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-- Seinen varsilta

- Aerotrain

- Merlin-Gerin

Kaksi viikkoa Ranskassa ei absoluutt isesti
ottaen tunnu pitkältä ajalta, mutta tiiviin ohjel
man tarjoamien vaikutelmien vilkkaasti vilah
telava vuo aiheuttaa kuitenkin, että omak
sumiskyky saavuttaa ·kyllästymispisteensä. Tek
niikka on 'ekskurs iolla luonnollisesti ensisi
jalla, ja sitä valotettiin ,konemiehen kannalta
hyvin monipuolisesti: metallien perusteollisuu- I

desta työstökone-, nostokone- ja sähkökoneteol
lisuuteen, autotehtaisiin, ilmatyynyjunaan, tek
nillisiin näyttelyihin ja aina korkeakouluopetuk
seen sadkka. Saatu kuva oli monipuolinen ja
varmasti näköaloja avarlava.

En malta olla puuttumatta muuhunkin, jota
ulkomaanekskursioiden yhteydessä ei tavallisesti
korosteta, mutta jolla käsitykseni mukaan on
painavuutensa ja merkityksensä pian insinöö- I

reinä yhteiskunnan palvelukseen astuville osan
ottajille. Jos liikutaan avoimin silmin tutustu
massa oloihin ja ihmisiin heidän työ- ja elin
ympäristössään, avarretaan yleisnäkemystä ta
valla, joka saattaa olla ainakin yhtä arvokas
kuin se, mitä tekniikan kohdalla saavutetaan.
Tutustumiskohteena on Ranska tässä suhteessa
kiitollinen, koska kieli, kansanluonne, olot jne.
eroavat omistamme enemmän kuin tavanomai
sempien elkskursiokohde-maiden. Uskon osanottajien saaneen runsaasti myös
ei-teknillisiä vai'kutteita, joita vanha kulttuuri ja perinteet sekä nykyajan radika
lismi kyynelkaasunkatkuineen sävyttävät. Toivon osanottajien samoin saaneen ter
veellisen muistutuksen kielitaidon merkityksestä. Vielä saamme olla kiitollisia siitä,
että meillä oli mahdollisuus kiertää maata laajemmalti Suur-Pariisin sekä Seine'in
jCI Loire' in laaksojen hei teestä Grenoble'iin ja Alpei'lIe aina Italian rajalle hyy
tävään viimaan saakka. Tämä opetti totuuden, jota ei aina tahdota muistaa,
nimittäin että Pariisi ei ole koko Ranska eikä kääntäen. Suurella maalla on moni
tahoinen kuvansa, jota ei opita tuntemaan vain yhdeltä taholta katsoen.
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N . 0 RA VAI N EN:

A. VANHATALO :

EKSKURSIO TEAM-TYÖNÄ
VALMISTUSTEKNILLINEN KERHO (VTK)

Ranskan ekskursio on vuosien kuluessa ennättänyt muodostua käsitteeksi, sillä
kaikkiaan kolme ,kertaa olivat koneteekkarit suunnistautuneet etelään 60-luvun
kuluessa yhtä traditionaalisen vetä'jän, professori Jorma Serlachiu.ksen johdolla.
Jomin hyvien suhteiden ansiosto olivat ranskalaiset maksaneet matkalaisten kus
tannukset aina päivärahoja myöten. Viime vuosien ylioppilaslevottomuudet ovat
kuitenkin muuttaneet tilanteen, sillä tämän kertainen Ranskan valtion rahallinen
tuki rajoittui maan sisäisiin kuljetuksiin ja vakuutuksiin. Ilmeisesti he katsovat
maassa olevan jo riittävästi mellakoivia ylioppilaita .

Ekskursion valmistelut aloitettiin marraskuussa 1969, joldoin professori Ser
ICJchiuksen avulla otettiin yhteys Ranskan täkäläisen kaupallisen edustuston kautta
Pariisissa tämän tyyppisiä asioita hoitavaan virastoon, ASTEF :iin. Samassa yhtey
dessä heille lähetettiin alustava ohjelmatoivomus.

Matkasta tehtiin alustava kU'stannusiashlma, joka pää,tyi 23.000 mk:n loppu
summaan. Määrä päätettiin yrittää kerätä ekskursiojulkaisuun tulevilla ilmoit'js
tuloilla ja omalla yritys toiminnalla. Vuoden alussa perustettiin johtoryhmä, Jonka
työnjako muodostui seuraavaks i :

LI "
(( ,

r ,IY1'" -- . ,

Commercial manager: matkalaisten hankkimien lehti-ilmoi
tusten valvonta ja oman yritystoiminnan tuotteiden mark
kinointi

Niku Oravainen

Projekt manager: eri toiminta kenttien tehtävien koordinoi·
minen ja ohjelmaneuvottelut ranskalaisten 'kanssa

Antti Vanhatalo K ONf/ Hy (fVy,q'';'

i' " J(I (~ 1 ( '/t
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Ranskan ekskursion valmistelujen yhteydessä on useasti ilmennyt tietämättö
myyttä Valmistusteknillisen Kerhon toiminnan tavoitteista . Kerho on puhtaasti
ammatillinen, ja sen pääasia'lIinen tehtäväkenttä rajoittuu jäsenistön teknisen tie
tämyksen lisäämiseen.

Pikkudiplomin ,jäl,keen Koneinsinööri,osaston ikoneenrakennuksen 'O'pintosuunta
jakautuu viiteen linjaan, joista toisiaan opetusohjelmaltaan lähimpinä ovat val
mistus- ja metalliteknillinen linja. Näiden linjojen opiskelijat muodostavat kerhon
70-päisen 'jäsenistön rungon .

Kerhon noin kolme vuotta sitten tapahtuneeseen perustamiseen vaikutti pää
asia~lisesti Koneinsinöörikillan ,jäsenmäärän paisuminen, jota seurasi toiminnan
heik,keneminen sekä myöhemmin osittainen politisoituminen. Vastaavanlaisia ker
hoja syntyi myös muiden linjojen opiskelijoiden kes,kuudesta. Organisatorisista
syistä kerhot ovat jääneet ,killan alayksiköi'ksi, vaikka o[)kin esitetty ajatuksia
Koneinsinöörikillan lakkauttamisesta .

Pienen yksikön puitteissa jäsenet tuntevat henkilökohtaisesti to isensa, mistä
seuraa toiminnan aktivoituminen. Päämuotoina ovat olleet "illanistujaiset", joissa
vierai'levat kaupan tai teollisuuden edustajat ovat esittäneet omia aatoksiaan ja
sam.alla vastailleet tupsukansan kysymyksiin, sekä 'ehkursi,ot, jot,ka tavallisimmin
ovat suuntautuneet kotimais iin teol.jj.suuslaitoksiin .

Kerhon harjoittama opintopolitiikka on ollut maltil'lista, vaikkakin tuloksellista,
ja olemme onnistuneet säilyttämään jatkuvasti hyvät suhteet professoreihimme.

Valmistusteknillisen Kerhon jäsenet tulevat aikanaan siirtymään käyttötehtäviin,
joten koneiden ja valmistustapojen hyvä tunteminen on välttämätön. Tämän tavoit
teen saavuttamiseksi on jäsenistölle annettu lupa harjoitella koneenkäyttöä kone
pajatekniikan laboratoriossa vapaa-aikanakin asiantuntevan valvonnan a'laisena.
Näihin harjoituksiin on kerho saanut aineet ja piirustukset teollisuudelta. Vastaa
vasti teollisuuslaitos on saanut harjoitustuotteet käyttöönsä antaen vielä ekskursio
rahastoonkin sopivan summan rahaa.

VTK :n tulevaisuuden tavoitteena on kitkaton yhteistyö teollisuuden kanssa, jotta
feedback ,käytännön työstä kouluyhteisöön tulisi entistä paremmaksi. Toiseksi suun
nitellaan oman yritteliäisyyden ja teollisuuden perustal'le stipendirahastoa, ulko
maille harjoittelemaan lähteville matka-avustusrahastoksi.
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Technical manager: vierintäjyrsinkoneen tuotannon johta
minen ja tarpeellisten työkalujen hankkiminen

Jaakko Rajakallio

j 'IV;" V (( tj (f'1 ",v VI AM Mf

Editor: ekskursionjulkaisun painoasuun saattaminen

Ossi Lehtinen

Secretary: raukka joutui hoitamaan kai'kki juoksevat rutiinit

Kai Vehmersalo

wA'P- (1· Ä /lv ~ II; ., (Li! / A-

vastainen. Koko jäljellä olevan kuukauden yritimme saada muutoksia siihen, ja
kaiken lopputuloksena oli, ettei meillä ollut selvää matkaohjelmaa lentokoneen
lähtiessä.

Jänni;~tynyt ti,lanne laukesi päästyämme Pariisiin, sillä ASTEF:n junailijat Ma
dame de Colomby ja Madame Fries olivat saaneet kaiken järjestykseen. Heidän
kiitoksekseen on mainiHava, että Y'ksityiskohtainen ohje'lmamme piti paikkansa
saksalaisella täsmällisyydellä . I

Matkamme valmisteluihin ja sen lopulliseen onnistumiseen antoivat erittäin
huomattavan panoksen ranska'laisten yritysten Helsingissä olevat edustajat, jotka
j,opa viek,kaasti onni'stuivat raottamaan päämiestensä edustustilejä, niin että saa
toimme palata hyväkuntoisina takaisin Suomeen.

Yhteiskanavanamme toimineet Ranskan kaupallisen edustustOIL.. vir,kamiehet,
kaupallinen neuvos Fabrega, herra Gagneux ja herra Wiitanen tekivät erittäin
suuriarvoi,sta työtä, 'josta hei-ile ,kiitoksemme.

Professori SerlachiukseJf odoNamattoman klfOleman johdosta siirtyi ekskur
siomme jO'htoon professofi O. E. Huhtamo. Hänen puolustuksekseen tulkoon mai
nituksi, että ·hän jaksoi ymmärtää hol.hottejaan aina aamutunneille saakka, eikä
"ampunut lonkalta", kuten tuttu termi luennoilta kuuluu, '

Lopuksi haluamme lausua kiitoksemme kaikille niille hen,kilöille tai yrityksille,
jotka ovat eri tavoin auttaneet meitä tämän matkan järjestelyissä. Ilman heidän
henkistä tai aineellista panostaan ekskursiomme olisi jäänyt haaveeksi .

RANSKAN KAUPALLINEN EDUSTUSTO

Jokaisen ekskursioiaisen oman työpanoksen vähimmäismääräksi määrättiin 600
mk, josta osa suoriutui keräämä·llä ilmaitvksia, osa taas ahersi yötä päivää jau
haneen vierintäjyrsinkoneen äärellä.

Koko kevään painoi mieltämme tietämättömyys tulevasta ohjelmasta, sillä Pa
riisi pysyi mykkänä lukemattomista kolkutuksistamme huolimatta. Vasta toukokuun
alussa saimme ensimmäisen ohjelmaluonnoksen, joka oli täysin odotuksiemme

French interpreter :
kaikki viralliset ja
aiheuttamat haitat

Martti Varis

joka rautaisella kielitaidollaan poisti
epäviralliset puutteellisen kielitaidon

RANSKAN JA SUOMEN VÄLINEN
KAUPPAVAIHTO

Ranska oli vuonna 1969 niin toimittajana kuin ostajana Suomen 6. kauppa
tuttava. Sen Suomeen suuntautuvan tavaraviennin arvo nou'si edelliseen vuoteen
ve;rrattuna 21 %ja oli noin 303,6 mmk. Ranskan ostot Suomesta puolest'Oan nou
sivat vuonna 1969 noin 352,7 miljoonaan markkaan oltuaan aikaisemmin 275 mmk.

Tavararyhmittäin laadittujen tilastojen tanka'stelu osoittaa, että Suomen Rans
kaan suumautuvan vienni'n rakenne ei ole kovinkaan monipuolista, sillä se muo
dostuu pääasiallisesti puunjalostusteol'lisuuden tuotteista.

Ranskan tämän alan tuotteiden Suomesta suorittamien ostojen arvo oli vuonna
1969 noin 295 miljoonaa markkaa (josta 120,7 mm1k arvosta paperia ja kartonkia,
105,6 mmk arvosta selluloosaa ja 68,8 arvosta puutavaraa) mikä edusti 83,7 %
Suomen kokonaisviennistä Ranskaan.
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Ranskan Suomeen suuntautuvan Viennin kokoomus oli vuonna 1969 puolestaan
seuraava:

T. MARIMO / K. MONTOLA / K. VEHMERSALO:

Koneet, laitteet jo kuljetuslaitteet: 114,6 mmk (94,3 mmk v.1968)

josta

- 69,9 mm:k arvosta kuljetusvälineitä ja muita laitteita (mm. 5.748 moottoria jo
neuvoyksikköä ja yksi säiliölaiva)

--- 30,1 mmk arvosta koneita ja laitteita; ei 'kuitenkaan sähkökoneita (28,8 mmk
v. 1968)

- 14,2 mmk arvosta sähkökoneita, -laitteita ja -tarvikkeita (9,3 mmk 1968)

i
l

Ma·tti Aarnio

Alec Estlander

28. 5. torstai. lähtö Seutulasta kello 7.45 iloisin mielin.

VAIKUTELMIA - ABSTRACTS

Ikäänkuin itsestään tapahtui suuntautuminen suoraan kau

pungin kuumimmille kulmille - SI. Germain ja SI. Micel 

jcilla kevään pahimmat ylioppilasmel !akat olivat juuri me

neillään. Mellakka- yms. poliiseja satamäärin, kyynelkaasua

ja laukauksia ilmassa sekä huutavia la juoksevia ihmislau

maja. Suomalaisnuorukaiselle melko outoa toimintaa, jonka

ymmärtämiseksi vaadittaisiin syvällistä ranskalaisen yhteis

kunnan ytimiin käyvää analyysiä. Se ei kuitenkaan valitet

tavasti kuulu tämän kirjoituksen piiriin.

