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puheenjohtajan palsta

Marko Riihinen

Vår förening har uppnått den aktningsvärda åldern 60 
år. Detta jubileum fi rade vi högtidligt  med vederbörliga 
ceremonier i Tammerforshuset i medlet av oktober. Ett 
stort tack till organisationskommittéen samt till oss alla 
närvarande medlemmar vid denna oförglömliga tillställ-

Yhdistyksemme on saavuttanut kunnioitettavan 60-
vuoden iän. Tätä merkkitapahtumaa juhlimme arvokkaasti 
ja asiaan kuuluvin menoin upeasti järjestetyssä tilaisuu-
dessa Tampere-talossa lokakuun puolivälissä. Kiitoksia 
paljon järjestelytoimikunnalle sekä meille kaikille muka-
na olleille jäsenille ikimuistoisesta tilaisuudesta, jonka 
juhlavan tunnelman kruunasi veteraanijäsenten runsas 
osanotto. Allekirjoittaneella oli kunnia ottaa vastaan yh-
distyksemme puheenjohtajuus näin juhlavasti.

60-vuotiasta yhdistystämme muistettiin juhlassa 
ainutlaatuisin lahjoin. Tuomo Tiaisen viisukirja sekä vete-
raanien aktivoima perinteinen Valimomiesten marssi ovat 
niitä muistolahjoja, jotka luovat elinvoimaa ja henkeä 
yhdistystoimintaamme. Ruotsin veljesjärjestömme yllätti 
meidät myös iloisesti lahjoittamalla ”nuorisostipendin”. 
Lahjoituksen ansiosta valimoalaan vihkiytyneellä nuorella 
on mahdollisuus tutustua Ruotsin valumaailmaan veljes-
järjestömme kustantamana. SVYn puolesta haluan kiittää 
lahjojen antajia.

Olemme siirtyneet uudelle vuosikymmenluvulle ja 
SVYn tila on vakaa. Tällä hetkellä asiakaskuntamme elää 
positiivista taloussuhdannetta, valimoiden tilauskannat 
ovat korkealla ja toimialamme merkittävyys on varsin hy-
vin tiedostettu valua käyttävässä teollisuudessa. Toisaalta 
toimialamme ja myös yhdistyksemme tulee kohtamaan 
haasteita tällä uudella vuosikymmenluvulla aivan kuten 
koko metalliteollisuussektorimme. Perinteisten haasteiden 
kuten hintakilpailu-, laaduntuotto- tai toimituskyky lisäk-
si osaavan henkilöstön saatavuus on nousemassa varsin 
merkittäväksi haasteeksi. Tarvitsemme uutta verta alalle 
yhä enenevässä määrin tulevaisuudessa ja meidän on 
varmistettava kuusikymppisen kokemuksen, osaamistason 
ja ammattitaidon siirtyminen nuorelle polvelle.

Kuluneena juhlavuonna on yhdistyksemme toiminta 
ollut varsin aktiivista. Tapahtumakalenteriin kuuluivat 
Opintopäivät Tampereella, valimoalan huipputapahtuma 
GIFA, kongressimatka Ruotsiin sekä jo edellä mainittu 
vuosikokouksemme. Lehden ilmestymisen aikaan on 
jäseniämme ehtinyt osallistua myös omatoimisesti Euro-
mold-tapahtumaan. Vuoden 2008 aloitamme Talviopinto-
päivillä, jotka järjestetään helmikuun alussa Tampereella. 
Tällä kertaa keskitytään valujen viimeistelyyn ja läm-
pökäsittelyyn. Opintopäivistä löydätte tarkempaa tietoa 
tämän lehden sivuilta. Ulkomaantoimikunta vetää henkeä 
kiihkeän GIFA-vuoden jälkeen, näin ollen seuraavaa yh-
distyksemme järjestämää ulkomaan opintomatkaa puuha-
taan vuodelle 2009. Uusikaupunki valmistautuu ottamaan 
vastaan SVYläiset lokakuussa 2008, jolloin tapaamme 
taas vuosikokouksen merkeissä.

Tätä kirjoittaessani on maa vielä musta, toivottavasti 
valkeus on saapunut ja lumi peittänyt maan lehden tipah-
taessa postilaatikkoihinne. Joka tapauksessa jouluvalmis-
telut ovat varmasti alkamassa… siitä pitää huolen ainakin 
allekirjoittaneen kotona häärivät muori sekä tonttu. Toi-
votan omasta ja yhdistyksen puolesta jäsenille, yhteystyö-
kumppaneille sekä kaikille lehden lukijoille Rauhallista 
Joulua ja Menestystä vuodelle 2008.

ning som kröntes av det rikliga veterandeltagandet. Un-
dertecknad hade äran att ta emot föreningens ordförandes-
kap så här festligt.

Vår 60-åriga förening uppvaktades på festen med 
unika gåvor. Tuomo Tiainens visbok, samt den av vete-
ranerna aktiverade traditionella Gjuterimannamarschen 
(Valimomiesten marssi) är sådana minnesgåvor som ger 
livskraft och anda åt vår föreningsverksamhet. Vår svens-
ka broderförening överraskade oss genom att donera ett 
ungdomsstipendium. Genom denna donation kan någon i 
gjuteribranschen invigd ung bekanta sig med den svenska 
gjuterivärlden bekostad av vår broderförening. På FGF’s 
vägnar tackar jag gåvogivarna.

Vi har förfl yttat oss till ett nytt årtionde och FGF’s 
tillstånd är stabilt. Vår kundkrets lever nu i en positiv 
ekonomisk konjunktur, gjuteriernas orderstockar är stinna 
och industrin som använder gjutgods förstår branschens 
betydelse.  Å andra sidan kommer branschen, och även 
vår förening att möta nya utmaningar under detta nya 
årtionde, liksom hela metallindustrisektorn. Förutom de 
traditionella utmaningarna såsom priskonkurrens, kvalitet 
och leveransfärdighet, kommer tillgång till kunnig perso-
nal att bli en betydande utmaning. Vi behöver i stigande 
grad nytt blod till branschen, och vi bör försäkra oss om 
att den sextioåriga erfarenheten, kunskapsnivån och yr-
kesskickligheten överförs till den yngre generationen.

Under detta jubileumsår har föreningens verksamhet 
varit rätt livlig. I händelsekalendern har vi haft skol-
ningsdagarna i Tammerfors, gjuteribranschens höjdpunkt 
GIFA-mässan, en kongressresa till Sverige samt det 
tidigare nämnda årsmötet. Vid tiden för denna tidnings 
utkommande har medlemmar egenhändigt också besökt 
Euromold-mässan. År 2008 börjar vi med vinterskol-
ningsdagarna i början av februari i Tammerfors. Denna 
gång koncentrerar vi oss på efterbehandling och värmebe-
handling av gjutgods. Ni hittar mera information om skol-
ningsdagarna annanstädes i denna tidning. Utrikeskom-
mittéen drar andan efter GIFA-året och således planeras 
följande studieresa utomlands år 2009. Nystad förbereder 
sig för att ta emot FGF’arna i oktober 2008, då vi igen 
träffas med anledning av nästa årsmöte. 

I skrivande stund är marken ännu svart, men jag hop-
pas att ljuset har kommit i form av snö som täcker marken 
när denna tidning droppar in i era postlådor. I vilket fall 
som helst börjar säkert förberedelserna för julfi randet ... 
det sörjer åtminstone hemma hos mig huserande matmor 
och tomte för. För min egen del och på föreningens väg-
nar önskar jag medlemmarna, samarbetsparterna och alla 
läsare en Fridfull Jul och ett Framgångsrikt Nytt År 2008.
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asiamiehen palsta

Asiamiehen 
asiaa
9.11.2007Vuosikokous Tampereella

Yhdistyksen juhlallinen 60. vuosikokous pidettiin Tampere-
talossa 12.10.2007.  Kokoustapahtumiin osallistui yli 220 
henkilöä. Juhlan arvoa nosti se, että pääsimme Tampereen 
kaupungin vastaanotolle Tampereen Raatihuoneelle iltajuh-
lan alkajaisiksi.  

Iltajuhlassa Ingvar Hallgren toi Sveriges Gjuteritekniska 
Föreningenin tervehdyksen ja luovutti SVYlle 1 600 € mat-
kastipendin, joka luovutetaan nuoremmalle SVYn jäsenelle 
viikon tutustumismatkaa varten Ruotsin valimoihin ja Vali-
moinstituuttiin. Stipendin hakuohjeet kerrotaan Valimovies-
tissä 1/2008.  

Iltajuhlan yllätysohjelman esitti Valimoinstituutin johta-
ja Tuomo Tiainen, joka oli sanoittanut ja sovittanut kahdek-
san viisua valimoille ja yhdeksännen SVYlle. Lauluvihkot 
jaettiin esityksen alkaessa kokousväelle. Lisäksi Tuomo oli 
tehnyt laulut Alteamsille ja Sacotecille. Tuomo on luvannut, 
että Valimoviesti saa julkaista kaikki nämä laulut. SVY 
kiittää ja iloitsee, että nämä voidaan julkaista kaikkien va-
limolaisten saataville.

Show-company ja Janne Porkan juontama ohjelma sekä 
tanssiorkesteri viihdyttivät juhlijoita yli puolen yön. Yön 
selkään lähtiessä halukkaat saivat vielä matkaevääksi mus-
taa makkaraa tamperelaiseen tapaan! Hienoista ja sujuvista 
juhlista annamme parhaat kiitoksemme juhlien järjestely-
toimikunnalle: Jani Isokääntä, Kaarina Lähdesmäki, Kari 
Pohjalainen ja Paavo Tennilä!  

Yrityksiltä pyydettiin tukea veteraanien osallistumisen 
mahdollistamiseksi. Tukea tuli niin paljon, että kaikki mukaan 
tulleet veteraanijäsenet saivat illallisen ja iltajuhlan ilmai-
seksi. Tukea antoivat seuraavat yritykset: Componenta Oyj, 
Keycast Oy, Metso Jyväskylä Foundries Oy, Metso Lokomo 
Steels Oy, Metso Paper Valkeakoski Oy, Peiron Oy ja Uu-
denkaupungin Rautavalimo Oy. Veteraanien tervehdyksen ja 
kiitoksen tuesta esitti kunniajäsenemme Yrjö M. Lehtonen.  

Paavo Tennilän rahasto perustettiin 10 vuotta sitten. Nyt 
EK:n Valimoiden toimialaryhmä ja SVY lähettivät yrityk-
sille kirjeen rahaston pääoman kartuttamiseksi. Kirje sai 
myönteisen vastaanoton ja seuraavat yritykset ovat tähän 
mennessä tehneet lahjoituksen:

Componenta Karkkila Oy
Componenta Pietarsaari Oy
Componenta Pori Oy
Componenta Suomivalimo Oy
Lapuan Valu ky
Oy Lux Ab
Metso Foundries Jyväskylä Oy
Metso Lokomo Steels Oy
Metso Minerals Oy
Sacotec Components Oy
Sepikon Oy

SP Minerals Oy
Uudenkaupungin Rautavalimo Oy

Lahjoitettu summa on yhteensä 11 600 €. Lahjoittajille 
parhaat kiitokset. SVYn hallitus jatkaa stipendien jakamis-
ta rahaston sääntöjen mukaan. 

Vuosikokouksessa käsiteltiin myös yhdistyksen tilinpää-
tös  Edellinen Iisalmen vuosikokous, opintopäivät, GIFA-
matka ja Valimoviestien mainostulot mahdollistivat toimin-
takauden positiivisen tuloksen. Nykyinen tilikausi tulee 
olemaan tiukempi.  

Vuosikokous valitsi yhdistykselle kolme uutta kunniajäsentä:
Pekka Kemppainen,
Carl-Johan Nybergh,
Kari Pohjalainen.

Vuosikokouksessa julkistettiin, että hallitus on päättänyt 
kokouksessaan 9.8.2007 jakaa 11 kpl SVYn ansiomerkkejä 
seuraaville henkilöille: Markku Gustafsson, Hannu Ojanen, 
Matti Johansson, Matti Leino, Juhani Orkas, Jari Paulasuo, 
Olavi Piha, Tapio Rantala, Jorma Saario, Reijo Tiuraniemi 
ja Mika Valtonen. Ansiomerkkineulat kiinnitettiin kokouk-
sessa läsnä olleiden kahdeksan saajan rintapieliin

Vuosikokouksen esitelmän piti Vattenfall Oy:n kehitys-
johtaja Hannu Kostiainen. Kiinnostava esitys aiheesta: 
”Ilmastonmuutos edellyttää uutta globaalia ajattelua” poiki 
lopuksi vilkkaan keskustelun.

Uusi hallitus
Vaalilautakunnan ehdotuksen mukaan yhdistyksen hallituk-
seen valittiin kaudeksi 2007–2008 seuraavat henkilöt  

Riihinen Marko, pj marko.riihinen@metso.com
Salminen Asko, vpj asko.salminen@alteams.com
Höök Tuula tuula.hook@tut.fi 
Isokääntä Jani jani.isokaanat@metso.com
Leino Matti matti.leino@componenta.com

Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Asko Salmisen järjes-
täytymiskokouksessaan 8.11.2007.

Hallituksen jäsenten henkilö- ja yrityskohtaiset varajä-
senet 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
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SVYn asiamies ja konttori

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

Vaalilautakuntaan nimettiin
Valtonen Mika, pj, Nybergh Carl-Johan, Paulasuo Jari ja Saario Jorma.

Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin  
Mikael Paul ja Lars-Henrik Nybergh ja varalle Robert Kajander ja 
Keijo Rantala.

Lehtitoimikunnan, ulkomaantoimikunnan, koulutustoimi-
kunnan, mallijaoston ja perinnetoimikunnan puheenjohtajat 
ja jäsenet hallitus valitsee helmikuussa 2008.

Jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsenrekisterissä on nyt 846 jäsentä.  Hallituk-
sen päätöksen mukaisesti rekisteristä poistetaan ne jäsenet, 
joiden jäsenmaksu ei ole tullut vuonna 2006 eikä 2007. 
Näitä jäseniä on 55 henkilöä. Heille tätä Valimoviestiä ei 
enää lähetetä.  

Vuosikokous 2007 päätti, että jäsenmaksut ovat ennallaan: 
jäsen 20 €, veteraani ja opiskelija 10 € ja yritysjäsen 200 €.  
Jäsenmaksulaskut laitan liikkeelle ensi vuoden alussa.

Jäsenistö ja jäsenrekisteritiedot
Hallitus hyväksyi 8.11.2007 seuraavat uudet jäsenet ja jä-
senyritykset.
Jäsenet
Perähannu Keijo  Componenta Pori Oy 
Siira Heikki  Keycast Oy 
Kuparinen Ilkka   Metso Foundries JKL Oy  
Yritykset     
Karlebo Gjuteriteknik AB   
Northcast ky    

Hallitus ja asiamies toivottavat Teidät tervetulleiksi yhdis-
tyksen toimintaan!

Valimoviestiin 1/2008 tulee nykyisen jäsenrekisterin 
mukainen jäsenmatrikkeli.  Pyydän jäseniä tarkastamaan ja 
tarvittaessa korjaamaan osoite- ja muut tiedot. Tämä koskee 
myös yritysten yhteystietoja, koska monet yritykset ovat 
vuoden 2004 jälkeen muuttaneet ennen kaikkea puhelinyh-
teyksiään. Lähettäkää korjatut tiedot sähköpostilla 
rauno.sippel@svy.info.  Kiitos!

Opintopäivät
Opintopäivät ovat Tampereella hotellissa Cumulus Koski-
katu 7.–8.2.2008.  Lähin pysäköintitalo on Tammerkosken 
toisella puolen oleva Keskustorin P-Frenkell, jonne on saa-
tavissa hotellin vastaanotosta sopimushintaisia pysäköinti-
lipukkeita.  Opintopäivätarjous on toisaalla tässä lehdessä. 
Tule Sinäkin mukaan!

Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2008!

Rauno Sippel
asiamies

SVYn hallitus 2007–2008

Marko Riihinen, pj Asko Salminen, vpj

Tuula Höök Jani Isokääntä

Matti Leino
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SVY 60 vuotta
(sävel: Kalastaja-Eemelin valssi)

On Valimotekninen yhdistys, totta vie
jo kuusikymmentä täyttänyt niin!
Se sanomaa valujen eteenpäin aina vie 
saa jäsenistönsä ihastuksiin.
Se tiedon kokoaa
ja lehden toimittaa,
huumorillakin höystävi sen.
Lukemispaketin melkoisen näin, hei!
tarjoilee meille päin.

On Opintopäivätkin ponnistus melkoinen. 
ne puuhamiehiä mietityttää:
mistä kootuksi jälleen saa tiedon tuon viimeisen
kuka viisaasti sen viestittää? 
Kun sali täysi saa 
taas tiedon hunajaa.
niin vaivat jo unohtuu pois.
Yhdessä jutut kun opitaan, niin
valut ne valtaa maan.

Professori Tuomo Tiaisen sanoittamia 
valimolauluja tuttuihin sävelmiin 
kuultiin 
60. juhlavuosikokouksessa Tampereella. 
Laulut löytyvät tästä lehdestä.

On Tennilän Paavolla rooli tuo melkoinen, 
kun yhdistys toimii arjessa maan.
Kääntyy artikkelit lehteen kielestä mistä vaan,
historiikinkin kirjoittaa saa.
Ja museokin on
jo saanut asunnon,
historian se esille saa.
Kun Duracell- Paavolla virtaa vain on,
niin hommat ne hoituu taas!

