ssä on jäänyt mukavat muistot mieleen.
Toiminta on sopivan aktiivista resurssit huomioiden. Esimerkiksi koulutuspäivien ja ulkomaanmaan matkojen uskon
olevan hyödyllistä pienten yritysten henkilöstölle.
Nyt kun Sinulla on mahdollisuus rakentaa päiväohjelmat
oman mieltymyksesi mukaan, kuinka tästä eteenpäin?

Kolme miestä kantoi nuijaa läksiäistilaisuuteen, mutta yksi eläkeläinen
sen pois kantoi.

Kun jäin toukokuun lopussa pois niin on tuntunut vähän
siltä kuin olisi ylipitkällä kesälomalla. Mutta myöntää täytyy,
että jotkut työasiat ovat mielessä ja niitä kohtaan tuntee
kiinnostusta. Onneksi on olemassa kesämökin peruskunnostusta ja matkailua sopivasti niin, että kyseiset ajatukset eivät
kauaa päässä pyöri. Pidän matkailusta sen kaikissa muodoissa, joten ehkäpä sitä nyt tulee harrastettua tavallista
enemmän.
Kiitos haastattelusta. Tämän Valimoviestin kautta koko
jäsenistö toivottaa Artolle paljon terveyttä ja aktiivisia
eläkepäiviä.
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ANTON

hiiletysgra itti

BREFI

suodattimet raudalle

CAPITAL

induktiouunien vuoraus- ja
senkkamassat

S&B

Perlite kuonansidonta-aine

COGEBI

BORDEN

ALPHASET ja
BETASET -sideaineet

BSSP

hartsattu kuorimuottihiekka

DURRANS

peitosteet, peitostesekoittimet ja
valutuslaitteistot

induktiouunien eristemikaniitti

S&B

bentoniitit ja hiililisäaineet

DURRANS

hiiletysgra itti ja petrolikoksi

INTERMET

eksotermiset ja eristävät
syöttöholkit ja peiteaineet

SKW

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

TURK

valu- ja kuonakauhat

FOUNDRY SERVICE
valusangot

KARL SCHMIDT keernapallit
KBO

keerna- ja muottiliimat,
öljyhiekka, tiivistenuorat ja
punotut kaasunpoistoputket

AXMANN

hiekansekoittimet
peitosteiden valutuslaitteet

FAT

kaavauslaitteet,
hiekansekoittimet,
hiekan elvytyslaitteet ja
pneumaattiset siirtolaitteet

OMEGA

hiekansekoittimet
keernatykit
hiekan elvytyslaitteet

EIRICH

tuorehiekan sekoittimet

DISA

hiekkalaboratoriolaitteet

RESAU

PU-hartsit, kitit, mallilakat
ja irrotusaineet

KRAUSS

ilmanpoistonippelit
ohjausnastat

LANGER

mallikirjaimet

INDUCTOTHERM
induktiosulatusuunit

LUX - Metallurgia

LUX - Kaavaus

LUX - Mallinvalmistus

LUX - Puhdistus

OY LUX AB
Toimisto
Tulkinkuja 3
02650 ESPOO
Puhelin (09) 622 0550
Telefax (09) 622 0551
E-mail info@lux.
www.lux.
Varasto
Juvanmalmin teollisuusalue
Juvan teollisuuskatu 25 J ovi 23
02920 ESPOO
Puhelin (09) 854 3401
Telefax (09) 852 1357
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ZIMMERMANN mallityöstökoneet

METABRASIVE teräshiekat ja lankakatkot
WASHINGTON MILLS
alumiinioksidit
CLANSMANN

käsittelymanipulaattorit

DISA

sinkopuhdistuskoneet,
katkaisukiilat

SCHENCK

tyhjennystäryrännit ym.
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in memoriam

Valimotekniikan professori Jouko J. Vuorinen
TkT, professori emeritus Jouko J. Vuorinen kuoli 23.9.2006 Helsingissä pitkäaikaisen sairauden
murtamana. Hän oli 68-vuotias, syntynyt Kokemäellä 1937.
Diplomi-insinööriksi Vuorinen valmistui Otaniemestä vuonna 1962 ja tekniikan tohtoriksi hän
väitteli vuonna 1981. Työura alkoi Oy Vuoksenniska Ab:n palveluksessa tutkimusinsinöörinä
vuonna 1961 ja jatkoa seurasi: Oy Fiskars Ab 1963–1966, Vammaskosken tehdas 1966–1969, Oy
Mec-Rastor Ab 1969–1970, Kymin Oy Metalliteollisuus 1970–1974, Oy Tampella Ab 1974–1977,
Tampereen Teknillinen oppilaitos 1977–1983 ja valimotekniikan professori TKK:ssa vuodesta 1983
lähtien. Eläkkeelle Vuorinen jäi vuonna 2000.
Vuorinen julkaisi uransa aikana kymmeniä artikkeleja, raportteja, oppikirjoja, konferenssiesitelmiä
sekä patentteja, joista kansainvälisestikin merkittävin oli osallisuus Högforsin valimossa (nyk.
Componenta Karkkila Oy) kehitettyyn ADI-valuraudan patenttiin. Vuorisen johdolla TKK Valimotekniikan laboratorio osallistui myös aktiivisesti eri tutkimushankkeisiin valimoidemme kehittämiseksi. Vuorisen aikana Valimotekniikan laboratoriosta valmistui useita kymmeniä alan osaajia,
joista moni on tällä hetkellä johtavassa asemassa joko suomalaisessa valimossa tai valua käyttävässä teollisuudessa.
Vapaa-ajallaan Vuorinen harrasti nikkarointia, matkailua yhdessä vaimonsa Lauran kanssa ja kulttuuria sekä musiikin että kuvataiteen muodossa. Jouko Vuorinen oli työelämässä alaisiaan kuunteleva ja syvällisesti asioita pohtiva, arvostettu tiedemies.
Juhani Orkas
Kirjoittaja on nykyinen TKK Valutuotetekniikan professori.
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Meiltä mm.
kvartsihiekkaa, kromiittihiekkaa, zirkonihiekkaa, hartsattau hiekkaa,
natrium- ja kalsium bentoniittia, kivihiilijauhetta, vermikuliittia,
teräshiekkaa, furaani- ja alkaalista fenolihartsia, tulenkestäviä
massoja, valusuodattimia teräkselle ja raudalle, vesi- ja alkoholiohenteiset peitostetta, hematiitti- ja grp harkkoa
HUOM! PUHELINNUMEROMME OVAT MUUTTUNEET 1.11.2006
Myynti
Micke Forsblom

puh. 0400 674 200, m.forsblom@spminerals.ﬁ

Tilaukset
Liisa Salonen
Tuula Pohja
Anneli Leijavuori

puh. 010 217 9866, l.salonen@spminerals.ﬁ
puh. 010 217 9864, t.pohja@spminerals.ﬁ
puh 010 217 9818, a.leijavuori@spminerals.ﬁ

SP Minerals Oy Ab
Vihdintie 4-6
03100 NUMMELA
puh. 010 217 9800
fax. 010 217 9801
www.sibelco-scandinavia.com
VALIMOVIESTI 4 • 2006

33

maailmalta

Poimintoja
Giesserei-lehdestä

Paavo Tennilä

34. jakso

Parhaat lujuusarvot
Al-painevaluille

kovuuden kasvu vanhennettaessa perustuu erkautumisilmiöihin mikrorakenteessa. Erkautumista tapahtuu hitaasti jo huoneenlämpötilassa, mutta
sitä voidaan nopeuttaa korotetuissa
lämpötiloissa. Erkautumisilmiöt johtuvat siitä, että seosaineiden liukoisuusraja alumiinin α-seoskiteissä ylittyy.
Seosaineet pyrkivät silloin muodostamaan erilaisia yhdisteitä. Kuva 1
esittää yleisimpiä erkaumatyyppejä
seoksessa AlSi9Cu3(Fe). Lujuus ja
kovuus kasvavat, kun hilavikojen,
dislokaatioiden liikkuvuus jännityksen
alaisina estyy erkaumien ankkuroidessa ne paikalleen metallihilassa.
Magnesium on erittäin tehokas lujuuden ja kovuuden lisääjä. Sitä liukenee alumiiniin melko runsaasti ja sen
ja alumiinin atomisäteiden ero on suuri. Sen vuoksi magnesiumatomien aiheuttama häiriö alumiinihilassa on
myöskin suuri.
Painevalussa jäähtymisnopeudet
ovat niin suuria, että erkautumisilmiöitä ehtii tapahtua vain vähän ja alumiinin α-seoskiteet ovat ylikyllästettyjä. Ylikyllästyminen on sitä voimakkaampaa kuta aikaisemmin painevalu-

Horst Rockenschaub, Thomas Pabel,
Georg Geier ja Heinz Holzer Itävallan
Valimoinstituutista sekä Michael Hopﬁnger KTM Sportmotorcycle GmbH:
sta kirjoittivat otsikkoaiheesta peräti
14-sivuisen artikkelin Giesserei-lehden
numeroon 7/2006.
Eniten käytetty painevaluseos on
AlSi9Cu3(Fe). Sillä on hyvä juoksevuus ja hyvät lujuusominaisuudet.
Useimmat painevalut valmistetaan ilman tyhjön avustusta. T 6-lämpökäsittely ei silloin ole käytettävissä tai on
vain rajoitetusti mahdollista. Valuihin
jäävä ilma aiheuttaa rakkuloiden muodostumista liuotushehkutuksessa.
Tästä seoksesta valmistetuille painevaluille voidaan saada haluttu lujuus
pitkäaikaisella vanhennuksella huoneenlämpötilassa erkaumakarkenemisen tuloksena.
Itävallan valimoinstituutissa tehdyissä tutkimuksissa käytettiin seosta,
jonka koostumus on esitetty taulukossa 1.
Etenkin kuparia ja magnesiumia
sisältävien alumiiniseosten lujuuden ja

Taulukko 1.
Itävallan valimoinstituutissa tehdyissä tutkimuksissa käytetty seos
AlSi9Cu3(Fe) sekä EN-standardin 1706 analyysirajat
Si