Kaikki tuntui alkavan heti loistavasti, sillä vain yksi henkilö

myöhästyi koneesta ja hänkin selviytyi sittemmin junalla pe-

rille Pariisiin. Saapuminen le Bourgetiin ,kello 13.45 'ja Wäiski

pääsi'kin välittömästi aloittamaan voihkintansa ilmanalan

hiostavuudesta, mitkä molemmat seikat tuntuivatkin hieman

rasittaviita koko matkan ajan. Hotelliksi osoittautui Hotel de

Hollande, mukava hko tava II isesti ruotsala isten seiväsmatka i

lijoiden käytössä oleva yömaja keskeisellä paikalla. Ensim

mäiset Ikontaktit Pariisiin ja sen asujaimistoon sujuivat jous

tavasti pääasiassa jo lentokoneessa hankitulla vauhdilla . Antero Ala-Jokimäki

Va Imi st e't u t te 0 k s et : 103,1 mmk (78;8 mmk v. 1968), josta

- 41,4 mmk arvosta rautaa ja terästä (34,2 mmk v. 1968)

- 36,2 mmk orvosta lankoja, kudelmia ja sovitettuja tavaroita lukuunottamatta
vaattei,ta (22 mmk v. 1968)

- 25,5 mmk arvosta muita metalleja, epäjalosta metallista valmistettuja teoksia,
nahkaa, kautsua jne. (22,1 mmk v. 1968)

Muista Suomen markkinoilla menestyksellisesti myydyistä ranskalai'sista tuo·t
teista mainittakoon vielä

- Viinit ja alkoholi'juomat: 14,3 mmk (12,3 mmk v. 1968)

- Hedelmät ja vihanne'kset: 8,9 mmk (7,8 mmk v. 1968), josta tuoreiden omenoiden
tuonti muodostaa suurimman osan.

Ranskan ja Suomen kouppavaihdon kehi,tysnäkymät ovat hyväl. Suomalaiset
tuntevat enenevässä määrin Ranskan suurena tekniikka- ja teollisuusmaana. Niinpä
hE) ovatkin kääntyneet Ranskan puoleen rakentaessaan teollisuuslaitoksia (mm.
NESTE Oy:n molempien jalostamojen toteuttaminen), lentokalustohankinnoissaan
(FINNAIRIN käyttämät keskipitkien matkojen Super Caravelle suihkukoneet ja ilma
voimien Fouga Magister 'koulutuskoneet), laivahankinnoissaan (säiliö-ja erikois
alusten sekä autolauttojen tilau'kset) ja ostaessaan kalustoa rautateiden ja viesti
verkoston nykyaikaistami'seksi . Toisaalta ranskalaiset 'tuotteet tunnetaan täällä
hyvin Ikuten ,PEUGEOT, RENAULT ja SIMCA automerkkien Suomen markkinoi:lla
saavuttama menestys hyvin osoi,ttaa. Tämän lisäksi monet suomalaiset teollisuus
yritykset 'käyttävät ranskalaista valmistetta olevia koneita, työkaluja ja laitteita
sekä Ranskasta tuotavia raaka-aineita.

Vai'kka edellä esitetyt tilastot osoittavat selvästi, että tähän mennessä kirjatut
ja jatkuvasti paranevat tulokset ovat tyydyttäviä, molempien maiden tehtävänä on
turvata niiden keskinäisen kauppavai'hdon tasapainoinen kehitys. Todettakoon tässä
yhteydessä, että Ranskan kannalta usean vuoden ajan alijäämäisenä ollut Suomen
ja Ranskan välinen kauppavaihto on viime huhtikuussa saatu jälleen tasapainoon.

Rans'ka tulee edelleen ponnistelemaan vientinsä edistämiseksi kaikilla aloilla
saavuttaakseen Suomen markkinoilla sen Euroopassa olevaa asemaa vastaavan
·sijan.
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Ossi Levander

Tapio Marimo

31. 5. sunnuntai. Vapaa sunnuntai sujui toisilta

levon merkeissä, mutta useimmat jaks'0ivat sen

tään koluta Pariisin nähtävyyksiä omin päin. Jot

kut taasen tyytyivät vain 'katselemaan niitä vi että

mällä esim. päivänsä Louvressa. Yksi päivä noissa

puuhiLSs a ei tosin ole ,liikaa mutta hyvä sekin. Prof.

Huhtamo fuusioitui joukkoon illan kuluessa .

2. 6. tiistai. Aikaisin aamulla siirryttiin junalla kohti

Orleansia. Käynti Unelecin tehtailla päättyi hienoon lounaa

seen, joka huipentui muutaman teekkari laulun kajahtamiseen

tehtaanväen hartaasti kuunnellessa. Kello 14.30 tutustuttiin

ilmatyynyjuna Aero-Trainii-n. Kiinnostus tähän iko'hteeseen lai

meni tosin hiukan, kun kuulimme, ettemme vieläkään pääse

todella vauhtiin (300 km/h) . Hyvät filmit kuitenkin lähes kor

vasivat koeajon. Ilta ja yö vietettiin hurmaavassa Chateau-

dunissa, joka oli retken ehdottomast i pittoreskein paikka

viehätlävine linnoineen, kapeine katuineen ja romanttisine

puistoineen.

1. 6. maanantai . 9.00 lähdettiin matkailemaan

Renaultin tehtaille Flinsiin. Sieltä kurvattiin puo

lenpäivän aikoihin Pariisin esikaupunkialueelle tu

tustumaan Ecole Centrale des Arts et Mamufac

tures-nimiseen meikäläistä teknillistä korkeakoulua

vastaavaan avohoitolaito'kseen . Lounaan ja kierto-

käynnin aikana oli myös mahdollista Keskustella

koulun oppilaiden kanssa. Heidän probleeminsa

olivat paljolti samoja ikuin meikäläisillä: campukselle eris

täytymisen kirot, fakkiinnuttava kireä opiskelu jne. Mella

kointia he pitivät itselleen melko vieraana ilmiönä. Kello

17.00 olimmekin taas jo ASTEF :issa kitey.ttämässä madame

de Colombyn kanssa matkan loppuohjelmaa. Illan ohjelmaa

kaavailtaesso jouduimme toteamaan, että kukkeimman kult

tuuri,kevään lio mentyä ohi oli pieniä vaikeuksia järjestää

joukkiollemme sen kipeästi kaipaomia kulttuurinautintoja.

Sitkeällä junailulla saatiin ku itenkin onneksi haluIl is ille jär

jestetyksi lipu:t oopperaan, Verdin Rigolettoon . Rahvaanomai

semman musiikin ystävät sensijaan jatkoivat epätoivoisia yri

tyksiään löytää kunnon tanssipaikkoja, mutta niitähän ei

juuri Pariisissa ole.

Risto Karppi Harry Lampenius

V .., T !N 11' c,v'

Taisto Järvinen

30. 5. lauantai . Aamupäivällä hyvä kiertoa'jelu tätä tar

koitusta varten käyttöömme varatulla linja-autolla. Kaikki

tärkeimmät nähtävyydet tuli nähtyä, ainakin ulkopuolelta .

Iltapäivä sUlul hortoilemalla sähkönäyttelyssä. Lauantai

iltana saavutti Pariisinkin katuelämä kulminaatiopisteensä .

Siellä seassa oli härmäläispojankin hyvä kansan 'keskuudessa

avartaa nä,kemyspiiriään, siirtyäkseen sitten aamupuoleHa

noille <kuuluisilie Hal-Ieille muunjet-s-etin sekaan sipulikei

lolle. Päivän päätteeksi saimme kunnian tutustua Miss Ho-

neywell'in, jonka tapasimme Ho

neywell-yhtymän osastolla Pariisin

kansainvälisessä sähköalan näytte

lyss. "Alte Kameraden" eli vanhat

valokuvaajat oliva,t kuitenkin niin

ihastuneita, etteivät muistaneet ku

vata Miss Honeywell'iä, robottia,

joka hoiti 5-6 konttor islin työt.

Näyttely jäi mieleen laajana ja

monipuolisena esityksenä sähkö

alan saavutuksista.

29. 5. perjantai . Vierailut Cazeneuven ja Huren tehtailla

sekä käynti ASTEFin toimintakeskuksessa. Huren antaman

hyvän läl1tölaukauksen jälkeen oli etujoukko valmis siirty

mään Piga-Ilen -kulmille. Syy siihen, e"tei edes Tippavaara,

Kala-Kall-esta puhumattakaan, ole enää viime ai1koina laulel

lut nii~ä hommi'sta, selvisi mel,ko pia-n, kun vaa·timattomaan

tiedusteluun "do you speak English" pamahti heti "seventy

Frangs". Se on jo kallista se. Muutenkin voitaneen yleisvai

kulelmana sanoa, että Ranska on tällä hetkellä suomalois

turistille kallis maa.

Heimo Immonen

Yrjö Hämäläinen

G. ~

Esko Friman
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improvisaation ·täydellinen vastakohta - junat kulkivat to-

siaan .täsmällisesti . Grenobleen saapuminen palkittiin Mer

lin-Gerinin to imesta välittömästi lounaalla, jota seurasi kier

tokäynt i tehtaalla . Grenoble osoittautui 5uurehkoks i kau

pungiksi (n. 200000 as.) ja illan katukuvassa saattoi havaita

senhetkisen levottoman tilanteen, jonka maoloiset ylioppi

laat olivat saaneet aikaan. Muuten sai kaupungista varsin

komean vai,kute·lmanolympia,kisoja varten r-alkennettujen Arto Naukkarinen

arkkitehtonisten luomusten ansiosta. Näille tarjoavat kau-

punkia ympä'röivöt vuoret todella jylhät puitteet. Kaupungin

maantieteellisesti keskeinen si'jainti Euroopan sydämessä on

tuonut paikalle ru·nsaanlaisesti vieraita siirtokuntia, jotka

antavat oman herkän lisävärinsä.

6. 6. lauantai. Pohjolan 'Iakeuksien pojille tarjosi aurin

koinen lauantaipäivä ehkäe!<soottisimmat kokemuhet tä'lIä

ekskursiolla. Bussin kivutessa pienillä vaihteilla jurraten alp. ·'M 1-
piteiden serpentiinejä kohti Burg d 'Oi50nsin solon 2050 met-

rin korkeutta, kohosi ·kansan kesku'udesta yhä 'pontevampia

vaatimuksia pahoinvoinnin poistavan pohjavahvistuksen

aikaansaamiseksi. Vuorten jyrkkyys ja mittasuhteet toivat

mieleen jo useasti unohdetut kodin, lapset ja vaimon. Pelot

tomimmat retkeilijä.t puhaltelivat jo solan laella alppitorvis

taan riemulliosta kolmi- jopa nelisointua, jonka säestyksellä

suorastaan romahdett ii n alas Ita,lian rajalle. Rajan takana

sijaitsevaan ravitsemusliikkeeseen pää'semiseksi vaadittiin Olli Niskanen

mennen tuflen passimuodollisuudet, jotka antoivat suoras-

taan säntill isen 'kuvan italialaisista virkamiehistä. Leppoi-

sasti sujun.-een makaroni- ym. pitoisen lounaan jälkeen pa luu

matka muodostui vaikuttavaksi kuin Linnanmäen vuoristo

rata . Filmiä 'valotettiin huomattavia määriä, eivätkä innok

kaimmat epäröineet tutustua itse maastoonkaan, jossa jo

vuoristopäs·silläikin o'li orientoitumisvaikeuksia . Kovan päivän

kova ilta pyöräht'i p ikkutunneille manermaisissa diskoissa,

joissa Grenoble rentoutui viikot'lloppuaan. Juha Sil lanpää

..

....

ASTEF :in ystävällisten järjestelyjen ansiosta voitiin ilta

päiväkin käyttää tehokkaasti tutustumalla Europiast-näytte

Iyyn. Europlast tarjosikin erinomaisen mahdollisuuden tutu'S

tuo keinoaineiden, -erilaisten koneiden ja modernin designin

maailmaan. Siellä nähtiin : keinoaineiden ruiskuvaiomista,

puristamista, kuljettamista, puhaltamista, päällystämistä , muo

toi lemista, työstämistä, hitsaamista, pa inami·sta, merki tse

mistä, sekoittamista, syöttämistä, mittaamista, tarkastamista,

keinoainetaideteoksia ym. ym. Europlast-näyttely antoi myös

mahdollisuudet matka muistojen hamstraajille pienten muovi

esineiden muodossa - nopeista kylpyammeisiin.

5. 6. perjanta i. Aamunkoitteessa lähdettiin junalla kohti

Grenoblea. Huol·to pelasi .koko pitkän matkan ajan moitteet

tomasti . Rautatieliikenne on ranskalaisil~e niin tyypillisen

4. 6. torstai. Puolen päivän aikoihin lähdettiin Ernault

Somualle. Siellä eliminoitiin turhan tarkkojen tietojen omak

suminen, ilmeisesti japani·laisten ym. delegaatioiden aiheut

tamien ikävien yllätysten johdosta, taluttamalla aamu-uninen

hunnilauma suoraan whisky & maapähkinä-pöydän cupee·

seen. Siirtyminen lounaan kautta prototyyppihalleihin kövi

tietysti kitkattomasti. Oppa iden suuren lukumäärän johdosta

info kulki hyvin, joskaan turhaa toistoa ei aina vo itu välttää.

3. 6. keskiviikko. 11 .00 GSP yllätti, koska paikallisen kar

tanon takap ihalta löytyi suuri ja ajanmuka inentehdaslaitos.

Kiertokäynn in völillä tarjottiin lounas ja kuuma i lma vaa 

tikin jo tuota ranskalaisten suosimaa karahviviiniö, johon

hörmälöisetkin jo vöhitellen olivat tottuneita. Illalla lähdet

tiin junalla jälleen kohti Pariisia. Matkan kesyttämöstä seu

rueesta tutustui illalla ainakin osa Montmartren taiteilija

kaupunginosaan ja sen välittömöön atmosphäöriin. Ainakin

sii tä päätellen, että seuraavana aamuna löytyi taskunpo'h

jilta erilaisia matkamuistoiksi lähes kelpaavia ta ide-esineitä.