Vaan tärkeintä kuitenkin yhteinen henki lie,
mi valuveikkoset yhdistää saa.
Sitä vaalii ja vahvistaa perinteen pitkä tie,
jota SVY taas rakentaa.
Me onnen laulamme 
ja kaikin toivomme
menestystä ja mainetta vaan!
Seitsemäs kymmen kun alkavi, niin
vauhtia paranna vaan!

Hyvää joulua 
ja 

onnellista uutta vuotta 2008!

SVYn hallitus, 

asiamies,

toimikunnat ja 

Valimoviestin toimitus
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TARVIKKEET JA AINEET 

HÜTTENES-ALBERTUS Valimokemikaalit
CHEMEX    Eksotermiset syöttöholkit
HAGENBURGER    Valukanavistotiilet

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

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

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

KONEET JA LAITTEET 

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

IDRA    Painevalukoneet
 SPRÖTZE    Kokillivalukoneet

HINDENLANG    Upokasuunit 
 WHEELABRATOR GROUP                Sinkopuhdistuskoneet ja varaosat 

WALTHER TROWAL      Täryrummut    
INDUSTRIEOFEN  UNNA   Karkaisu-uunit 

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

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

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

info@beijers.fi
etunimi.sukunimi@beijers.fi
www.beijers.fi
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Paavo Tennilän rahasto 
jakaa stipendejä
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry julistaa 
Paavo Tennilä stipendirahaston stipendit haettavaksi. 

Kirjalliset hakemukset toimitetaan 18.01.2008 mennessä SVYlle osoitteeseen 
Kiiskintie 11, 17200 Vääksy. 

Hakemukset osoitettaan 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 tunnustus-
palkintojen avulla tukea Suomen valimoteollisuuden teknistä, taloudellista, 
ympäristöllistä ja henkilöstöpoliittista kehitystä sekä edistää SVYn säännöissä 
mainittuja tarkoitusperiä.

5 §.  Rahastosta jaetaan varoja SVYn 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 valimoteolli-
suutta ja/tai SVYn toimintaa edistäneille nuorille, alle 30-vuotiaille valimoalan 
henkilöille, stipendejä opintomatkoihin, tutkimuksiin ja julkaisutoimintaan, 
stipendejä ammatilliseen pätevöitymiseen, muihin kohteisiin, joiden SVYn 
hallitus katsoo täyttävän kohdan 3. vaatimukset, ei hallinnointiin.

8 §.  Stipendien ja tunnustuspalkintojen jakotilaisuuksia voivat olla mm. SVYn, 
lahjoittajien tai oppilaitosten järjestämät tilaisuudet.

10 §.  Stipendit on nostettava ja käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntä-
misestä.  Mahdolliset lykkäyspyynnöt on esitettävä SVYn hallitukselle.

11 §. Muiden kuin tunnustuspalkintojen saajilta edellytetään raportointia 
SVYn jäsenlehdessä tai muulla tavoin.

Mikäli stipendinhakijalla on kysyttävää, asiamies vastaa kysymyksiin ja 
lähettää pyydettäessä stipendirahaston säännöt kokonaisuudessaan.

€€
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opintopäivät 2008

Torstai 7.2.2008 

 
9.30 –11.00 Yritysvierailu     Vierailu Metso Paper Valkeakoski Oy
11.30 -  Ilmoittautuminen     Cumulus Koskikatu
12.00 –13.00 Lounas      Cumulus Koskikatu
  
  Aihe      Esiintyjä
  
13.00 –13.45  Robotiikan sovellukset valujen jälkikäsittelyssä Fastems Oy
13.45 –14.30 Valun automattinen viimeistely robotin avulla Simon Neal, Vulcaneurope / 
        Richards Engineering Inc
14.30– 14.45 Kahvi 
14.45 – 15.45 Tärinädirektiivin vaikutus puhdistustyöhön  Tomi Peräsaari, TKK
15.45 – 16.30 Hitsaus teräsvalimossa    Juha Lukkari, Oy Esab Ab
16.30– 17.00 Valujen tarkastusmenetelmät   Jouni Järvinen, Metso Lokomo Steels Oy
17.00  Päivän päätössanat    Kim Laine, Metso Lokomo Steels Oy
17.30-19.00 Sauna      Cumulus Koskikatu
19.30  Illallinen 
 
Perjantai 8.2.2008  
  
 9.00 – 10.00 Terästen lämpökäsittely    Markku Eljaala, Peiron Oy
10.00 – 10.30 Kevytmetallien lämpökäsittely    Veijo Rauta, TKK
10.30 – 11.30 Valurautojen lämpökäsittely   Matti Johansson
  
11.30  Päätössanat     Kim Laine, Metso Lokomo Steels Oy
12.00  Lounas 

Valujen viimeistely ja lämpökäsittely
SVY:n talviopintopäivät 7.–8.2.2008 
Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere

Vuoden 2008 koulutuspäivät keskittyvät valujen viimeiste-
lyyn ja lämpökäsittelyyn. Opintopäivät alkavat torstaiaamu-
na 7.2.2008 vierailulla Metso Paperin Valkeakosken vali-
mossa, jossa pääsemme tutustumaan moderniin valujen 
viimeistelyprosessiin.

Esitelmät alkavat iltapäivällä Fastemsin esityksellä ro-
botiikan sovelluksista ja jatkuvat Simon Nealin modernein-
ta ulkomaista tietämystä käsittelevällä esityksellä. Kahvin 
jälkeen Tomi Peräsaari kertoo tärinädirektiivin vaikutukses-
ta puhdistustyöhön ja Juha Lukkari teräsvalujen korjaushit-
sauksesta keskittyen etenkin MIG/MAG menetelmään. 
Päivän päättää Jouni Järvisen erinomainen tarkastusmene-
telmiä käsittelevä esitys. 

Koulutuspäivien jälkimmäisenä päivänä keskitytään 

valukappaleiden lämpökäsittelyyn, aiheeseen jota ei koulu-
tuspäivillä ole aiemmin juurikaan käsitelty. Valimoissa on 
suuri määrä uusia ja vanhempiakin toimihenkilöitä joille on 
nyt tarjolla erinomainen koulutuspaketti lämpökäsittelystä.

Luennoitsijoina toimivat tänäkin vuonna kotimaiset ja 
ulkomaiset asiantuntijat.  Ulkomaisten esiintyjien luento-
materiaali suomennetaan etukäteen jaettavaan materiaaliin 
ja esitykset tulkataan esityksen aikana. 

Torstai-iltana on sauna ja nautitaan perinteikäs illallinen 
Hotelli Cumulus Koskikadussa. Loppuilta on varattu va-
paalle seurustelulle, sekä Tampereeseen tutustumiseen. 

Tervetuloa helmikuussa opintopäiville Koskikadulle!
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Valujen viimeistely ja lämpökäsittely 
Koulutuspäivät Cumulus Koskikatu, Tampere 7.–8.02.2008 

I L M O I T T A U T U M I S L O M A K E

Nimi: ____________________________________Jäsen n:o  (osoitetarrasta):_________________________

Yritys:_____________________________________________________________________________________________________

Torstai 7.2. klo 9.30     (__)          
Metso Paper Valkeakoski Oy Niementie 

Opintopäiväpaketti, jäsen               270   eur (__)   ___________eur 

Opintopäiväpaketti, ei jäsen  310  eur (__)  ___________eur 

1 -hengen huone       95   eur/hlö (__)  maksetaan Cumulukselle 

2 -hengen huone             65   eur/hlö  (__)  maksetaan Cumulukselle 

Illallinen, alko       55   eur (__)   ___________eur 

Illallinen, vesi          35   eur  (__)  ___________eur 

Opintopäiväpaketti sisältää luennot, 
luentomonisteet, iltapäiväkahvin,
2 kertaa lounaan sekä saunan   Yhteensä ___________eur

ERIKOISTOIVOMUKSET:
Huonetoveri:____________________________________________________________

Ruokarajoitukset jne______________________________________________________ 

Päiväys ____. _____. 200___  Allekirjoitus ____________________________________

Ilmoittautumislomakkeen on oltava viimeistään perjantaina 18.01.2008 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 perjantaina 18.01.2008 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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ANTON hiiletysgrafiitti

BREFI suodattimet raudalle

CAPITAL induktiouunien vuoraus- ja
senkkamassat

S&B Perlite kuonansidonta-aine

COGEBI induktiouunien eristemikaniitti

DURRANS grafiittia ja petrolikoksia

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

TURK valu- ja kuonakauhat

FOUNDRY SERVICE
valusangot

INDUCTOTHERM
induktiosulatusuunit

WBB MINERALS
tulenkestävät savet

HEXION ALPHASET ja
BETASET -sideaineet

BSSP hartsattu kuorimuottihiekka

DURRANS peitosteet, peitoste-
sekoittimet ja    
valutuslaitteistot

S&B bentoniitit ja hiililisäaineet

INTERMET eksotermiset ja eristävät
syöttöholkit ja peiteaineet

KARL SCHMIDT keernapallit

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

FAT kaavauslaitteet,
hiekansekoittimet,
hiekan elvytyslaitteet ja
pneumaattiset siirtolaitteet

OMEGA hiekansekoittimet
keernatykit
hiekan elvytyslaitteet

EIRICH tuorehiekan sekoittimet

DISA  hiekkalaboratoriolaitteet

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

Varasto
Kuusimäentie 2
01900 NURMIJÄRVI
Puhelin (09) 854 3401
Telefax (09) 852 1357
E-mail varasto@lux.fi

LUX – Metallurgia LUX – Kaavaus

Varastomme uusi osoite on:
Kuusimäentie 2, 01900 NURMIJÄRVI
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60. juhlavuosikokous

SVYn 60. vuosikokous 
Tampereella 12.10.2007

Hallituksen puheenjohtaja Mika Valtonen avaa 
vuosikokouksen.

Yhdistyksen 60. vuosikokouksen puheenjohtaja 
Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steelsiltä veti koko-
uksen sujuvasti.  Sihteerinä asiamies Rauno Sippel.

Vuosikokoukseen osallistujia.
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Yhdistyksen uusi puheenjohtaja Marko Riihinen 
Metso Jyväskylä Foundriesilta kiittää valinnastaan.

Yhdistyksen uudet kunniajäsenet Carl-Johan Ny-
bergh, Pekka Kemppainen ja Kari Pohjalainen.

Kokouksessa läsnä olleet ansiomerkkien saajat, Jorma Saario, Mika Valtonen,  Jari Paulasuo, Tapio Ranta-
la, Juhani Orkas, Matti Leino, Hannu Ojanen ja Olavi Piha.

Calle Nybergh saa kiitoksena ulkomaantoimikun-
nan työstään kellon Seppo Kiiskeltä.

Kokousesitelmöitsijä kehitysjohtaja Hannu Koisti-
nen, Vattenfall.
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Mallijaosto kokoontui 
vuosikokouksen jäl-
keen omaan kokouk-
seensa, Kari Pohjalai-
nen ja Mikko Ojanen.

Illan aloitti Tampereen kaupungin vastaanotto Tampereen Raatihuoneella.

Ruotsin valimoteknisen yhdistyksen tervehdyksen 
esitti Ingvar Hallgren ja hän luovutti SGF:n lahjas-
tipendin SVYlle.

Tuomo Tiainen esitti illallisvieraille sanoittamiaan 
ja sovittamiaan valimolauluja.

Valimoinstituutti 
luovutti SVYlle 
pronssivalun.

60. juhlavuosikokous
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Yrjö M. Lehtonen kiitti veteraanien 
puolesta ja johti Paavo Tennilän kanssa 
Valimomiesten marssin.

Illallinen maistui hyvässä seurassa.

Vauhdikkaan ohjelman veti Janne Porkka. Orkesterin tahdissa tanssittiin.

Yöhön lähdettäessä saatiin evääksi mus-
taa makkaraa, puolukkahilloa ja maitoa!

60. juhlavuosikokous
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Läpimentävä riippuratasinkolaitos

Sinkotekniikkaa mittatilaustyönä
Sinkopää-sinkolaitoksissa on vielä paljon innovaatiopotentiaalia, sen todistaa AGTOS GmbH, 
joka on jo monia vuosia erikoistunut erikoisratkaisuihin.  Tehokkaat suurnopeussinkopäät ja 
kehittynyt suodatintekniikka, joka on huoltoystävällinen ja kilpailukykyinen kustannuksiltaan, 
ovat tehneet yrityksestä nimen.  

Kokonaisratkaisut ovat toivottuja
Yrityksen kasvun myötä ovat myös asiakkaiden vaatimukset kasvaneet. Läheskään aina ei 
kysytä pelkkää sinkoustekniikkaa. Toivotaan kokonaisratkaisuja, jotka optimoivat tuotannon 
kulun.  Kuljetus ja käsittelyjärjestelmät otetaan mukaan suunnitteluun. Pian markkinoille tulee 
uusi sinkopääsukupolvi. Sinkopäiden halkaisijat ovat 330 mm,360 mm tai 460 mm. Huoltoystä-
vällisyyttä parannetaan edelleen, jotta asennusajat lyhen-tyvät. Agtoksen suunnittelijat ovat 
kiinnittäneet erityishuomiota teräshiekan jakamiseen. Uusi jakaja johtaa teräshiekan vielä ta-
saisemmin singon siiville. Samalla kuluminen pienenee. Tämä säästää materiaali- ja huoltokus-
tannuksia.  

Terve kasvu
Yritys on voinut kasvaa jatkuvasti useiden auto- ja terästeollisuusasiakkaiden sekä valimoiden, 
koneenrakentajien ja monien muiden alojen yrityksien ansiosta. Näin Agtos-tiimi on kasvanut 
yli sadan hyvin koulutetun työntekijän joukoksi. Muiden valmistajien sinkolaitosten varaosa- ja 
kulutusosat sekä myös paineilmalaitteiden huollot täydentävät tuoteohjelmaa. Agtoksen asen-
tajat tuntevat monenlaiset sinkolaitokset, tietävät niiden vahvuudet ja heikkoudet. Näin voi-
daan vakio-osien lisäksi tarjota edullisia kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. Useimmat osat ovat 
varastotavaraa, mittaosat ja polttoleikkeet valmistetaan nopeasti. Näin voivat jo monet asiak-
kaat saavuttaa olemassa olevalla sinkotekniikallaan parempia tai taloudellisempia tuloksia.  
 

Oy DIACO Ab

PL 167, 00210 Helsinki  
p. 09-6821544 – fax –6821778
diaco@diaco.fi 



17VALIMOVIESTI 4 • 2007

Bet-Ker Oy

Calderys Finland Oy

Erikoisvalu H. Laakso Oy

Improlity Oy

Lapuan Valu Ky

Leinovalu Oy

Line-Ma Oy Ab  

Lux Oy Ab

Malliveistämö Karttunen Ky

Meca-Trade Oy

Nor-Maali Oy

Peiron Oy

Ris-Pert Oy

Sepikon Oy

SP-Minerals Oy

Suomen Valimomuseo

Teknillinen korkekoulu, valimotekniikka

Teknologiateollisuus ry, valimoiden toimialaryhmä

Ulefors NV Oy

Uudenkaupungin Rautavalimo Oy

Valimoinstituutti

Hyvää joulua Valimoviestin
lukijoille toivottavat
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Alteams Oy 
(sävel: Espanjatar olen sorja)

Valussa on alumiini
oikukas, tiedämme sen.
Oksidi kasvaa kuin tauti
valuja vioittaen. 
Vetykin sulaan se livahtaa
kuplina erkautuen.
Kuinka voi kukaan nyt saavuttaa
valun tuon neitseellisen?

Ah, Alteams, Alteams
aineen tuon hallitsee.
Taidolla sulan se muodostaa,
kaasuista täysin sen puhdistaa.
Alteams, Alteams
valun myös valmistaa. 
Paineella tai ilman Alteams saa
sulan muotteihin toimittaa.

Jyskän ja Laihian tehtaat 
paineella valavat nuo.
Seoksen metallin, ilman
ampuen tuotteeksi luo.
Loppi ja Ruovesi kaadellen
muottinsa täyttävät vaan.
Kokilliin tai hiekkaan kaavaten 
muotonsa kappaleet saa.

Ah, Alteams, Alteams
osaaja suuri on !
Kierrätyksenkin se hallitsee, 
konsernin kautta sen junailee.
Alteams, Alteams,
tuotteet on oivat nuo!
Kännykät, autotkin paljon saa 
varaan Alteamsin rakentaa.

Componenta Oyj
(sävel: Suopursu kukkii)

Jos suurta sarjaa rautavaluja sä tarvitset,
niin ota silloin yhteys Componentaan!
Se konsernina alan suurin meidän maassa on,
maan joka kolkkaan taikonut on tehtaan. 
Turkinmaa tuttu on 
jo sija tuotannon 
ja Hollannissa myöskin fi rma valaa.

On Karkkila ja Pietarsaari, Pori, Iisalmi
ne Componentan sijat kotimaiset.
Kun Disamatic kaavaa muottipullan poikineen, 
on sarjakoolla rajat taivahaiset.
Myös aineet kovat on,
kun ADI- tuotannon 
ja lujat GJS:ät fi rma hanskaa.

Componenta, Componenta,
Componenta, Componenta!