Fe

9,28 0,86

Cu

2,84 0,30

8,0- maks 2,011,0 1,3
4,0

34

Mn

maks
0,55

Mg

Cr

Ni

Zn

Pb

Sn

Ti

0,34

0,02 0,13 0,46 0,04 0,01 0,13

Al
Loput

0,05- maks maks maks maks maks maks Loput
0,55 0,15 0,55 1,2 0,35 0,25 0,25

kappale irrotetaan muotista ja kuta
nopeammin se irrotuksen jälkeen jäähdytetään huoneenlämpötilaan. Tällöin
seosaineiden diffuusio ulos alumiinihilasta estyy suureksi osaksi.
Vanhennettaessa syntyviä erkaumia
nimitetään koherenteiksi, jos ne pysyvät alumiinihilassa ja epäkoherenteiksi, jos ne erkautuvat omiksi faaseikseen
siten, että niiden ja alumiinikiteiden
väliin muodostuu faasiraja. Näiden
välimuotoja kutsutaan semikoherenteiksi erkaumiksi. Epäkoherentit erkaumat lisäävät kovuutta ja lujuutta yleensä enemmän kuin koherentit. Kuva 2
esittää seoksessa AlSi9Cu3(Fe) olevaa
Al2Cu-erkaumaa. Se on kuvattu HRTEM-mikroskoopilla. HRTEM on lyhenne sanoista High Resolution Transimission Electronic Microscope.
Alumiiniseokset, joissa on yli 2 %
kuparia ja muutama prosentin kymmenesosa magnesiumia karkenevat itsestään huoneenlämpötilassa. Prosessi on
hidas ja kestää useita vuorokausia.
Seokselle AlSi9Cu3(Fe) saadaan parhaat lujuusominaisuudet, kun Mg-pitoisuudet ovat välillä 0,30-0,55 % Mg.
Vanhassa standardissa DIN 1725 oli
ohje, jonka mukaan tästä seoksesta
painevaletuille kappaleille piti tehdä
lujuuskokeet ja työstöt aikaisintaan
kahdeksan päivän kuluttua valamisesta. Uudessa standardissa EN 1706:1998
tällaista ohjetta ei valitettavasti enää
ole. Ohjeen puuttuminen voi aiheuttaa
liian varhaisia lujuuskokeita ja siten
vaatimattomia lujuusarvoja. Varhaiset
työstöt taas voivat aiheuttaa muodonmuutoksia.
Kuva 3 esittää lujuuden ja kovuuden
kasvua seoksella AlSi9Cu3(Fe) eri
lämpötiloissa ajan mukaan erkaumaVALIMOVIESTI 4 • 2006

Kuva 1. Yleisimpiä erkaumatyyppejä painevaluseoksessa
AlSi9Cu3(Fe).

Kuva 2. HRTEM-kuva Al2Cu-erkaumasta, jonka koko on noin 15 nm.
Painevaluseos AlSi9Cu3(Fe), erkautuslämpötila 160 oC ja -aika 48 h.

Kuva 3. Seoksen AlSi9Cu3(Fe) 0,2 %;n venymislujuuden arvoja vanhennusaikojen mukaan lämpötiloissa 140, 160, 200 ja 240 oC.

Kuva 4. Seoksen AlSi9Cu3(Fe) 0,2 %:n venymislujuuden arvoja vanhennusaikojen mukaan, F = välittömästi valun jälkeen, T1 = vanhennuksen jälkeen huoneenlämpötilassa, T5 = nopean jäähdytyksen ja
kuumavanhennuksen jälkeen, T1 + T5 = yhdistetyn kylmä- ja kuumavanhennuksen jälkeen eri lämpötiloissa.

Taulukko 2.
Seoksen AlSi9Cu3(Fe) lujuusominaisuuksia
A) standardin EN 1706 mukaan,
B) välittömästi painevalumuotista irrotuksen jälkeen sekä
C) täydellisen erkautuksen jälkeen huoneenlämpötilassa.
Rm
Mpa
A)(min) 240

Rp0,2%
Mpa

A5d
%

Kovuus
HBW 5/250

140

1

80

B)

240

90

2,5

85

C)

260

160

1,0

100
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karkenemisen seurauksena. Lujuusarvot paranevat tiettyyn rajaan asti ja
alkavat sitten laskea, kun erkaumien
aiheuttamat jännitykset laukeavat.
Lujuuden maksimiarvojen on havaittu
asettuvan käyrälle, joka kuvaa ns. GPRfunktiota, jonka kaava on:
GPR: Rp0,2% = 16 x ln(t)
– 0,08 x t +190
Taulukko 2 esittää seoksen
AlSi9Cu3(Fe) lujuusominaisuuksia.
Suurimpiin lujuusarvojen muutoksiin seoksella AlSi9Cu3(Fe) päästään
suorittamalla peräkkäin ensin erkautus
huoneenlämpötilassa ja sitten korotetuissa lämpötilassa, kuva 4.
35

Jatkuu

Kuva 6. 2 D-tomograﬁ CITA Systems, 101B+.

Kuva 5. Off-shore-tuulivoimaloiden ennustetaan lisääntyvän.

Tuulivoiman käyttö
lisääntyy
VDMA Power Systems kertoi Giesserei-lehden numerossa 7/2006, että
vuonna 2005 käyttöön otettujen uusien
tuulivoimaloiden tehot olivat yhteensä
11 500 MW. Vuosittaisen lisäyksen
uskotaan nousevan 20 000 MW:iin
vuoteen 2014 mennessä. Tämä merkitsisi vuosiliikevaihtona 22 miljardia
euroa. Vuosittaisen kasvun ennustetaan
olevan 8 %. Maailman tuulienergian
tuotanto on nykyisin noin 60 000 MW.
Sen oletetaan kasvavan 210 000 MW:
iin vuoteen 2014 mennessä. Etenkin
off-shorevoimaloiden, kuva 5, ennustetaan lisääntyvän. VDMA valittaa
Saksan hidastelua tällä alueella.

Heinrich Wagner Sinto
Maschinenfabrik sai
ennätystilauksen
Giesserei-lehden numerossa 7/2006
kerrottiin, että Heinrich Wagner Sinto
on saanut tähän saakka suurimman
toimeksiannon. Daimler-Chrysler on
tilannut hws-kaavausautomaatteja noin
12 miljoonan euron arvosta. Maalis36

kuusta 2007 alkaen Daimler-Chrysler
tulee valmistamaan näillä laitteilla
hyötyajoneuvojen sylinterinpäitä. Tuotantovauhti tulee olemaan 180 kappaletta tunnissa.

3D-tietokonetomografia
valukappaleiden
tutkimisessa
Dipl.ins. Alexander Flisch Empa-nimisestä aineenkoetus- ja tutkimuskeskuksesta Sveitsistä kertoi Giesserei-lehden
numerossa 8/2004 otsikkoaiheesta mm.
seuraavaa:
Tietokonetomograﬁa, CT, on ollut
jo pitkään lääketieteellisessä diagnostiikassa yleinen tutkimusmenetelmä.
Sillä voidaan tuottaa leikkauskuvia,
tomogrammeja kohdetta vaurioittamatta. Teollisuuden sovelluksissa käytetään voimakkaampaa säteilyä, jolla
voidaan läpäistä metalleja. CT:n käyttö
sekä mittojen että valuvikojen toteamiseen on lisääntynyt valimoteollisuudessa 3D-tekniikan yleistymisen myötä.
Empa-tutkimuskeskuksella Sveitsissä on neljä teollisuuskäyttöön soveltuvaa CT-laitetta. Suurilla laitteilla

Kuva 7. 3 D-tomograﬁ Hans Wälischmiller
GmbH, RayScan.

pystytään käsittelemään jo tonniluokan
valuja. Lineaarikiihdyttimillä voidaan
läpivalaista noin 300 mm paksuisia
terässeinämiä. Toisaalta kannettavilla
laitteilla, joiden erotuskyky ulottuu 1
μm:iin saakka tai jopa sen alle voidaan
tutkia mikroelektroniikan tuotteita.
Nykyisin valujen tutkimiseen käytetään kahta järjestelmää, 2D CT:tä ja
3D CT:tä, kuvat 6 ja 7. Kuvassa 8 on
esimerkki alumiiniseoksesta valetun
sylinterinpään 3D-valuvika-analyysistä. Empa-tutkimuskeskuksella on kuvan 6 mukainen CT-laite, jolla voidaan
tutkia valuja, joiden halkaisijat ulottuvat 400 mm:iin, korkeudet 600 mm:iin
ja massat 25 kg:aan saakka. Erotuskyky
on 50 μm. Taulukossa 3 vertaillaan 2D
CT- ja 3D CT-järjestelmiä toisiinsa.

Nykyaikaista
märkäpesuriteknologiaa
Diplomi-insinöörit Monika Gögge,
Klaus Bergman ja Susanne Wotzinski
Daimler-Chryslerin Mannheimin valimosta kertoivat otsikkoaiheesta Giesserei-lehden numerossa 8/2006 mm.
seuraavaa:
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Kuva 8. Alumiiniseoksesta valetun sylinterilohkon vika-analyysi CT-laitteella.
Vikakohdat merkitty nuolilla.

Taulukko 3.
2D CT- ja 3D CT-järjestelmien vertailu

Ilmaisin

2D CT

3D CT

Viivailmaisin

Pintailmaisin

Säteilylähde 450 kV röntgenputki tai
lineaarikiihdytin

Tavallisesti 250 kV mikrofokusröntgenputki

Edut

Hyvä läpäisykyky, Al 250 mm,
teräs 80 mm. Hyvä kuvanlaatu

Nopea, suora tilavuus-skannaus

Haitat

Hidas kerros-skannaus

Heikko läpäisykyky

Käyttö

Suuret kappaleet sekä aineet, joiden Pienet kappaleet sekä aineet, joiden
röntgenabsorptio on voimakas
röntgenabsorptio on heikko

Kuva 9. DaimlerChryslerin Mannheimin
valimon märkäpesurilaitos.
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Daimler-Chryslerin Mannheimin valimossa on tehty tällä vuosikymmenellä
parannuksia poistoilman suodatuksessa. Vuosina 2000–2001 korvattiin
kaksi vanhaa märkäpesuria nykyaikaisilla suuritehoisilla venturipesureilla,
kuva 9. Niillä saavutetaan alle 10 mg/
m3 hiukkastaso. Hyvien kokemusten
ansiosta näitä venturipesureita hankittiin vielä kaksi lisää. Hiukkaspäästöjen
lisäksi on pystytty minimoimaan vesiliukoisten päästöjen, kuten fenolien ja
formaldehydien määriä siirtymällä
kaksivaiheiseen hiukkaserotukseen.
Märkäpesurin toimiva osa on venturiputki. Sen kapeimmassa kohdassa,
venturin kaulassa kaasujen nopeus on
suuri. Tähän kohtaan johdetaan pesuvesi aksiaalisesti. Nopea kaasuvirta
leikkaa veden hyvin pieniksi pisaroiksi. Ne kostuttavat suuren pinta-alansa
ansiosta pestävän kaasun sisältämät
partikkelit tehokkaasti. Veden sitomat
päästöhiukkaset virtaavat alaspäin
kartiomaisessa venturisäiliössä. Syntyvä liete johdetaan Mannheimissa 25
m3 vetoiseen lietesäiliöön.
Venturipesurin jälkeen puhdistettava poistoilma johdetaan pisaranerottimena toimivaan sykloniin ja siitä vesisuuttimilla varustettuun tuulettimeen.
Tuulettimen siipi sumuttaa veden ja
poistaa kaasusta vesiliukoisia epäpuhtauksia kuten fenoleja ja formaldehydejä. Tuulettimeen johdettava vesi
puhdistaa myös tuulettimen pyörää.
Tuulettimen jälkeen puhdistettu kaasu
johdetaan toiseen pisaranerottimena
toimivaan sykloniin ja siitä äänenvaimentimen kautta piippuun.
Mannheimin valimon märkäpesureiden tehot ovat 240 000 m3/h ja 60
000 m3/h. Ennen kaksivaiheiseen puhdistukseen siirtymistä hiukkaspäästöt
37
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olivat 10,9 tonnia vuodessa. Uudistusten jälkeen hiukkaspäästöjen määrä on
5,5 tonnia vuodessa.