Kari Montola

Jouko Mattinen

Ilmari Mäk i lä
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7. 6. sunnuntai. Ensimmäinen

todellinen vapaapäivä uinteineen,

vuoristoonnousuineen, autovuok

raamisineen yms. Huonontunut sää

kään ei laimentanut innostusta

vaan eräät maailmanmiehet pistäy

tyivät jopa Sveitsissä asti.

1. SUOMI:

CAZENEUVE

Kari Sorjonen

Ilpo Suomi

Olli Takala
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8. 6. maanantai. Aamuvarhaisella lähtö Grenoblesla kohti

Forges de Geugnonin valssaamoa, .joka 'heti kärkeen tarjosi

yhden matkan pa~haista okulinaarisista nautinnoista. Sieltä

edelleen Moulins'iin, jota ehdittiin junoa odotellessa kolua

kolmen tunnin ajan. Paluu iltaöiseen Pariisiin muhkean sala

moinnin valaisemana.

9. 6. tiistai. Tälle viimeiselle kokonaiselle päivälIekin

Pariisissa oli saatu vastoin ennakko-ohjelmaa järjestettyä

kaksi tehdaskäyntiä, ,kiitos ASTEF :in reippauden. Päivän päät

teeksi oli matkan vetäjä AT Vanhatalo junaillut viimeisen

yhteisen ehtoollisen. Sen aikana ja osittain sen jälkeenkin

saaMoivat hän niinkuin muutkin mat,kalaiset jo vihdoinkin

hieman vapautuneemmin keskustella keskenään retkeä var

ten luodu'sta projektiorganisaatiosta ja sen toimimisesta käy

tännössä. Tässä vaiheessa on nimittäin jo paikallaan tarkm

tella eri osatehtävien suorituksia kriitillisesti ja koota saadut

kokemukset myöhempien re~keläist,en opiksi ja ojennukseksi.

10. 6. keskiviikko. Erkautuminen Ranskasta tapahtui Le

Bourgetista klo 14.00. Prof. Huhtamo jäi tosin hyväkuntoi

sena odottamaan konetlaan yrittääkseen omin päin selviytyä

kotimaahan. Pää joukon ma'tka sujui niin Sterlingin kuin Kar

Airin ,koneissakin rattoisasti ylioppilaslennoille tuttuun itse

palvelutyyliin. Kastrupissa oli tosin välillä neljä tuntia aikaa

täyttää lastia ja etsiä sopivaa seuraa Helsingin koneeseen

sekä ostaa jo tässä vaiheessa lähes tärkeät tuliaiset. Koneen

laskeuduttua Suomen 'suveen klo 22.30 saa·t·toivat niin iloiset

kuin muutkin paluuseremoniat alkaa.

Ensimmäinen tutustumiskohteemme oli
kärkisorveja valmisifava työstökonetehdas
CAZENEUVE. Paitsi Ranskassa valmistetaan
CAZENEUVE-sorveja mm. Brasiliassa, Espan
jassa ja Japani'ssa lisenssisopimuksella.

Suurin osa tehtaan tuotannosta, noin 900
sorvia vuodessa, menee kotimarkkinoille, ja
niinpä monessa myöhemmin käymässämme
tuotantolaitoksessa näimme tehtaan valmis
tamia sorveia. Sorvimalleja on viisi, joi,ta
volmistetaan n. 70 kpl:n erissä, tilauskannan
lisäksi myös varastoon. Tyyppei'hin vo idaan saada portaaton kierrosluvun säätö
ja mekaanis-hydrauliset kopiolaitteel.

Työnte'kijöitä on tehtaassa noin 500.

Tehdas on kaksiosainen. Uudemmassa osassa, joka on rakennettu kymmenen
vuotta sitten, suoritetaan kokoonpanotyö. Yhden sorvin kokoonpanoaiKa on kes
kimäärin yksi viikko. Työnteki.jöitä osastolla on 200, ja he tekevät 42-43 tunnin
mittaisia työviikkoja.

Demonstraatioesityksenä saimme nähdä kopiosorvin toiminnassa. Työkappale
valmistui niin nopeasti (puoliautomatiikka), ettei kukaan ehtinyt ottaa edes aikaa.

Valmrstusosasto si.jaitsi muutaman korttelin päässä 'kokoonpanotehtaasta. Se
on rakennettu alunperin muihin tarkoituksiin. Vuonna 1906 valmistuivat ra.kennuk:
sessa ensimmäiset työstökoneet. Valmistusosastojen lisäksi sinne on sijoitettu mel
koinen varaosava·rasto. Tuotantolinjoja valmistuksessa ei ole, vaan koneet on ryh
mitelty työstötavan mukaan ja niin ahtaasti, että kuljetlikset on pitänyt ratkaista
riippuradalla.

Nähdyistä erikoisikoneista mainittakoon 'johteiden liekki'karka~sukone 'ja indvk
tiokarkaisukone, joilla johteet pinta'karkaistaan 1 mm:n syvyyteen kovuuden ollessa
keskimäärin 49 RC, jO'hteiden hiomakone ja johtoruuvin sorvi. Kun' johtoruuvi on
sorvattu, joutuu se tarkastus1<oneeseen, joka antaa johtoruuville virhediagrammin.
Tämän perusteella tehdään kuorimakoneeseen ,johon johtoruuvi seuraavassa työ
vaiheessa joutuu, asetukset virheiden poistamiseksi. Valettujen sorvien runkojen
vanhentaminen tapahtuu lämpökäsittelyllä.

Ranskaa puhuvalta insinööriitä, joka toimi oppaanamme, saimme udeltua, että
ammattimiehen palkka tehtaassa on noin 1400 Fr/kk( noin 1100 mk/kk).
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SOCIETE ANONYME HURE

RENAULT, FLlNSIN TEHTAAT
Tutustumiskohteena oleva Flinsissä sijaitseva Renault'n tehdas perustettiin

vuonna 1950. Se on Billancourtin jälkeen suurin Renault'n tehtaista. Tehtaalle on
annettu n~mi Pierre lefaucheux edesmenneen toimitusjohtajan mukaan. Tehdas
sijaitsee Seinen rannalla 35 km Pariisista luoteeseen. Tehdasalueen kokonaispinta
ala on noin 225 ha,josta katettua 55 ha.

Vuoden 1970 alussa tehtaalla oli yhteensä 15200 työntekijää, joista suurin osa
asuu tehta,an välittömässä läheisyydessä. Henkilokuljetusta varten tehtaalla on
280 omaa bussivuoroa, joita käyttää päivittäin noin 3500 työntekijää.

Tehtaan 'tuotanto-ohjelmaan kuuluu Renault 4, Renault 8 ja 10, Renault 12,
Renault 16 ja Renault 8 Gordini. Tuotantokapasiteetti on noin 1600 autoa päi
vässä. Automaatio-aste kokoonpanon eri vaiheissa on hyvin korkea. Tehtaan kone
kannassa herättivät erityisesti huomiota hyvin uudenaikaiset transfer-koneet, valta
va,t metallipuristime.t, jotka ovat amerik'kalaisvalmiSlteisia ja monipistehitsauskoneet,
jotka muutamassa sekunnisSla automaattisesti hitsaavat yli 500 pistettä.

Auton korin maalaus tapahtuu maalausaltaissa viiteen eri· kertaan.
Tehdas ei itse valmista moottoreita, vaan ne tuodaan va1hdelaatiktkoineen

muista Renault'n tehtaista täysin asennusvalmiina. Auton eri osien kokoonpano
tapahtuu normaaliin tapaan liukuhihnoilla. Kokoonpanovaiheiden välisen 'kulje
tuksen hoitaa 14 km käsittävä kuljetusverkosto, joka risteilee tehtaalla parissakin
eri tasossa. Pisimmät kokoonpanohallit ovat noin 800 m pitkiä.

Jokaisella valmiilla autolla suoritetaan lyhyt tarkastusajo tehtaan alueelle
rakennetulla rad<llla .

Autojen kuljetus myyntipisteisiin, joita on kaikkiaan noin 10000, tapahtuu päi
vittäin juniHo, laivoilla tai erikoiskuorma-autoilla .

Työnteko 'tehtaaHa vai,kutti varsin tehokkaalta. Vii·kottainen työai!ka on 44 tuntia
10 minuuttia. Tehtaan henkilökuntaa kuuluu viiteen eri ammattijärjestöön, joilla
jokaisella on oma erillinen ilmoitustaulunsa .

Tutustuminen tehtaaseen oli varsin mielenkiintoista, mutta ottaen huomioon
tehtaan valtavan koon, Iy,hyen vierailuajan ja sangen pintapuolisen opastuksen,
perehtyminen tehtaan toimintaan jäi puutteelliseksi.

O . N I S K A N EN:

tamilla koneilla. Huoitomiesten jatkokoulutus asiakkaan tarpeisiin liittyy kaupan
teon puitetekijöihin. Mainitta'koon vain esim. tehtaalla suoritettava koneiden perus
korjaus, jossa kuulemma "kulunufkin palvelija syntyy uudestaan".

Kiertelyyn tehtaalla käytettiin aikaa parisen tuntia. Vael!lus päätettiin jalat kivis
täenja suuta 'kuiva·en ovelle, joka avautui katseet kirkastavanjanojuomi,IIa kuor
mitetun pöydän suuntaan. Seurustelua kasvavan hyväntuulisuuden merkeissä käy
tiin 'joukkueen isokenkäisten mitoittaman aikataulun mukaisesti riittävän pitkään,
jotta pienet kiitospuheet luistivat ja sujuivat yleisen mielihyvän ja yhteisymmär
ryksen vallitessa . Myyntipäällikkö Antoine Woegell kruunasi tilaisuuden ja käsiä
puristeltiin puolin 'ja toisin.

Vastaanottoalustan iähmeäkatseinen intiaani
päällikön profiili totesi mykkänä ekskursioväen
saapuneeksi. Tämän jyrs inikoneiden valmistukseen
keskittyneen yrityksen tuotteet tuntee päällrkkö
HURONin kuvasta, joka löytyy kaikista yhtiön val
mistamista koneista. Symboli ja nimi eivät ole tuu
lesta temmatut, vaan ovat johdettavissa tehtaan
perustajan, leon Huren, nimestä ja USA :sta peräi
sin olevista vaikutteista.

Isäntinä paikalla olivat insinöörit A. G. Eber.
li,ng, W. Sokolowsky ja N. Trkuija, jotka kukin hoi.

kielillä. Oppaanamme olivat kaikki asiakaspa/veluntelivat :kolmanneksensa eri
ulkomaanosastolta.

Tehdas työllistää noin 800 ihmistä, joista toimihenkilöiden osuus on huomattava.
Ve~staan 'Pu.~lella suoritetaan ainoastaan raskaiden valuosien koneistus ja vii
meistely se'ka loppukokoonpano valmiiksi tuottei,ksi . Komponenttivalmistus on .kes
kitetty pen i,kulman päässä oleva/·le toi'S'elle, noin 400:n työntebjän tehtaalle. Kon~
to~in. puolelle keskittyy yrityksen kaikki suunnittelutoiminta, ki,rjeenvaihto ja myynti
tOIminta.

. :~URE: ~.A:n .'jyrsinkonei~en valmistusohjelma on laaja: tavanomaisia polvityyp
plSla 'koneita yli 30 eri mailia, omaasuunnittelulil1jaa edustavat ns. P, Rja l-mallit.
P-m?./Ii. on .pöytä~yyppinen . Kara on avarruskoneista tuttuun tapaan sijoitettu run
kopJlarln s~vuun lo~teilla . I~ikk~v.~an konsoliin. Pöytä suorittaa pitkittäisliikkeen ja
kara.konso." ~ysty- la POlklttOlslllkkeen. Tämä malli soveltuu suurten, jopa viiden
t~.nnJn painoisten kappaleiden jyrsintään. R-malli on kehitetty P-mallista. Siinä on
kIInteä pöytä, 'jol1kasivulla on karapi:larinjohteet. Kamkonsoli on koneistoineen
sama kuin .P-mal.lissa. Täl'lä rakenteella puolestaan saavutetaan P-mallia suurempi
ulottuvuus la VOidaan työstää 10 tonnia painavia kappaleita, l-malli on rinnas
tett~vissa Ilattiatyyppiseen avarruSlkoneeseen. Runkopilari karalaatikkoineen ja kon
s~'el~een muodostaa koneen liikkuvan osan, erillisellä pöydmlä on ainoastaan
kllnnltyste~tävä. Tämä.n r~k~nteen pituusulottuvuus ilmoitetaanraiattomaksi. Kap
paleen paJnoakaan ei ralolttane muu kuin sallittu lattiakuarmitus.

Tavanomaisen manuaaliohjauksen rinnalle voidaan useaan konemalliin liittää
kopiolaite. Numeerisesti ohjatut koneet toimitetaan varustettuna sovitun valmis
ta.jan lait:ei.lla (esim. Ferranti, GE, AEG) . Ohjelmaohjatut ("tikkutauluohjatut" )
,koneet tOimitetaan Telemecaniquen valmistamilla ohjauslaitteilla.

. Vielä ,on ,t.odefltava, ·että ,suuri osa tehtaan tuotteista myydään unkomaille. Kes
kimääräinen toimitusaika on noin 18 kk ja kaupanteon yhteinen kieli on painet
tuna Schlesingerin ohjeissa.

. Asiakaspalvelu on monipuolista. Se käsittää, paitsi mainontaa, myös neuvontaa
aSJaklkaan työstöongelmiss<l, jotka sitten aina ratkeavat parhaiten yhtiön valmis-
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K. MlK K 0 LA:

L'ECOlE CENTRALE DES ARTS ET
MANUFACTURES A CHATENAY-MALABRY

Kesäkuun ensimmäisenä maanan
taina ali Renaultin Flinsin tehtaitten
pikajuaksun (kuivan) jälkeen vuorossa
tutustumiskohteena Pariisin lähistöllä
sijaitseva teknillinen korkeakoulu
L'Ecole Centrale des Arts et Manu
factures a Chatenay-Malabry.

