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JJälleen yksi vuosi ja vuosikymmen Valmistustekniikan kerhon histo-
riassa on taputeltu. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa on kuitenkin ta-
puteltu myös ensimmäinen puoli vuosisataa. Kuluneen vuoden aika-
na VTK:n hallitus toimi muutamaa päätä pienemmällä nuppiluvulla, 

kuin mihin on totuttu. Sukupolvenvaihdos oli yksi keskeinen teema ja uusia 
toimijoita ajettiin sisään useita. Olemme oppineet ennen kaikkea sen, että 
uusia jäseniä on helppo houkutella, vaikkei pääainevalintoja enää tehdä-
kään kuten ennen.

On mukavaa huomata, että Valmistustekniikan kerhon lisäksi myös Suo-
men taloudella menee oikein mukavasti. Tämän sai myös allekirjoittanut 
huomata valmistumisen jälkeisen työnhaun yhteydessä. Yli puolet yri-
tyksistä, joihin lähetin työhakemuksen, otti yhteyttä ja halusi keskustella 
enemmän. Ensimmäistä kertaa elämässäni olin siis periaatteessa tilanteessa, 
jossa sain itse valita monesta työpaikasta. Siitä, mikä on Kiky-sopimuksen 
ja kuusi minuuttia pidemmän työpäivän osuus tässä kehityksessä, voidaan 
olla useaa mieltä. Yhden johtopäätöksen tästä voi kuitenkin vetää: tuotanto-
tekniikan diplomi-insinöörejä todella arvostetaan työmarkkinoilla. 

Viidenkymmenen vuoden aikana Valmistustekniikan kerhossa on tapahtu-
nut yhtä sun toista. On ollut vauhdikkaita ja mielenkiintoisia ulkoexcuja. 
On ollut hyviä vuosijuhlia ja hauskanpitoa. On hankala sanoa, mikä voisi 
olla yksittäinen paras asia VTK:n historiassa. Olen omalla VTK-urallani ta-
vannut alumneja jokaiselta menneeltä VTK:n vuosikymmeneltä. Tästä syys-
tä haluaisin nostaa esiin kaikki jäsenet, sekä nykyiset että entiset. Arvostus 
kerhoa kohtaan ja halukkuus nähdä vaivaa kerhon eteen ovat asioita, jotka 
yhdistävät jäseniä eri vuosikymmeniltä. 

Kaksi erityisen ansioitunutta jäsentä ovat VTK:n (eivät toki ainoat) kunnia-
jäsenet, emeritusprofessorit Kalevi Aaltonen ja Veijo Kauppinen. Jäsenet 
muistavat Kalevin ja Veijon innostavina opettajina ja aktiivisina tuotanto-
tekniikan eteen toimijoina. Tässä julkaisussa he saavat kertoa, mitä he ovat 
saaneet tuotantotekniikalta ja VTK:lta.

Näkemäni ja kokemani perusteella olen varma, että Valmistustekniikan ker-
hon toiminta jatkuu myös seuraavat 50 vuotta. Haluan kiittää kaikkia kulu-
neen vuoden aikana Valmistustekniikan kerhon toimintaan osallistuneita ja 
erityisesti vähäväkistä, mutta aktiivista hallitusta.

Jarkko Metsälä
Valmistustekniikan kerhon puheenjohtaja 2017

Puheenjohtajan tervehdys
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Valmistustekniikankerho 50 vuotta

Juhlavuoden kunniaksi Kalevi Aaltonen ja Veijo Kauppinen kertoivat muistojaan 
kuluneelta puolikkaalta vuosisadalta.

Kerro hieman itsestäsi ja siitä, miten 
päädyit TKK:lle?
Olen Kalevi Aaltonen Aalto-yliopiston tuotanto-
tekniikan emeritusprofessori. Olen naimisissa. 
Vaimoni nimi on Sirpa. Meillä on kaksi aikuistu-
nutta poikaa: Teemu ja Anssi sekä kaksi lastenlas-
ta: Olivia ja Iippo. Asumme Sirpan kanssa Mar-
tinlaaksossa Vantaalla.