Kirjallisuutta
Giesserei-lehden numerossa 8/2006
kerrottiin uudesta käsikirjasta, joka nimi
on Werkzeug Laser (Työkalu laser).
Laserilla on monta käyttöaluetta:
leikkaaminen ja liittäminen, aineen
poisto ja sen lisääminen, poraaminen
ja merkitseminen jne. Lasersäde on
kiehtova työkalu: puhdas energia, samalla kertaa hieno ja tarkka.
Nykyaikaista materiaalin käsittelyä
ei voisi ajatellakaan ilman laseria.
Julkaistu kirja ohjaa lukijan tämän
työkalun maailmaan. Esitys seuraa
lasersädettä sen lähteestä, laserlaitteesta säteen ohjausjärjestelmän kautta
käsiteltävään kappaleeseen. Kirja kuvaa kaikki tärkeät lasermenetelmät.
Käytännön esimerkit osoittavat, miten
monipuolinen laser on teollisuuden
arkipäivässä. Kirjan julkaisija on Nicole Leibinger-Kammüller ja kustantaja on Vogel Buchverlag. Kirjassa on
300 sivua. Kaikki kuvat ovat värillisiä.
Kirjan hinta on 59 euroa.
Giesserei-lehden numerossa 10/2006
kerrottiin uudesta DIN-käsikirjasta
DIN-Taschenbuch 19, Materialprüfung
für metallische Werkstoffe 1 (Metallisten raaka-aineiden aineenkoetus 1), 5.
painos, hinta 128,50 euroa.
Tiedon tason ja teknisen kehityksen
koko ajan muuttuessa on aina kysyttävä ja arvioitava miten käytettävien
materiaalien ominaisuudet voidaan
luotettavasti mitata.
Uusi DIN-Käsikirja/CD-Rom sisältää yli 70 standardia alkuperäisinä
PDF-tekstidokumentteina. Sen avulla
voidaan saavuttaa yhtenäiset koeolosuhteet ja sen myötä vertailukelpoiset
koetulokset. Pääpaino on standardeissa,
jotka koskevat ohutlevyjä, lankoja,
putkia, valuraaka-aineita, hitsi- ja juotosliitoksia, metallisia pinnoitteita sekä
metallien liimausta. Lisäksi teos sisältää usein käytettyjä standardeja, jotka
koskevat aineenkoetuskoneita ja koetodistuksia.
Tilausosoite julkaisuille:
Annette Engels, puh. +49 (0) 211 6707561, fax +49 (0) 211 6707-582,
EMail: annette.engles@stahleisen.de
38

Saksan
autoteollisuus
voi hyvin
Saksan autoteollisuuden yhdistys, VDA
kertoi Giesserei-lehden numerossa
9/2006, että autoala on yltänyt ennätyslukemiin. Kuluvan vuoden 1. puoliskolla henkilöautojen tuotanto kasvoi
2 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna lähes 2,8 miljoonaan toimitettuun yksikköön. Tänä vuonna saavutettaneen uusi tuotantoennätys, 5,4
miljoonaa autoa. Autojen vienti noussee
myös uuteen ennätykseen, yli 3,8 miljoonaan autoon. Dieselkäyttöisten
henkilöautojen suosio jatkuu Saksassa
vahvana. Ensirekisteröinneissä niiden
osuus on lähes 44 %. Seuraavien viiden
vuoden aikana dieseleiden menekin
ennustetaan nousevan yli puoleen kaikista myytävistä henkilöautoista.
Hyötyajoneuvojen kysynnän kasvu
on vielä paljon voimakkaampaa kuin
henkilöautojen. Vuoden 1. puoliskolla
esim. yli 6 tonnin kuorma-autojen rekisteröinti lisääntyi 18 %.

Kuva 11 esittää moottorinrunkojen
valmistamiseen käytettävien alumiiniseoksien lujuusarvoja paine-, kokilli- ja
hiekkavalussa. Painevalu on eniten
käytetty menetelmä Euroopan autoteollisuudessa. Sen etuja ovat mm. lyhyet tahtiajat, korkea automaatioaste,
erittäin hyvä mittatarkkuus sekä mahdollisuus valmistaa ohuita seinämiä.
Hiekkavalun etuna taas on parempi
muotoiluvapaus kuin painevalussa.
Kuva 12 esittää hiekkaan valettua
Daimler-Chryslerin V8-dieselmoottorin runkoa. Moottorin teho on 231 kW
ja sytytyspaine on 180 baaria. Yläosan
massa on ilman valurautaisia lisäosia
37 kg ja alaosan 10,8 kg. Yleensä alumiiniseoksista valmistetuissa moottorinrungoissa on muista seoksista valmistetut sylinterinholkin ja laakerinsijat useimmiten kiinnivalettuina. Sylinterinholkkeina käytetään paljon GJLseoksia, jotka ovat huomattavasti halvempia kuin esim. runsaasti piitä sisältävä alumiiniseos AlSi25Cu4Mg.
Volvo käyttää painevaletuissa R5- ja
R6-moottoreissaan GJL-holkkeja ja
Daimler-Chrysler painevaletuissa V6V8- ja V12-moottoriessaan Silitecholkkeja.

Moottorinrunkojen
valmistus alumiiniseoksista paine- ja
hiekkavaluna
Dipl.ins. Ansgar Pithan Honsel GmbH:
sta kertoi otsikkoaiheesta Giessereilehden numerossa 9/2006 mm. seuraavaa:
Kevytmetallisten moottorinrunkojen valmistus on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Niiden osuus on
Euroopan henkilöautoteollisuudessa
nykyisin yli 50 %. Tästä suurin osa on
bensiinimoottoreita. Kuva 10 esittää
Daimler Chryslerin 12-sylinteristä
moottoria, jonka sylinteritilavuus on
5,5 litraa. Moottorin teho vaihtelee
tyypeittäin. Daimler Chryslerin lippulaivassa Maybachissa sen teho on 405
kW (550 hv). Moottorinrunko on painevalettu seoksesta AlSi9Cu3(Fe) ja
sen mitat ovat 654 x 450 x 350 mm.
Sylinterilohkon massa on vain 24,6 kg,
sylinterinholkkien 12 x 0,45 kg ja
painevaletun pohjalevyn 9,6 kg. Silitecseoksesta valmistetut sylinterinholkit
ovat kiinnivalettuja.

Kuva 10. Daimler-Chryslerin V12-moottorin rynko, joka on painevalettu seoksesta
AlSi9Cu3(Fe).

Kuva 12. Hiekkaan valettu Daimler-Chryslerin
V8-dieselmoottorin runko.
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Kuva 11. Moottorinrungoissa käytettävien alumiiniseosten lujuusarvoja, SG = hiekkavalu,
KG = kokillivalu, DG = painevalu. Pilareista
vasen on myötölujuus, keskimmäinen on
venymä ja oikea on murtolujuus.

Sulan suodatus
suurissa valuosissa
Dipl.ins. Erhard Wiese Foseco GmbH:
sta kertoi otsikkoaiheesta Giessereilehden numerossa 10/2006 mm. seuraavaa:
Sulan suodatusta on käytetty menestyksellä jo monia vuosia autoteollisuuden vaativissa sarjavaluissa. Suodatuksella on saavutettu siistejä valupintoja
ja sulkeumista vapaita valuseinämiä.
Yli tonnin massaisissa valuissa suodattimien käyttö on ollut vähäistä. Rajoittavana tekijänä on ollut tarvittava
suodatinpinta-ala sekä ennen muuta
keraamisten suodattimien kestävyys.
GJS- ja GJL-suursarjavaluissa on jo
yli 20 vuoden ajan käytetty vaahtokeraamisia piikarbidisuodattimia. GJSvaluissa magnesiumsulﬁdit, -oksidit ja
silikaatit muodostavat suurimman
probleeman. Viime vuosiin saakka on
yli tonnin massaisten valujen suodatuksessa ollut vaikeuksia. Yleensä
piikarbidisuodattimien maksimikokona
on pidetty 100 x 100 mm. Monesti
valujärjestelmiin on ollut vaikeaa sijoittaa useita suodattimia riittävän sulavirtauksen läpäisyn saavuttamiseksi.
Suurempia suodatinkokoja varten on
viime vuosina kehitetty hiilisidosteisia
Al2O3-suodattimia ja zirkonioksidisuodattimia. Näiden materiaalien
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kestävyys lämpöiskuja, sulan metallin
painetta ja kemiallista syövytystä vastaan on hyvä. Hyvään suodatustulokseen pääsemistä voivat vaikeuttaa
valurautojen suuret mangaanin ja/tai
rikin pitoisuudet, Myös ymppäysaineilla voi olla vaikutusta tulokseen.
Kuva 13 esittää piikarbidista valmistettuja keraamisia vaahtosuodattimia. Keraamisten vaahtosuodattimien
ideaalirakenne koostuu kuvan 14 mukaisista dodekaedreista. Huokoset,
joiden läpi sula metalli joutuu virtaamaan ovat viisikulmaisia. Eräät näistä
huokosista ovat enemmän tai vähemmän keraamisen massan täyttämiä.
Nämä estävät sulan metallin suoraa
virtausta suodattimen läpi, pakottavat
sulan virtaamaan mutkitellen ja vähentävät sulan virtausnopeutta sekä virtauksen pyörteisyyttä. Nämä ilmiöt
edistävät epämetallisten sulkeumien
suodattumista.
Keraamisia suodattimia voidaan
sijoittaa valujärjestelmiin kolmella
tavalla. Ensimmäisessä tavassa suodattimet sijoitetaan muotin jakotasolle
pystysuoraan, kuva 15. Välittömästi
suodattimen edessä sijaitseva kanaviston laajennus, suodatinkammio, kokoaa epäpuhtauksia ja estää suodatinta
tukkeutumasta ennenaikaisesti. Toisessa tavassa suodattimet on sijoitettu
keraamisiin putkielementteihin, joita

Kuva 13. Piikarbidista valmistettuja keraamisia
vaahtosuodattimia.

Kuva 14. Keraamisten vaahtosuodattimien
ideaalirakenne koostuu dodekaedreista.