Koulu on perustettu vuonna 1829.
Nykyisiin uusiin tiloihin (n. 15 km Pa
riisista) korkeakoulu siirtyi syksyllä
1969. Koulun vihki käyttöön presidentti
Pompidou.

Tämä teknillinen konkea,koulu on 3-vuotinen. Mutta ennen sisäänpääsyä täytyy
opiskella ka'ks i vuotta mo,tematiikkaa, minkä perusteella oppilaat sitten valitaan.
Käytännössä siten ylioppilaaksi tulon jälkeen diplomi-insinööriksi valmistuminen
tässä koulussa kestää viisi vuotta . Vuonna 1969 oli pyrkijöitä 4186, joista 152 tyttöä
ja 194 ulkomaalaista. Vuoden 1958 jälkeen on vuosittain otettu 275 oppilasta ja
lisäksi n. 10 % ulkomaisia stipendiaatte'ja . Keskimääräinen oppilaiden ikä kou·
luun tullessa on 20 vuotta.

Korkeakoulun alue on 18 ha. Kaikki rakennukset sijaitsevat koulun urheilu
kentän ympärillä. Päärakennus on neliön muotoinen sisäpihallinen, kolmikerrok
sinen 85 X '85 m suuruinen rakennus, jossa on mm. luentosalit ja kielil,aboratoriot.
Muut rakennukset välittömässä läheisyydessä ovat laboratoriot, ylioppilasravin
tola, asuntolat, teatteri ja palloiluhalli . Rakennusten maksimikorkeus on neljä
kerrosta. Ecole Centrale des Arts et Manufactures'in opetusohjelman prosen tuaali
nen jaikautuminen: tieteelliset peru&teet 30 OJa, sovellettu'jen tieteiden perusteet
30 OJa, erikoistuminen 20 OJa, taloustieteet, vieraat kielet ja esitystaito 20 %. Toisen
jaon mukaan : luentoja 25 OJa, harjoituksia 37 OJa, harjoitustöitä laboratorioissa
20 OJa, pfO'jektitöitä 18 OJa. Opetuksesta ensimmäisenä vuotena voidaan mainita :
matematiikka, tietojenkäsittelyoppi, mekaniikka, yleinen fysiikka , säätötekniikka.
Toinen vuosi: sovellettuja perustieteitä (hydromekaniikka, lämpötekn ii kka, lu
juusoppi, fysiikan sovellutukset, elektroniikka, sähkötekniikka, tietojenkäsittely
oppi). Lisäksi kuuluu opetusohjelmaan, kuten jo mainittiin, taloustieteitä, esitys·
taitoa ja vieraita kieliä. Pakollisena kuuluu kaksi viikkotuntia yhtä vierasta kieltä.
jonka voi 'valita: englanti, saksa, venäjä tai espanja. Lisäksi on va rattu run
saasti aikaa vapaaehtoiseen kieltenopiskeluun.

Kolmantena vuotena tapahtuu osastoihin jako (= erikoistum inen). Val ittavina
on seitsemän osastoa: sovellettu matematiikka ja yritysten tieteellinen liikkeen
johto, energetiikka jahydromekaniikka, metalliraaka-aineoppi, sähkötekniikka,
kemia rakennustekniikka 'ja yhteiskuntasuunnittelu, koneosa sto.

O~etusohielmasta päätellen tämä korkeakoulu ehkä vastai si suunnilleen mel-
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dän teknillisen fysii1kan osastomme tasoa. Opetus ei siis tähtää mihinkään erikoistu
miseen . Tällaisia korkeimman tason te'knill isiä korkeakouluja Ranska ssa on kolme.

Jatko-opetus.fa ja tutkimusta varten on kolme instituutti,a : metallifysiikka ja
metallurgia, kemia, energetiikka sekä neljä tutkimusryhmää : ydin'kemia, maape
räte'kniikka, 'konetekniikka, sovellettu matematiikka. Tutkijoita mainittiin olevan
useis,ta maista. Pisimmällä tieteellise'ssä tutkimuiks-es'sa tässä korkeakoulussa sanot
tiin oltavan metallifysiikan alalla (erityisesti vetyhauraus).

Seuraavassa on mainittu muutamia tutkimuskohteita . Kemia : faasimuutokset,
~ ietokoneen käyttö Ikemian 'kinet ii'kassa , erill is'kiteiden valmistus, neste iden termo
dynamiikka. Energetiikka : aerotermodynamiikka (yliääni, stabiloitu palaminen,
puhdas happi ja vety polttoaineena, uudet säteilletetyt polttoaineet) . Maaperä
tekniikka : rakennusaineiden ominaisuudet, maaperän mekaniikka. Konetekniikka :
kip inätyöstön perustutkimukset (jännite-aika kipinäpurkauksissa), kinemaattiset
ketjut. Sovelletettu matemat iikka : ennustustekniikka, opt imointi .

Tutustuminen kor,kealkouluun al,koi 10unaaHa ylioppilaswvinto,las&a professo
r ien ja oppilaiden seurassa. Normaali annos, joka oli kuitenkin Dipolin ruokia
monipuolisempi, hinta 4,20Fr (n . 3,20 mk). Päärakennuksessa pidetyn lyhyen
esittelyn jälkeen alkoi kierros rakennuksissa. Päärakennuksessa meille esiteltiin
erityisesti televisio-opetu'sta ja :kieltenopetusta. Koulussa luennoidaan 'sekä luento
saleissa (neljä luentosalia (amfiteatteria), joista suurin 400 pai kkain en) että
televis ion avulla. Televisioluennot lähetetään studiosta, jossa luennoitsija yksin
pitää luennon. Luokassa on 30 oppilasta ja kaksi televi siota. A ssistentti on aina
luokassa oppilaiden käytettävissä . Jättämällä luennon loppuun kyselyaikaa ja
jälkeen päin a'ssistentilta tiedustelemalla, oli;ko luento hyvä vai hu-ono, luennoit
si ja varmistaa kontaktin oppilaisiinsa . Esi ttelytilaisuutemme studiossa nauhoi
tettiin ja sitä siirryimme sitten katse lemaan luokkaan. Kaikk ien iloksi esi intyi
telev isiossa myös .prof. Huhtamo. Kieltenopetuksessa on käytössä kiel i labora
torioita, joissa paikkoja on noin sata kappaletta. Opetus hoidetaan ka,hdella
systeemillä . Toinen on normaali magnetofoni-kuulokkeet- mikrofoni-systeemi,
johon voi äänittää oman äänensä. Toisessa systeemissä on taas magnetofoni
keskus, jossa pyörii jatkuvasti kiel inauhoja. Nämä kielinauhat lähetetään kieli
laboratorion paikkoihin, joissa on kuulokkeet ja mikrofonit ja jo ista voi kuulla
oman äänensä. Nappia kääntämällä voi valita ,haluamansa kielen : englanti,
saksa, venäjä tai espan'ja. Lukujärjestyksestä näkee mikä kurssi milloinkin on
menossa. Vieraiden kielten opiskelun tärkeää asemaa opetu'ksessa isäntämme
painottivat erikoisesti ja se vaikutti tässä koulussa tosiaan nykyajan vaatimuksia
vastaavalta . Samaa ei voitane sanoa omasta koulustamme Otaniemessä .

Laboratorioista meille esiteltiin mm. sähkötekniikan ja fysiikan laboratoriot,
jotka näyttivät suunnilleen samanla isilta kuin meillä Otaniemessä. Kierrokseen
kuului myös yliäänitunneli- ja työstökonelaboratorio. Viimeksi main ittu oli hie
man Otaniemen vastaavaa pien-empi ja vaatimattomampi . Tieto'koneenavulla
tehtyä yksinkertaisen näköistä ohjelmointikieltä työstökoneiden numeerisessa
ohjauksessa kokeiltiin parhaillaan. Osa labor,atorioista oli vielä keskeneräisiä.

Ennen shampanjatarjoilua katseltiin vielä ,pääraikennukses,s'O olevia 'korkea
koulun entisten oppilaiden suurwavutuksia. Muiden härvelien 'joukosta erottui
yksitaso inen lentokone, jolla Louis Bleriot 25. 7. 1909 ensimmäisenä ylitti lentäen
Englannin 'kanaalin 27 minuut issa. Tämä esittelykone oli alkuperäisen ta rkka jäl
jennös. Ja ·Iopuksi oli si is miellyUävä yllätys: s'hampanjoa.
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K. N E POL A Y. H A M ALA I N EN:

UNELEC ORLEANS

Unelec on eräs C. G. E.lAlsthom konsernin yrityksistä. Unelec'iin kuuluu seitse
män eri tehdasta eri puolilla Ranskaa, tuotevalikoiman muodostavat: sähkö
moottorit, aiternaattorit, nostimet, siltanosturit, pinoamisnosturit ja erilaiset pienet
muovi tuotteet.

Yrityksen eri tehtaiden valmistusohjelmat ovat osittain päällekkäisiä, mutta
työnjako on pyritty 'suoriHamaan valmisteiden koon perusteella, Orleanssissa
valmistetaan moottoreita 1-200 kW, muuttajia 350 kVA:han asti, nostureita ja
nostimia 150 kg - 40 t. Valmi,stus on pääasiassa yksittäistuotantoa ja piensarjoja,
tuotannosta menee vientiin n. 10 %.

Työntekijöitä on mootloriosastolla 600 ;a nosturipuolella 300 henkeä. Näistä
n_ 50 insinöörikoulutuksen saaneita.

Sähkömoottoritehdas

Dynamolevyjen 'käsittelyn ensimmäisenä vaiheena oli eristyslakalla iaminointi
jarenkaiksi stanssaus. ,Roottorilamellien kaapeli- ,ja oikosulkukiskourien tekemi
seksi käytettiin Shuler -ja Muller-Paris 4-paiUa-automaathkoneita. Osa roottoreista
valmi-stettiin vielä 'van'haUa menetelmällä joko 'käsin tai Ikoneella kääm~mällä.

Moottorin runkoja ,jouduttiin tilaamaan myös alihankkijoilta oman valimon
pienuudesta johtuen. Valujen keskimääräinen toimitusaika oli vierailuajankohtana
n. 3 kk. Staattorin valmiiksi kootut käämikimput ruhjottiin kotimaassakin nähdyllä
tavalla uriinsa. Valmiiden staaHorien errstyslak,kaus tapahtui tyhjiökuumenti
missa. Normaalisti tehdas toimitti moottorit eristysluokassa F.

Hiljaisen moottorin erikoisuuksia
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Tehtaan erikoisalana olivat ns. äänettömät moottorit, joita on toimitettu
mm. sukellusveneisiin. Aänettömyys ei suinkaan johtunut käymättömyydestä,
vaan se aikaansaatiin muutamalla eri'koistempulla:

- käytettiin O-sarjan vierintälaakereita
lisättiin 'jäähdytysilman äänenvaimennin

- käytettiin kartiomaista puhaIlinta, joka ei ole herkkä viheltämään
- huolellinen tasapainoitus tärinän välttämiseksi
- käytettiin nuoiimaisia vir,takis!koja roottorissa

Tehtaan edustajan mukaan UNELEC valmistaa tällä hetkellä Euroopan ke
vyimpiä alternaattoreita. Erikoista huomiota kiinnitettiin jännitteen tasaisuuteen
niissä koneissa, jotka oli tarkoitettu tietokoneiden virtalähteiksi. Tehtaalla kehi
teltiin myös tasavirtaroottoria, joka oli koottu levylamelleista samaan tapaan
kuin vaihtovirtamoottorit. Pienemmät koneet valmistettiinkin jo tällä raken
teella.

Sekä moottorit että alternoattorit koottiin "mekano"-systeemillä käyttäen mah
dollisimman paljon ruuviliitoksia. Näin voidaan komponenttien valmistuksessa
käyttää sarjatuotannon etuja. Esim. jalat kiinnitetään ruuveilla, jolloin moottorin
rungon valumuottia ei tarvitse muuttaa j-okaisen tilaajan -jalkavaatimusten mukaan.

Nosturiosasto

Suurimman osan valmistuksesta
muodostivat 1-konnattajaiset (l-palk
ki) nostinsiltanosturit. Kotelopalkki
siltojen maksimimitat olivat 40 t/30 m.
Tehtaalla ei ollut varsinaista standar
dinosturityyppiä, vaan ne suunnitel
tiin kerta kerralta asiakkaan vaati
musten mukaan. Tyristori- ja pyörre
virtasäätöisiä nostureita ei tehtaalla
vielä valmisteta.

Uusin aluevaltaus oli n. 3 V-. sitten
kehitetty hyllystöhissi, joit,a oli myyty
n. 80 kpl, Ranskan lisäksi mm. Puo
laan, Hollantiin, Saksaan ja Englan
tiin . Parhaillaan valmistettiin 7 auto
maattipinoaja-a Orlyn lentokentälle,
ma :,katavaroiden ,käsittelyyn.

Näiden suoritusarvot olivat: kor
keus 13 m, kuorma 1200 kg, 0 jono
peus 150 mimin, nostonopeus 20 ml
min ja ohjaus valokennoilla .

Suolet kurnien katselimme vielä kattilapumppujen moottoreiden, kiertovesi
pumppujen ja 'telex-nau'ho-n siirtomoot.toreiden valmistusta. Tutustumiskierroksen
päätti käsienpesupai'kan etsiminen oppa-an johdolla. Paikkaa ei kuitenkaan löy
tynyt tarpeeksi nopeasti vaan puoliryhmä siirtyi ruokalaan likaisin käsin. Ateria
oli niin antoisa, että pienivatsai'simmat luulivat olevansa pääruokalajissa pykälää
liian ai'kaisin.
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O. T A K ALA / K. S 0 R J 0 N EN:

AEROTRAIN UUSINTA
RAUTATI ETEKN II KKAA

Alkaneen vuosikymmenen tärkeimpiä tavoitteita rautateiden henkilöliiker icu,c
ovat nopeuden, matkustusmukavuuden ja junavuorojen lisääminen. Näitä päämäö·
r:ä pyritään toteuttamaan ,kahdella tavalla: parantamalla ja kehittämällä jo ole
massa olevaa rataverkkoa, rautatiekalustoa sekä suunnittelemalla aivan uuden·
tyyppisiä ja uusin periaattein toimivia raidekulkuneuvoja.