Hollanti koti Componentan kolmen valimon,
myös kupolissa siellä rauta sulaa.
Kun furaani ja tuorehiekka muottiaineet on, 
ei valikoimastakaan ole pulaa. 
Nyt logistiikka on
se valtti ehdoton,
kun tuotanto ja toimitukset skulaa.

Ja Turkinmaalla siirron teki tosi rohkean,
kun osti Döktas- valimon niin suuren.
Sen myötä alumiini myöskin kuvaan tullut on,
työvoima leikkaa kustannusten juuren.
Kas peljätä ei saa,
kun kärkeen halajaa
ja Componenta tavoitteensa tietää.

Componenta, Componenta,
Componenta, Componenta!

Keycast Oy
(sävel: Rebekka) 

Keycast on kunnon valimo,
se Raahen suunnassa valaa.
On aito teräsvalimo
ja pohjoismaista sen toiminta on.

Ljungby ja Kohlswa Ruotsissa,
ja Combi Wear Parts myöskin
muut osat skandikonsernin,
ne tarjoo täydellisen paketin.

Keycastiin kun pirautan
kännykällä vain,
tiedän valun tulevan:
tänään sen jo sain!

Keycast saa valun tuottamaan,
ja tulevaisuus on vakaa.
Kun syntyy valu vaativin, 
niin täynnä kiitosta on kunditkin!.

Peiron Oy
(sävel: Ranskalaiset korot)

Taas täyttyy muotti Peironin,
ja uusi valu valmis taas on.
Se täyttää speksit tietenkin
ja kilpailussa on voittoisin.

Kas Kokemäellä Peiron Oy valaa 
se teräkset ja palloraudatkin,
ja Kangasalla harmaan raudan palaa
sulattaa kuumuus kupolin.

Taas täyttyy muotti Peironin, 
ja uusi valu valmis taas on.
On kilpailussa voittoisin,
sen ylivoima niin kirkas on.

Kun juuret juontaa Starcke Oy:n taitoon,
ja Oittivalu taustalla myös on, 
ja Rautavalu Tampereen käy raitoon
taito valun niin taattu on.

Taas täyttyy muotti Peironin,
ja uusi valu valmis taas on. 
On kilpailussa voittoisin,
sen ylivoima niin kirkas on.

60. juhlavuosikokous

Uudenkaupungin 
Rautavalimo Oy
(sävel: Reissumies ja kissa)

On mailla Uudenkaupungin valimo verraton,
mi rautatuotteet hallitsee. 
Se laatutietoisuuden kanssa työtä tehnyt on 
ja satoa nyt korjailee. 
On suomut sekä lujat palloraudat hanskassaan
ja URVA kasipuolikas luo tietä tulevaan. 
Myös Meehaniten lisenssit pakettiin tarjoilee
nyt luontevasti URV. 

Saat yhden valun taikka pienen sarjan sukkelaan,
max parin tonnin kappaleen. 
Jos laadun haluat sä vielä kerran varmistaa,
taas URV sua palvelee.
On simuloinnit, tarkastukset kaikki hanskassaan,
ja vaikka minkä paperin tuo valu mukanaan.
On sarjassansa lippulaiva, työnsä hallitsee,
se onhan sentään URV !
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Kerromme mielellämme lisää 
uutuustuotteestamme!
Tyrolit Oy
Tel: +358 3 3581700
Fax: +358 3 3581750
Mail:tyrolit-fi @tyrolit.com
Web:www.tyrolit.com

VIB STAR 
– ei rasita ranteita, 

kyynärpäitä tai 

muita niveliä
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Metso Foundries 
Rautpohjan valimo
(sävel: Nahkaruoska soi)

Suuren, suuren, suuren,
rautavalun suuren
paikka yksi vain tehdä voi:
Metso Foundries Rautpohjassa
on suurin valun massa,
minkä Suomipoika valaa voi.
Rungot dieselkoneen 
on tehty laivaan moneen,
ne tonnit kymmenet on painoltaan.

Nopeaan, nopeaan, nopeaan, nopeaan,
nopeaan, nopeaan, nopeaan!
Valakaa, valakaa, valakaa, jep!
Tilauskirjat soi!

Vaihteet tuulimyllyn,
kotelon ja hyllyn
Rautpohjasta myöskin ne saa.
Jenkkisylinterit suuret
on valikoiman juuret, 
joka täällä tehdä osataan.
Yksi piirre vielä 
on huomattava siellä:
ei investoinnitkaan voi pelottaa.

Nopeaan, nopeaan, nopeaan, nopeaan,
nopeaan, nopeaan, nopeaan!
Valakaa, valakaa, valakaa, jep!
Tilauskirjat soi!

Metso Lokomo Steels Oy
(sävel: Menolippu)

Metso Loko, Metso Loko,
Metso Loko, Metso Loko,
Metso Lokomo Steeeels, Steeels,
Metso Lokomo Steels!

Teräsvalu on
tuo tuote verraton.
Se kalliotkin jauhaa,
kivet muhentaa, 
ou jee!
Teräsvalu kova sana on.

Pyörä turbiinin
tuo sähkön piuhoihin,
kun vain siipeen tehdään
muoto optimin,
ou jee!
Tääkin taito Lokomolla on. 

Myös murskainkartiot ja leuatkin 
ne valikoiman tähtiä on,
ja mangaanilla hinku suunnaton
nyt kiven syöntihin on!

Metso Loko, Metso Loko,
Metso Loko, Metso Loko,
Metso Lokomo Steeeels, Steeels,
Metso Lokomo Steels!

Hatanpäällä on 
tuotanto valimon,
kas Mansen keskustassa
tehdas tämä on,
ou jee!
Lokomo sun lähelläsi on.

Ympäristö on
ykkönen ehdoton,
kun visioita pohtii
pomot valimon,
ou jee!
Pienet päästöt Lokomolla on

Voi Lokomossa piirteen tunnistaa,
se uudistumaan rohkea on.
Se pölypussit uuniin upottaa
ja pullatkin muotteina on. 

Metso Loko, Metso Loko,
Metso Loko, Metso Loko,
Metso Lokomo Steeeels, Steeels,
Metso Lokomo Steels!

Tyhjöuuni on
tuo sydän Lokomon.
Se huippulajit leipoo
terästuotannon,
ou jee!
VODCa- konvertteri paras on.

Offshore-lajit syntyy,
maragingitkin
syvyyksien suurten 
uppopalloihin,
ou jee!
Tyhjöteräs täyttä rautaa on. 

Kun Lokomosta laulun tehdä saa,
niin kiitollinen tehtävä on.
Se perinteitään aina arvostaa,
ja ajan kärjessä on.

Metso Loko, Metso Loko,
Metso Loko, Metso Loko,
Metso Lokomo Steeeels, Steeels,
Metso Lokomo Steels!

60. juhlavuosikokous

Leinovalu Oy
(sävel: Aaveratsastajat)

On sadan vuoden valimot jo aika harvassa,
vaan yksi sellainen on töissä Suomen Salossa:
Se valaa raudat, teräkset ja tuottein vaativin 
se kohtaa kovan kilpailun ja voittaa tietenkin.

Maatalouskoneet, viskurit ja lajittelijat
ne alkukauden tuotannossa vallan ottivat.
Vaan liedet, pumput, venttiilit ja valuosat muut 
pian messingille saivat fi rman talousmiesten suut.

Leinovaluu, Leinovaluuuu !
Valut vallan sai.

Niin vuotten myötä valaminen ydinbisneksen
jo muodosti, on teräsvalut keihäänkärki sen.
Kun kaavausautomaatit muottipullat valmistaa,
on valaminen nopeaa ja laatu kohdallaan. 

Kun sadan vuoden perinteitä aina arvostaa
ja tämän päivän tuotanto on ajan hermolla,
on silloin osaamisen huippu helppo tavoittaa
ja kilpailijat juosta saa, he eivät kiinni saa.

Leinovaluu, Leinovaluuuu,
huippuvalut luo.
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Poimintoja 
Giesserei-lehdestä 
38. jakso   

 Paavo Tennilä 

maailmalta

Tulevaisuuden 
teknologiaa 
painevaletuissa 
moottoreissa

Stephan Beer, Thomas Batz, Horst 
Denndörfer, Jörg Völler ja Helge Ha-
ensel kertoivat otsikkoaiheesta Giesse-
rei-lehden numerossa 8/2007 mm. 
seuraavaa

Moottoreiden vaatimukset
Alumiiniseoksista painevalulla valmis-
tetuille moottoreille asetetaan monia 
vaatimuksia: 
– Pakokaasuemissioita pitää pienentää, 
– Resursseja pitää säästää ja pienentää               
 polttoaineen kulutusta,
– Öljyn kulutusta pitää vähentää ja   
 öljynvaihtovälejä pidentää,   
– Erilaisia polttoaineita pitää voida   
 käyttää.
KS Aluminium Technologie AG, joka 
kuuluu johtaviin alumiinimoottoreiden 
valmistajiin, on asettanut päämääräk-
seen toteuttaa kustannustehokkaasti 
moottorien ominaistehojen noston, 
päästöluokan Euro 5 saavuttamisen ja 
CO2-päästöjen minimoimisen. Näiden 
päämäärien toteuttaminen vaatii mm. 
erillisistä sylinterinholkeista luopumis-
ta ja 200 baarin sytytyspaineiden saa-
vuttamista suorasuihkutteisissa diesel-
moottoreissa, joita Saksassa kutsutaan 
DI-dieseleiksi.   

Lokasil-menetelmä
Lokasil-menetelmä tarkoittaa mootto-
reiden sylinteripintojen paikallista lu-
jittamista piirakeilla. KS Aluminium-
Technologie on käyttänyt tätä menetel-
mää vuodesta 1996 lähtien Porsche 
Boxterin moottoreissa, kuva 1, ja vuo-

desta 1997 lähtien Porsche 911:n 
moottoreissa. Lokasil-menetelmää on 
tähän saakka käytetty puristusvalulla 
(Squeeze Casting) toteutetuissa moot-
toreissa. Nyt sitä on onnistuttu sovel-
tamaan myös painevalettuihin mootto-
reihin. Painevalun käytön on tehnyt 
mahdolliseksi uusi tosiaikainen valu-
prosessin ohjausjärjestelmä, valuaiko-
jen pidentäminen sekä tyhjön käyttö. 
Metallimuottien sylinteripintoihin si-
joitetaan Si-rakeita sisältäviä hyvin 
huokoisia sintrattuja holkkeja. Valetta-
essa alumiiniseos suotautuu holkkeihin 
ja tuloksena on Si-rakeita sisältävä 
sylinteriosan pintakerros. Saavutetun 
rakenteen katsotaan olevan kvasi-mo-
noliittinen. Lokasil-menetelmällä 
saavutetaan useita etuja:

– Moottorin massa pienenee,
– Lämmönjohto moottorissa on opti- 
 maalinen, koska rakenne on lähes  
 monoliittinen,
– Vähäisten sylinteriosien virumis-  
 muutosten ansiosta öljyn kulutus   
 vähenee, kitkahäviöt   pienenevät ja  
 moottorin kestoikä pitenee,
– Rakenteesta tulee kierrätys-
 ystävällinen.

Sylinterilohkon 
Closed-Deck-rakenne
Closed-Deck-rakenteella tarkoitetaan 
sitä, että vesitilat eivät ulotu sylinteri-
lohkon yläpintaan saakka, kuva 2, 
kuten aikaisemmassa rakenteessa, 
kuva 3. Rasitusten lisääntyminen uu-
sissa bensiini- ja dieselmoottoreissa on 

Kuva 1. Porsche Boxterin moottorin runko a), Lokasil-menetelmällä lujitetut sylinterinpinnat b) 
sekä Lokasil-kerroksen rakenne c).
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tehnyt Closed-Deck-rakenteen välttä-
mättömäksi. Tämä rakenne lisää moot-
torin jäykkyyttä ja vähentää sylinterio-
sien virumista. 

Tätä rakennetta käytetään nykyisin 
hiekka-, kokilli- ja pienpainevalume-
netelmissä. Tämän rakenteen yhteydes-
sä käytetään myös häviäviä keernoja. 
Painevalussa ei voida käyttää tavan-
omaisia häviäviä keernoja, vaan hiek-
ka- tai suolapohjaisia häviäviä keerno-
ja. Aluminium-Technologie AG käyttää 
painevalettavissa moottoreissa nykyi-
sin keernahiekkana pyöreärakeista 
alumosilikaattia, jolla on hyvä juokse-
vuus, hyvä kaasunläpäisevyys, hyvä 
paineenkesto ja suuri pakkaustiheys. 

Laakeripukkien 
komposiittilujitus
Laakeripukkeja on lujitettu alumiini-
moottoreissa viime aikoina lisäämällä 
laakerikohtiin liitosvaluna raskaita 
GJL- tai GJS-osia. Uusin tapa on käyt-
tää huokoisia muotokappaleita, jotka 
sisältävät materiaali-matriisi-kompo-
siitteja, MMC. Tällä menetelmällä 
saavutetaan seuraavia etuja:
– Moottorin massa pienenee,
– Muodonmuutokset laakeriosassa 
vähenevät ja öljyvuodot estyvät,
– Laakeriosan jäykkyys paranee ja 
lujuus lisääntyy.

Alumiiniseosten 
lujuuden lisääminen 
T6/T7-lämpökäsittelyllä
Tavanomaisissa painevaluosissa esiin-
tyy kaasuhuokoisia, jotka johtuvat 
pyörteisestä muotin täyttymisestä. 
Nämä huokoset laajenevat lämpökäsit-
telyssä aiheuttaen pintarakkuloita. 
Tämä ilmiö estää käytännössä paine-
valuosien lämpökäsittelyn. Uusi tosi-
aikainen painevaluprosessin ohjaus 
mahdollistaa yhdessä modifioidun 
kanaviston ja tyhjön käytön kanssa 
muotin hitaamman täyttymisen tavan-
omaiseen painevaluun verrattuna. 
Alumiinisten painevalettujen mootto-
rinosien lämpökäsittely on nyt tullut 
mahdolliseksi. Painevaluseoksella 
VDS 226 päästään tavanomaisessa 
painevalussa 32 Mpa veto-puristus-
väsymislujuuteen 20 miljoonalla kuor-
mitusjaksolla. Painevalu tyhjössä antaa 
vastaavasti 50 Mpa lujuuden. Kun tähän 
lisätään T6/T7-lämpökäsittely, saadaan 
väsymislujuudeksi 70 Mpa.

Kuva 2. Closed-Deck-moottorinrunko ja vesitilan keerna, jonka yläosa on häviävää tyyppiä. 

Kuva 3. Open-Deck-moottorinrunko pohjaosineen.
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Nanoteknologia tulee 
kokillivalimoihin

Frank Meyer, Hans Bauch ja Verena 
Müller kertoivat otsikkoaiheesta Gies-
serei-lehden numerossa 8/2007 mm. 
seuraavaa:

Messingin tavanomaisessa kokilliva-
lussa on peitostus useimmiten uudis-
tettava jokaisen valun jälkeen. Peitos-
teet perustuvat tavallisesti grafi ittisus-
pensioihin tai boorinitridipastoihin. 
Pidempiin kestoaikoihin päästään pei-
tosteilla, jotka sisältävät vesilasia sekä 
tulenkestäviä täyteaineita. Tällaiset 
peitosteet on yleensä levitettävä yli 140   
ºC lämpötilassa. Peitostetta on lisättävä 
muutamien valukertojen jälkeen. Mel-
ko lyhyen ajan jälkeen kokilli on pei-
tostettava kokonaan uudelleen, mikä 
aiheuttaa tuotantokatkoksia ja kokilli-
en kulumista.

Alumiinien kokillivalussa kokilli on 
hiekkapuhallettava yleensä vähintään 
kerran vuorossa. Sen jälkeen kokilli on 
peitostettava uudelleen ja kuumennet-
tava. Ehkä tarvitaan useampia peitos-
tuskertoja. Tästä aiheutuu tuotantokat-
koksia ja kokillien kulumista. Nano-
partikkeleita sisältävien peitosteiden 
käyttö merkitsee selvää edistysaskelta 
kokillivalutekniikassa. 

Nanopartikkeleina pidetään rakeita, 
joissa ainakin yksi ulottuvuus on alle 
100 nm.

Nanopartikkeleita lisättäessä peitos-
teiden diffuusiokyky ja sulamispiste 
muuttuvat, jolloin sintrausaktiivisuus 
kiihtyy. Jo melko alhaisissa lämpöti-
loissa, esim. alumiinien kokillivalussa 
750 ºC lämpötilassa syntyy kiinteitä 
keraamisia peitostekerroksia, jotka 
voivat kestää useita satoja valukertoja. 
Messinkivalussa voidaan grafi ittipei-
tosteista luopua kokonaan. Kuva 4 
esittää kokillivalukappaleen pintaa 
tavanomaista peitostetta käytettäessä. 
Kuva 5 esittää kokillivalukappaleen 
pintaa Nanocomp-peitostetta käytettä-
essä. Pinnakarheutta voidaan säätää 
peitosteen valinnalla.    

ItN Nanovation AG valmistaa nan-
opartikkeleita sisältäviä peitosteita 
nimellä Nanocomp Metcast. Niissä on 
kovia hienorakeisia täyteaineita, kuten 
alumiinioksidia, Al2O3, alumiinitita-
naattia, Al2TiO5 tai erilaisia lasirakei-
ta. Nanopeitosteisiin lisätään yhtiön 

Kuva 4. Tavanomaista peitostetta käytettäessä kokillivaluun on syntynyt pintavikoja.