Kuva 15. Jakotasolle pystysuoraan sijoitettu
keraaminen vaahtosuodatin. Sen eteen suodatinkammioon on kerääntynyt epäpuhtauksia.
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voidaan sijoittaa keraamisista putkista
koottaviin kanavistoihin jakotason
ulkopuolella. Kolmannessa tavassa
suodattimia sijoitetaan syöttökupuihin,
joiden kautta muotti täytetään ilman
kanavistoa, kuva 16.
Oikein suunniteltu suodatinjärjestelmä täyttää seuraavat ehdot: muotit
täyttyvät tasaisesti, pyörteiden ja eroosion esiintyminen on vähäistä, suodattimien asennus on yksinkertaista ja kanavistot ovat mahdollisimman lyhyitä.
Artikkelissa esitetään kymmenen
esimerkkiä nykyaikaisten suodattimien
käytöstä suurissa valukappaleissa.
Seuraavassa on kuvat kahdesta esimerkistä. Kuva 17 esittää tuulivoimalan
navan valujärjestelmää, jossa suodattimet on sijoitettu jakotasolle. Navan
raaka-aine on EN-GJS 700-2 ja valumassa noin 9 tonnia. Kanavistoon on
sijoitettu kuusi zirkonioksidisuodatinta, joiden halkaisija on 200 mm. Valulämpötila on 1340 oC, valuaika 50 s ja
suodatinkapasiteetti 4,78 kg/cm2. Tähän mennessä on valmistettu 90 napaa
tällä järjestelmällä. Kuva 18 esittää
valumassaltaan 25,5 tonnin kotelovalun
kanavistoa. Tämä on tähän mennessä
suurin Fosecon ohjauksessa valettu
kappale. Kanavistossa oli kaksi riviä,
joissa kummassakin oli yksitoista suodatinpidintä ja niissä 200 x 35/10 ppiStelex PrO suodatinta. Valulämpötila
oli 1380 oC ja valuaika 120 s. Suodatinteho rajoitettiin arvoon 3,58 kg/cm2,
koska painekorkeuden ollessa noin 3,5
m muotin täyttymisen viimeisellä neljänneksellä vallitsee voimakas vastapaine.

Kuva 16. Kolme eri mahdollisuutta sulan suodatukseen valettaessa suoraan syöttökuvun kautta.

Kuva 17. Tuulivoimalan navan kanavisto,
jossa on kuusi halkaisijaltaan 200 mm
kokoista keraamista vaahtosuodatinta.

Kuva 18. Yhteensä 22 halkaisijaltaan 200 mm kokoista keraamista vaahtosuodatinta on sijoitettu
25,5 tonnin valumassaisen kotelon kanavistoon.

www.leinovalu.fi
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valimoinstituutti

Tuula Höök

EU • Leonardo da Vinci -ohjelman
hanke (CAE DS)
Cast Products and Mould Designer Skills
at the European Context eli ’Valettujen tuotteiden ja muotin
suunnittelijoiden ammatillinen osaaminen Eurooppalaisessa kontekstissa’ (CAE DS) –projektia koordinoidaan Tampereen Teknillisellä Yliopistolla, Materiaaliopin laitoksella
Valimoinstituutissa. Projektin vastuullisena johtajana toimii
professori Tuomo Tiainen. Projektin työmyyränä ja koordinaattorina tutkija Tuula Höök. Projekti on suunnattu painevalimoiden, ruiskuvalimoiden sekä työväline- ja muottiteollisuuden henkilöstön täydennyskoulutukseen. Projektissa
kehitetään myös ammattikorkeakoulujen ja teknillisten
yliopistojen perusopiskelijoiden koulutustarjontaa vastaavissa koulutusohjelmissa tuotanto- ja materiaalitekniikan
alalla.
Projektissa luodaan uusia ja parannetaan vanhoja muottisuunnittelijoiden ja valukappaleen suunnittelijoiden koulutuskokonaisuuksia. Molemmissa ryhmissä koulutussisällöt ovat samantapaisia, mutta painottuvat eri tavoin.
Projekti on järjestänyt aloituskokouksen Suomessa kahdelle ryhmälle. Ensimmäinen ryhmä kokoontui 15.16.10.2006. Ryhmässä oli mukana pääasiassa painevaluteollisuuden kanssa tekemisissä olevia organisaatioita. Toinen
ryhmä koostui ruiskuvaluteollisuuden ja ruiskuvalumuottien
suunnittelun parissa työskentelevistä organisaatioista. Toisen
ryhmän kokous järjestettiin 9.-10.11.2006. Kokouksissa
jaettiin projektin työtehtäviä partnereiden välillä ja keskusteltiin muotti- ja valualan liiketoiminnasta sekä tutustuttiin
puolin toisin.
Projektissa on paljon jaettavia tehtäviä. Projektin partneriryhmä tuottaa uutena koulutusmateriaalina kuusi 3D-CAD
-harjoitustehtäväpakettia kolmelle CAD ohjelmistolle (CATIA, Pro/E ja Solid Works) sekä lisäksi teoriapainotteista
oppimateriaalia painevalettavista metalliseoksista, ruiskuvalettavista muovilaaduista, muotin osien koneistuksesta,
muotin suunnittelusta, kappaleen suunnittelusta, 3D-CAD
ohjelmistojen käytöstä nappulatekniikkaa edistyneemmällä
tasolla sekä 3D-CAD –suunnittelun käytänteistä osana
yrityksen toimintaa. Koulutusmateriaalia testataan eri maissa 5 op pilottikursseilla. Kurssit kootaan poimimalla pro42

jektin laatimista oppimateriaaleista kohderyhmälle sopivimmat harjoitustehtävät ja teoriakokonaisuudet. Näin kurssit
voidaan suunnata joko 1.) muottisuunnittelijoille, 2.) ruiskuvalukappaleiden suunnittelijoille tai 3.) painevalukappaleiden suunnittelijoille.
Projektin partneriryhmä selvittää lisäksi suunnittelijoiden
ammattitaitovaatimukset ja alan liiketoimintalogiikan eri
maissa. Tapoja järjestää muottihankinnat on monia, vähintään
yhtä monta kuin on markkina-alueita ja maita. Osa ruisku- ja
painevalimoista tuottaa kaikki tarvitsemansa muotit itse, osa
ostaa paljon muotteja alihankkijoilta, osa ostaa kaikki muotit ulkoa, osa tilaa muotit saman yrityksen toiselta yksiköltä, osa ohjeistaa muottivalmistajaa hyvin paljon ja osa antaa
vapaat kädet. Mikä sitten on oikea tapa toimia ja mitä haasteita tietty toimintatapa asettaa suunnittelijalle.
Ensimmäisessä kokouksessa huomattiin kuinka eri tavalla pohjoismainen painevaluteollisuus toimii suhteessa
ruiskuvaluteollisuuteen. Koko Euroopan tasoista tietoa ei
kokouksen osallistujilla ollut, jotta havaintoa olisi voinut
yleistää tai olla yleistämättä Pohjoismaiden ulkopuolelle.
Havainto tiivistettiin seuraavaan kysymykseen: Kenellä on
paras tieto muottisuunnittelun yksityiskohdista: Muottivalmistajalla, valimolla, insinööritoimistoilla vai kappaleen
ostajilla. Kysymys jäi toistaiseksi avoimeksi. Me emme
tiedä kenellä tieto on, kenellä sen pitäisi olla ja miksi se on
siellä, missä se on.
Seuraavassa kokouksessa keskustelua jatkettiin ruiskuvaluteollisuuden parissa työskentelevien henkilöiden kesken,
mutta koko kysymys vaikutti enemmän tai vähemmän vieraalta. Kysymystä ei ehkä koskaan ole ollut tarvetta esittää
siinä muodossa kuin edellisen kokouksen osallistujat olivat
päättäneet sen esittää. Lopulta päädyimme siihen, että kysymys on parhaan tiedon asteesta. Paras tieto on eräs yritysten kilpailuvalteista ja tietysti se halutaan pitää yritysten
sisällä.
Kokouksissa tuli todettua myös, että Euroopassa on eri
maissa hyvää muottialan koulutusta, mutta sitä annetaan
kielillä, joita ei puhuta juuri muualla kuin sen tietyn maan
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rajojen sisäpuolella. Kääntämällä oppimateriaaleja englanniksi ja jakamalla niitä partneriryhmän sisällä pääsemme
hyötymään toistemme kokemuksesta ja saavutuksista. Yhteiset kurssit ja opiskelijavaihto tulevat myös hyödyttämään
koko partneriryhmää. Projekti perustaa kansainvälisiä koulutusohjelmia yliopistojen välisenä yhteistyönä, kunhan
keksitään, kuinka kielitaito-ongelmat tullaan ratkaisemaan.
Kokemukset oppilaitosten välisen yhteistyön onnistumisesta ovat erityisen tärkeitä.
Projektin partneriryhmään kuuluvat:
– Tampereen teknillinen yliopisto (Tuotantotekniikan ja
Materiaaliopin laitokset), Suomi
– Gabrovon teknillinen yliopisto, Bulgaria
– Ecole Centrale de Nantes, Ranska
– Genoan yliopisto, Italia
– Tampereen Ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Suomi
– Teknillinen Korkeakoulu, BIT, Suomi
– Leirian ammattikorkeakoulu, Polytechnic Institute of
Leiria (IPL), Portugali
– Swecast Oy, Ruotsi
– Unkarin valimoliitto, Magyar Öntészeti Szövetség, Unkari
– Teknologiateollisuus, Valimot –toimialaryhmä, Suomi
– Alteams Group, Suomi
– Ba.Co. Ipari és Szolgáltató Bt., Unkari
– Toolman Oy, Suomi

jektin tarjoama uusi oppiaines ei tule tuottamaan hankaluutta. Yrityksistä täydennyskoulutukseen tuleville suunnittelijoille CAD –tekniikka on tietysti jo hyvinkin tuttua kaikissa maissa.

Suomalaisen partneriryhmän vahvuutena on voimakas,
käytännönläheinen suhtautuminen asioihin. Me olemme
hyviä 3D-CAD –tekniikan opettamisessa. Kaikissa partneriryhmän oppilaitoksissa ei ole edes perustasoista 3D-CAD
–tekniikan opetusta. Tampereen Teknillisessä Yliopistossa
opiskelijat ovat taitavia CAD –työkalujen käyttäjiä ja pro-

Seuraava projektikokous järjestetään Ranskassa Nantesissa kevättalvella 2007 ja pilottikurssien tulisi käynnistyä
jo loppuvuodesta 2007. Projektin kuulumisia voi seurata
www-sivuiltamme osoitteessa http://webhotel.tut.ﬁ/projects/
caeds.