Jälkimmäistä pyrkimystä edustaa Ranskassa Societe de l' Aerotrain'in (SDA)
suunnittelema ja rakentama ilmatyynyjunan prototyyppi, Orleans 250-80, johon
meillä oli tilai suus tutustua matkamme aikana . Te<knillisten vai·keuksien tähden
emme valitettavasti päässeet tutustumaan koejunan kulkuominaisuuk siin .

... .
Rata, jolla juna liikkuu, on profiililtaan 1 muotoinen. Se on rakennettu 20 m

pitkistä, valetuista esijännitetyi stä teräsbetonipalkeista. Radan keskellä oleva pysty
suora laippa toimii ohjaavan a elimenä. Alao sassa on li'säksi kaksi rinnak'kaista
tukilaippaa.

Orleansin lähellä oleva koerata, jonka pituus on 18 km, on rakennettu 4,2 m
maanpinnan yläpuolelle pylväiden varaan. Jokaisessa kannatinpylväässä on
vaaka· ja pystysuora säätömahdollisuus, joilla voidaan eliminoida maaperän
painumisen vaikutus radan suoruuleen.

Nykyistä Orleansissa kO'keiltavaa junaa edelsi v. 1966 valmistunut pienoisma,lli
(1 :2). jota on kokeiltu Gometz'issä sijaitsevalla lyhyellä betoniradalla. Tällä ma/·
lilla on päästy 422 km/ h nopeuteen käyttämällä voimanlähteenä suihkumootto·
reita .
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Orleans 250-80:ssä saadaan junaa liikkuttava voima 'kahdesta Turbomeca

Astazou 111 E 3-tyyppisestäkaasuturbiinista, jotka 'Pyörittävät 7·lapaista potkuria.
Säädettävälapaisen potkurin halkaisija on 2,29 m ja potkuri ontaa 4000 kp työn
tövoiman kierrosluvulla 1800 r/ min. Junan huippunopeus on 290 km/ h.

Uusin vaihtoehto junan käyttölaitteeksi on lineaarimoottori, jonka käyttömah
dollisuuksia parhaillaan tulkitaan . Lineaarimoottori sopii erityisen hyvin tämäntyyp
piseen ajoneuvoon rakenteensa puolesta; ei liikkuvia osia, äänetön, eikä saas
tuta ympäristöä.

Pääosa tutkimus- ja kehitystyöstä on keskittynyt ilmatyynyn aikaansaamiseen
ja sen ominoisuuksien tutkimiseen suurissa nopeuksissa. Orleans 250-80:ssä on

yhteensä 12 ilmatyynyä, ,joista 6 kannattaa junaa ja loput 6 ova't keskilaippaa
vasten ohjaten junaa. Tarvittava ilma olelaan kahdesta junan etuosassa olevasta
aukosta ja puhaltimet painavat sen kahteen lähes junan mittaiseen ~unneliin. Puhal
timia käyttää yksi Turbomeca Astazoa XIV lurbiini , jonka hyötyteho on 550 hv.
Ilmatyynyjen lisäksi on junassa kokokumiset pyörät, joita käytetään junan liik·
kuessa hitaasti ja .jotka estävät vauriaitumisen siinä tapauksessa , että ilmatyynyt
eivät kanna.

Junan jarruttaminen voi tapahtua neljällä eri tavalla:
1. muutetaan potkurin lapojen asentoa
2. laukaistaan jarruvarjot
3. puristetaan jarrukengät ohjauslaippaa vasten molemmin puolin
4. vähennetään ilmatyynyn muodostavien puhaltimien tehoa, jolloin juna

laskeutuu pyöriensä varaan.

Orleans 259-80:n kokonaispaino ilman matkustajia on 12 t. Sen pituus on
25,85 m,jost·a 13,7 m on malkustajaosastoa. Junan leveys on 3,2 m ja korkeus
4,3 m. Matkustajaosastossa on 80 istumapaikkaa, jotka on järjestetty siten, että
3+2 paik'kaa on rinnakkain ja näiden välissä on 'käytävä.

Entä millainen on ilmatyynyjunan tulevaisuus? Ranskan valtion rautatiet (SNCF)
tilaa luultavasti lähiaikoina SDA:lta kaksi nykyisen tyyppistä junaa, joilla se aikoo
aJoit,taa liikenteen Pariisin 'ja Orleansin välille rakennettavalla karksaisrada ll a.
Lisäksi on suunnitteilla yhteys Pariisin keskustan ja Orlyn lentokentän välille.

Myös muissa maissa mm. Englannissa, Saksa ssa ja USA:ssa tehdään intensii·
vistä tufkimus'työtä ilmatyynyperiaatteella toimivan roide'kulkuneuvon ,kehittämi
seksi. SDA on mm. solminut yhteistyösopimuksen erään amerikkalaisen yhtiön
kanssa ilmatyynyjunan kehittämi ses tä USA ota varten lähinnä Orleans 250-80 :stä
saatavien kokemusten 'perusteella. Lisäksi noin 20 valtiota seuraa tiiviisti Orlean
sissa suoritettavia kokeita.

Orleansissa olevan 19 km pituisen koeradan rakentamiskustannukset olivat
2 milj. Fr/km. Perinteellisen sähköistämättömän rautatien rakentamiskustannuksel
vai'htelevat 4-10 milj . Fr/ km riippuen nopeudesta, jolla radalla aiotaan liiken
nöidä. Nopeuden kasvaessa kasvavat rakennuskustannukset jyrkästi . Mm. Tokio
Osaka·radan rakennuskustannukset olivat 9 milj. Fr/ km. Tällä radalla liikennöivä!
junat 250 km/h:n 'huippunopeudella.

Nykyisen tyyppinen ilmatyynyjuna soveltuisi SDA:R edustajien kertoman mu·
kaan mm. kaupunkien ja lentokenttien välisiin lkuljetuksiinja suurien kaupunkien
esikaupunkiliikenteeseen, ,jolloin voitaisiin pitää yllä riittävää junatiheytlä junien
täyttö>,Uhteen ollessa silti korkea. Kaupunkien väliseen liikenteeseen tämän tyyp
pinen kul,kuneuvo soveltuisi välimatkan olless'a 50-400 'km.
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Lounaspöydän ääressä
tehdaskierroksen jäl

keen.

J. RAJAKALLIO:

GUILLEMIN - SERGOT - PEGARD

GSP-yhtymän kolme tuotantolaitosta sijaitsevat maaseudulla 'ja 'pääkonttori Parii
sissa, jonne on myös keskitetty kaikki kehitys-, suunnittelu- ja myyntityö. Mat
kamme kohteeksi oli valittu usine de Chateaudun. Tehdas si'jaitsi n. 12000 asuk
kaan kylässä, varsin ainutlaatuisessa ympäristössä, keskellä puutarhaa. Oppaa
namme toimi Skandinavian ja Itävallan myyntiä hoitava myyntipäällikkö Edmond
Basilier 'ja paikallisen tehtaan opas herra Ba'steelica.

Koko GSP-yhtymän palveluksessa olevasta 2000 hengestä palvelee Chateau
dunin .tehtaalla 450, Työtä tehdään kahdessa vuorossa. Tehtaalla on oma kone
pajakoulu, jossa on 64 oppilasta kolmivuotisella kurssilla. Koulutusta annetaan
varsinaisess·akoulura1kennuksessa ja ·harjoitussalissa, jossa on nelisenkymmentä
työstökonetta. LisÖ'ksi kurssin loppuvaiheessa oppilaat osallistuvat tuotannolliseen
työhön. Oppilasajaita ei makseta palk'kaa vaan pieni ·tas:kuraha.

Suoritimme tehdaskierraksen seuraten valmistuslinjoja, ,jotka on jaettu kahteen
rakennukseen .Tehdas saa valutuotteensa Belgian rajalla olevista valimoista ja
erittäin suuret valukappaleet tulevat Saksasta tai Belgiasta. Chaleaudunin tehtaan
pääartikkelit ovat .säteisporakoneet, koordinaattiporakoneet sekä poraus-avarrus
jyrsinkoneet. Koneiden rungot ovat näinollen päätyypiltään samoja ja siksi onkin
tehtaan valmistuslihioilla käytössä yksitoimikoneita, iorka useimmissa tapauksis'sa
oli tehty 'vanhoista fyöstökoneista. Erilkoisuu.ksiin kuului vuosisadan alun mallia
oleva höylä, josta oli rakennettu johteiden hiomakone.

Ensimmäisessä rakennuksessa suoritettiin vanhennettujen osien rouhintatyöstö
ja kevyt pohjamaalaus. Tämän jälkeen osat siirrettiin toiseen rakennukseen, jossa
suoritetaan lopullinen työstö ja 'kokoonpano. Maalaus on nelinkertainen ja välillä
suoritettu vesihionta takaa korkealaatuisen pinnan. Tehtaalla valmistettavista eri
koiskoneista voisi tehdä pitkän luettelon. Näimme mm. säteisporakoneen, jonka
pylväs painoi 13 t ,ja jonka 4,5 m pitkä orsi oli Ikonstruoitu " ylösalaisin", jolloin
johdeosa on lÖ'hempänä työstökohtaa.

Valmistukseen käytettiin pääasiassa omaa tuotantoa olevia koneita ja yleis
piirteenä oli työnjärjestelyn soveltaminen näiden yksiköiden mahdollisuuksien
mukaan. Suurilla höylillä oli vaihtopöydät ja kaikilla suurilla porakoneilla oli
oman kiinteän pöydän lisäksi vieressä lattiakiskot tai jopa kahden metrin
syvyydessä kiinnitysmahdollisuus 'kappaleille, joten koneen seisonta-ajot olivat
pienet.

Pyynnöstänihra Metzer keskittyi kierroksen aikana esittelemään numeerisesti
ohjatuissa porakoneissa käytetyn paikoitusmenetelmän kehitysvaiheita, koska käy
tössä oli tehtaan koko tuotantoa edustava konekanta . Alunperin poro koneiden
paikoituksen nopeuttamiseksi tuotiin työn mukana sarja määrätynmittaisia sau
voja, 'joita vaihtelemalla rajoittimien väliin saatiin paikoi,tukset nopeasti 0,005 mm
tarkkuudella. Kehityksen seuraava vaihe oli, että pöydän kummankin liikkeen
suuntaan oli asetettu rumpu, johon kiinnitettiin esiasettelulaitteessa kiskot. Näiden
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pituus vaihteli viiden mm:n välein ja mikroskoopin avulla suoritettiin kiskon
paikoitus rummun päätylaipasta mitaten. Työkappaletta seuraavaan työ'korltiin
o l i merkitty reiän numero, rummun asennon numero 'ja työkalun numero. Näissä
porakoneissa kuten kaikissa pienissä NC-koneissa karan pystyliike oli rajoitettu
nokiIlo. Numeerinen ohjaus astui ai·kanaan kuvaan ja GSP-tehtaat olivat Euroo
pan ensimmäinen NC-porakoneiden valmistaja. Näitä koneita on valmistunut jo
yli 500 ja lisäksi 'joitakin työstökeskuksia, joissa on iopa 60 työkalun koneellinen
vai'htaja. Tehtaalla on oma rakenne pöydän paikoittamiseksi ja mekaaninen
liikkeiden mittaus. Paikoittamismekanismi on seuraava: Pöytään on kiinnitetty
tarkkuushammastanko, jonka jako on 10 mm. Mittalailteen harjat laahaavat 100
mm 'jaotuksella varustettua sähköistä mitta-asteikkoa. Paikoitussormi tarttuu ham
mastankoon määrätyllä kohdalla . Tämän jälkeen mitlaustapahtuma on sama kuin
eåellä mainittu tankorumpu-systeemi. Kolmeen peräkkäiseen sähkökäyttöiseen
rumpuun on sijoite·ttu kuhunkin 10 tappia, ensimmäisessä millijako, toisessa kym
menesosatja kolmannessa sadasosat. Kaikki kolme rumpua muodostavat yhdessä
mittasauvan. Edellisen työvaiheen aikana esiasetuksen saava mittaus tapahtuu
seuraavasti: Pöytä liikkuu ja harjat saavat mittausliuskoista kuljetun matkan pituu
den, 'jonka perusteella paikoitussormi tarttuu loveensa. Tähänastinen liike on
pikaliikettä ia tämän jälkeen pöytä liikkuu hitaasti vielä vajaan 10 mm. Rum
muissa olevat tapit painuvat toisiinsa 'kiinni, ja katkaisevat mi,kro'katkaisijan
avulla virranliikemoottorista. Pöytä lukittuu säh'kömekaanisesti työstön ajaksi.
NC-koneissa on 20 työstösyvyytlä. Koko systeemiä hoitaa n. 50 releltä, jotka
ovat kaiUi ke"kenään vaihtokelpoisia ja toimivat 24 Von jännitteellä. Koneiden
oh'jelmoinnissa on otettava huomioon konekiinteä nollapiste ja nollapisteen aset
telu siten, että se voi sijaita missä tahansa koko pöydän alueella. Käytössä näh
tiin useita porakoneita, joissa oli neljä kappaletta samanaikaisesti kiinni ja joita
työstettiin samaa ohjelmaa käytläen. Mitlalaitteeseen on sijoitettu laitteet, joiden
avulla pöytää voidaan siirtää kummankin akselin suuntaan 25 mm, jos esim.
valukappale on poikkeava muista samaan sarjaan kuuluvista ja halutaan työstää
"oikealta kohdalta".

Työkalut tuotiin NC-koneille kuten muillekin valmiiksi aseteltuina telineissä .
Työkalujen kulumisen kompensointi tapahtuu siirtämällä mikrometreillä nolla
kiskoja.