Kuva 5. Nanocomp-peitostetta käytettäessä saadaan sileitä kokillivalupintoja ja pinnankarheutta 
voidaan säädellä.

itsensä valmistamaa nanohienoa zirko-
nioksidia, ZrO2. Zirkonioksidi toimii 
peitosteissa sideaineena valulämpöti-
loissa. Lisäaineena on myös boorinit-
ridi, joka parantaa peitosteen irrotuso-

minaisuuksia. Nanopeitosteita voidaan 
käyttää sivelemällä, ruiskuttamalla tai 
kastamalla. 

Nanopeitosteisiin siirryttäessä käy-
tetään aluksi hyvin ohutta 0,06-0,1 mm 
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paksuista peruskerrosta lämpötilassa 
60-80 ºC. Valuprosessi alkaa kuumen-
nuksen jälkeen. Peruspeitostusta voi-
daan parannella 450 ºC lämpötilaan 
saakka peitostetta lisäämällä. Uusi 
kerros suojaa peruskerrosta ja lisää sen 
kestoikää. 

Nanopeitosteiden ominaisuuksia 
ovat mm. seuraavat:
– Metallisulat kostuttavat huonosti   
 peitostepintoja,
– Nanopeitosteet eivät reagoi metalli- 
 sulan tai kokillin kanssa,
– Muotti täyttyy hyvin,
– Nanopeitosteiden termiset ominai - 
 suudet ovat hyvät,
– Lämpöolosuhteita voidaan säätää   
 kokillin eri kohdissa,
– Valukappaleen jähmettymis-
 järjestystä voidaan säätää,
– Valukappaleet irtoavat helposti,
– Valukappaleiden pinnanlaatu
  paranee,
– Valukappaleiden jälkityöt 
 vähenevät,
– Kokillit kestävät kauemmin,
– Huoltokustannukset vähenevät,
– Tuottavuus kasvaa.

Uusi menetelmä 
muottihiekan 
päästöjen 
vähentämiseksi
Yanni Paniaras, Cornelis Grefhorst ja 
Oleg Podobed olivat kirjoittaneet ot-
sikkoaiheesta esitelmän Maailman 
valimoliiton, WFO:n järjestämään 
Technical Forum-tapahtumaan 12-
14.6.2007 GIFA-näyttelyn yhyteydes-
sä. Giesserei-lehden numerossa 8/2007 
julkaistiin lyhennelmiä tapahtumassa 
pidetyistä esitelmistä.

Tuorehiekkojen ympäristöystäväl-
lisyyteen on kiinnitetty yhä suurempaa 
huomiota. Ensimmäinen tähän suun-
taan tehty parannus oli kiiltohiiltä 
muodostavien lisäaineiden ja bentoniit-
tien yhdistäminen yhdeksi sideainese-
okseksi. Kiiltohiilen muodostajien rä-
jähdys- ja itsesyttymisvaara väheni tai 
poistui kokonaan. Seuraava kehitysvai-
he oli kiiltohiilen muodostajien tehon 
parantaminen ja ympäristövaikutusten 
vähentäminen. Viimeisin parannus on 
pyrkimys hiilipitoisista lisäaineista 
luopumiseen. Tähän tähtäävään EU:n 

tukemaan projektiin osallistui valimoi-
ta sekä laitteiden ja sideaineiden toi-
mittajia. Tähän liittyen S&B Industrial 
Minerals, joka markkinoi tuotteitaan 
kauppanimellä IKO, kehitti Envibond-
tuorehiekkasideaineen, joka on jo 
otettu käyttöön monissa Euroopan 
valimoissa.

Envibond sisältää bentoniittia ja 
muita mineraaleja. Sillä voidaan kor-
vata joko täysin tai osittain tavanomai-
set bentoniittiseokset, jotka sisältävät 
kiiltohiilen muodostajia. Envibondin 
koostumus tähtää hyvään tiivistettä-
vyyteen ja sulan metallin kostutuksen 
vähentämiseen ja sen kautta sileään 
pinnanlaatuun. 

Tuorehiekkamuotteja valettaessa 
syntyy päästöjä pääasiassa kahdesta 
syystä, kaavaushiekan hiilivetyjä sisäl-
tävistä lisäaineista ja keernahiekan 
orgaanisista sideaineista. Envibondin 
suuri teho perustuu hiilivetyjä sisältä-
vien lisäaineiden vähentämiseen. Toi-
sena vaikutuksena on orgaanisista 
keernansideaineista lähtevien päästö-
kaasujen adsorboiminen. Envibondin 
käyttöön siirryttäessä on tärkeää sel-
vittää valimon nykyinen päästötilanne 
ja analysoida käytetty hiekkajärjestel-
mä. Envibondia lisätään sitten vähitel-
len vaikutuksia seuraten. 

Käytännön kokemukset ovat osoit-
taneet 18 kuukauden aikana, että En-
vibondin avulla voidaan luopua kiilto-
hiilen muodostajien käytöstä täysin. 
BTX-emissioita on voitu vähentää 50 
%. Valujen pinnanlaatu on pysynyt 
ennallaan vaikkakin muottien tyhjen-
nettävyydessä on vielä parantamisen 
varaa. Envibondin kulutus on yleensä 
pienempi kuin tavanomaisten bento-
niittiseosten. Valimot vaikuttavat siis-
timmiltä. Valettaessa ei näy lainkaan 
savua ja kaavaushiekan väri on vaa-
leampi.

Envibondin käytön kustannusvaiku-
tuksista ei vielä ole kokonaiskuvaa, 
koska Envibond on sopeutettava kunkin 
valimon tuotantoon. Yleisesti arvioi-
daan, että pienempi kulutus ja päästöjen 
hallinnan helpottuminen johtavat kus-
tannusten pienenemiseen. 

Seuraava Envibond-sukupolvi on jo 
kehitetty IKO:n laboratorioissa ja tes-
tattu menestyksellä Freibergin Teknil-
lisessä Yliopistossa. Suurin uudistus 
on tyhjennettävyyden parantuminen.

Uusi Giesserei-Lexikon 
on ilmestynyt

Suuri valimotekniikan hakuteos Gies-
serei-Lexikon, kuva alla, on ilmestynyt 
19. painoksena tarkistettuna ja laajen-
nettuna. Teoksessa on sivuja yli 1 500 
ja hakusanoja yli 7 500. Kirjan hinta 
on 158 euroa. Kustantaja on Schiele & 
Schön, Berlin.

Lisätietoja:
Annette Engels, Giesserei Verlag,
puh. (0211) 6707-561, fax – 582
E-mail: annette.engels@stahleisen.de 

Moottorinrunkoja 
GJL:stä Audiin
Frank Grunow, Wim Görtz, Rolf Weber, 
Joachim Böhme, Joachim Doerr ja 
Achim Lembach kertoivat otsikkoai-
heesta Giesserei-lehden numerossa 
9/2007 mm. seuraavaa:

Uusi moottorityyppi

Audi toi vuoden 2007 alussa markki-
noille uuden moottorityypin, EA 888, 
kuva 7, joka tulee lähivuosina korvaa-
maan tyypin EA 113 VW-konsernin 1,8 
– 2,0 litran bensiinimoottoreissa. Uusi 
moottorityyppi on syntynyt Audin ja 
Eisenwerk Brühl GmbH:n yhteistyön 
tuloksena. 
Kehitystyön pyrkimyksenä on ollut:
–  Auton ajomukavuuden lisääminen,
–  Moottorin valmistuskustannusten  
 pienentäminen,
–  Moottorin huoltoystävällisyyden   
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 parantaminen,
–  Moottorin tukevuuden lisääminen  
 toimintoja yhdistämällä,
–  Moottorin massan pienentäminen,
–  Moottorin ulkomittojen 
 pienentäminen,
–  Polttoaineen kulutuksen 
 pienentäminen ja
–  Moottorin tehon nostaminen.

Muutoksia 
moottorin rakenteessa
Ajomukavuuden lisäämiseksi EA 888:
ssa on tasapainoakseli, joka on laake-
roitu suoraan moottorinrunkoon. Sa-
malla tämän akselin tunneli moottorin 
sivulla lisää moottorinrungon poikit-
taista taivutusjäykkyyttä. Kuvasta 8 
näkyy, että moottorin massa on pienen-
tynyt, kuten myös valmistuskustannuk-
set sekä polttoaineen kulutus. Sen sijaan 
moottorin teho on noussut. Työstön 

Kuva 7. Täydellisesti uudistettu valurautainen Audin moottorinrunko tyyppiä EA888.

Kuva 8.  Vanhan EA113 ja uuden EA 888 moottorityypin vertailu. Merkillä *) varustetuissa mootto-
reissa on tasapainotusakseli.
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kokonaistarve on vähentynyt 25 % 
huolimatta työstettävien pintojen luku-
määrän lisääntymisestä. Moottorin 
seinämien nimellispaksuus on nyt vain 
3,5 mm, kun se edellisessä moottori-
tyypissä oli yli 4 mm. Vesipumpun ja 
termostaatin kotelot on valmistettu 
muovista. 

Moottorinrungot 
valetaan GJL-250:stä
GJL-250:llä on hyvät hätävoiteluomi-
naisuudet, koska se pidättää hyvin öljyä. 
Pienen hankauskitkan saavuttamiseksi 
ja moottorin polttoaineenkulutuksen 
pienentämiseksi raudan rakenteen on 
oltava täysin perliittinen ja grafiitin 
määrän pitää olla suuri. Toisaalta val-
koisena jähmettymisen pitää olla mah-
dollisimman vähäistä. Kuva 9 osoittaa, 
että GJL-250:llä on saavutettu myötö-
lujuuksia, jotka eivät oleellisesti muu-
tu huoneen lämpötilan ja 400 ºC välil-
lä. GJL 250:n taivutusvaihtolujus on 
noin 90 Mpa, leikkausvaihtolujuus noin 
60 Mpa ja puristuslujuus noin 800 
Mpa. 

Koska GJL:n lämmönjohtavuus on 
pienempi kuin alumiineilla, pysyvät 
sylinteripinnat rautamoottoreilla käy-
tössä kuumempina kuin alumiinimoot-
toreilla. Korkeampi lämpötila vähentää 
kitkaa. 

Valuparametrien hallinta on 
tiukkaa
Kuva 10 esittää Eisenwerk Brühl’in 
sulaton valvomoa. Artikkelissa ei kui-
tenkaan anneta kuvaan lisäselvityksiä. 
Kerrotaan vain, että prosessinvalvonta 
on pitkälle automatisoitu. Kuva 11 
esittää, miten paljon piin ja hiilen pi-
toisuuksien sekä valuaikojen ja valu-
lämpötilojen vaihtelualueita on pystyt-
ty pienentämään.  

Kuva 9. GJL-250 moottoreista mitattuja myötörajoja lämpötiloissa 20 oC ja 200 oC.

Kuva 10. Sulatus- ja valuprosessin automaattinen valvontajärjestelmä, Eisenwerk Brühl.

Kuva 11. Valuprosessin tiukan valvonnan tuloksia viiden vuoden ajalta, Eisenwerk Brühl. 
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Teknisin innovaatioin 
ilmastonmuutosta 
vastaan 

Klaus Jopp kertoi otsikkoaiheesta 
Giesserei-lehden numerossa 9/2007 
mm. seuraavaa:

Energian kulutus kasvaa

Energian kulutuksen maailmassa arvi-
oidaan lisääntyvän 50 prosenttia vuo-
teen 2030 mennessä. Kasvusta 80 
prosenttia tapahtuu kehitysmaissa. 
Fossiiliset polttoaineet tulevat katta-
maan vuoteen 2030 mennessä neljä 
viidesosaa maailman energiantarpees-
ta. Hiilidioksidipäästöt ilmakehään 
tulevat lisääntymään.

Tuulivoima
Erään tanskalaisen tutkimuksen mu-
kaan tulee tuulivoiman lisäys maail-
massa olemaan vuodesta 2020 eteen-
päin yli 100 000 MW vuosittain. Vuo-
teen 2020 mennessä tuulivoiman ko-
konaiskapasiteetti tulee olemaan 1,2 
miljoonaa megawattia, mikä kattaa 15 
prosenttia maailman energiankulutuk-
sesta. Saksalaisen tutkimuksen mukaan 
Pohjanmerelle olisi mahdollista raken-
taa tuulivoimaa vuoteen 2020 mennes-
sä 18 700 MW ja Itämerelle 1700 MW. 
Näiden hankkeiden toteuttaminen 
maksaisi noin 50 miljardia euroa.

Voimaloiden rakentamisessa avo-
merelle on kuitenkin vielä suuria vai-
keuksia voitettavana. Tanskalainen 
valmistaja Vestas totesi, että runsaassa 
vuodessa oli suolainen ilmasto Pohjan-
merellä syövyttänyt Horns Rev-tuuli-
puiston 80 voimalaa siinä määrin, että 
generaattorit ja muuntajat täytyi tuoda 
maihin tarkastettavaksi. Lisäksi Horns 
Rev-tuulipuisto on lähellä rannikkoa 
eikä sitä mitenkään voida pitää todel-
lisena offshore-tuulipuistona, jollaisis-
sa suuret volyymit vastaisuudessa tu-
levat olemaan.

Biomassa
On mahdollista, että biomassa tarjoaa 
vielä suurempia mahdollisuuksia kuin 
tuulivoima. Biomassaa voidaan käyttää 
sekä sähkön että lämmön tuottamiseen. 
Biomassan etuna on myös, että puuta, 
viljaa ja auringonkukkaa voidaan käyt-

tää energian tuotantoon hiilidioksidin 
kannalta neutraalisti. Ne sitovat kasva-
essaan yhtä paljon hiilidioksidia kuin 
niitä poltettaessa vapautuu ilmakehään. 
On laskettu, että biomassalla voidaan 
korvata vuositasolla 500 miljardia 
kuutiometriä maakaasua. Se vastaa 
koko Euroopan nykyistä maakaasun 
kulutusta. 

Asiantuntijat arvioivat, että Saksas-
sa voitaisiin korvata kaikki nyt Venä-
jältä tuotava maakaasu kasveista, lan-
nasta ja virtsasta saatavalla energialla. 
EU:ssa lasketaan olevan 202 miljoonaa 
hehtaaria peltomaata. Ravinnon tuot-
tamisen tarpeiden jälkeen siitä voisi 
jäädä 58 miljoonaa hehtaaria energian 
tuottamiseen. Tämä alue voisi tuottaa 
lähes 470 miljoonaa kuutiometriä bio-
metaania vuodessa. 

Saksassa on tällä hetkellä yli 3 500 
biolaitosta, joiden tuottama teho vastaa 
1 100 MW. Saksassa bio- ja tuuliener-
gia ovat nyt tasavertaisia. Saksa on 
maailmanmestari sekä tuuli- että bio-
energiassa. Saksalaisten yritysten arvi-
oidaan rakentavan vuoteen 2020 men-
nessä 15 000 MW bioenergiaa, josta 
9500 MW kotimaahan. Tämän katso-
taan kattavan viidesosan Saksan säh-
köntarpeesta. Alan lasketaan tällöin 
työllistävän 85 000 ihmistä.

Aurinkoenergia
Aurinko lähettää maahan vuosittain 
219 000 biljoonaa kilowattituntia ener-
giaa aivan ilmaiseksi. Saksassa aurin-
gon vuosittainen säteilyn teho on 
keskimäärin 1 000 kW neliömetrille. 
Saharassa teho on lähes kaksinkertai-
nen. Saksan sähköntarpeen kattamisek-
si aurinkoenergialla tarvittaisiin 3 000 
neliökilometriä aurinkokennoja. Kat-
topintoja on Saksassa nykyisin 2 800 
neliökilometriä, mistä noin neljännes-
tä voitaisiin heti hyödyntää.  Vuonna 
2006 investoitiin Saksassa aurinkoener-
giaan 4,6 miljardia euroa. Vuonna 2020 
määrään arvioidaan olevan 24 miljardia 
euroa. Saksa on ollut vuodesta 2004 
lähtien maailmanmestari myös aurin-
koenergiassa ja on ohittanut Japanin. 

Asiantuntijat arvioivat, että vuonna 
2100 olisi mahdollista kattaa yli 60 
prosenttia maailman energiantarpeesta 
aurinkosähköllä. Aurinkokennojen 
hinnat ovat laskeneet jatkuvasti. Tuo-
tannon kaksinkertaistuessa hinnat pu-
toavat 20 prosenttia. Vuonna 2020 
aurinkokennojen hintojen lasketaan 

olevan jopa 50 prosenttia halvempia 
kuin nyt. 

Maalämpö
Saksassa sekä maalämmöllä että vesi-
voimalla on vain pieni rooli kolmen 
suuren uusiutuvan energiamuodon, 
tuuli-, bio- ja aurinkoenergian rinnalla. 
Sen sijaan esim. Islannissa 86 prosent-
tia lämpöenergiasta ja 21 prosenttia 
sähköenergiasta saadaan maalämmös-
tä. Siemens Power saa Saksassa loppu-
vuodesta valmiiksi maalämpövoima-
lan, joka tuottaa 3,36 MW sähkötehoa. 
Määrä vastaa 10 000 saksalaisen koti-
talouden sähkötehon tarvetta.