Itä-Eurooppalaisista oppilaitoksista löytyy erittäin vahvaa
teoreettista osaamista. Ranskalainen ja varsinkin Portugalilainen partneri ovat hyvin pitkällä muottitekniikan koulutuksessa. Leiria on toinen Portugalin muotinvalmistuksen
keskuksista ja projektissamme mukana oleva oppilaitos,
Polytechnic Institute of Leiria, on perustettu täyttämään
muotinvalmistajien koulutustarpeita Portugalissa. Swecast
Oy on painevalualan kannalta yleisesti kiintoisa kumppani,
jonka kanssa olemme jo sopineet alustavasti yhteisestä
painevalukappaleen suunnittelun kurssista.
Projektissa mukana olevat suomalaiset partnerit päässevät hyötymään tuloksista ensimmäisten joukossa. Projekti
jatkuu ammattitaitovaatimusten ja alan liiketoimintalogiikan
selvittämiseen liittyvällä haastattelukierroksella paikallisissa yrityksissä eri maissa. Samaan aikaan aloitamme oppimateriaalien valmistamisen. Haastatteluissa tulemme kysymään yritysten toimihenkilöiltä esimerkiksi: Mitkä ovat
ideaalisen hyvän suunnittelijan ominaisuudet, mitä puuttuu,
jotta voisi toimia ideaalisella tavalla ja mitä ominaisuuksia
arvostat, kun olet palkkaamassa yritykseesi uutta suunnittelijaa.

yritysuutisia
Uusi toimituskanava Fosecon tuotteille Suomessa
Foseco Ab myy suoraan tuotteitaan Suomessa 19.11.2006 alkaen
Foseco Ab on tehnyt yhteistyötä Line-Ma Oy:n kanssa Suomen markkinoilla usean vuoden
ajan. Line-ma Oy on hoitanut kaupalliset yhteydet ja tavaratoimitukset valimoille Suomessa. Yhteistyö on sujunut hyvin, mutta haluamme nyt entistä enemmän vahvistaa teknistä
palveluamme ja estää samanaikaisesti hinnankorotukset. Tämän takia Foseco Ab tulee
myymään 19.marraskuuta 2006 alkaen tuotteitaan suoraan kaikille valimoille Suomessa.
Varmistakseen jatkossakin korkean teknisen palvelutason, tilauskäsittelyn ja toimituksen on Foseco Ab palkanut Gunnar Nordqvistin (aikaisemmin Line-Ma Oy:n palveluksessa) 19.marraskuuta lähtien. Tulemme jatkossakin pitämään varastomme Turussa.
Gunnar Nordqvist tulee Foseco Ab:n myyntipäällikön kanssa vastaamaan kaikista
kaupallisista yhteyksistä. Hän kehittää myös yhteistyössä skandinaavisten tuoteasiantuntijoittemme kanssa Fosecon tarjoamaa teknistä palvelua, syöttö-, suodatus-, peitoste ja sideainealoilla.
Jan Eric Pehrsson, toimitusjohtaja
Puh.
+46 532 60 77 33
Mob. +46 70 523 25 37
e-mail: jan-eric.pehrsson@foseco.com
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mallijaosto

Mallijaosto
kokoontuilee
Yleistä
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin
6.10.2006 Iisalmessa ja yllättävän moni malli-ihminen oli
päättänyt siirtää tomumajansa sinne itärajan tuntumaan ko.
viikonloppuna. Syynä tähän malliväen parveiluun oli ison
yhdistyksemme vuosikokouksen yhteydessä nautittava
Mallijaoston vuosikokous, joka perinteiseen tapaan on pidetty aina samoissa pippaloissa.
Kaiken kaikkiaan meikäläisiä kerääntyi jo torstai-iltana
suurin osa Iisalmeen, koska kuten jokainen tietää huolellinen
valmistelu ei mene koskaan hukkaan. Tosiasiallinen syy
taitaa kylläkin olla proosallisempi, sillä jos yrittää Tampereenkin suunnasta lähteä siten, että ehtii vuosikokoukseen
ajoissa, olisi herätys pitänyt suorittaa epäinhimilliseen aikaan.
Ennen mallijaoston kokousta pidettiin SVYn vuosikokous ja iltapäivän esitelmien jälkeen olikin oman kokouksemme vuoro, jonka alkamisajankohdaksi ohjelmaan oli merkitty klo 16.30. Iisalmen ”suuren pojan” puolustusministeri Seppo Kääriäisen osuus päättyi kuitenkin ennakoitua
aikaisemmin ja muun vuosikokousporukan lähtiessä hotellien saunoihin, jäimme me malliväki jatkamaan omaa kokoustamme.
Siirryimme Allin kammariin (huom. kirjoitetaan kahdella ämmällä) aloittelemaan kokousta. Siellä meitä oli vain
muutama, koska useampikin meikäläisistä oli siirtynyt
”ettoneelle” hotelliinsa. Aikanaan porukkaa kuitenkin kertyi
ja päätimme aloittaa kokouksen ennen ohjelmaan merkittyä
aikaa (mikä oli kyllä hemmetinmoinen virhe, josta saimme
kunnon pyyhkeet viralliseen ”präntättyyn” aikaan paikalle
ilmestyneiltä malliväeltä, josta munauksesta kokouksen
sihteeri nyt pyytääkin anteeksi näin lehden palstoilla). Tosin
kaikkia mallimiehiähän ei koskaan nähty kokouksessa
myöhemminkään. Kokouksessa oli paikalla kuitenkin 12
mallijaoston jäsentä.

Kokousasiat ja aiheet
Kokouksemme juhlallisessa avauksessa puheenjohtajamme
Mikko Ojanen lausui läsnäolijat tervetulleiksi ja päräytti
kokouksen avatuksi.
Kokoukseen täytyy aina valita toimihenkilöitä ja niitä
sitten kävimmekin huutelemaan kasaan. Puheenjohtajaksi
huutoäänestettiin Ojasen Mikko Karkkilan Malliavusta ja
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Kari Pohjalainen

sihteeriksi kelpuutettiin Kari Pohjalainen Tampereelta (sihteeriksi on harvoin mitään erityistä tunkua, pöljin valitaan).
Pöytäkirjan tarkastajiakin tarvitaan ja heiksi nimettiin
Veijo Karttunen Malliveistämö Karttunen ja Markku Gustafsson, joka on Mallikolmion omistajien yksi kolmasosa.
Molemmat muuten asuvat Kangasalla.
Ääntenlaskijoiksi pitää valita ainakin laskutaitoisia henkilöitä ja porukkamme uskoi laskutaitoa löytyvän Kari
Lehdolta Sulzer Pumps:ista Karhulasta ja Asko Haavistolta Pietarsaaren Kärkimallista
Kokouksien pitää olla laillisia ja päätösvaltaisuuteen
kykeneviä ja yksimielisesti porukkamme totesi yhdessäolomme täyttävän nämä vaatimukset ja kokous todettiin
siten laillisesti koolle huudetuksi ja niinollen päätösvaltaiseksi.
Sihteeri oli präntännyt kokoukselle esityslistan, joka
käsittelyssä kelpuutettiin työjärjestykseksi, sillä muutoksella, että lisätään siihen oma pykälä kokouksen osallistujien
ja heidän yrityksensä esittelyyn, koska Iisalmen kokouksessa oli läsnä harvemmin mallijaoston kokouksissa käyneitä
malliammattilaisia.
Mallitoimikunnan jäsenten valinnoissa siirryttiin toteamuslinjalle, koska kukaan mallitoimikunnan jäsenistä ei
ollut erovuorossa (Porin vuosikokouksessa tehdyn kokouspäätöksen mukaisesti) todettiin ja hyväksyttiin jatkavat
toimikunnan jäsenet esityksen mukaisesti.
Valituiksi tulivat henkilöt siten, että puheenpitäjänä ja
isompana pomona jatkaa Mikko Ojanen Karkkilan Malliapu
Oy:stä ja mallitoimikunnan jäseninä (käytännössä hallitus)
jatkavat):
Veijo Karttunen Malliveistämö Karttunen Ky Kangasala, Kari Lehto Sulzer Pumps Oy Karhula ja Janne Vartama
Mallivaruste Koski Oy Panelia. Kaikki edellämainitut ovatkin sitten Tampereella 2007 erovuorossa.
Lauri Hurme, joka oli edellisen mallitoimikunnan jäsen,
sanoutui keväällä irti Artekno-Metallista ja siten vaihtoi
muulle ammattialalle ja hänen tilalleen oli loppukauden
kutsuttuna Leo Pölönen Helsingin Mallimestareista.
Porukat päättivät yksimielisesti valita Lauri Hurmeen
tilalle Leo Pölösen, tällä kertaa vakituiseksi mallitoimikunnan jäseneksi. Leksa oli muuten ensimmäisen mallitoimikunnan jäsen 1991, jolloin Lehden Erkki pomotti porukkaamme tunnetun empaattiseen tapaansa.
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Sihteerinä kelpuutettiin jatkamaan keväällä eläköitynyt
Kari Pohjalainen Tampereen Ammattiopistosta Tampereelta.
Mallijaostolla on ollut perinteisesti edustajat SVY:n
hallituksessa ja koulutustoimikunnassa ja nämäkin piti nyt
valita ja heille tietysti varamiehet.
Mallijaoston viralliseksi edustajaksi SVY:n hallitukseen
valittiin puheenpitäjämme Mikko Ojanen ja jos iso bossimme ei pääse kokoukseen, niin sinne kutsutaan varasellainen,
joksi nimettiin Kari Pohjalainen
SVY:n koulutustoimikuntaan valittiin varsinaiseksi jäseneksi pitkän päivätyön ”nuorison pilaajana” ammattioppilaitoksessa tehnyt Kari Pohjalainen ja hänelle varamieheksi Mikko Ojanen.
Ilmoitusasioissa, joita aina pitää olla kunnon kokouksissa, todettiin, että Euromold-messut vietetään 29.11 –
2.12.2006 Frankfurtissa Saksassa. Nämähän ovat perinteisesti olleet malliväelle antoisammat kuin seuraavaksi mainittavat messut, jotka ovat joka neljäs vuosi nykyjään pidettävät GIFA 2007-messut Düsseldorﬁssa. GIFAn ajankohta
sijoittuu kesäkuulle eli 12.–16.06.2007. Mallijaosto suositteleekin, että GIFA 2007 messuille osallistuvat mallijaoston
jäsenet pyrittäisiin sijoittamaan, mikäli mahdollista samaan
osallistujaryhmään. Jokainenhan ilmoittautuu itse matkalle
ja silloin voinee kysellä, mihin ryhmään sijoittuu malliväkeä
ja sen mukaan voi valita ryhmän, joko mallikuorrutuksella
tai ilman. Kukin halunsa mukaan.
Toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta 2005–
2006 luettiin ja hyväksyttiin muutoksitta. Kukaan ei ainakaan
ääneen kuorsannut luennan aikana. Samoin tehtiin toimintasuunnitelmalle tulevalle toimikaudelle. Tähän suunnitelmaan velvoitettiin mallitoimikuntaa lisäämään kohta, jossa
varmistetaan toiminnan jatkuvuus toimikunnan jäsenten
osittais vaihtamisella, joka tarkoittaa, että aina on jokunen
kokeneempi mallitoimikuntalainen mukana. Mallitoimikunta velvoitettiin huolehtimaan muutoksesta ja sen kirjaamisesta toimintasuunnitelmaan.
SVYn opintopäivät tullaan nautiskelemaan keväällä 2007 Tampereella ja siellä perinteisessä Pinja- hotellissa.
Malliluennot + aihetoivomukset malliväen opintopäivien
luentoaiheiksi piti toimittaa puheenjohtajalle ja/tai sihteerille ennen luentoaiheiden lukkoonlyöntiä.
10-pykälän kohdalla kokouksessa läsnä olleet mallijaostolaiset saivat ääneen esitellä itsensä ja yrityksensä, sekä
tuotantotyyppinsä. Katsottiin, että kun jäsenistöä tulee vuosikokoukseen muualtakin, niin jokaisen on hyvä tunnistaa
toinen toisensa, koska siten voidaan varmistaa alallamme
toimivien yhteneväisyys. Niin siinä tuli esiteltyä sellaisiakin
taloja joita mallilehtorikaan ei ollut aikaisemmin nähnyt.
Katsaus nykynäkymiin mallialalla - työtilanne - tulevaisuuden näkymät on perinteisesti kaikkein mielenkiintoisin
ja puhuttavin pykäläkohta mallitoimikunnan ja -jaoston
kokouksissa. Työtilanne näyttää olevan hyvä ja useimmilla
on töitä kohtalaisesti tai hyvin ja voitiin todeta, että valimoiden hyvä tilaustilanne heijastuu malliveistämöihin. Valimoalueella on usein kateellisena kyselty meiltä malli-ihmisiltä,
kuinka kilpailijat voivat kertoa avoimesti tilanteestaan toinen
toisilleen. Tämä on muuten yksi toimintamme vahvuuksista, kun kykenemme näkemään päiväkohtaisen kateuden yli
ja toimimaan sen mukaan. Hyvä malliväki = ME.
Malliveistämö Ris-Pert on muuttamassa uusiin tiloihin
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Hervannassa ja muutenkin siellä on tapahtunut muutoksia
henkilötasolla, joista omistajat kertovat tai ovat kertomatta
kysyttäessä.
Suuren suomalaisen valimoyrityksen yksipuolisesti ilmoittama pitkän maksatusajan ratkaisuksi suositellaan omaa
talokohtaista hintajärjestelmää, jolloin malliveistämö tarjoaa valimolle kolme erilaista hintaa. Näin toimien valimo
ratkaisee itse millä hinnalla se mallivarusteet tilaa ja malliveistämö voi jättää siten ratkaisun tilaajalle. Tämä asia on
kehittänyt melkoisesti näppylöitä malliveistämöiden omistajien sieluihin ja yleisesti on heitä kiehuttanut ajatus, että
yhden henkilön yrityksen pitää ”pankittaa” suurta valimoyritystä. Meidän kun täytyy maksaa kalliitkin raaka-aineet
välittömästi ja usein työ vaatii aikaa päiväkaudet, josta
työntekijä saa palkan sitten aikanaan. On se niin väärin.
Muissa jäsenten esittämissä asioissa kyseltiin, kuinka
moni malliveistämö on saanut toimitettua tietonsa ValuAtlakseen. Sinne ei vieläkään ole saatu tietoja kuin muutamasta malliveistämöstä, joka tuntuu hullulta, koska tulevaisuuden suunnittelijat tulevat hakemaan enenevässä määrin
tietoa nimenomaan ValuAtlaksen kautta.
Hintakaan ei voi olla este, koska Valimoinstituutin tarjous malliveistämöille on niin edullinen.
Oulun seudun lahja Valimoinstituutille = viehättävä
Kaisa odottelee edelleenkin niitä toimittamattomia tietoja,
jotka voitaisiin sitten siirtää ValuAtlaksen sivuille kaikkien
pähkäiltäviksi.
Entinen mallijaoston puheenjohtaja, Panelian Mallivarusteen emeritus jne. jne. Raimo Koski antoi hyvin ansaitut
nuhteet mallijaoston johdon toiminnasta, koska kokous
aloitettiin ennen ohjelmaan painettua aikaa. Jos on joku
aika sovittu, niin siitä on pidettävä kiinni. Moitteet tulivat
aiheesta ja otetaan opiksi!
Puheenjohtajamme ja pääpuheenpitäjämme, nykyään
yksinkertainen isä Karkkilasta, Mikko Ojanen murjaisi
kokouksen päättyneeksi klo 17.30, kiittäen osallistujia aktiivisesta kokouksesta ja toivottaen kuumia löylyjä ja menestyksekästä iltaa. Alta aikayksikön alkoi Allin kammari
tyhjetä ja hotellien saunat täyttyä. Toivottavasti sieltä löytyi
kurkunkostuketta paljon ja asiaa puhuneille mallijaostolaisille.