Nauhanlukulaitteet olivat sarjaluotantokoneille rans
kalaisen Aleatel'in valmistamia. Osastolla, jossa valmis
tettiin työstökeskuksia ja transfer-koneita autoteollisuu·
delle räätälintyönä näkyi Siemens, General Electric ja
San Giorgio kilvin varustettuja kaappeja.

Ghateaudunin pienestä kylästä jäi mukava maku suu
hun. Tehtaan esittely suoritettiin mallikelpoisesti; esitet
tiin sitä mitä on itse kehitetty. Vientipäällikkö Metzger
ansaitseekin kiitoksen koko ekskursion parhaasta infor
maatiosta.

Tehtaan ruokalassa nautitun aterian jälkeen tutus
tuttiin muutamiin uusiin NC-koneisiin, joissa on tavan
omainen 'johtoruuvin tai mitta liuskan avulla tapahtuva
mittausjärjestelmä. GSP on itsekin siirtymässä johonkin
muuhun paikoitusmenetelmään retkenaikaisen huhun
mukaan.
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T JÄRVINEN:

H. ERNAULT-SOMUA
H. Ernault-Somua on Euroopan suurin

työstökoneita valmistava yhtiö, muodostuen
seitsemästä tuotantolaitoksesta eri puolilla
Ranskaa. Yhtiön kehittyminen on alkanut
1860-luvulla käsittäen nimet: COLMANT,
H. ERNAULT, BATIGNOLLES ja SOMUA.
Henkilökuntaa yhtiöllä on nykyisin nOin
14000 ja tehdaspinta-alaa lopuilleen 100.000
11'2

Ekskursion kohteena oli Pariisin välittö
mässä läheisyydessä sijaitseva tehdas, mi'kä

käsitti: pääkonttorin, tutkimuskeskuksen ja ns. prototyyppi'Paian. Prototyyppipa
ic:ssa nähtiin erityyppisiä revolveri-, kopio- ja automaattisorveja. Numeerisen
ohjauksen sovellutuksiin kiinnitettiin myös erikoisen poljon huomiota.

Kopio- ia automaattisorveissa oli hyvä lastujen poisto järiestetty sijoiHamalla
koneen johteet päällekkäin, karan keskiös1"ä sivulle. Mielenkiintoinen konstruktio
o!i myös kahdella teräkeikalla varustettu 'kopiosorvi, ioka antaa runsaat mahdol
lisuudet monimutkaisten muotojen ,kopiointiin ja suurtsn 2 työstötehojen käyttöön.
Tasosorveista mainittakoon variaattorilla varustettu tyyppi, joka piti leikkuuno
peuden vakiona sorvaushalkaisijan muuttuessa. PrototYY'Ppipajassa koeaiettiin
muutamaa tiettyihin töihin suunniteltua erikoiskonetta, kuten esimerkiksi sylinteri
putkien sorvausautomaattia sekä pitkien johtoruuvien työstöön tarkoitettua kier
resorvia. Kaikissa näissä koneissa oli pyritty pienentämään työntekijäin osuutta
koppaleen valmistuksessa mahdollisimman paljon.

H. Ernault-Somuan valmistusohjelmaan kuuluvat myös kaikki tavallisimmat työs
tökoneet, kuten esimerkiksi sekä pöytä- että lattiatyyppiset avarruskoneet (myös
numeerisella ohjauksella varustettuna), kärkisorvit, tasosorvit ia karusellisorvit
lattiatyyppisinä aina 12 m:n pöydänhalkaisijaan saakka. Jyrsinkoneet muodostavat
myös merkittävän osan yhtiön tuotannosta. Sen sijaan sähkökemiallisten- ja kipinä
työstökoneiden osuus iää hyvin pieneksi. Tuotannon kokonaiskapasiteetiksi ilmoi
tettiin noin 400 työstökonetta kuukaudessa.

Yhtiön edustajat kehuivat asiakaspalveluaon. Yli
80 % tilauksista käsitellään jo saapumispäivänään.
Toimitetuista 50000:sta työstökoneesta on keskuskor
tisto mikrofilmillä ja särkymisien sekä kulumisen va
ralle on noin 5000000 DM:n arvoinen varaosavarasto.

Suunnittelukonttori laatii veloituksetta työstösuun
nitelmia ia valitsee sopivat työstökoneet asiakkaan
lähettämien piirustusten tai kappaleiden perusteella.
Negatiivisena seikkana mainittakoon toimitusaikojen
pituus. Esimerkiksi työstösuunnitelma saattaa vaatia
2-4 kk ia koneiden toimitus huomattavasti pidem
män aikaa.
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H. LA M P E N I U S / A. ALA - J 0 KIM Ä K I

MERLlN-GERIN

Osakeyhtiö Merlin-Gerin on perustettu vuonna 1920 ja siihen kuuluu 10 tehdasta,
joissa työskentelee 6500 henkeä (600 insinööriä ja toimihenkilöä, 1000 työnjohtajaa
ja teknikkoa, 450 piirtäjää). Yhtiön laitokset on keskitetty pääasiassa Grenobleen,
jonka kahdeksasta tehtaasta kahdessa vierailimme. Yhtiön osakepääoma on 4500
mili. Fr. Eräät suuryhtiöt omistavat osakkeita 5-12 % Ikukin ja lähes puolet osak
keista on hajallaan yksityishenkilöiden hall.ussa.

Yhtiön vuosituotanto on noin 450 milj. Fr, josta vientiin menee 20 %. Se val
mistaa erilaisia korkeajänni,telaitteita, kuten: suuriännite piirika~kaisiioita, korkea
jännite- ja suuriännite-eristimiä, yleiskatkaisijoita, korkea'jännite kytkin-eristimiä,
katko isiia-sulakkeita sisäkäyttöön, eri 10 isia mekanismeja korkeaiännitekytkimiäja
-eristimiä varten, erilaisia varokkeita, korkeajännitepiirikatkaisijoita ja kelakyt
kimiä. Yhtiö tekee myös erityyppisiä muuntajia vaihteleviin tarkoituksiin. Verkko
j"innitteelle (LV=Low voltage) tarkoitetuista tuotteista mainittakoon piirikatkaisijat
ia lämpö-magneettiset releet. Elektroniikan laitteista Merlin-Gerin valmistaa suoja
laitteita ja vianilmaisinlaitteita, automaatioyksiköitä tietojenkäsittelyä varten, tasa
suuntaojia, tasavirtasäätöyksiköitä, tyristori DC/AC-muuttajia ja teollisuuden instru
mentointilaitteita, 'kuten röntgensäde"paksuudenmittareita, magneettisia vahvistimia
jne. sekä ydinvoimaloitten kojeita.

Lineaarimoottorici kehitetään tehtaan piirissä ja se kuuluu myös valmistus
ohjelmaan.

Huomattavan sektorin yhtiön toiminnassa muodostaa korkea- ja matalajän
nitteisten kytkin:kaappien valmistus, iohon sisältyy sekä 'koteloiden että kojeistojen
valmistus.

Yhtiöllä on Pariisin lähistöllä tehdas laitos, iossa tehdään keraamisia tuotteita
sekä sähkölaitteita varten että useihin muihin tarkoituksiin. Tehtaan tuotanto on
230-250 tonnia sähkö- ja erikoiskeramiikkaa kuukaudessa.

Valmistusohjelma sisältää vielä edellämainittujen lisäksi monenlaisia sähkö
varusteita ia alan töissä tarvittavia välineitä sekä kondensaattoreita.

Vierailimme kahdessa yrityksen tuotantolaitoksessa, joista toinen valmisti verk
kojännite- (LV = Low voltage) laitteistoia ja toisessa, ionka yhteydessä oli tutkimus
ja koelaboratoriot sekä koulutuskeskus, oli pelkästään suurjännitelaitteistoien
tuotantoa.

Yhdessä osassa ensiksimainittua tehdasta valmistettiin piirikatkaisiia~. Tuotanto
tapahtui täysin sarjatyönä, jolloin myös työvaiheet olivat erittäin pieniä ia vaihe
ajat lyhyitä. Työhön käytettin pelkästään naisia. Katkaisiiat tarkastettiin sekä
sä'hköisesti että termisesti (100 % tarkastus). Isännät väittivät katkaisiioidensa
olevan huomaHavasti pienempiä kuin vastaavat 'kilpailiioiden, esim. GE:n, tuotteet.

Toinen osa hallia oli jaettu linioihin, joista kullakin valmistettiin erilaista kyt
kinkaappityyppiä. Kaapit oli varustettu V-urapyörillä, jolloin niitä voitiin siirtää
työn edistyessä lattiaan kulma ylöspäin asetettuja L-rautakiskoja pitkin. Linjoilla
valmistettiin mm. yleiskytkinkaappia tyyppinimeltä Mecabloc, jossa syöttö 10-3200
A, 500 V, a-c ja d-c ia jolle on ominaista helppo asennus, laajennus ja huolto,
yksi,kköjen vaihtomahdollisuus sekä juuri toiminnallinen turvallisuus (kaikki taval-
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J MATTINEN,

ASTEF
Ranskalaisen suurteollisuuden toimesta perustet

tiin v. 1958 yhteinen orgaanisatio ASTEF (Associa
tion L'organisation des sages en France) tehosta
maan yritysten ulkomai·lie suuntautuvaa suhdetoi
mintaa. Järjestöä tukevien teollisuus'laitosten tämän
hetkinen lu'kumääTä lähentelee neljääkymmentä.

ASTEFin merkittävimpänä toimintamuotona jo
alusta lähtien on ollut eriasteisten .harjoitteiupaik
kojen järjestäminen ulkolaisille ammatillisen perus
koulutuksen saaneilie henkilöille, joista suurin osa
on insinöörejä. Koska useimmilla maahan saapu
villa harjoittelijoilla ei ole riittävää ranskarrkielentaitoa, on järjestö joutunut paneu
tumaan perusteellisesti nopean mutta silti tehokkaan kielenopetuksen ongelmiin.
Pariisin lähellä sijaitsevassa kurssikeskuksessa heillä on käytettävissä mm. moderni
kielilaboratorio.

ASTEFin monipuoliseen toimintaan sisältyy vastavuoroisesti ul'komaisten har
joillelupaikkojen järjestäminen ranskalaisille insinööreille, erilaiset luennot, semi
naarit ja tutustumi~käynnit maan teollisuuteen.

Hieman yli 10-vuotisen toimintansa aikana on ASTEF järjestänyt noin 20000
harjoittelupaikkaa ja tuhansittain tutustumiskäyntejä, mikä parhaiten ilmaisee jär
jestön merkityksen Ranskan teollisuuden suhdetoiminnassa.

liset toiminnat suoritetaan ovea avaamatta). Vastaavanlainen malli oli Visibloc,
jossa erikoisuutena oli ovissa olevat ikkunat.

Toisessa tehtaassa valmistettiin suurjännitelaitteita. Täällä tehtiin piirikatkai
sijoita 3-735 kV:n jännitteillä. Air-blastpiirikatkaisijoita käytettiin jännitteillä 72,S
kV ylöspäin. Air-breaikpiirikatkaisijat 'kattavat vastaavasti alueen 24 kV:iin asti.
Katkaisussa käytettiin monenlaisia sähköisiä ja manuaalisia toimintamekanismeja.
Isännät mainitsivat olevansa yksi kolmesta yhtiöstä maailmassa, jotka pystyvät
valmistamaan emo suurjännitekatkaisijoita.

Molemmissa tehtaissa oli hyvä 'järjestys ja työ tapahtui suorilla kokoonpano
linjoilla. Ulkopuolisen silmään systeemi näytti joustavasti toimivalta. Jälkimmäisen
tehtaan yhteydessä oli koulutuskeskus, 'jossa koulutettiin työvoimaa tehtaiden
käyttöön ja kuulimme, että työvoiman saanti seudulla on hyvä ia myös koulu
tettua väkeä saa riittävästi.

Yhtiö käyttää tutkimukseen noin 1 % liikevaihdosta. Suurjännitelaboratoriossa
suoritetaan pääasiassa oi'kosulku- ja läpilyöntikokeita :kytkin- ja eristinyksi'köillä.
Saman tehtaan yhteydessä on myös tutkimuslaboratorio.

Yrityksen sosiaalisiin tiloihin ja toimintaan sekä koulutukseen emme juuri
päässeet tutustumaan. Työaika tehtaalla oli 42 tuntia viikossa ja mainittakoon,
että ruokatunti oli 2 tuntia. Kaikenkaikkiaan yhtiö vaikutti edistykselliseitä yrityk
seltä ja sen monet konstruktiot olivat ilmeisen omaperäisiä ja hyvin 'kilpailun
kestäviä.
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H. IMMON EN :

FORGES DE GUEUGNON

Pitkän junamatkan jäl,keen oli meitä Digonissa vastassa matkan mukavin
linja-auto Forges de Gueugnon ' in tervetuliaisina. Sillä sitten ajettiin 15 km poh
joiseen ja tultiin Gueugnonniin, paikkakunnalle, joka on täysin riippuvainen isän
tiemme edustamasta tehtaasta. Gueugnonissa on nimittäin 10000 asukasta, Forges
de Gueugnon'lIa 3500 työntekijää .

Meidät johdatettiin suoraan ruokapöydän ääreen, missä ilmeni että kumpi
kaan kahdesta isännästämme ei osannut juuri muuta kuin alkuasukkaiden eli
I'Onskan kieltä. Joitain tietoja saatiin kuitenkin urkittua jo varsin mainion lounaan
aikana.

Siirryttyämme tehdasalueelle meille esitettiin piirros koko tehdaskompleksista
ja selitettiin tehtaan tuotanto ja prosessien pääpiirleet.

Tehdas perustettiin v. 1840. Tuotanto kehittyi vähitellen levyalalle. Alussa
valmistettiin mustaa levyä ja autokorilevyä . Vuodesta 1945 lähtien keskityttiin
ruostumattomaan muuntaja levyyn, jonka tuotanto nykyään on 10000 t/kk. Tämä
vastaa 80 % Rans'kan levytuotannosta . Puolet tuotannosta menee vientiin, lähinnä
Länsi-Saksaan, USA :han ja Italiaan.