Vesivoima
Vesivoima oli sata vuotta sitten tärkein 
uudistuva energiavara Saksassa. Vuon-
na 2003 tuulivoima ohitti Saksassa 
vesivoiman. Saksan vesivoimavarat on 
käytännöllisesti katsoen rakennettu 
loppuun. Laitteistojen uusimista kyllä 
tapahtuu. Globaalisti vesivoiman mer-
kitys on suurempi. Sähkön tarpeesta 
katetaan maailmassa 17 prosenttia 
vesivoimalla, Saksassa vain 4-5 pro-
senttia. Vesivoiman rakentamattomista 
reserveistä on puolet Aasiassa, 15 
prosenttia Etelä- ja Pohjois-Amerikas-
sa, 10 prosenttia Afrikassa ja 8 prosent-
tia Euroopassa. 

Vesivoiman hyödyntämismahdolli-
suuksia rajoittavat taloudelliset ja po-
liittiset syyt. Kiinassa Jangtse-joen 
rakenteilla olevan maailman suurim-
man vesivoimalan tehoksi tulee 18 200 
MW. Rakentaminen on aiheuttanut 
miljoonan ihmisen siirtolaisuuden. 
Voimalaitoksen ympäristövaikutuksia 
mm. alueen vesihuollolle ei vielä tun-
neta. Vesivoiman rakentamisen seuraa-
va kohde maailmassa voi olla valtame-
rien aaltoenergia. Aaltoenergiasta ar-
vioidaan saatavan 10 prosenttia maail-
man sähköntarpeesta vuoteen 2025 
mennessä. Aaltojen valtava voima ai-
heuttaa teknisiä ongelmia rakenteille.

Maakaasu. maaöljy ja hiili
Maaöljy, maakaasu ja hiili tulevat 
olemaan välttämättömiä vielä kauan 
uhkaavasta ilmastonmuutoksesta huo-
limatta. Näin on myös Saksassa, jossa 
on tällä hetkellä suunnitteilla 55 uutta 
voimalaa yhteiseltä teholtaan lähes 40 
000 MW. Näistä puolet käyttää kivi-
hiiltä, loput ruskohiiltä ja maakaasua. 
Polttoaineen hyväksikäytössä pyritään 
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mahdollisimman korkeaan hyötysuh-
teeseen. Siemens Powerin mukaan 
tehokkuutta parantamalla voitaisiin 
CO2 -päästöjä vähentää globaalisti 
vuositasolla 1,7 miljardilla tonnilla. 
Tämä vastaisi Venäjän hiilidioksidi-
päästöjä, jotka ovat neljänneksi suu-
rimmat maailmassa. Maailman tehok-
kaimman 907 MW:n Boxbergin voi-
malan hyötysuhde on nyt 48,5 prosent-
tia, mikä on 5,5 prosenttiyksikköä pa-
rempi kuin kymmenen vuotta sitten. 

Höyryturbiinien tehoja voidaan 
parantaa nostamalla lämpötiloja 600 
ºC:sta 700 ºC:een ja paineita 300:sta 
350:een baariin. EU:ssa hiilivoimaloi-
den keskimääräinen hyötysuhde on nyt 
36 prosenttia.

Hiilivoiman osalta lähiaikojen tär-
keimpiin pyrkimyksiin kuuluu CO2 -
vapaan voimalan kehittäminen. Esim. 
Vattenfall Europe aikoo käynnistää jo 
vuonna 2008 ruskohiilivoimalan, joka 
ei päästä lainkaan hiilidioksidia ilma-
kehään. Voimalan teho on 30 MW. 
Tämän testilaitoksen jälkeen on tarkoi-
tus rakentaa 300 MW:n demovoimala. 
Näissä voimaloissa tullaan käyttämään 
Oxy-Fuel-menetelmää, jossa hiiltä 
poltetaan puhtaan hapen ja kierrätettä-
vän palokaasun seoksella.

Klassinen ydinenergia
Nykyinen ydinteknologia tuottaa hiili-
dioksidia vain voimaloiden rakennus-
vaiheessa, mutta ei lankaan käytössä. 
Ydinreaktoreita on käytössä nyt 435. 
Niistä on USA:ssa 103, Ranskassa 59, 
Japanissa 55 ja Venäjällä 31. Tällä 
hetkellä on rakenteilla 29 uutta reakto-
ria ja 64 on suunnitteilla. Rakenteilla 
olevista 19 on Aasiassa. Kritiikki ydin-
voimaa vastaan kohdistuu etenkin 
ydinjätteen sijoitukseen.

Fuusioenergia
Fuusioreaktio on ollut käynnissä aurin-
gossa ja tähdissä jo miljardeja vuosia. 
Fuusioenergian mahdollisuudet näyt-
täisivät lupaavilta. Yksi gramma polt-
toainetta fuusiovoimalassa voisi tuottaa 
saman energiamäärän kuin 11 tonnia 
hiiltä hiilivoimalassa, mutta ilman 
hiilidioksidipäästöjä. Fuusiovoimalois-
sa eivät Tschernobylin tapaiset onnet-
tomuudet olisi mahdollisia ja radioak-
tiivista jätettä olisivat vain reaktorien 
kuoret. 

Fuusioenergian vaikeutena on 100 
miljoonan asteen syttymislämpötilan 

saavuttaminen ja kuuman plasman 
pidättäminen magneettikenttien sisällä. 
Näiden haasteiden parissa Eurooppa, 
Japani, Venäjä, USA, Kiina ja Etelä-
Korea työskentelevät ensi kertaa yh-
dessä. Kansainvälisen koereaktorin 
pitäisi käynnistyä Ranskassa vuonna 
2018.

Tietopaketti 
valukappaleiden 
rikkomattomasta 
aineenkoetuksesta
Giesserei-lehden numerossa 9/2007 oli 
pikku-uutinen, jossa kerrottiin valukap-
paleiden rikkomatonta aineenkoetusta 
käsittelevästä eripainoksesta. 

Rikkomaton aineenkoetus on nykyi-
sin merkittävä osa valimoiden nykyai-
kaista laadunvarmistusta. Eri tarkas-
tusmenetelmistä on hiljattain julkaistu 
uusia standardeja.

Magneettijauhetarkastusta käsittelee 
standardi DIN EN 1369. Tunkeuma-
nestetarkastusta käsittelee standardi 
DIN EN 1371. Standardi DIN EN 
12680-1 koskee valuteräksien ja stan-
dardi DIN EN 12680-2 koskee pallo-
grafi ittirautojen ultraäänitarkastusta. 
Teräsvalujen radiograafi sessa tarkas-
tuksessa on perinteisesti käytetty 
ASTM-vertailukuvastoja. Standardi 
DIN EN 12681 sisältää nyt vertailuku-
via myös paksuseinämäisten GJS-va-
lujen radiograafi sta tarkastusta varten.

Rikkomattoman aineenkoetuksen 
maksutonta eripainosta voi tiedustella 
osoitteesta:

ZGV-Zentrale für Gussverwendung, 
Sohnstrasse 70
40237 Düsseldorf
Fax (02 11) 68 71-2 64
E-Mail: zgv@dgv.de, www.dgv.de

Sacotec Tarkkuusvalut Oy
(sävel: Vahanukke)

Tarkkuusvalu tunnetusti 
tekniikka veikeä on.
Kun vahamallin vain aikaan saa,
voi sillä muotin valmistaa.

Vaha poistuu sulaessaan,
muottiin hahmonsa jää.
Kuori kun kovaksi sintrataan,
sen muodon valussa jo näät!

Tarkkuusvalun valtias 
on Riihimäen seudulla. 
Pitkän miehen hoivissa 
myös hyvin bisnes kukoistaa.

Mittatarkkuus, pinnanlaatu,
sarjatkin suuria on. 
Kun valun koolla ei kerskailla,
niin valtit tarkkuusvalun on!

Valuun käyvät kaikki aineet, 
myös kevytmetallit nuo. 
Teräkset ja superseokset
ne kestävimmät valut luo!

Tarkkuusvalut Sacotec 
se taitavasti tuottaa niin,
että laaduin loistavin
saa kilpailijat pyörryksiin!

Sulzer Pumps Finland Oy
(sävel: Kotkan ruusu)

On ilta, valot syttyy loistamaan.
Sulan päällä valokaari leimuaa.
Taas vartoo konvertteri panostaan,
taas valimossa on valu tulollaan.

Pesät, pyörät pumppuun tehdä osataan,
rosterista melkein kaikki valetaan.
Se onhan aine kaikkein hankalin,
vaan silti valut menee nappihin.

Valun muodot vaativat on kerrassaan.
Kaarta, ripaa kappaleet on tulvillaan.
Ei reikää sallia voi yhtäkään,
jotta voi pumppu paineen kehittää.

Ei synny laatu missään itsestään,
täällä siihen panoksia pistetään.
On siisti verstas joka nurkastaan,
ja koulutusta kaikille tarjotaan.

Jos mietit, mikä fi rma pystyykään
tämän kaiken voitoksensa kääntämään,
voin sulle valistuksen lahjoittaa:
Sulzer Pumps Finland valut valmistaa!

60. juhlavuosikokous
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metallurgin palsta 8.

Markku Eljaala

Taustaa
Teräksen tiivistyksellä eli deoksidaati-
olla tarkoitetaan normaalisti sulaan 
teräkseen liuenneen hapen poistamista. 
Ellei happea poisteta, muodostaa se 
huokosia jähmettymisen aikana reagoi-
malla teräksen hiilen kanssa muodos-
taen hiilimonoksidia. Jos sulaan liuen-
neen hapen pitoisuus on riittävän 
korkea, saattaa happi erkaantua myös 
sellaisenaan molekylaarisena. Sulaan 
on luonnollisesti liuenneena myös 
muita kaasuja kuten typpeä ja vetyä. 
Teräksen tiivistysprosessissa yritetään 
vähentää myös näiden kaasujen pitoi-
suutta sulassa. [1] [2]

Prosessit
Yleisin nykyään käytetyistä tiivistys-
tavoista on metallisen alumiinin käyt-
täminen senkkalisäyksenä.  Menetel-
mänä se on tehokas ja yksinkertainen 
sekä varsin edullinen. Tämä on var-
maankin suurin syy menetelmän suo-
sioon.  kaaviossa 1 on esitetty alumiinin 
vaikutus sulan happipitoisuuteen. Alu-
miini muodostaa tiivistyksen yhteydes-
sä alumiinioksidia, joka suuren pinta-
energiansa vuoksi erkaantuu nopeasti 
sulaan, samalla alumiini edistää hieno-
rakeisen teräksen muodostumista.  
Alumiini reagoi myös typen kanssa 
muodostaen nitridejä, jolloin sulaan 
liuenneen typen pitoisuus alenee. Muo-
dostuvia nitridejä pidetään potentiaa-
lisena tekijänä alumiinin raerakennetta 
hienontavaan vaikutukseen. Alumiinin 
käytön haittapuolena voidaan pitää 
sitä, että sillä tehty tiivistys on merkit-
tävin epämetallisten sulkeumien lähde 
teräksessä. Tämän takia alumiinin 
yhteydessä käytetään yleisesti kal-
siumia, jolla pyritään vaikuttamaan 
muodostuvien sulkeumien koostumuk-
seen ja muotoon. [1] [2]

 

Kaavio 1.Sulan happipitoisuus alumiinipitoi-
suuden funktiona sekä deoksidaation reak-
tiotuotteiden tasapainotilat. Katkoviivalla on 
esitetty alumiinin ja kalsiumin yhteisvaikutus 
suhteella 1:1 [3].

Kalsium lisätään yleensä kalsiumpiinä 
tai kalsiumpiimangaanina. Kalsium 
lisäys suositellaan tehtäväksi alumiinin 
lisäyksen jälkeen. Lisäys suoritetaan 
injektoimalla joko lankana tai puhalta-
malla lanssilla inertin kantokaasun 
avulla, mistä lisää jäljempänä.

Teräksen tiivistys voidaan suorittaa 
myös piin ja/tai mangaanin avulla 
kuten kaaviosta 2 käy ilmi. Kyseisiä 
aineita ei enää kovin yleisesti käytetä. 
Syynä tähän on lähinnä menetelmän 
puutteellinen teho alumiiniin verrattu-
na. Tämän vuoksi tarvitaan lisäksi joko 
alumiinin tai kalsiumin käyttöä. Taval-
lisesti piitä lisätään esim. injektoimal-
la lankana kalsiumpiinä, jolloin aktii-
visen hapen pitoisuus voidaan saada 
15-20 ppm:n tasolle [2] [3].

 

Kaavio 2. Laskennallinen piipitoisuuden ja 
happipitoisuuden suhde Turkdoganin mukaan. 
[3]

Viime aikoina injektointi ja vakuumi-
käsittely ovat yleistyneet.  Injektoin-
nilla tarkoitetaan prosessia, jossa yleen-
sä senkassa olevaan sulaan syötetään 
käytettävää seos- tai käsittelyainetta 
joko kaasulla lanssin avulla puhalta-
malla tai lankaan sidottuna.  Injektoin-
nilla saavutetaan kohtuullisen hyvä 
deoksidaatio ja rikinpoisto. Nykyisin 
langan syöttö on syrjäyttänyt lanssin 
avulla tehtävän injektoinnin. 

Vakuumikäsittelyä on käytetty yli 50 
vuotta, mutta sen käyttö on yleistynyt 
prosessin kehittyessä niin, että sitä 
voidaan käyttää myös seostamiseen ja 
käsittelyaineiden lisäämiseen. Vakuu-
mikäsittelyssä teräs saatetaan käsittelyn 
loppuvaiheessa lähes tyhjiöön, jolloin 
sulaan liuenneet kaasut poistuvat su-
lasta, niiden liukoisuuden pienentyessä 
alentuneen paineen johdosta. Vakuu-
mikäsittely on ainoa käsittely, jolla 
todistetusti voidaan vaikuttaa myös 
sulan vetypitoisuuteen kohtuullisella 
käsittelyn kestolla.

Sulkeumien modifi ointi
Kalsiumia käytetään alumiinilla tehdyn 
tiivistyksen yhteydessä syntyneiden 
kiinteiden alumiinioksidien ja -silikaat-

Teräksen tiivistys
Tunnettu tosiasia on, että valuterästen valmistus edellyttää tiivistyksen 
käyttöä, kun halutaan estää materiaaliin jähmettymisen aikana muodos-
tuvien kaasuhuokosten muodostuminen.  Yhtä hyvin ei tunneta, että käy-
tetyllä tiivistys prosessilla on merkittävä vaikutus teräksen ominaisuuksiin, 
kuonapuhtauteen ja sulkeumakoostumukseen.
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Lukijat voivat vapaasti ehdottaa tälle pal-
stalle heitä kiinnostavia aiheita tai kirjoittaa 
niistä itse, se olisi myös kovasti toivottavaa. 
Valimoviestin lukija voi lähettää suoria 
kysymyksiä, joihin sitten yritämme etsiä 
mahdollisimman oikean vastauksen. 

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

tien muuttamiseksi kalsiumoksidia 
sisältäviksi kalsiumalumiinioksideiksi, 
jotka teräksen käsittelylämpötiloissa 
ovat sulia, kuten kaavioista 1, 3 ja 4 
voi havaita [2]. Samalla kalsium reagoi 
hapen kanssa tiivistäen terästä. Tiivis-
tykseen käytetyn alumiinin liukoisella 
jäännöspitoisuudella on myös merki-
tystä muodostuviin mangaanisulfi dien 
morfologiaan, kuten kaaviosta 5 havai-
taan. Tosin tähän ilmiöön alumiini 
vaikuttaa vain välillisesti muuttamalla 
terässulan aktiivisen hapen määrää. [1] 
[2]
 

Koska kalsium reagoi myös rikin 
kanssa muodostaen kalsiumsulfidia, 
joka poistuu kuonaan, niin esim. hai-
tallisten mangaanisulfi en muodostu-
misen riski alenee pienevän kokonais-
rikkipitoisuuden myötä Kaavio 4. 
Tämä antaa pelivaraa alumiinilla teh-
tävään tiivistykseen esim. silloin kun 
käytettävän alumiinin määrä yritetään 
pitää mahdollisimman pienenä esim. 
nitridihaurauden välttämiseksi, Tällöin 
liukoinen alumiininpitoisuus saattaa 
jäädä alueelle jossa syntyy haurautta 
aiheuttavia kakkostyypin mangaanin-
sulfi deja kuten kaavio 5 osoittaa. Ko-
konaisrikkipitoisuuden laskiessa hau-
rasilmiöiden riski pienenee joka tapa-
uksessa. [1] [2]

 

Kaavio 5. Deoksidointiaineen vaikutus 0,3%C, 
0,6%Mn, 0,35%Si ja 0,013%P teräksen 
mangaanisulfi dien muotoon.

Yhteenveto
Voidaan sanoa, että teräksen tiivistä-
miseen kaasunpoisto mielessä ei liity 
mitään erityisiä mysteereitä ja sulaan 
liuenneista kaasuista ei nykyään aiheu-
du makroskooppisia huokosia. Sen 
sijaan tiivistyksen yhteydessä ja vai-
kutuksesta muodostuvien oksidi- ja 
sulfi disulkeumien ominaisuudet voivat 
vaikuttaa merkittävästi teräksen omi-
naisuuksiin ja käytettävyyteen. Tähän 
tiivistysprosessin puoleen joudutaan-

kin kiinnittämään enemmän huomiota 
kun halutaan valmistaa korkealaatuisia, 
pienen sulkeumapitoisuuden sisältäviä 
teräksiä, joilla on erinomaiset mekaa-
niset ominaisuudet.