Iltajuhla
Iisalmen Componentan Pekka Koski, joka muistetaan parhaiten edellisen Iisalmen vuosikokouksen primus motorina
ja nimenomaan ikimuistoisen kangistuneen kehon voimisteluliikkeen kehittäjänä, jonka seurauksena jokaisen paikallaolijan kädessä könötti nelikirjaimisen valtionyhtiön tuote,
jolle löytyi heti käyttöä.
Tämä samainen Pekka oli jälleen polkaissut mahtavat
järjestelyt liikkeelle kuluvan vuoden vuosikokousjuhlan
muodossa, apunaan toki viehättävistä naisista muodostuva
”toimeenpanovaliokunta” ja kukkona tunkiona tai ainakin
nyökkääjänä on toiminut paikallispomo Huuskosen Lauri,
Svejk-ryhmän ykkönen Tsekin matkalta, jonka nimityksen
hän ansaitsi siellä nimenomaan huumorintajullaan eikä
valimopäällikkönä.
Jälleen ohjelma rakentui paikallisten kykyjen varaan ja
tukevaa huumoria se olikin. En saanut selvää, ketkä paikallisista henkilöistä olivat kantovesien mukana Iisalmeen Jatkuu
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tulleet, ketkä muulla tavalla. Erinomaista työtä, josta ainakin paikalla olevat nauttivat täydestä sydämestä, kuka hohottaen, kuka muuten hekottaen. Mukavan letkeä tunnelma
oli iltajuhlassa, josta muut kirjoittajat taitavat kertoa tarkemmin ja laajemmin.
Kirjoittajan kohdalla tapahtui sellaista, josta sain pakostakin ”tipan linssiin” ja joka aiheutti ja aikaansai todella
puhuttelevan olon. Puheenjohtajamme Mikko Ojanen kuljeskeli SVY:n tuttua viiriä kantaen ja ajattelin hänen vain
auttavan asiamiestämme Olavi Pihaa jossain muistamisessa, kunnes hän käveli mikrofonin eteen ja kutsui minut
”mallifossiilin” myös paikalle.
Ystävät mallijaostosta, valimoista, sekä alamme kaupallisista yrityksista olivat keränneet valtavan summan riihikuivaa, jonka he halusivat ojentaa minulle kiitokseksi
näistä toimen vuosista, joita olen saanut heidän kanssaan
viettää.
”Virallisena syynä” oli, että ko. summalla voisin ostaa
menolipun mahdollisimman kauaksi, mutta sitä pehmennettiin sillä, että voin toki omillani ostaa paluulipun ja
minulle saattaisi löytää vielä käyttöä. On se kuulkaa mahtava tunne, kun muistetaan näin ja vielä toisten edessä.
Kyseessähän on homma, josta olen nauttinut aina sitä tehdessäni, tavata mielenkiintoisia älykkäitä ihmisiä ja rakentaa verkostoa, jota me kaikki menestyäksemme tarvitsemme.
KIITOS vielä kerran, ystävät.
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Kotimatka
Seuraavana päivänä lauantaina 7. päivänä lokakuuta suuntasimme Karttusen Veijon Volvon kohti Lapinlahtea ja
Makkosen Timon isännöimää Savonnikkari-nimellä tunnettua malliverstasta. Malliveistämö sijaitsee entisessä koulurakennuksessa avarien näkymien keskellä. Samassa yhteydessä on myös Timon koti. Ammattilaisena en kerro sen
tarkemmin mitä näimme, koska se saattaa mennä jo teollisuusvakoilun puolelle.
Isäntämme lahjoitti kuskina toimivalle mallilehtorille
karttapallon, jotta löytäisimme takaisin Tampereelle, mutta
siitä huolimatta ajoimme harhaan. On se niin kummallista,
että vaikka on iso karttapallo, niin silti pystyy eksymään
Lapinlahdella ja kyseessä oli kuski, jonka harrastuksiin
kuuluu matkailu.
Eläköitynyt
mallilehtori
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Erikoisvalu H. Laakso Oy

Lapuan Valu

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

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

Harjavallan Valu Oy

Procatec Oy

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

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

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

V.Hakkarainen Oy

Akkutie 4
00770 HELSINKI
Puhelin
(09) 3858 388
Faksi (09) 3858 809
www.vhakkarainen.fi

Novacast Oy

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

www.valuatlas.net

Suutarilan Valimo

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

Ulefos NV Oy

Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 4034600
www.ulefosnv.fi

6APAATA KAPASITEETTIA
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Ins.tsto. AX-LVI Oy
PL 428
33101 TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.axcons.fi

www.svy.info
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n 6!2!34/).4)
TOP FOAM OY LAHTI
HALLINKATU 1
15300 LAHTI
P. 03 884 0740
F. 03 884 0744
JARI PEKONEN
0500 843059
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Hyvää Joulua!

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

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

mallikolmio@yritys.soon.
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http://yritys.soon. /mallikolmio
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valimoperinne

Vuodet vierivät,
työ ja toiminta jatkuu vilkkaana Karkkilassa,
yli 180 vuotta toimineella tehdasalueella

Antti Valonen

Kymin Osakeyhtiö Högforsin tehtaan pääkonttorin
sisäänkäynti konepajarakennuksessa
vuodelta 1937.
1985 Högforsin valimo siirtyi kiinteistöineen JOTYhtiöiden omistukseen.
1996 konepajarakennuksesta muodostettiin Karkkilan
Koskikiinteistöt Oy, tällöin tiloihin siirtyivät Karkkilan
kaupunginvirasto ja kaupungin pääkirjasto, joiden tiloihin kaunis sisäänkäynti säilyi.
Emalointiosastoista muodostettiin Kiinteistö Oy AlaEmali ja Kiinteistö Oy Ylä-Emali. Kiinteistö Osakeyhtiöiden tilat ovat pääosiltaan vuokrattuina konepaja-,
opetus-, toimisto- ja varastotiloiksi. Omistus Kiinteistöosakeyhtiöissä on suurelta osaltaan JOT-Yhtiön seuraajan Componenta Oyj:n omistuksessa.