Olen syntynyt 11.8.1953 Valkeakoskella ja pääsin 
ylioppilaaksi Valkeakosken yhteiskoulusta 1972. 
Saman vuoden syksynä aloitin konetekniikan 
opinnot Otaniemessä Teknillisessä Korkeakou-
lussa. Valmistuin diplomi-insinööriksi armei-

javuoden jatkeeksi 1978. Insinööriurani aluksi 
toimin TKK:n assistenttina ja tutkijana. VTT:n tut-
kijana vierähti neljä mielenkiintoista vuotta las-
tuavan työstön, konepajateknisten mittausten ja 
tietokoneavusteisen suunnittelun ja valmistuksen 
projekteissa ja kehityshankkeissa. Lappeenran-
nan teknillisen korkeakoulun virkaa toimittavana 
professorina sain työskennellä neljä työntäyteistä 
ja mielenkiintoista vuotta. Akateemista uraa täy-
densivät haastavat ja monipuoliset tehtävät Ky-
mi-Strömbergillä, joka 1980-luvun lopulla vaihtoi 
nimeä ensin Strömberg Oy:ksi ja myöhemmin 
kaikkien tuntemaksi ABB:ksi. Vuoden 1990 alus-
sa palasin juurilleni Otaniemeen TKK:n konepa-
jatekniikan apulaisprofessoriksi. Vuoden 2017 

Kuva 2. Kalevi Aaltonen ja Jarkko Metsälä lavalla vuosijuhlissa.
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fessori Erkki Ihalaisen ohjaamina yhdessä kolle-
goiden kanssa Valmistustekniikka –nimisen op-
pikirjan, joka oli aikanaan yksi myydyimmistä 
suomenkielisistä alan oppikirjoista.

Toinen suosikkikurssini oli uuteen uljaaseen eng-
lanninkieliseen maisteriohjelmaamme sisälty-
vä kurssi: Quality Management and Metrology. 
Vuosien jo rutiiniksi muodostuneen luennoinnin 
jälkeen tämän uuden kurssin tiimoilta jouduin 
tekemään todella paljon töitä. Koska englanti ei 
ole äidinkieleni, niin kurssiaineiston oikeakieli-
syyden tarkastus ja hiominen sekä luentoesitys-
ten harjoittelu ja viimeistely olivat opettajaurani 
suurin ponnistus.

Miten ja milloin sait tietää Valmistus-
tekniikan kerhosta?

Valmistustekniikan kerhosta kuulin heti ensim-
mäisenä opiskeluvuotenani TKK:lla. Vanhempi 
serkkuni Elina Rehn oli aktiivinen jäsen konetek-
niikkaan kuuluneen tekstiilitekniikan opiskeli-
jayhdistyksessä, ja hän kertoi mahdollisuudesta 
liittyä Valmistustekniikan kerhoon. Kerhon jä-
senhankinta oli aktiivista ja kaikki konepajatek-

lopussa jäin eläkkeelle Aalto-yliopiston tuotanto-
tekniikan professorin tehtävistä.

Tekniikan opiskelu Otaniemessä oli minulle 
luonteva valinta työskenneltyäni keskikoulun ja 
lukion aikana Yhtyneet Paperitehtaat Oy:llä eri-
laisissa teknisissä kesäharjoittelutehtävissä. Kesä-
töissä erilaiset koneet ja laitteet sekä niiden osat 
ja komponentit tulivat tutuiksi. Pääsimpä jo kou-
lupoikana terävaraston hoitajana koneistamaan 
asentajille teräsaihioita siihen aikaan modernilla 
vannesahalla.

Mikä opettamistasi kursseista oli oma 
suosikkisi?