Markku Eljaala
Metallin urkkija

Metallurgist
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Kaavio 3. Kalsiumoksidi pitoisuuden vaikutus 
sulassa oleviin oksidiyhdistelmiin lämpötilan 
funktiona. [2]

Kaavio 4.  Kalsium lisäyksen vaikutus muo-
dostuviin oksideihin ja kalsiumsuldifi n mää-
rään. [2]
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Tikkurilan vesiohenteiset Fontecryl-tuotteet ja
liuotinohenteiset Temaprime DIP-tuotteet 

valimoteollisuuden kastomaalaussovelluksiin

Tikkurila Coatings Oy
PL 53, 01301 Vantaa

Puhelin (09) 857 741, faksi (09) 8577 6911
info.coatings@tikkurila.com

www.tikkurilacoatings.fi 

WEBACEM OY

   TOIMITTAA
        VALIMOILLE 

ASK CHEMICALS RYHMÄN AINEITA JA TARVIKKEITA 

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

GIFA 07; Tervetuloa vierailemaan osastollamme hallissa 3, 3A34

                                                            YHTEYDENOTOT 
Puh. 03-3183269 

                                                             Fax. 03-3183289 

                                                             GMS 040-7070095/Kokko

                                             e-mail: webacem@co.inet.fi

info@ask-chemicals.de

info@kernfest-webac.se
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mallijaosto

Kari Pohjalainen

 

SPONSORIT 

ALTEAMS OY,
BEIJER G & L OY,
COMPONENTA OYJ,
DALSBRUKS TRÄ OCH METALL OY AB,
ERIKOISVALU H. LAAKSO OY,
HELSINGIN MALLIMESTARIT OY,
JOKELAN VALU OY,
MALLI- KALLE OY,
MALLIVARUSTE KOSKI OY,
MALLIVEISTÄMÖ MOD OY,
MALLIVEISTÄMÖ RIS-PERT OY,
MECA-TRADE OY,
METSO FOUNDRIES JYVÄSKYLÄ OY,
METSO LOKOMO STEELS OY,
METSO PAPER VALKEAKOSKI OY,
OY DIACO AB,
OY LUX AB,
PEIRON OY,
SANDVIK MINING AND CONSTRUKTION OY,
SUOMEN VALIMOTEKNINEN YHDISTYS RY,
TAMPEREEN AMMATTIOPISTO, 
TEKNOLOGIAKESKUS HERMIA,
UUDENKAUPUNGIN RAUTAVALIMO OY,
VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY.

Yllä komeilevassa luettelossa ovat näkyvissä ne suomalaiset 
yritykset aakkosjärjestyksessä, jotka uskovat suomalaisen 
valimoteollisuuden tulevaisuuteen ja menestymiseen jatkos-
sakin. Luettelossa on nähtävissä kaikki ne yritykset ja yh-
teisöt, jotka tukevat World Skills Competitioniin lähtevän 
kilpailijan Arto Häkkisen valmentautumista ja kilpailumat-
kaa Japanin Shizuokaan.   Tukijoita on kaiken kaikkiaan 24 
kappaletta, kun edellisellä kerralla Sveitsissä niitä oli sentään 
35 yritystä. Voiko tästä tukijoiden vähäisyydestä ennakoida 
jo yritysten kannattavuuden heikentymisestä ja konkursseja? 
Eikö löydy enää omiltakaan tukea oman teollisuudenalan 
koulutuksen hyväksi? Olen hämmentynyt ja pettynyt tämän-
kaltaiseen pihistämiseen.

World Skills Competition 
in Shizuoka  

Yllättävän suuresta poikkeamasta alaspäin olen ihmeis-
säni, koska nykyään yhä enemmän yritysten pitäisi panostaa 
sellaiseen toimintaan, joka tukee sitä piilovaikuttamista, 
joilla saadaan koulutuslinjat houkuttavimmiksi. Valumal-
linvalmistajien osallistumisemme Ammattitaidon Maail-
manmestaruus-kilpailuihin saa nuoret opiskelijat hakeutu-
maan valimoalan opintolinjoille, koska niiden yhteydessä 
voimme kertoa alasta sillä tavoin, että nuoret kuuntelevat 
tavallista herkemmällä korvalla. Kymmenissä yrityksissäm-
me on ammattikoulussa valimoalan peruskoulutuksen 
hankkineita työntekijöitä, jotka ovat valmistuneet jommal-
takummalta opintolinjaltamme. Eivät he vaihda kovin hel-
posti teollisuusalaa, vaikka he eivät pääsisikään töihin 
juuri sille alalle, jolta ovat saaneet opintotodistuksen.

Mitä enemmän me saamme hakijoita opintolinjoillemme, 
sen parempaa työntekijäainesta saa totta kai teollisuutemme, 
joka viimekädessä hyötyy hakijoiden määrästä ja laadusta.

Valmentautuminen
Kuluneen vuoden aikana on SkillsFinland ry:n taholta jär-
jestetty 4 kpl maajoukkueleirejä, joissa kaikki kilpailijat ja 
expertit ovat olleet samaan aikaan yhdessä. Leireillä on 
saatu tietoa Japanista maana, sen kansalaisten tavoista ja 
japanin kielestä, jota sitten jokainen on voinut pureskella ja 
pähkäillä itsekseen. 

Lohjan leirityksessä pyrittiin todelliseen kilpailutilantee-
seen, jossa kilpailijat tekivät kilpailutöitään eri ammattiop-
pilaitoksissa Uudenmaan alueella. Koska Japanissa asuin-
paikat ovat hyvinkin kaukana kilpailupaikoista, tapahtui 
herääminen Lohjan leirilläkin jo aikaisin aamulla yhteisma-
joituksessa, josta siirryttiin yhdessä aamiaiselle ja jakaudut-
tiin eri kilpailupisteisiin (kouluihin) sitten pääosin yksinään. 
Samoin päivän päättyessä illalla pyrittiin samankaltaiseen 
tilanteeseen, johon joudutaan Shizuokassakin. Päivän päät-
teeksi purettiin kilpailupäivää, joko yksinään tai jonkun 
kaverin kanssa.  Osalle nuorista kilpailijoista jo yhteisma-
joitus kilpailutilanteessa saattaa olla rassaavaa, jos sellaiseen 
ei aikaisemmin ole tottunut. Näillä todellisuudenmukaisille 
leireillä löytyi jo nytkin sellaista ongelmatietoutta, jotka 
pitää saada ennen kilpailua puhuttua pois mielestä.

Leirien lisäksi kilpailijamme Häkkisen Arto on harjoitel-



35VALIMOVIESTI 4 • 2007

lut Hervannassa teollisuuden oppisopimusopiskelijoiden 
kanssa samaan aikaan. Valitettavasti harjoitusviikot jäivät 
kovin vähäisiksi, enemmän harjoituksia olisi pitänyt saada 
kerättyä kilpailijan pakkiin. Meillä Suomessa, kun ei ole 
mahdollista harjoitella täysiviikkoisesti täydellä palkalla, 
kuten pahimmat kilpailijamme pystyvät tekemään. Hyvänä 
asiana voidaan todeta, että kilpailijamme työskentelee päi-
vittäin tilausmalliveistämössä, jossa työtehtävät sinänsä ovat 
jo täyttä lajiharjoittelua. 

Kilpailusta
Kilpailukoneet on määritelty sangen tarkasti alan kilpailun 
Teknisissä vaatimuksissa, mutta Japanin päästä on tullut 
huolestuttavaa tietoa, että sillä suunnalla ei ole saatavissa 
lajimäärityksen täyttäviä koneita, joten siinä joudutaan 
antamaan etua idän kilpailijoille. 

Samoin puumaterialista, joista kilpailutyöt joudutaan 
tekemään tuli näytille kovin pienet palat kilpailumaasta 
Japanista, eikä vastaavaa puulajia löydy kotimaisista lajik-
keista. Saunan laudepuu apashista tehdyt aihiot olivat lähin-
nä vastaavia näytepuuhun. Hiottaessa muotoja pehmeä puu 
vaatii toisenlaista hiontapainetta kuin kotimaiset puuraaka-
aineesta tehdyt työt. 

Työvälinepakit jouduttiin roudaamaan Helsinkiin Japaniin 
lähetettäviksi jo syyskuun alkupäivinä, koska kuljetusaika 
maapallon toiselle puolen vaatii oman aikansa.

Tätä Valimoviestiä kun luetaan Suomessa, ovat kilpailut 
Japanissa jo ohitse ja tiedämme tulokset sieltä tarkalleen.

Toivottavasti ent. mallilehtori näistä viimeisistä kisoistaan, 
joihin osallistuu experttinä, voisi nauttia siitä mitalinkiillos-
ta, joka kilpailijan kaulassa killuu. 

Kiitos vielä kerran ystävät Teille, että mahdollistitte tämän 
kilpailumatkan tuellanne!

ent. Mallilehtori
nyk. varapääexpertti

               Kari Pohjalainen 

OY DIACO AB

Valimoteollisuuden laitetoimittaja jo 50 vuotta 

Tärkeimmät yhteistyökumppanimme:

AGTOS GmbH

Pintakäsittelylaitteet, sinkokoneet ja varaosat
Patruunasuodattimet

B.G.T. GmbH (ARASIN)

Aminikaasujen pesurit

CYRUS GmbH

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

Deichmann Umwelttechnik GmbH

Suodatinlaitteistot

HIMMELMANN & Co. o.H.G.

Nostomagneetit – sähkömoottorit

Hottinger Maschinenbau GmbH

(ARQUES Industries AG)
Suuren kokoluokan keernakoneet

I.A.S. GmbH

Induktiouunien induktorit ja kelat
– huolto ja korjaus

Künkel-Wagner GmbH

Kaavauskoneet ja sekoittimet
PUMA valukoneet (SLS)

Neuhof Giesserei- und Fördertechnik GmbH

Valimon tarvesuunnittelua laitteineen
Valimohiekkojen elvytyslaitteet, hiekkasiilot,
murskaimet, pneum. kuljettimet

RUSSIG Fördertechnik GmbH & Co.KG

Putki- ja ruuvikuljettimet, ketju- ja hihnaelevaattorit,
sulkusyöttimet

RW-Giessereimaschinen GmbH (Röperwerk)

Keernatykit ja varaosat

Webac GmbH

Kaasutuslaitteet, keerna- ja kaavaushiekan sekoittimet

AXMANN Anlagenbau GmbH

– hiekanseikoittimet
– peitosteiden valutuslaitteet
– peitosteiden ja sideaineiden 
   letku-, kalvo- ja ruuvipumput

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI

puh. 09-6821544  fax 09-6821778

e-mail: diaco@diaco.fi 
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Yleistä
Lokakuisena perjantaina 12.10.2007 vietettiin Tampere-
talossa Suomen Valimoteknisen yhdistyksen 60-vuotisjuhlaa, 
jossa liki kaksi- ja puolisataa yhdistyksemme jäsentä oli 
saapunut Tampereelle. Malliväkeäkin oli yli kolmekymmen-
tä, joka luku kertoo yhdistyksemme 60-pisten tärkeydestä. 

Päivät alkoivat jo edellisenä torstai-iltana saunomisella 
Hangaslahden saunassa, joten varsinaisena juhlapäivänä ei 
malliväellä ollut mitään syytä kiirehtiä SVYn juhlakokouk-
sesta, koska perinteistä saunailtaa ei ollut kokouksen jäl-
keen.

Perjantai aloitettiin tutustumiskäynnillä Metso Lokomo 
Steelsin tuotantolaitokseen, jossa aina on nähtävää yllinkyl-
lin. Varsinainen SVYn juhlakokous aloitettiin ylälämpiössä 
nautiskellun lounaan jälkeen ja kokouksessa huomioitiin 
mm. malliväkeä yhdistyksen kultaisella ansiomerkillä, jotka 
oli myönnetty: Ojasen Hannulle Karkkilan Malliavusta ja 
Gustafssonin Markulle Mallikolmiosta. Hannu oli paikalla, 
mutta Markkua ei löytynyt pistettäväksi juhlatalosta. Mal-
lijaoston harmaantunut sihteerikin huomioitiin merkittäväl-
lä SVYn kunniajäsenen tittelillä. Olihan siinä makeaa sei-
soskella kahden suuren: Nyberghin Callen ja Kemppaisen 
Pekan vieressä, jotka myöskin nimettiin yhdistyksemme 
kunniajäseniksi. Mallilehtorikin sai hetken viettää SVYn 
suuruuksien joukossa lavalla. Ykkösketjun vasen laita! 
Olihan juhlallinen olo.

Mallijaoston valinnat
Mallijaostomme kokous aloitettiin 15.20 ja siitä nautittiin 
tasan tunnin verran. Kokouksessa oli paikalla kaikkiaan13 
malliväen edustajaa, vaikka odottelin kylläkin suurempaakin 
porukkaa paikalle. Vuosikokousaikataulun vaappumisen 
vuoksi jäi ilmeisesti osa jäsenistä epätietoiseksi kokouksen 
alkamisajankohdasta, eikä saapunut paikalle.

Kokouksen avauksen rimpahutti tottuneesti Mallijaoston 
puheenjohtaja Ojasen Mikko Karkkilan Malliapu Oy:stä. 
Hän lausahti kokouksen osanottajat tervetulleiksi kokoukseen 
ja julisti kokouksen avatuksi klo 15.20.

Vuosikokouksessahan valitaan aluksi kokouksen toimi-
henkilöt ja ilman ympärille vilkuilua hihkaistiin Ojasen 
Mikko  puheenpitäjäksi ja sihteeriksi kelpuutettiin Kari 
Pohjalainen, koska hänellä sattui olemaan kynä mukanaan. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi kelpuutettiin Strakhin Alexander 
ja Varttilan Pekka Ris-Pert Oy:stä, koska uskotaan, että 

mallijaosto

Kari Pohjalainen

Mallijaosto 
kokoontui
Tampereella

molemmat osaa lukea ja tarkaksihan heidät on todettu jo 
aikoja sitten. Ääntenlaskijan tehtäviin kelpuutettiin Pölösen 
Leo Helsingin Mallimestareista ja Kosken Raimo, joka ai-
koinaan perusti Mallivaruste Kosken, mutta nykyisin hän 
tituleeraa itseään veteraaniksi. 

Kokouksen laillisuuskin todettiin ja päätösvaltaiseksi 
nuijittiin. Esityslistakin kelpasi sellaisenaan kokouksen 
työjärjestykseksi ja pikkuhiljaa alettiin siirtyä pääasiaan.

Toimihenkilövalinnat piti tässä juhlakokouksessa sitoa 
peräti kaudelle 2007 – 2010, joka tarkoittaa kolmen vuoden 
pestiä useimmille. Nimimerkki: ”Joku” osasi kertoa joiden-
kin juhlakokouksesta poisjääneiden syynä olleen peräti 
valituksi tulemisen välttämisen, jota puustaavi-mallilehtori 
suuresti kummastelee, koska niin rattoisia ovat mallitoimi-
kunnan kokoukset ja aina niissä saa päivitetyn päivän tiedon 
yritysten kuormituksista. 

Mallijaoston puheenjohtajaksi valittiin jälleen, kuinkahan 
monennen kerran Ojasen Mikko Karkkilan Malliapu Oy:
stä. Hyvin on Mikkomme urakoinut puheenjohtajana, kun 
kannatusta riittää. Mallijaoston sihteeriksi valittiin Kari 
Pohjalainen, joka myöskin tallustelee jo veteraanina.

Mallijaoston hallitukseen = mallitoimikuntaan saivat 
nimityksen Pölösen (Leksa) Leo, joka on ainoa jatkava jäsen 
edellisestä toimikunnasta. Leksahan pomottaa Helsingin 
Mallimestarit Oy:tä. Uusia jäseniä valittiin / nimettiin: 
Kuusisto:n Tero Panelian Mallivaruste Oy:stä, joka nyt saa 
koitella, kuinka suuret saappaat jäivät saman talon Vartaman 
Jannelta. 

Ennen nimittämättömien yritysten edustajat täyttivätkin 
loput toimikuntapaikat, sillä seuraaviksi senaattoreiksi lei-
vottiin: Jouni Mattsson Mallikoneistus J.Mattsson Lapin-
järveltä sekä  Alexander Strakh Ris-Pert Oy Tampere.

Varsinaiset edustajat ja varahenkilöt  SVY:n hallitukseen 
ja SVY:n Koulutustoimikuntaankin tarvittiin.  SVY:n halli-
tukseen nimettiin Mikko Ojanen ja varalle Kari Pohjalainen. 
Koulutus-toimikuntaan valittiin Kari Pohjalainen ja varalle 
Mikko Ojanen

Ilmoitusasiat ja toimintahommat
Ilmoitusasioissa todettiin, että Euromold-messut pidetään 
5–8.12.2007  Frankfurt am Mainissa Saksassa. Paikallaoli-
joista messuille matkaavat ainakin Mikko Ojanen ja Jyri 
Bäckmann Karkkilan Malliapu Oy.  