Polttoaineena käytettiin ennen puuta ja hiiltä, nykyisin luonnon kaasua, jota
saadaan Pyreneitten läheltä, jonkun verran myös öljyä.

Kuljetukset on Forges de Gueugnonille vaikea ongelma, koska paikkakunnalle
ei ole rautatietä, vanhaa kanavaa ei enää myöskään kannata käyttää . Yleensä
kaikki kuljetu'kset Gueugnoninja Digoinin välillä tapahtuvat kuorma-autoilla sekä
Cigoinista ja Digoiniin rautateitse.

Ilmansaastumisongelmia ei kuulemma ole. Tämä vaikuttaa hieman omituiselta
o~taen huomioon, että tehdas käyttää 3 Siemens-Martinuuniaja muutamia sähkö
uuneja. Vesiensaastuminen sitävastoin myönnettiin ongelmaksi, etenkin lämpimällä
säällä, matalan veden aikana. Kun peittausvedet lasketaan jokeen, muuttuu
veden pH ja joki saastuu.

Työntekijän keskimääräinen palkka oli 1100 Fr/kk vaihdellen 900-1500 Fr/kk.
Insinöörit saivat noin 2000 Fr/ kk sekä virka-asunnon autotalleineen ja puutarhoi
neen. Puutarhat hoita,a tehtaan puutar·huri . Sairaanhoito ja elä:ke kuuluvat myös
etuihin.
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Tehtaan viiden insinöörin laboratorio ei suorittanut mitään perustutkimusta
vaan keskittyy ainoastaan tuotannon valvontaan.

Ruostumattoman levyn teräs sulatetaan lähellä Grenoblea, missä sähkö on
halpoa. Sieltä valanteet ja kuumava[ssatut aihiot kuljetetaan Gueugnonii-n.

Sähkö[evyt valmistetaan alusta alkaen Gueugnonissa. Tämä tehtaan vanhan
osan tuotanto alkaa su[atuksella Siemens-Martinuuneissa. Uuneissa on kaksi
po[tintaja liekin lämpöti[a noin 2200'. Valaminen tapahtuu 1500-1600 asteen
lämpötilassa.

Meil[e näytettiin tehtaan uutta osaa eli ruostumattoman levyn valmistusta.
Ensimmäinen kohde oli lämpökäsitte[y- ja dekapointilinjat. Näitä oli kaikenkaik
kiaan 7, Y'ksi 300 m:n mittainen, muut vaatimattomat 200 metrisiä. Levy tuli 5-10
tonnin ru[lissa. Seuraava rulla hitsattiin kiinni ede[liseen käsin M[G-hitsaukse[[a.
Tä[[öin nauha ei saanut liikkua ja tätä varten oli kattoon rakennettu valtava "hai
tari". 'Levy oli alussa kuumava[ssattuna, tästä käsittely alkoi rekrista[[isaatioheh
kutuksella. Työstöuunin lämmitys tapahtui luonnonkaasulla. Oksidikerros puhallet
tiin pois pienillä teräskuuli[[a. Sitten seurasi dekapointi eli kemial[inen peittaus
elektro[yysissä. Tulos tarkastettiin visuaalisesti. Jos va[misteessa ilmeni vikaa, kat
sottiin "matkamittarin" lukema ja merkittiin muistikirjaan. Ru[lien leikkaus tapahtui

taashaitarin avulla. Lopputuloksena oli ru[la, hinta n 20000 Fr.

Kylmävalssaamossa nähtiin kaksi Senzimirva[ssainta. Toisen va[ssaimen kahta
Cr-teräksistä työva[ssia tuki 18 tukiva[ssia. Reduktio oli noin 10 % eli yhtä suuri
kuin kuumava[ssauksessa. Va[ssipari kului yhtä rul[aa va[ssattaessa siitä huo[i
matta, että tämä reversiibelivalssain kulutti 140 m" öljyä tunnissa jäöhdytykseen.

Toinen Senzimirvalssain oli tehtaan ylpeys. Suurilla nopeuksi[la jopa 500 mimin
saatiin hyväpintaista ja tarkkaa levyä, jopa 1500 mm:n levyisenä. Valssaimen
teho oli 16000 hvja hinta noin 20 mi[j. Fr. Royaltya tehdas ma:ksoi jokaisesta
tuotetusta tonnista puolalaiselle keksijälle.

Muokkaus[ujittuma poistettiin typpiatmosfäärissä, jotta pinta pysyisi kirkkaana.
Rasvapoistettin trii[lä. Haitarina käytettiin tässä va [tavan syvää kuoppaa lattiassa.

Pinnan laatua parannettiin erikoisva[ssaimessa, jossa valssit eivät olleet [ain
kaan plombeerattuja. Hämmästyttävän hyvä pinta aikaansaatiin paineen avulla.

Lopputu[os oli ruostumatonta levyä paksuus 0,3 mm:stä 25 mm:iin ja leveys
15-1300 mm, joko rul[ina tai levyinä. Kuuman tehdaskierroksen (valimot, va[s
saamot) päätteeksi saimme kylmää olutta, kuin pisteeksi i:n päälle.
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t. F R[M A N

UGINE KUHLMAN

Ugine Kuhlman-yhtiöön kuuluu kolme tehdasta, joista kaksi sijaitsee Savoyssa
10 yksi Rhonen laaksossa. Me tutustuimme tekniseen keskukseen, joka on St. De
nis'ssä. Yhtiön tuotanto keskittyy pääasiassa erikoisterästen ja kemiallisten tuot
teiden valmistukseen ja jalostukseen.

Tekni[lisen keskuksen toiminta on yksinomaan asiakaspa[ve[ua. Toiminnan eri

muodoista mainittakoon tekninen informointi, prototyyppisarjojen valmistus ja
kurssitoiminta. Kurssei[[a on tähän mennessä käsitelty mm. seuraavia aiheita: syvä
veto, hitsaus ja [ämpökäsitte[y. Kokous-ja muiden tarpeellisten tilojen [isäksi kes
kukseen kuuluu näytte[yha[li, prototyyppi konepaja sekä varasto. Vaikka näytte[y
halli oli suhteellisen pienikokoinen, oli siel[ä esillä sangen monipuolinen kokoelma
yhtiön erilaisia teräsva[misteita. - Takeita edusti CrMo-teräksinen diese[moot
torin kampiakse[i sekä ioukko erilaisia nokka-akseleita. - Syvävetotuotteet olivat
suurimmaksi osaksi astioita ja va[mistusaineena oli CrNi-teräs. - Myös työka[u
teräksiä oli esillä ,jonkinverran.

Prototyyppien valmistukseen tarkoitettu konepaja osoittautui pienestä kooskwn
huolimatta hyvin monipuoliseksi. Sen suojiin sopi pieni levytyöpaja, [ämpökäsit
te[yosasto, koneistusosasto sekä pienehkö laboratorio. Työstökoneet olivat varsin
tC.lVanomaisia. Lämpökäsittelyosasto[[a oli vastuslämmitteinen suolakylpyuuni, jolla
saavutettiin 1300°C:n maksimi[ämpötila.

Yllättävin tutustumiskohde oli kuitenkin varasto. Se oli tarkoitettu vain Pariisin
tarpeita varten, mutta vaikutti hyvin suurelta. Varastossa oli sekä kuuma- että
kylmäva[ssattua ruostumatonta tankoa ja levyä. Luonno[[isesti sie[lä oli myöstar

peelliset leikkurit, jotta tavara voidaan toimittaa asiakkaan haluamiin mittoihin
leikattuna. Kaiken kaikkiaan !koko tekni[linen keskus jätti mieleen kuvan, että
nykyään asiakkaan hyväksi tehdään paljon.
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E. F R I M A N :

L'AIR L1QOUIDE

Viimeiset vierailukohteemme olivat kaksi L'Air Liguide-yhtiön tuotantolaitosta,
Champignyssä ja Vitryssä. Y.htiö, joka aloitti toimintansa v. 1902, on yksi merkit
tävimmistä kaasujen toimittajista koko maailmassa. Toiminta laajeni aluksi hyvin
hitaasti ja kolmas tehdas, joka valmistaa pääasiassa oman tuotannon koneito,
valmistui vasta v. 1930.

Kaasujen nesteyttäminen aloitettiin ensin hapella ja typellä. Myöhemmin sitten
on alettu nesteyttää myös mm. argonia, neonio ja kryptonia. Nykyään yhtiön
taholla tunnetaan voimakasta mielenkiintoa luonnonkaasujen nesteyttämiseen. Nes
teyttäminenhän merkitsee usein ratkaisua kaasujen vaikeisiin kul·jetuspuimiin. Toi
nen varsinainen päätuotantosuunta konepajoilla onkin erilaisten kuljetusastioiden
valmistus.

Champigyn ja Vitryn tehtaissa on yhteensä noin 400 työntekijää. Insinöörien
suuri määrä selittyy sillä, että Champignyn tehtaan yht.eydessä on myös yhtiön
suunnitteluosasto. Suunnitteluosaston toiminta käsittää neuvontaa sekä "avaimet
käteen"-toimituksia. Parasta aikaa on avoinna useita työmaita eri puolilla maail
maa.

Ghampignyn tehta,an tuotanto on 'fksittäis- tai piensarjatuotantoa. Suurin osa
tuotteista on nestekaasusäiliöitä, joita valmistetaan pienistä, laboratoriokäyttöön
tarkoitetuista säiliöistä aina useiden tuhansien litrojen vetoisiin saakka. Säiliöiden
rakenne muistuttaa termospullon rakennetta. Sisempi säiliö valmistetaan ruostu
mattomasta ja ulompi säiliö hiiliteräksestä. Vaippojen hitsaus suoritetaan pulveri
hitsausautomaatilla. Kaikki saumat röntgenkuvataan sataprosenttisesti ja lisäksi
suoritetaan paine- ja tiiviyskoe. Säiliöiden väliin imetään tyhjö.

Vitryn tehtaan tuotanto-ohjelmaan kuuluvat suuret paikallis- sekä kuljetettavat
säiliöt, lämmönvaihtimetja tislauskolonnit. Kiinteissä säiliöissä käytetään säiliöi
den lämmöneristy'ksessä "tyhjää", jo,ka on 10-' mmHg:n suuruusluokkaa. Lisäksi

söiliöiden välitilo on täytetty Perlite Silice-nimisellä pulverilla. Liikkuvassa kalus
tassa on eräänlainen alumiinikangaseriste ja 'paine seinämien välissä noin 10-"
mmHg. Näin pienen paineen saavuttamiseen käytetään kolmiportaista pumppua.
Välitilon tiiviyden tarkastamiseen käytetänn massaspektrometriä.
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A VANHATALO:

VIE TI-INSINÖÖRI KANSAINVÄlISE Ä
KAUPPARATSUNA

Aloittaessani opintojani TKK: ssa mainitsi silloinen rehtori Stenij eräässä pu
heessaan, että 'jokainen insinööri, joka antautuu kaupan palvelukseen, on kor
keakoulun kannalta katsoen menetetty. Tällai sen ajattelutavan heijastumia on
ollut havaittavissa vielä 60-luvulle saakka maamme raskaan teollisuuden piirissä;
usein on lähdetty tuotekehittelyssä siitä, mitä pystytään yksinkertaisin muutostoi
menpitein tuottamaan, 'ja todet tu vain, että hyvä tuote myy itse itsensä.

Kor'keakouluaikoina jokainen kunnon teekkari pitää teollisuustaloutta tarpeet
~omana "hanttiaineena " jo yksinkertaisesti siitä syystä, ettei sen alkeisopetukseen
liity olennaisena osana integraalimerkkiä. Nykyinen opiskelijapolvi on kuitenkin
hitaasti muu~tamassa osenteitaan: yhä useammat lähtevät kesä ksiharjoittelemaan
ulkomaille, vaikka se aina ei olekaan rahallis esti kannattavaa tai siirtyvät jatka
maan opintojaan Kauppakorkeakouluun.

Keväällä 1969 ,jouduin itse ratkaisemaan kysymyksen, miten vo isin nopeimmin
ja kuitenkin riittävän tehokkaasti omaksua kaupallisen ajattelutavan alkeet. Yksin
kertaisin vaihtoehto olisi ollut Kauppakorkeakoulu. Mielestä ni sen opetusohjelma
sisälsi alurksi liian paljon jo TKK:ssa lukemieni kurssien kertausta. Siksi valitsin
tuntemattomamman va ihtoehdon: hain Vientikoulutu ssäätiön 2-vuotiseen vienti
markkinoijakoulutukseen, jonka valintatestit satuin myös läpäisemään.

Silloinen päätökseni perustui suurelta osalta tunnepitoisiin arviointeihin. Vasta
nyt ensimmäisen vuoden jälkeen voin esittää muutamia faktoja, ioita pidän tär
keimpinä etuina tässä koulutusmuodossa:

Opiskelu 24 henkilön joukossa, joilla kaikilla on erilainen koulutus ja koke
muskenttä takanaan oli jotain uutta. Suomalaiset ko rkeakoulut eivät val menna
ryhmätyöhön, mutta Säätiöllä ei pystynyt elämään "yksinäisenä sutena " ; siitä
pitivät jo lukemattomat ca se-esitykset huolen.

Käytännön kielitaito kohentui ,huomattavasti talven aikana, sillä 12 viikko
~untia (ensi kurssilla 15) opiskelua pienissä ryhmissä taitavien kieltenopettajien
johdolla musertaa kovapintaisimman'kin "lintsarin".

Henkilökohtaista es itystaitoa hiotaan tehokkaasti 'Pitkin talvea. Moni järkywyi
vähintäänkin lievästi nähdessään ensi kertaa itsensä kuvaruudussa, kun kJdet
tärisivät katkonaisten lausesarjojen tahdissa.