Piirroskuva Högforsin tehdasalueesta 1960-luvulta.
Högforsin ruukki perustettiin 1820. Kymin Osakeyhtiö
Högforsin tehdas omistajana 1933–1985. Tehdasalueen
läpi virtaa Karjaanjoki, sen länsipuolelle sijoittuivat valimo-osastot ja itä-puolelle konepajaosastot, emalointiosastot ja pääkonttori.
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Ala-valimon uusitut hallitilat ovat vuokrattuina konepajatoimintaan SEW Industrial Gears Oy:lle. Ylä-valimon
tiloissa jatkuu perinteinen, uusiutunut ja tasokas valimotoiminta Componenta Oyj toiminimellä.
Tulkoon vielä mainituksi, että ”Högfors - vanha teollisuus- ja asutusalue” on sisällytetty 1994 museoviraston
rakennushistorian osaston julkaisuun, valtakunnallisesti
merkittävänä kulttuuriympäristönä.
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Veteraani Reino Luodon
kaskut ja tarinat
takavuosien Högforssilaisista
jatkuvat jälleen.

*– Se olla reikäompelus, huusi teknikko Hugo Srang sotaajan Högforsin tehtaan IS-komppanian harjoituksissa, kun
vääpelinä toiminut Mustilan Lauri piti nimenhuutoa ja Ins.
Uuno Hägström oli poissa.
Leskeksi jäänyt Hägström oli innostunut Karvonen nimiseen
ompeliaan, eikä näin ehtinyt edes harjoituksiin.
* Insinööri Saarikoski piti luentoa sota-aikana tehtaan ISkomppanialle myrkkykaasuista. Luennoitsija ei ollut esityksessään niitä kaikkein lennokkaampia, mutta kuunneltava
oli. Mainitsi muun muassa:
– Vihollinen voi ampua, tai pudottaa pommeissa erilaisia
taistelukaasuja, joista vaarallisinta on sinappikaasu, joka
aiheuttaa ”keuhkopöhön”.
* Sodan jälkeen monen pojan haaveena oli oma moottoripyörä. Vähemmän moottoripyörästä ymmärtänyt Urhokin
hankki tällaisen pelin. Oli vähän ymmällä, kun työkaveri
esitti turhan vaikeita kysymyksiä.
– Onks se sun pyöräs kaksitahtinen vai nelitahtinen?
– Älä sää kysy tommossii. Kysy, jos siinä on kaksi vai neljä pyörää.
* Pohjanpirtin armeijan kutsunnoissa oli mukana poika,
jolla oli paha karsastus ja pihtipolvet.
– Oletteko suomalainen, kysyi tarkastava lääkäri?
* Jumalauta, jos tuo valon pilkoitus ei lopu, niin teiltä katkaistaan kaulat ja luut pannaan laatikkoon, opasti tehtaan
väestösuojelupäällikkö Gösta Sjöblom talvisodan aikana
emalilaitoksen naisia, kun pimennysverhojen raosta vähän
valoa pilkisti.
* Talvisodan syttyessä, suurinta vaikeutta tuotti aluksi liikkuminen pimeään aikaan. Varsinkin jokirannassa hankaluutta tuotti tärkeä ylityspaikka, kapea Tervasilta osoittautui
vanhemmalle väelle vaaralliseksi paikaksi.
– Toi jokirannan tie on niin vaarallinen meitil vanhoil, et
sinne tarttis saara edes pieni tuikku, kertoi Sundqvistin
mamma näistä huolista tehtaan vs-päällikkönä toimineelle
Sjöblommille:
– Yks ämmä joessa ei merkitse nyt yhtään mitään, sanoi
päällikkö.
* Oskari Ilmanen oli jäänyt leskeksi. Ei kuitenkaan tyynyt
yksieloon, vaan hankki itselleen kodinhoitajan. Ei kuitenkaan
aikonut uuteen avioon, vaan aikoi elää vain susiparina.
Tällainen leipäsuden pito oli täysin sopimatonta 1930-lu-

vulla. Tehtaan asunnoissa se oli lisäksi kiellettyä. Ilmasen
tapaus tuli rovasti Varmavuoren tietoon, joka teki vuorostaan
kantelun tehtaan kamreeri Hedluntille. Ilmanen sai ukaasin:
– Avioon tai ulos asunnosta.
Harmistuneelle Oskarille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin
viedä kodinhoitaja vihille. Rovasti Varmavuori vihki heidät
pappilassa, jossa toimitus maksoi 20 markkaa. Ilmanen
antoi kuitenkin rovastille vain 10 markkaa, jolloin tämä
huomautti.
– Mutta hyvä veli. Vihkiminen maksaa 20 markkaa.
Ilmanen näytti peukalollaan vieressä seisovaa vaimoaan ja
sanoi:
– Rosina maksaa loput.
* Ennen valuriksi ryhtymistään Aholan Arvo toimi renkipoikana talossa missä oli tavallista säästeliäämpi emäntä.
Arvo hämmensi pöydässä olevaa hernesoppakattilaa. Nosti
kauhalla keittoa ja katsoi samalla emäntää sanoen:
– Jos hernekin tulee niin tulkoon.
* Toiset olivat talossa jo ruokailleet, kun Arvo tuli ajosta.
Emäntä kehotti Arvoa ottamaan kaapista ruokaa. Arvo
availi kaappien ovia. Katsoi laatikotkin ja totesi:
– Kyylhän siisti komento hyvä on, muttei näin siistist o
miheskään, sanoi Arvo, kun kaapeista ei löytynyt muruakaan
suuhun pantavaa.
* Nymannin Aarne odotti kutsunnoissa tarkastusvuoroaan,
kun pöydän takana istuva eversti sytytti savukkeen. Aarne
kumartui muitta mutkitta ylitse pöydän.
– An tohon munkin tumppiisain?
– So, so poika, sanoi vieressä seisova poliisi, johon eversti
tokaisi:
– Ei mitään. Ei mitään. Siinäpä on rohkea nuorimies.
* Sota-aikana tuli valimoon uusi insinööri, joka oli vähän
keljun miehen maineessa. Tuli kerran vastaan osaston luottamusmiestä ja otti tämän asian hänen kanssaan puheeksi.
– Mitä mieltä miehet ovat minusta?
– Net on sitä miältä, et tei olette vittumainen miäs.
Insinööri vähän hämmentyi toisen suorasta vastauksesta,
mutta jatkoi kuitenkin kysymystä:
– No mitäs mieltä luottamusmies sitten on?
– Mää olen samaa miältä.
* Leskeksi jäänyt valimon päällikkö vietti normaalia iloisempaa elämää. Pyysi kerran lisää palkkaa tehtaan johtajana toimineelta paroni Cederqreutzilta. Kun tämä ei tuntenut
kuitenkaan miestä kunnolla, niin hän kääntyi tehtaan kamreerin puoleen, jolta tiedusteli osastopäällikön palkankorotuksen tarpeellisuudesta.
– Se mies ei tarvitse mitään, sanoi kamreeri. Se on oikea
huorapukki. Sen rahat menevät kaikki Helsingin naisille.
– Mutta sitte hen tartte kummiskin lisä tili, sanoi huonosti
suomea puhuva paroni.

Jatkuu
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* Säästöpankki tarjosi kerran ammattiosaston johdolle saunaillan. Löylyt taisivat olla tavallista kuumemmat, kun erään
saunojan vaimo tuli seuraavana aamuna asioimaan pankkiin,
kailottaen kovaan ääneen.
– Onks kukaan kaipannu aluspaitojaan, kun meirän äijäl oli
yllä neljä ylimääräist, kun se tuli yöllä kotiin.

* Pappa Kustaa Helenius oli tavallista ätälämpää sorttia.
Kuului niiden luulosairaiden ryhmään, jolloin toisten piti
olla hiljaa ja ottaa osaa hänen oletettuun sairauteensa. Mamma antoi piut paut koko papan sairauksille. Tuli kerran
nurkan päähän ja huusi meille mekastaville lapsille:
– Olkas nym mukulat vähän hiljempää, kun toi meirän
pappa tekee taas kualemaa.
* Keernaosaston pojat lähtivät taas kerran lauantaina kovan
kiireen kanssa karkeloihin. Harvapuheinen Hannukin tempaistiin mukaan ilman selityksiä. Auto paineli vinhaa vauhtia kohden Forssaa. Oli jo ajettu hyvän matkaa, kun Hannu
havahtui kysymään:
– Mihinkäs sitä sitten ollaan niin kuin menossa?
– Forssaan tansseihin.
Matkaa jatkettiin taas jonkin aikaa, kun Hannu otti uudelleen
puheeksi.
– Perunoista taitaakin sitten tulla sosetta.
– Mistä perunoista? ihmetteli toiset.
– No kun net jäi hellalle kiehumaan.
* Naapurikaupungissa Hyvinkäällä vietettiin palokuntapäiviä, jossa Högforsin VPK:kin oli mukana. Luonnollisesti
piti käydä myöskin soittoruokalassa. Kolme valimolaista
sulattaja Vilho Paanamo, korjausmies Jussi Valtonen ja
mallipuuseppä Gunnar Wendelin, kaikki tavallista kookkaampia miehiä, viettivät iltaa kahvilassa, jossa toimi ”salakapakka”. Saivat kukin eteensä lasin, jossa oli ”kovaateetä”. Pieni paikka oli täynnään asiakkaita, joiden joukossa
oli isokokoinen ja tavallista reteemmin esiintyvä mies.
Tuli Högforsin miesten eteen ja koppasi pöydältä lasin
ryyppääkseen siitä.
– Mää olen kauhia-Kalle Laukaast ja mää ryyppään kenen
lasist mää tahron.
Mies teki siinä virheen, kun erehtyi tarttumaan Paanamon
lasiin. Tämä nousi tulistuneena pystyyn ja ärjäisi:
– Mää olen vahva-Ville Högforsist ja mun klasistain ei jumalaut ryypätä.
Samalla heilahti Villen tavallista suurempi nyrkki ja vieras
lakaisi tomuja kahvilan lattialla.
Pitkällisen virvoittelun jälkeen mies saatiin jaloilleen. Loi
kunnioittavan katseensa Högforsin miehiin ja poistui paikalta mitään sanomatta.

– Kuulkaas emäntä. Ei se vaikuta mitään. Poltatten tei mitä
hyvänsä. Tää mittari näkee ain sen valon ja merkkaa ylös,
lasketteli mies.
– Ai, mut sit mun on turha säästää ja polttaa kynttilää, totesi emäntä.
* Valimon konekaavaajana työskentelevä Aholan Arvo oli
kohtalainen viinan käyttäjä. Ryhtyi kerran laskemaan pilkillä saatujen kalansinttien hintaa. Tuli maksamaan juomineen sekä muinee tykötarpeineen kakskymppiä kappale:
– Kallei sinttei, mut jukolaut oli hyvä asia, ettei niit tullu
enempää, lohduttautui Arvo.