SVY:n opintopäivät pidetään  7–8.2. 2008 Tampereella 
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Cumulus Koskikatu-hotellissa ja aiheet tulevat päivillä 
olemaan valunpuhdistuksen alueelta, jotka aiheet eivät 
juurikaan houkuttele malliväkeä päiville. Kosken Rami 
ehdotti varjo-opintopäiviä malliväelle samaan aikaan. Opin-
topäivien aiheet pitäisi löytää esim. mallien pintakäsittelys-
tä (oli muuten 2007 päivillä) tai mallimuovitekniikan 
(blokki / nestemäiset) alueilta. Luennoijat pitäisi löytää ta-
varatoimittajien taloista.

Toimintakertomus ja -suunnitelma vuodelta 2006–2007 
hyväksyttiin sellaisenaan, eivätkä ne aiheuttaneet sen suu-
rempaa parran pärinää. 

Nykynäkymät ja tulevaisuus   
Kokouksen osanottajien yhteinen nykyhetken huoli on, että 
valimot painavat edelleen vanhoja tilauksia koneet punai-
sena, eikä uusia töitä ehdi kukaan valimoissa suunnitella tai 
kehitellä. Nykyisellä toimintamallilla toistuu valimoalalla 
sama ilmiö, kuin rätti-teollisuudellakin aikoinaan, jossa 
kukaan ”ei ehtinyt” huolehtimaan yritysten tuotekehittelys-
tä ja syöksykierrehän oli huimaava.  Tämän hetken valimo-
yrityksissä nykyisen tasoiset valut alkavat olla jo nyt osittain 
helposti kopioitavaa ”bulkkitavaraa” ja kopioijaa riittää 
meikäläisiä halvemmissa maissa. Tehokas ja tuloksekas 
tuotekehittely (vrt. Nokia) tuo aina uusia töitä valimoille ja 
sen kautta myöskin tilauksia malliveistämöille. 

Osittain mallialan yrityksissä on jo nyt kaikki lomat 
käytetty ja on jouduttu harkitsemaan jopa irtisanomisia 
muutamissa yrityksissä. Ongelmana on, että malliväki on 
sen kaltaista porukkaa, että he hyvinkin äkkiä työllistyvät 
muille aloille, jos lomautukset tulevat kohdalle ja mistä 
sitten löytyy mallivalmistajia? Pikakoulutuksella ei mal-
liammattilaisia voi korvata.

Nykyisin mallialan yritykset joutuvat aktiivisesti hake-
maan töitä valimoilta tai oheisyrityksiltä pystyäkseen pitä-
mään porukat töissä. Malliveistämöiden kone- ja ohjelmis-
toinvestoinnit ovat sitä luokkaa, että tilaavien yritysten 
(valimoiden) pitäisi tuntea omaa vastuutaan malli- ja vali-
moteollisuuden maassa pysymisen varmistamiseksi. Muu-
tamissa taloissa on tehty malleja jo kaukomaidenkin vali-
moihin, koska valumallien laatutason ”kiinalaisuus” ei riitä 
edes niiden maiden omille valimoillekaan.

Erkki Lehti, mallialan Grand Old Man, legendaarisen 
Kangasalan Malliveistämön perustaja, kertoi entisen toimi-
nimensä aloittavan uudemman kerran toimivana malliveis-
tämönä. Toimintaa jatkaa Erkki Hämäläinen, joka toimi 
aikaisemmin Artekno-Metallin toimitusjohtajana. Erkki 
tunnisti aivan samoja murheen aikoja mallialueen tilauskan-
tojen lyhyydestä, kuin jo 30 vuotta aikaisemminkin. Mikään 
ei kai ole uutta taivaankannen alla.

Uusvanha puheenjohtaja Mikko Ojanen päätti mallijaos-
ton vuosikokouksen klo 16.15, kiittäen jäsenistöä aktiivi-
sesta kokouksesta ja muistutti menosta Tampereen Raati-
huoneelle kokouksen isäntäkaupungin vastaanotolle lähtien 
klo 17.15.

Raatihuoneella
Tampereen Raatihuoneella oli jälleen, kuten 50-vuotisjuh-
lissakin, kaupungin vastaanotto ja siellä näimme muitakin 
malliväen edustajia ja selityksenä eräiden jäsentemme ko-

kouspoissaolosta, voinee tarjota käsipuolessa kulkevia 
kauniimman sukupuolen vahtimista, etteivät he vain eksyi-
si ns. ”vieraisiin pöytiin”. 

Julkinen muistaminen
Kiitokset näiden ”mahtavien 60-pisten” järjestelyistä pitää 
ehdottomasti kohdistaa Metso Lokomo Steelin voimakak-
sikolle Kaarina Lähdesmäelle ja Jani Isokäännälle, jotka 
uupumattomalla työllään saivat kaikki rullaamaan loista-
vasti. Mahtava pari!

Myös ”iki-meiräntalolaiselle” Duracel-Paavo Tennilälle, 
yhdistyksemme entiselle puheenpitäjälle Mika Valtoselle ja 
asiamies Rauno Sippelille pitää kiitoksen sanat kohdistaa, 
koska myös he urakoivat valtavasti suunnitellessaan päivien 
ohjelmaa ja sen oheistarjontaa suunnittelutoimikunnassa.

Componenta Pietarsaarta ei myöskään saa unohtaa kiit-
tämättä, koska siellä valettiin Disalla ”Mieluummin Vala-
malla” -juhlavaleet.

Tampereen ammattiopiston, Hervannan lehtorit, valaja-
puolen Pekka Niemi ja mallipuolen Toni Häkkinen edesaut-
toivat myöskin juhliamme, valmistelemalla ”juhlavaleet” 
osallistujien kasseihin ja sitä myötä työhuoneiden seiniä 
koristamaan.

Parhaimmat kiitokset mallipuoleltakin
esittää

ent. mallilehtori

Tarjoamme asiakkaillemme

• Huippuluokan valumallit

• Puusta ja muovista

• Pienistä isoihin

• Myös CAD-CAM valmistusta

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

mallikolmio@yritys.tpo. 

Hyvää joulua!
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Hyvää Joulua

ja

Onnellista

Uutta Vuotta 2008!

COMPONENTA
www.componenta.com
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Uudet verkkosivumme ovat nyt auki osoitteessa www.spminerals.fi !

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

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

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

SP Minerals Oy Ab
Vihdintie 4-6

03100 NUMMELA
puh. 010 217 9800
fax. 010 217 9801
www.spminerals.fi 
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Erikoisvalu H. Laakso Oy
Kartanonlenkki 51  
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311 
Faksi  (019) 689 3333
www.erikoisvalu.fi 

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

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

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

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

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

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

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

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

HAAPAKOSKEN TEHDAS OY
Putkolantie 5, 77520 Haapakoski
puh.  015-428 102, www.haapakoskentehdas.fi 
Valimo- ja konepajatuotteet asennuspalvelulla!

Osuuskunta Teollisuuden Romu

Novacast Oy
Valimotie 1  
33960 PIRKKALA
Puhelin (03) 368 51 80 
Faksi  (03) 368 12 51
www.novacast.fi 
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Metallinjalostajat 
järjestävät opiskelijoille 
imagopäivän
Ensi huhtikuussa pidettävä uusi Materia 08 -
messutapahtuma on herättänyt materiaalien 
valmistajien ja toimittajien sekä erityisesti me-
tallinjalostajien mielenkiinnon. Metallinjalostajat 
ry:n Imagopäivän tavoitteena on saada korkea-
kouluopiskelijat kiinnostumaan metallialasta ja 
sen tarjoamista työmahdollisuuksista. 

Messujen ensimmäinen päivä 15.4. on suunnitel-
tu erityisesti opiskelijoita ajatellen. Metallinja-
lostajat ry kutsuu alan yliopistojen ja korkea-
koulujen opiskelijoita Materia 08 -messuille ide-
oimaansa Imagopäivään ja järjestää heille tilai-
suuden kuulla jäsenyritystensä toimitusjohtajien 
ajatuksia alan kehitysnäkymistä ja tarjolla ole-
vista haasteista.

Bussikuljetukset tuovat osallistujat yliopistoista 
Helsingin Messukeskukseen ja illalla takaisin. 
Mukana Imagopäivässä ovat Luvata, Ruukki, 
Outokumpu, Ovako, Boliden ja Outotec. Tarjolla 
on varsin korkeatasoista ohjelmaa, ja lisäksi 
maamme suurimpien metallinjalostusyritysten 
toimitusjohtajat ovat paikalla keskustelemassa 
opiskelijoiden kanssa ja kuulemassa heidän odo-
tuksiaan työelämästä. Ohjelmaan on varattu 
aikaa myös tutustua messuilla olevien yritysten 
näyttelyosastoihin sekä tavata muita alan am-
mattilaisia. Lisäksi iltaan kuuluu maittava buffet. 

Tekesin
teknologiaohjemat esittäytyvät
Materia 08 -messujen ohjelmassa on herkullista 
antia kaikille alan ammattilaisille. Tekes esittelee 
kolme materiaalitekniikan teknologiaohjelmaan-
sa. Jo pitkällä oleva NewPro-ohjelma esittelee 
erikoistuotteita ja lisäarvopalveluja metallien 
käyttäjille. Samoin nanoteknologian FinNano-
ohjelmasta on jo konkreettisia tuloksia. Sen si-
jaan Toiminnalliset materiaalit -ohjelma on vasta 
alkuvaiheessa ja messuilla kerrotaan sen suunni-
telmista ja tavoitteista.

Tietoa materiaalien mahdollisuuksista ja ominai-
suuksista materiaalien käyttäjille jaetaan myös 
seminaarikokonaisuudessa, jonka järjestelyissä 
ovat mukana mm. VTT, ASM Finland ja KP-Media 
Oy. Inspecta Oy järjestää seminaarin, joka keskit-
tyy hitsaamiseen ja tarkastamiseen. Lisäksi Kuu-
masinkitsijät ry järjestää Kuumasinkityspäivänsä 
Materia 08 -messujen yhteydessä.

Materia 08 -messut 
Helsingin Messukeskuksessa 15.–18.4.2008

Lisäksi samaan aikaan pidettävän FinnTec 08 -
messutapahtuman yhteistyökumppani Teknolo-
giateollisuus ry esittelee omia hankkeitaan. 
PlasTec 08:n taustatuki Muoviyhdistys ry järjes-
tää omat kevätpäivänsä sekä seminaarin. Muo-
vialan seminaarikokonaisuuksia on luvassa 
myös AEL:ltä, VTT:ltä ja Muovifakta Oy:ltä. 

Painotus 
metallurgisen jalostusketjun 
loppupäähän
Materia 08 on uusi tapahtuma, jossa materiaali-
en valmistajat ja toimittajat esittelevät tuottei-
taan ja palveluitaan. Tarjonta keskittyy metalli-
en jalostukseen ja materiaalien monipuolisiin 
käyttökohteisiin. Tapahtuma palvelee telakka-, 
rakennus- ja konepajateollisuuden ammattilai-
sia, tuoteteollisuuden ja materiaalien asiantun-
tijoita, suunnittelijoita ja tuotekehittäjiä, raken-
nesuunnittelijoita ja arkkitehtejä sekä kunnos-
sapitohenkilöstöä, laadunvalvojia sekä ympäris-
tö- ja työsuojeluhenkilöstöä.

Samaan aikaan 15.–18.4.2008 on Helsingin 
Messukeskuksessa esillä konepaja- ja tuoteteol-
lisuuden koko ketju. Väkivahvassa teollisuusta-
pahtumien kokonaisuudessa ovat teollisuuden 
pintakäsittelyn ja korroosioneston Pinta 08, 
metalli- ja konepajateollisuuden perinteinen 
FinnTec 08 sekä uudet muovialan PlasTec 08 ja 
työkalualan ToolTec 08. Kävijät voivat yhdellä 
käynnillä tutustua kaikkiin tapahtumiin. 

Lisätietoja 
Materia 08 -messuista

Expomark Oy, 
projektipäällikkö Tomi Niemi,
puh. 010 830 0807

tomi.niemi@expomark.fi 

www.expomark.fi /materia 
www.teollisuus08.fi 
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Karkkila on historialtaan rikas nuori kaupunki. Kaupungin 
keskellä olevalle torille saakka ulottuvalta harjulta välkeh-
telee Pyhäjärvi, jonka vesi ravitsee edelleenkin kaupunkia 
kasvamaan, ja kaiken läpi virtaava Karjaanjoki katsoo sekä 
luontoa että kaupunkia; historiaa ja tulevaisuutta.

Karkkilassa ollaan lähellä. Karkkila tarjoaa kaikki kau-
punkielämään kuuluvat palvelut luonnon rauhassa, ja suu-
rempia metropoleja kaipaava voi hänkin hengittää rauhassa 
– Helsinkiin on Karkkilasta vajaan tunnin automatka ja 
muihin Euroopan kaupunkeihin pääsee parissa tunnissa.

Parhaat haasteet ja elämykset luonnosta
Kaupunkilainenkin kaipaa joskus luontoa, ja sitä Karkkila 
tarjoaa parhaansa mukaan. Karkkilan sijainti Pyhäjärven 
rannalla harjujen lomassa luo puitteet sekä sunnuntaikäve-
lyille että pidemmillekin retkille. Vain parin kilometrin 
päässä kaupungin torilta sijaitseva Ruuhilampi johdattaa 25 
km pitkälle patikkareitistölle, jonka varrella voi kokea sekä 
metsää ja suomaastoa että järven rantaa ja erämaaluontoa. 
Loukkumäellä noustaan korkealle, ja onnekas saattaa Tä-
mäkohtu-järven rannalla kuulla kuikan huudon.

Pyöräilijät suosivat Pyhäjärven kierrosta. Reitin pituus 
on kymmenisen kilometriä, ja sen taitettuaan voi pyöräillä 
Vähävedelle ja takaisin, yhteensä noin 25 kilometrin matkan. 
Pyöräilijöiden ei tarvitse ajaa vilkasliikenteisiä teitä pitkin, 
sillä Karkkilan ympäristöstä löytyy väyliä kevyellekin lii-
kenteelle.

Karkkilasta myös meloja löytää paikan laskea kanootti 
tai kajakki vesille. Karkkilan vesialue tarjoaa lähes 70 eri-
laista retki- ja reittivaihtoehtoa sekä omatoimiseen melontaan 
että järjestettyyn toimintaan. Erämaajärvet ja Karjaanjoen 
vesistö tarjoavat hyvät puitteet vaikka viikon mittaiselle 
kanoottiretkelle. Tarvittaessa saa mukaan retkioppaan.

Kalamiehille Karkkila tarjoaa monenmuotoista saalista. 
Perhokalastajat löytävät paikkansa Pyhäjärveen laskevalta 
Saavajoelta tai siitä lähtevästä Karjaanjoesta, ja mato-onki-
jat voivat koittaa onneaan itse Pyhäjärvestä. Talvi ei katkai-
se kalastuskautta, sillä Pyhäjärven pilkiltä voi koukkuun 
käydä taimenia ja kirjolohia.

Elämän kokoinen kaupunki 
keskellä Etelä-Suomea
Lainaus Karkkilan Tienoo -paikallislehdestä nro 68/7.9.2007

Aktiivista liikuntatoimintaa
Karkkilassa toimii lähes 30 erilaista liikunta- ja vapaa-ajan-
toimintajärjestöä ja yhdistystä. Yhdessä tekemisen liekki 
palaa siis myös vapaa-ajalla – aktiivinen karkkilalainen voi 
löytää hengenheimolaisensa vaikkapa urheilusukeltajien 
joukosta tai kamppailulajien parista. Sen lisäksi Karkkilan 
kaupunki tarjoaa erilaista ohjattua liikuntatoimintaa keppi-
jumpasta kuntotesteihin ja pitää yllä useampia liikuntasale-
ja, urheilu- ja pallokenttiä, uimarantoja sekä ulkoilu- ja 
hiihtoreittejä.

   Suurella sydämellä kirkkaalla liekillä pelaa myös kark-
kilalaisten ylpeys, koripallojoukkue Team Componenta. 
Joukkue on yltänyt useana vuonna SM-sarjaan, ja moni 
joukkuelainen on toisen polven koripalloilijoita maineikkaan 
Karkkilan Urheilijoiden jälkimainingeissa. Joukkueen otteluis-
sa maininkeja riittääkin, sillä jokainen karkkilalainen on sydä-
messään mukana kentällä omassa kansallisurheilulajissaan.

Kaupunki täynnä kulttuuria
Karkkila on elävä ja aktiivinen kulttuurikaupunki. Siinä, 
missä kaupungin historia ja siihen liittyvät kohteet törmää-
vät asukkaiden omaan aktiivisuuteen, syntyy ainutlaatuisin-
ta karkkilalaista nykykulttuuria, jota leimaa yhdessä teke-
misen ilo ja palo; se sama, joka alun perin loi pohjan koko 
kaupunkiyhteisölle.

Karkkilassa kulttuuri lähtee asukkaista itsestään. Kau-
pungissa on toiminut jo sadan vuoden ajan aktiivinen teat-
teri, ja taide- tanssikouluillakin on pitkät perinteet – klassi-
nen baletti ei ole vieras käsite karkkilalaiselle. Monen 
Karkkilaan kotiutuneen säveltäjän ja oopperalaulajan ilok-
si kaupungissa on myös korkeatasoinen musiikkikoulu – ja 
tietysti monia kuoroja. Karkkilan asukkaiden oma kulttuu-
riyhdistys Lyyti toimii aktiivisena tekijänä kaupungin 
kulttuurielämän elävöittämisessä. 