Pääo sa opetta.javoimista oli kerätty eri alojen asiantuntijoista, joiden puheista
huokui kentän todellisuus .

Keväällä tapahtunut kuukauden koulutusjakso joko Saksassa tai Englannissa
toi käytännön vientiongelmat jokaiselle todelli siksi ja samalla varmasti helpottaa
ulkomaanharioittelukauden alkua toisena koulutusvuotena.

Vien·tikouiutussäätiö tarjoaa myös yrityksille mahdollisuuden aktiiviseen tÖlmin
Jaon, va ikka ne tähän asti ovat tyytyneet pääasiassa vain " pääkallonmetsäst~

seen". Olisi teollisuuden kannalta varmasti edullista lähettää muutaman vuoden
kokemuksen saavuttaneita insinöörejä talveksi Säätiön suojiin . Näin koulutus
jaksosta muodostuisi sopiva ylimenokausi teknillisistä teh~ävistä kaupallis-teknil
li sten ongelmien ,pariin.

Lopuksi haluaisin lainata erään 60-luvun teekkaritempauksen johtolausetta:
VIENTI TURVAA TUOTANNON.
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VAlTAMERI

Uudet asetukset verot
tavat työkoneenne akkua.
Lisätkaä sen ikää ja suo
rituskykyä vaihtamalla

WCAS16ACR
VAI HTOVIRTALATURIIN 1

sen teho riittää.

HELSINKI - TURKU

TAMPERE - OULU

KYMIN OSAKEYHTiÖ
Kuusankoski
Puh. 951-87012

011 jäljennetty ehclottoman selviisti.
Kymin PV 70 monistuspaperi on valmistettu
kaikille niille, jotka tarvitsevat selviii,
tark koja jiiljennöksiä. PV 70 monistus
paperilla on perinteiW; siihen luotetaan.
PV 70 on kokovalkoinen, puuvapaa. Pinta
himmeä, kiinteii. Se soveltuu käytettäväksi
vaha mon istu kseen nopeimmissakin monistus
koneissa.
Monistukseen PV70 - se on Kymin paperia

puhuvat selväii kielW silloin kun l1e

Tuhannet sanat
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tU 'OT 'ETTAVAAJ

LÄ HIS11 :RT'0' T'E :K N'II'IK KA .A

Trelleborg- ren kaat Salama-varaajat

Trelieborg
tuuletinhihnat

akkuteollisuusOy

KAAPELJASJAT HVVISSÄ K~S'88Ä!

~~~~
OSAKEYHTro'

OY NOI<IAAB
38 KAAPELITEHDAS
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TOIMITAMME RANSKASTA

RUOSTUMATTOMIA UGINOX TERÄSLE VYJÄ

HELSIN KI 10 Puh . 630666

USINOR
TERÄSLEVYJÄ

Oy RUNEB~E RG TEKN. TOIMISTOPUTKIA

Bulevardi 14 ~ Helsinki 12 ~ Puh. 659322 - Telex 12-1044

OOOIOMPA KOVA ~NSKALAINEN KONE,
flKALÄHESTYMINEN JA KAIk1<I!~

Oy GHH Ab
HITSAAJM,IPOLKU 12

Helsinki 81 Puh. 782711

Pyytäkää esitte ly lehtisiä ja li sät ietoja va likoimistamme.

Edustamme maailmankuuluja CHARMILLES
ki pi nätyöstökoneita

!CHA'R M1,'lt ES ki Pinätyö st ök0 neet
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KAUKLAHTI PUH. 811 511

Ail'umi'ini- ia
kupariseosharklkoia
teoUJisuudel1le

43

Noin 150 vakiomalleja - ja

kokoja, teollisuuksia, asuin

taloja ym. varten.

[~)
Maailman valioluokkaa

SUOMEN
AUTOTEOLLISUUS

OY / AB

SISU LP-138 BIT-
jakeluautosarja,

jossa on suomalainen ahtimella
varustettu dieselmoottori.

Kokonaispaino 12.400 kg. 5 ak
seliväliä.

Suomalaista
voimaa ja
vankkuutta

BENSOW OY-AB
Koneos. Et. Esplanaadi 22 Helsinki 13
Puh . 6501 55

PIKAPALO
PA L0 ja
KASTELUPOSTIT

/1ATk:t-IHUISTOT /Corl/tv

fA..f!J~IAv~ [g 'IDl~K. Ii W
V II(lJITA~I(k:cR.E I I-./r.A

ALEKSANTERI NKATU 21 A

HELSINKI 10

PUH. 659466

42

STAL-LAVAL OY AB

PITÄYA PINTA

-,,'viarecta·..
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.JAAKKO PÖYRY & CD
CDNSULTING ENGINEERS

10 S

V
6

. "\ ",~ - l'~ ,,<~ __ - """,
~.~ /.\. M;:,-~/~, ~ { 'r '.

\ (,\ (\\ J f~ Qt-<O;,\
{);]~~~ ]([([ V~I W"-:)OU~~

'----.... !"l 11 . (~

- .._-1J / (/, (] tJ

TO
FCRE T BASEC

INCUSTRIES

..
NYT MYOS OFFSETTOITÄ!

RIIHIMÄKI - KAUPPAKATU 5- 7

PUHELIN 32596

SUORITAMME PAINOTOITÄ
EDULLISESTI

T1EDUSTELKAA HINTOJAMME

Rll HIMÄE'N
KIRJ APAINO OY

San t asa '0 n hammasV a!i tee t
ova't ha' t t ua ta V a r a ei ..

Laatun s a vu oks i.

~
E.14NTAIA~O OY.
HAMMASVAIHTEIDEN ERIKOISTEHDAS
Finland. Helsinki 50 • Suvllahdenkat LI 7

~ 70990 q:r 9029 ..z" rReduttorl

Telex: Reduttori t2-1117

Rakennamme uutta työkalu
tehdasta, joka valmistuu
syksyllä.

E V N - K 0 V A P A L Af
Muurame

puh . 94 1/31 427 ja 31630
--------'-----
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Tyylikkäät
Fiskars
keittiövälineet.

Kahva.
Nailonia Kestää konepesun.
Valettu yhdeksi kappaleeksi.
Ei niittejä ,
ei likaa kerääviä saumoja
Kätevä ripustusreikä.

Terä.
Oikea.leikkauskulma. Muka
va ja helppo työskennellä.
Parasta laatua 
ruostumatonta terästä:

FISKARS

fi) WJrRTS I LJr
~»--

Oy Wärtsilä Ab valmistaa suuria tuot
teita, esim. jäänmurtajia. Ne tunnetaan
hyvin ja hyviksi suuressa maailmassa.
Wärtsilä valmistaa myös -pieniä tuot
teita, esim. Abloy-Iukkoja. Maineeltaan
ne'kin ovat suuria. Ne tunnetaan myös
hyvin ja hyviksi suuressa maailmassa.
Nämä kaksi esimerkkiä kertovat yh
destä tärkeästä Wärtsilän periaat
teesta: Pieni tai suuri tuote, sillä on
oltava hyvän tuotteen maine.

pieni tuote
jolla on. .
suuri maine

5K.F

laakeri

-jokaiseen

paikkaan

oikea

RAUTARUUKKI OY
Ruoholahdenkatu 5 - Helsinki 18 - Puh. 642221

• Malminetsintää
• Kaivostoimintaa
• Rautaa
• Terästä
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T0 DE' tl N , TUO TA T0 'K 0 NE!
H.E r n a ,u t - 5 0 m u a n k 0 p i 0 5 0 r v i
"T r a n p i l o t e 5"

Tehokas kone,
jonka asettelu
on nopea ja
yksinkertainen

OY KONTINO AB

Et. Ranta 10, Helsinki 13

Kalkku , Tampere

WJlRTSIL.
TU RU N TELAKKA

'K€TUL.l- R 'PYöi< II HYVIf.}

A~J...A OftJ FAG J}J J,..A,q J(€R / T

FAG TEOLtIS'UUS-KUUtAtAAKE'RI'
KARVAAMOKUJA 6

HELSINKI 37

P-LOKERO 37058

TELEX 12-1565 FAGLA SF

~" 458551
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VIENTIKOULUTUSSÄÄTIO

VESITEKN ILLI NEN ERI KOISLlI KE

--HYDRO
~TEKNOSS2

50

Vienti koulutu ksen keskusorganisaatio

Arkadiankatu 21 A, Helsinl~i 10
puh . 490112, 495945

AGA -hitsaus onnistuu
yli odotusten

- --=-"""

AGA
KILO ,

puh. Helsinki 590011

,
•

PUMPUT

UIMA-ALLASLAITTEET

K I ERTOMÄNTÄKOMPRESSOR IT

KEMIKALIOIDEN SYÖTTÖlAITTEET

RAKENNUSTELINEET

SILTAKANNATTAJAT

TARKKUUSPAINEMITTARIT

KAASUMITTARIT

PINNANKORKEUSMITTARIT

VI RTAUSMITTARIT

VESISUODATTIMET

Kumpulantie 1 Helsinki 51

Puh. 411 132
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S"P I t0(Vc R T I6TÄ A'

1'-1 {TA h. AAJ Cr f-j t--~n
te. H DA A IV

TERÄSKÖYSI OY

,

HÄMEVAARA

Puh. 846 161

I

OyKASAtBIT Ab

c-:J®-~O ~ HAATO OY
CJ l-Jr 111~ ~@~

SORVclSTA - A L-. FAA rv

SUOMEN I<ONELlII<E SUOM'EN ICI

BA,NG & CO· OY

_oyESSOab_

[KEMPPIOY.

.T 01:JAL.A'N TERÄSVAlM 1ST E 0Y

M0NNET-K 0NJA'KKI

SUO'MEN METAtllTE'O'lUSUUD'E:N'
TYÖNANTAJAtnTTO

:O,Y VAPOR AB
53



VARATTU

54

Sano se va'ik k ranskaksi

Xer 0 - k0 pi0 'na 0

Sen tietää

RANK XEROX OY
SILTASAAREN KATU 3- 5 - HELSINKI 53 -- PUH. 816700
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VARATTU

ILMOITTAJAT:

OY TELKO AB

ELEKT·RO-DIESEL

VARTSILA OY AB HELSINGIN TEHDAS

SUOMEN SANDVIK OY

OY NOKIA AB KAAPELITEHDAS

KEMPPI OY

KONE OY NOSTURITEHDAS

VARTSILA OY AB TURUN TELAKKA

OY ESSO AB

BANG & CO OY

SUOMEN ICI

OY RUNEBERG TEKNINEN TOIMISTO

HAATO OY

OY VAPOR AB

RAUTARUUKKI OY

FISKARS

KUUSANKOSKI OY

TERASKOYSI OY

FAG TEOLLISUUSKUULALAAKERI OY

SKF OY

VALTAMERI OY

EVN - KOVAPALA

OY AGA AB

KOVAKONE OY

GHH OY

CY ESAB

VIESTIKOULUTUSSAATIO

STAL-LAVAL OY

POYRY JAAKKO & CO KY

TOIJALAN TERASVALMISTE OY

SUOMEN META~L1TEOLLlSUUDEN TYONANTAJALIITTO

SPINNER OY

KONTINO OY AB

ZEITLlNGER & CO

SUOMEN KONELIIKE OY

TUOTANTOTEKNIIKKA OY

BENSOW OY AB

AKKUTEOLLlSUUS OY

LAINMEITE

VIARECTA OY AB

OY KASALGIT AB

JOHT. NILS SEDERHOLM

CRONVALL OY

OY HYDRO·TEKNO AB

OY SUOMEN AUTOTEOLLISUUS AB

RAUMA· REPOLA OY

GUMMERUS

KYMI OY

SANTASALO OY
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MATKAN VARREllA KERROTTUA:

Muuan turisti saapui kerran Kairoon. Ai·kansa kaupunkia kierreltyään heräsi

hänessä halu nähdä myös nuo kuuluisat pyramidit. Tätä varten turisti kysyi

vlJokraamosta 30 kilometrin kamelia, jolla hän voisi matkan suorittaa. Vuokraa

mosta kuitenkin valiteltiin, että kaikki 30 ki lometrin kamelit on jo vuo'krattu, mutta

että he voisivat kyllä 25 kilometrin ,kamelista tiilestää 30 kilometrin kamelin .

Toiveikkaana turisti kuitenkin etsi toisen vuokraamon, jossa kertoi tarpeensa.

Tällöin hänelle taas valitettiin, että kaiHi 30kilomelrin kamelil on vuokra ttu

mutta etlä muutamia 25 kilometrin ,kameleita heillä olisi ja niislä voitaisiin tiilestää

30 kilometrin kameli, Turi sti ,kuitenkin, vaatimaton kun oli eikä tahlonut näyttää

tietämättömyytlään, totesi ettei häntä varten tarvitse ryhlyä moisiin toimenpiteisiin.

Kolmannessa vuokramossa ei myöskään ollut saatavissa 30 kilometrin kamelia,

mutta tiilestämällä lällainen kyllä saataisiin synlymään 25 kilomelrinkamelisla,

joita ,vielä oli saatavilla. Tällöin lurisli ei enää voinut sa lala lietämättömyyttään,

vaan kysyi vuokraamon isännäitä, etlä mitä se tiilestäminen oikein merkilsee.

Isä nlä kertoi turistille: " 3D ,kilomelrin kameli juo 30 litraa vettä 'ja 25 kilometrin

kameli 25 litraa vettä, ,kameli siis kävelee kilometrin yhdellä litralla vettä, Nuori

hyväkuntoinen kameli jaksaa helposti juoda 30 liIraa vettä, mutta vanhalle kame

li lle 25 litraa on maksimi. Nyt kuitenkin viedään tällainen vanha kameli 30 litran

sammion ääreen ja annetaan sen juoda. Kun sillä on 25 litra menossa, otelaan

kaksi tiiliskiveä ja lyödään niillä sitä kiveksiin. Tällöin kameli hädissään Imalsee

myös ne viimeiset viisi litraa, joten 30 .kilometrin matka on mahdollinen."
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MUISTIINPANOJA:
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