* Åberg niminen kulkukauppias ilmestyi aina silloin tällöin
valimomiestenkin luokse. Jonkinlaisena hanuristina itsekin,
hän ihastui kerran Heleniuksen papan harmonikkaan. Ryhtyi hieromaan siitä kauppaa.
– Soittaisitteks vähän, et mää kuulen minkälainen ääni siin
on?
Pappa noudattikin Åberin toivomusta. Siinä kesken soiton,
hanuristi päästi tavallista rajumman pierun. Harmonikassa
oli hänen mielestä vähän kovanlainen hinta.
Nuukana miehenä tunnettu Åberi ryhtyi perumaan koko
kauppaa.
– Emmää osta sitä, kun tei pir’ätten siit niin kovaa hintaa ja
kun siin tuntuu olevan viäl niin pahoi sivuäänii.

SVYn kotisivut
www.svy.info

* Sähkömittarit olivat valureiden asunnoissa uutta. Mittarinlukija tuli kerran lukemaan sähkön kulutusta taloon,
jossa oli tavallista nuukempi emäntä. Luetteli lukemia,
jolloin emäntä hermostui.
– Herra siunakkoon. Onks sitä sähköö menny noin jumalattomasta, vaikka mää olen koittannu kynttilääkin polttaa.
Lukijana oli tavallista lupsakkaampi mies.
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Rauhallista Joulua
ja
Onnellista Uutta Vuotta 2007!

www.componenta.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
SP Minerals Oy Ab
PL 174, Vihdintie 4 – 6
03101 NUMMELA
010 217 9800
www.sibelco-scandinavia.com
Sepikon Oy
Pietiläntie 5 E 18
03100 NUMMELA
(09) 586 4358
sepikon@kolumbus.ﬁ
Componenta Pietarsaari
Oy
PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI
010 403 00
www.componenta.com
Keycast Oy
PL 100, Merikatu 7
92101 RAAHE
(08) 211 3111, www.keycast.ﬁ
Artekno-Metalli Oy
Aakkulantie 46
36220 KANGASALA
(03) 244 7600, www.artekno.ﬁ
JP Ferroset Oy
Lähdetie 30
40530 JYVÄSKYLÄ
(014) 372 2211
jari.paulasuo@jp-ferroset.inet.ﬁ
Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.ﬁ
Beijer G & L Oy
Elannontie 5, 01510 VANTAA
(09) 6152 0550
lauri.kivijarvi@ind.beijer.ﬁ
Stena Metalli Oy
Pajakatu 7 - 9 ,11130 RIIHIMÄKI
010 802 323, www.stenametalli.ﬁ
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Karhuvalu Oy
Hitsaajantie 40, 26820 RAUMA
(02) 634 1400, info@karhuvalu.ﬁ

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

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

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

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

Karttunen
Malliveistämö Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
(03) 379 1330
http://soonyritys.net/malliv-karttunen

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

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

Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800, www.selcast.ﬁ

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

Simtech Systems Inc. Oy
Kukkaromäki 6 C5,
02770 ESPOO
0500 514 531
matti.sirvio@easysimulation.com

Metallikonepaja Oy
49200 HEINLAHTI
(05) 220 1100

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

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

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

Jokelan Valu Oy
Huikontie 2, 05400 JOKELA
020 750 9470, www.jokelanvalu.ﬁ

Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101 VAASA
010 709 0000,
www.wartsila.com

PME - Trading Oy Ltd
Jäspilänkatu 19 A
04250 KERAVA
(09) 242 9081
www.pme-trading.com

Sandvik
Mining and Construction Oy
PL 100, 33311 TAMPERE,
0205 441 20,
www.tamrock.sandvik.com
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Suomen Valimoteknistä Yhdistystä
tukevat yritysjäsenet
liittymisjärjestyksessä

MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

Yritys / Osoite / Puhelinumero / www-sivut tai sähköpostiosoite

CAD/CAM SUUNNITTELUA
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

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

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

Nordea Pankki Suomi Oyj

KÄRKIMALLI OY
KENKÄSEPÄNTIE 7
68660 PIETARSAARI

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

Tule keskustelemaan
sijoitusvaihtoehdoista!
Sijoitusneuvojamme auttaa sinua löytämään
juuri sinun tilanteeseesi sopivimmat säästöja sijoitusvaihtoehdot. Käydään yhdessä läpi
taloudelliset suunnitelmasi ja sijoitustarpeesi
sekä tarjolla olevat sijoituskohteet. Soita ja
varaa aika konttoristamme.

Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi
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Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf
JÄSENHAKEMUS
Jäsennumero

Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä

Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika

Koulutus

Kotiosoite
Kotipuhelin

Kotifaksi

Matkapuhelin

Sähköposti (koti)

Työnantaja

Tehtävä yrityksessä

Osoite
Puhelin

Faksi

Matkapuhelin

Sähköposti (työ)

www-sivut
Lisätietoja

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

_____/_____ 200__ _____________________________________

SVY

Rauno Sippel
Postita hakemus viereiseen osoitteeseen!
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Rauno Sippel
vastaa mielellään.
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Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
puh. (03) 766 9736
Faksi (03) 766 9736
e-mail: rauno.sippel@svy.info
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valimomuseo

Valimomuseon projektisavotta

Suomen Valimomuseo

Karkkilan museoiden fuusioi-

PL 50,Tehtaanpuisto

tuminen liki vuosi sitten merkitsi itselleni yhtä tiettyä muutosta työtehtävieni suhteen: vähemmän paperitöitä ja
enemmän oikeaa museotyötä. Olen
enemmän kuin tyytyväinen muutoksen
johdosta. Toki vieläkin aikaa kuluu
rutiinitöiden parissa, mutta mukavasti
työviikkoa ja päivää piristävät erilaiset
projektit, jotka melko usein tottelevat
myös toista nimeä – näyttely. Olemme
siis koko ajan enemmän ja enemmän
luopumassa vierailevien taiteilijoiden
tuomista näyttelyistä ja keskittymässä
ns. omaan tuotantoon. Näyttelyiden
valmistelu on rattoisaa ja antoisaa
puuhaa, joita tosin sävyttävät vastuu ja
aikataulut. Mutta ilman niitä homma
olisikin aivan liian helppoa.
Ensimmäinen isompi valmistunut
projekti oli tämän syksyn Karkkilan
sotakuvat valokuvanäyttely. Valamiseenhan se näyttely ei juuri liittynyt,
mutta mainittakoon kuitenkin, että
sota-aikana Högforsin valimossa valettiin peräti 8 miljoonaa kranaatinkuorta. Ja olipa sodasta yksi sellainenkin
seuraus, joka näkyy edelleen kaikissa
Suomen valimoissa. Nimittäin naiset
saivat sota-aikana jalkansa valimoiden
ovien väliin, ja hyvä niin. Nykyään
naisvähemmistä valimoiden raskaimmissakin töissä on jo varsin näkyvä.
Tuskin olisi ainakaan yhtä näkyvä ilman
käytyjä sotia!
Seuraava pienempi projekti on Suomen rikkaimmasta miehestä, Hjalmar
Linderistä kertovan näyttelyn valmistelu. Homma on aika ongelmaton,
koska näyttely tulee lainaksi Lohjan
museosta. Silti näyttely kiinnostanee
karkkilalaisia ja valimoalan ihmisiä.
Hjalmar Linder toimi Högforsin ruukin

03601 Karkkila
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Puhelin (09) 2250 5261
(arkisin kello 8–16)
janne.viitala@karkkila.ﬁ
www.karkkila.ﬁ

isäntänä parin vuoden ajan ensimmäisen maailmansodan ja sisällissodan
aikana. Hänen aikanaan tehtaalle tuli
mm. 8 tunnin työaika. Legendaarisen
maineen karkkilalaisten silmissä Linder sai sisällissodan jälkeen, kun hän
uskaltautui kritisoimaan lehtikirjoituksissa punaisten puolella taistelleiden
sotilaiden kohtelua kurjilla vankileireillä. Porvarillisissa piireissä Linderin
kirjoituksia ei katsottu hyvällä, vaan
hänet ajettiin käytännössä maanpakoon. Muutaman vuoden kuluttua
Linder teki itsemurhan.
Aiemmissa suunnitelmissa oli tehdä
valokuvanäyttely teknikko Eino Sarkin
Högforsin tehtaalla 1950- ja 60-luvuilla ottamista valokuvista. Se näyttely
sai nyt väistyä Linderin tieltä hamaan
tulevaisuuteen. Sarkkia emme kuitenkaan unohda, ja vielä koittaa hänenkin
näyttelynsä aika.
Ensi kesäksi olisi tarkoitus saada
valmiiksi todellinen suurprojekti,
näyttely joka kertoo Karkkilan, Vihdin
ja Lohjan historiasta viimeisen 500
vuoden ajalta. Karkkilan osaksi tulee
kertoa uusimmasta ajasta eli käytännössä 1900-luvusta. Karkkilan keskiössä on tietenkin Högforsin ruukki,
josta karkkilan museot muutenkin

kattavasti jo kertovat. Siksipä näyttelyosiomme teema on varsin rajattu – se
on Högforsin emalilaitoksen vaiheet
1927-1977. Emalinäyttely Valimomuseolla on ollut suunnitelmissa jo pitkää,
kuten tämänkin palstan lukijat ovat
tulleet huomaamaan. Nyt tuli tilaisuus
yhdistää nämä kaksi projektia, ja tilaisuuteen tartuimme riemuiten. Kesän
jälkeen Karkkilan emaliosio kiertää
Vihdin ja Lohjan museoissa. Me puolestamme saamme muut osiot Valimomuseoon seuraavaksi syksyksi ja talveksi.
Emalinäyttelyn valmistelu on jo
alkanut. Tietoa ja esineitä on jo mukavasti kerätty. (Tosin vieläkään ei ole
tullut tietoa emalilaitoksen katossa
roikkuneesta juhla-ammeesta. Herätys,
asiasta jotain tietävät!) Mielenkiintoinen vaihe emalilaitoksen historiassa
oli esim. vuodet 1959-70, jolloin emaloitavia valutuotteita mm. keittiöön
suunnitteli tunnettu huipputaiteilija
Antti Nurmesniemi. Keittiöastioiden
lisäksi Nurmesniemi suunnitteli 1963
mm. uuden version ”Siroliedestä”,
joka jäi viimeiseksi Högforsin valmistamaksi puuliedeksi vuonna 1972.
Tämän jälkeen malli myytiin Saloon
Leinovalun valmistettavaksi. Salossakin ”Siroliesi” säilyi hittituotteena
vielä yli vuosikymmenen. Salosta
”Siroliesi” päätyi vielä Lahteen UPOvalimon valmistettavaksi.
Puuhaa ja projekteja siis riittää.
Toivotan kaikki Valimoviestin lukijat
tervetulleiksi paikan päälle tutkimaan
kuinka Valimomuseon projektisavotta
etenee. Toivotan kaikille lukijoille
myös rattoisaa ja rauhaisaa joulua!
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Palautusosoite:

Joukkokirje
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