Kaupungin ympärivuotista kulttuuritarjontaa värittävät 
erilaiset taidenäyttelyt, musiikki- ja teatteriesitykset, torita-
pahtumat ja markkinat sekä kirjastossa järjestettävät kirjal-
liset illat. Jokakesäinen Sunset Beach Party kokoaa kaupun-
kilaiset Pyhäjärven rannalle, eikä elokuviinkaan tarvitse 

Kuvat Antti Valonen 2007
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lähteä Karkkilaa edemmäksi.
Olennaiseen osaan Karkkilan kult-

tuuria ja historiaa pääsee tutustumaan 
ruukkimuseo Senkassa. Ruukkimuseon 
eri kohteet – Suomen Valimomuseo, 
Högforsin Masuuni, Galleria Bremer 
ja Karkkila-Högforsin työläismuseo 
– tarjoavat historiannälkäiselle kattavan 
paketin tietoa valimoteollisuuden vai-
heista, siinä käytetyistä materiaaleista 
ja työtekniikoista sekä tuotteista unoh-
tamatta ihmisiä työn takana. Pieniin 
asuinrakennuksiin, joista kaikki sai 
alkunsa, voi tutustua Fagerkullan mu-
seoalueella työläismuseossa. Galleria 
Bremer toimii vaihtuvien taide- ja 
historianäyttelyiden tilana.

Näkymä Karkkilan kaupungin sisääntuloristeyksestä Valtatie 2:lta etelästä eli Helsingin suunnasta. Risteykseen sijoitettiin 40 tonnin valusenkka, 
jonka Suomen Valimomuseo oli saanut esinelahjoituksena 1995 Imatra Steel:ltä.

Kuvassa 12 tonnin valusenkka joka Suomen 
Valimomuseo sai lahjoituksena 1989 A. 
Ahlström Osakeyhtiö Karhulan tehtailta. 
Senkka sijoitettiin Karkkilassa, yhteistyössä 
silloisen Högforsin Tehtaat Oy:n kanssa, 
Turuntien varteen osoittamaan tietä perus-
tettuun Suomen Valimomuseoon sekä perin-
nerikkaaseen Högforsin Valimoon, nykyiseen 
Componenta Oyj Karkkilan valimoon.

Jatkuu

Pronssinen Valaja-veistos Karkkilan keskus-
puistossa. Kymin Osakeyhtiö ilmoitti lahja-
hankkeesta Högforsin tehtaan 150-vuotisjuh-
lassa silloisille Karkkilan kauppalan edustajil-
le ja kolme vuotta myöhemmin kesällä 1973 
vietettiin veistoksen arvokasta paljastusjuhlaa 
Karkkilassa.Tyydytyksellä voidaan tänäänkin 
todeta ”kuvasymbolien mukaisesti” raudan 
olevan Karkkilassa edelleen sulaa.

Högforsin ruukkialueella järjeste-
tään erityisesti lapsille erilaisia teema-
kierroksia, joiden aikana lapset saavat 
annokset historiaa ja kulttuuria kuin 
varkain. Kierrosten aikana työskennel-
lään mm. tinavalupajassa, jossa voi 
valaa itselleen hiekkamuotissa pienen 
esineen, tai leikitään Öhmanskan kans-
sa vanhoja pihaleikkejä. Öhmanska 
kierrättää myös aikuisryhmiä Fagerkul-
lan entisöidyllä työläisasuntoalueella ja 
kertoo parhaat juorut 1920-luvun ihmi-
sistä ja asioista.

Karkkilassa tehdään ja osataan
Karkkilassa osataan. Ja Karkkilassa 

myös tehdään.Tekemiselle on koko 
kaupunki perustunut ja tekeminen on 
kaupungissa yhä voimissaan.

Tänä päivänä Karkkila on moderni 
teknologiateollisuuskaupunki, josta 
löytyy sekä metalliteollisuutta että bio- 
ja tietotekniikka-alan ammattilaisia. 
Karkkilaan on kotiutunut moni kan-
sainvälisesti toimiva yritys, mutta myös 
useat suomalaiset uranuurtajat ja maa-
ilmanluokan osaajat toimivat Karkki-
lasta käsin. Karkkilan teollisuuskylä 
tarjoaa työpaikan yli 1200 tekijälle ja 
kaupungin työpaikkaomavaraisuus 
kokonaisuudessaan lähentelee 90 pro-
senttia – ei hassummin noin 10 000 
asukkaan kaupungilta.

Vilkkaana kaupankäyntikaupunkina 
Karkkila tarjoaa hyvät mahdollisuudet 
yrittäjyyteen. Yksin ei Karkkilassa 
tarvitse ryhtyä toimeen, sillä kaupunki 
avustaa kaikissa yrittäjyyteen liittyvis-
sä asioissa ja yrittäjien verkottumises-
sa. Kasvavassa kaupungissa on tarjol-
la toimitiloja erilaisia yritystoimintoja 
varten, ja kaupungin kasvun myötä 
yritystenkin menestystekijät vain pa-
ranevat.

Karkkilan vahva teollinen piirre ja 
työpaikkaomavaraisuus on edellyttänyt 
myös kaupungin palveluiden keitty-
mistä kattaviksi ja monipuolisiksi. 
Karkkila tarjoaakin asukkailleen hyvät 
peruspalvelut päivähoidosta ja korkea-
laatuisesta, järkevien mittasuhteiden 
perusopetuksesta terveydenhuoltoon, 
asumiseen sekä vanhusten palvelui-
hin.

Karkkila tarjoaa hyvän elämisen 
ympäristön ja se on huomattu: väkilu-
ku kasvaa kohisten ja uusia karkkila-
laisia tulee tänne erityisesti Pääkaupun-
kiseudulta, mutta myös muualta Suo-
mesta ja ulkomailtakin. Toivotamme 
vierailijat ja uudet asukkaat tervetul-
leiksi.
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Valimoveteraani 
Reino Luodon kaskuja Karkkilasta 
menneitten vuosien saatossa

* Kyllä se on nykyään kummallista, kun perheessä on 
vain yksi laps ja sillä jalkineita kymmenittäin, sanoi valaja 
Tuomisto, kun katseli pojanpoikaansa, joka ei löytänyt 
komerosta itselleen sopivia jalkineita.
– Ennen perheessä saattoi olla kymmenenkin lasta, mutta 
vain yhdet jalkineet, joita piti välillä kuivatella seuraavan 
käyttöön, harmitteli pappa.

* Vaikka Aarne oli tunnetusti sanavalmis, niin joskus 
hänkin jäi sentään toiseksi. Aarne oli saanut juuri itselleen 
silmälasit, kun ryhtyi arvostelemaan Karkin sontakuskin 
”Määllä-Eemelin” hevosta. Hevonen oli nähnyt jo parhaat 
päivänsä jo aikoja sitten ja oli menettänyt vuosien saatos-
sa toisen silmänsä, mistä Aarne huomautti Eemelille:
– Hei Eemeli. Tuolla sinun hevosellasi on puusilmä.
– Vaikka onkin puusilmä, niin se ei tartte sentään klasei, 
antoi Eemeli takaisin ja jatkoi matkaansa.

* Ennen vanhaan tehtaan työntekijöille valmistettiin talon 
puolesta arkut ja hautaristit. Israellsson, pieni ja kiukkui-

Koonnut Antti Valonen

nen papparainen valmisti niitä. Ei pitänyt, jos ohikulkijat 
jäivät seuraamaan hänen työskentelyä. Kerran näin kui-
tenkin kävi, kun uusi tulokas ei tiennyt papan tapoja. Isra-
ellsson sovitti juuri arkun kantta, joka vähän keinahteli.
– Se on vähän kiero, huomautti vieras.
– Ei ollut vainajakaan mikään suora, ärähti Israellsson.

* Virtaska oli ostanut vahingossa torilta karjun lihaa pos-
suna. Liha ei tahtonut pysyä kunnolla pannussakaan, kun 
se poukkoili ja räiskyi. Mamma oli polttaa kasvonsakin.
Viikon päästä kävi papalle yhtä huono tuuri. Osti vuoros-
taan torilta vanhaa raavaan pylsyä. Tästäkös Virtaska 
riemastui. Hyvänahkainen aviomies kuunteli aikansa 
vaimon papatusta, mutta hermostui kuitenkin lopulta:
– No ei se ainaskan silmil hypi.

* Kotiavustaja oli kylvettämässä valimossa päivätyönsä 
tehnyttä Aaltosen pappaa, joka ikävuosistaan huolimatta 
oli vielä pirteä vanhus. Menossa oli alapään pesu, kun 
hoituri laski leikkiä:
– Näillä ei olekaan sitten enää mitään virkaa.
– Milläs mää sit kusen, antoi pappa takaisin.
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KÄRKIMALLI OY  Puh. (06) 7234 442
KENKÄSEPÄNTIE 7  Faxi  (06) 7234 436
68660 PIETARSAARI kaj.haavisto@karkimalli.fi 

MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

TYÖSTÄMME SEURAAVAT 
MATERIAALIT:

• PUU
• METALLI
• MUOVIT 
• BLOCKIT

CAD/CAM SUUNNITTELUA

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

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

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

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

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

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

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

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

Termorak Oy
Aittomäentie 1
33880 Lempäälä
0207 680 600, www.termorak.fi 

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

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

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

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

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

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

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

SP Minerals Oy Ab
PL 174, Vihdintie 4 – 6
03101  NUMMELA 
010 217 9800
www.sibelco-scandinavia.com

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

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

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

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

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

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

Beijer G & L Oy
Elannontie 5, 01510  VANTAA
(09) 6152 0550 
www.beijers.fi 

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

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

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

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

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

Simtech Systems Inc. Oy 
Kukkaromäki 6 C5, 
02770  ESPOO
0500 514 531
matti.sirvio@easysimulation.com
 
Ferral Alucast Oy
Ferralintie 1, 68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.fi 

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

Enmac Oy 
Insinööritoimisto
Yrittäjänkatu 17, 65380  VAASA
(06) 282 8330
www.enmacgroup.com

Teknos Oy
PL 107, Takkatie 3
00371  HELSINKI
(09) 506 091, www.teknos.fi 

Viasveden Hiekka- ja 
Kuljetusliike Oy
Vanha Raumantie 811, 28660  PORI
(02) 6471 230
www.viasvesihiekka.fi 

Harjavallan Valu Oy
PL 18, Sepänkatu 5
29201  HARJAVALTA
(02) 531 8500
www.harjavallanvalu.fi 

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

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

Karhuvalu Oy
Hitsaajantie 40, 26820  RAUMA
(02) 634 1400, info@karhuvalu.fi 

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

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

Metallikonepaja Oy
49200  HEINLAHTI
(05) 220 1100

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

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

Alphaform RPI Oy
Aholantie 17, 21290  RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.fi 

KM-Valu Ky
Teollisuustalo, 
40900  SÄYNÄTSALO
(014) 337 3200, www.km-valu.fi 

Specialvalimo J. Pap Oy
Niittyrinne 3, 02270  ESPOO 
(09) 888 1188
www.specialvalimo.fi 

Ponsse Oyj
Ponssentie 22, 74200  VIEREMÄ,  
020 768 800, www.ponsse.fi 

Lapuan Valu
Kiviristintie 20, 62100  LAPUA
06 4331731, info@valimo.pp.fi 

Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101  VAASA
010 709 0000, 
www.wartsila.com
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Sandvik 
Mining and Construction Oy
PL 100, 33311  TAMPERE,  
0205 441 20,
www.tamrock.sandvik.com

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

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

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

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

SOITA, kerromme lisää !!

  Oy Line-Ma Ab
  PL 101

  06100 Porvoo
  tel: 019 – 5244 922              

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

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

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

Hyvää joulua
ja

onnellista uutta vuotta!

Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
SE-191 02 SOLLENTUNA 
SVERIGE
www.karlebo.se

Northcast ky
Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
mika.isokyto@northcast.fi 
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Sukunimi Etunimi

Syntymäaika Koulutus

Kotiosoite

Kotipuhelin Kotifaksi

Matkapuhelin Sähköposti (koti)

Työnantaja Tehtävä yrityksessä

Osoite

Puhelin Faksi

Matkapuhelin Sähköposti (työ)

www-sivut

Lisätietoja

Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf
JÄSENHAKEMUS

Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä

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

SVY
Rauno Sippel 

Kiiskintie 11 
17200  VÄÄKSY

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

e-mail: rauno.sippel@svy.info

Jäsenhakemus hyväksytty       _____/_____  200__  _____________________________________

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 200__  _____________________________________

Jäsennumero
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valimomuseo

Suomen Valimomuseo

PL 50,Tehtaanpuisto

03601 Karkkila 

Puhelin  (09)  2250 5261

(arkisin kello 8–16)

janne.viitala@karkkila.fi 

www.karkkila.fi 

On taas aika suunnitella seuraavaa kalenterivuotta. Kartoi-
tetaan tavoitteet ja katsotaan, mihin resurssit oikeasti riittä-
vät. Nykyään museotyössä resurssi on käytännössä syno-
nyymi rahalle. Sen suhteen kuuluukin enimmäkseen hyvää. 
Valtio jakaa ammatillisesti hoidetuille museoille, kuten esim. 
Valimomuseolle, rahaa henkilötyövuosien mukaan. Kark-
kilan museoilla on kaikkiaan viisi henkilötyövuotta. Yhden 
henkilötyövuoden arvo on ensi vuonna 18 000 euroa. Tule-
vina vuosina sen on kerrottu alati nousevan. Mihin me tämän 
kaiken rahan kanssa joudumme?

Mutta ei niin hyvää, etteikö jotain pahaakin. Valtiolta tule-
va raha ei ole korvamerkittyä, vaan se hulahtaa kuntien 
pohjattomiin kassoihin. Kaiken lisäksi Karkkilan kaupun-
gilla menee vaihteeksi taas huonosti, ja ensi vuonna on 
säästötalkoot. Museonkin budjettia on leikattu kovalla kä-
dellä. Käytännössä lisääntyvä valtion tuki sulaa olemattomiin 
kunnan säästötoimien takia. Mihin me tämän ainaisen ra-
hapulan kanssa joudumme?

Onneksi on olemassa Suomen Valimomuseosäätiö, joka on 
jatkanut toimintaansa, vaikka Suomen Valimomuseo fuusi-
oitiin taloudellisesti ja hallinnollisesti Karkkilan kaupungin 
museotoimeen vuoden 2006 alussa. Säätiö on nykyään 
Valimomuseon tukiorganisaatio, jonka tehtävänä on ensin-
näkin kerätä rahallista apua mutta myös tarjota tarpeen 
mukaan asiantuntemusta ja muuta apua. Kaikki lukijat eivät 
välttämättä edes tiedä, että säätiö koostuu Karkkilan kau-
pungin, Componentan sekä SVYn edustajista. Jatkossa 
säätiön merkitys ja rooli tulevat jälleen kasvamaan. Koska 
kunnan talous on tiukilla, niin voimassa olevat palvelut ja 
toiminnot pystytään niukin naukin turvaamaan. Säätiön 
avulla museota pystytään kuitenkin myös kehittämään! 
Emme halua jäädä tulee makaamaa, haluamme edelleen 
kasvaa ja kehittyä. Paikoillaan pysyminen on samaa kuin 
hiljainen näivettyminen pois.

Mistä säätiö siis saa rahansa? Suunnilleen puolet tuloista 
tulee tällä hetkellä koristevalutuotteiden myynnistä. Niitä 
meille on tarjonnut myytäväksi tällä hetkellä ainoastaan 
Componentan Pietarsaaren ja Karkkilan tehtaat. Jos muilla 
valimoilla on ideoita uusiksi myyntiartikkeleiksi, niin otta-
kaa ennakkoluulottomasti yhteyttä! Toinen rahasampo on 
ollut perinteisesti valimoiden toimialaryhmän tuki. Siitä 
suuri kiitos teille kaikille. Toivon kuitenkin, että tukirahat 
tulevat vastaisuudessa kasvamaan. Sillä tavalla saadaan 
tästä Suomen valimoiden näyteikkunasta entistäkin kirk-
kaampi. Se on meidän kaikkien yhteiseksi eduksi. Suomen 
Valimomuseosäätiölle voi antaa suoranaisia rahalahjoituk-
siakin. Suomen suurella valimoteollisuudella siihen luulisi 
löytyvän halua ja varoja. Tähän en viitsi (liian toivorikkaa-
na?) tilinumeroa kirjoittaa, mutta ottakaa yhteyttä!

Museon ensi vuoden toimintasuunnitelma on vielä aika 
pitkälle auki. Todennäköisesti emme pysty panostamaan 
kovinkaan paljon museon näkyvimmän puolen, näyttelyiden 
laatuun. Ensi vuonna onkin pääasiassa lähinnä taas taiteen 
vuoro. Museotyö on kuitenkin pitkäjänteistä. Ensi vuoden 
yksi tärkeimmistä tehtävistä on kokoelmien kartuttaminen. 
Omat, kattavat esine- ja valokuvakokoelmat ovat se pohja, 
jolta seuraavien vuosien kulttuuri-historialliset näyttelyt 
ponnistavat. Muistakaa taas meitä, kun valmistuu tai löytyy 
jotain lahjoittamisen arvoista!

Hauskaa joulua kaikille lukijoille!

Janne Viitala

Museotyö on pitkäjänteistä
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