Kaikki opettamani kurssit ovat olleet haastavia ja 
aihealueeltaan erittäin mielenkiintoisia. Suosik-
kikurssini on ollut fukseille pidetty Mekaanisen 
teknologian kurssi, joka vuosien saatossa muutti 
nimensä Valmistustekniikaksi ja myöhemmin Ko-
neenrakennustekniikan kurssiksi. Kyseistä kurs-
sia opetin ensimmäistä kertaa 1970-luvun lopus-
sa, ja se oli ensimmäinen TKK:lla pitämäni kurssi. 
Kurssilla pääsin sinuiksi kaikkien konetekniikan 
opiskelijoiden kanssa. Kurssille kirjoitimme pro-

Kuva 3. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja vastaanottavat lahjaa vuosijuhlien cocktail-tilaisuu-
dessa.
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niikkaa pääaineena opiskelevat teekkarit liittyivät 
mukaan VTK:n toimintaan.

Milloin ja miksi päätit liittyä?
Liityin Valmistustekniikan kerhoon vuonna 1976. 
Kerho tarjosi mahdollisuuden tutustua samaa 
ammattiainetta opiskeleviin teekkareihin ja jär-
jesti yhdessä konepajatekniikan henkilökunnan 
kanssa teollisuusvierailuja, jotka kiinnostivat. Li-
säksi kerhon laajat kontaktiverkostot alan kone-
myyntiliikkeisiin takasivat rattoisat saunaillat.

Missä tehtävissä toimit VTK:ssa?
Olin VTK:n rahastonhoitajana vuosina 1976-1978.

Mikä mielestäsi tekee Valmistusteknii-
kan kerhosta ainutlaatuisen?

VTK:n aamuhämärästä vallitsee erilaisia nä-
kemyksiä, kiertää erilaisia huhuja ja arvailuja. 
1960-luvun loppupuoli oli yliopistomaailmassa 
radikalisoitumisen ja politisoitumisen aikaa. Agi-
tointi ja poliittinen parranpärinä syrjäyttivät pe-
rinteisen teekkarihengen, sitsitoiminnan ja laulu-
perinteen. Kuohunta huipentui 25. marraskuuta 
1968 Vanhan ylioppilastalon valtaukseen. Politi-
koinnin ja rettelöinnin sijaan Konepajatekniikan 
opiskelijat tahtoivat edistää kerhotoiminnallaan 
yhteistyötä Teknillisen korkeakoulun henkilöstön 
kanssa, solmia opiskelun aikaisia siteitä opiskelu-
ystäviensä kanssa sekä nyhtää yritysmaailmasta 
tukea jalolle toiminnalleen. Ulkomaan excursiot 
olivat alusta alkaen tärkeimmällä sijalla VTK:n 
toiminnassa.

Vuonna 1967 perustettu Valmistustekniikan ker-
ho on tällä hetkellä Aalto-yliopiston valovoimai-
sin ja aktiivisin ammattiainekerho. VTK:n toimin-
taa kuvaavia lausahduksia ovat:

- Otaniemen parhaat excursiot
- rattoisat sauna- ja peli-illat

- Otaniemen parhaiten pukeutuva kerho
- maailman paras epäkeskopuristimen vuosihuol-
to
- positiivisessa mielessä mafiamainen hyväveli ja
hyväsisko -verkosto ja -perinne
- valovoimainen vuosijuhlaperinne

Valmistustekniikan kerhon pitkäaikaisesta ja ak-
tiivisesta toiminnasta erityiskiitos kuuluu kun-
kin vuoden puheenjohtajalle, hallitusherroille ja 
-naisille. Otaniemessä opiskeltaessa tarjolla on
runsaasti ammattiainekerhotoiminnan kanssa kil-
pailevia virikkeitä ja ajankäytön houkuttimia. Pa-
nostus ammattiainekerhon toimintaan on tietysti
panostamista myös omaan tulevaan urakehityk-
seen. Laajat yhteistyöverkostot tukevat erinomai-
sesti myös ammatillisia pyrintöjä.

Itse olen todella ylpeä tuotantotekniikan opiske-
lijoistamme ja meiltä valmistuneista diplomi-insi-
nööreistä. Hommat hoidetaan reippaasti, ripeästi 
ja ammattitaidolla kuitenkaan unohtamatta silti 
sitä pientä pilkettä silmäkulmassa. Hommat voi-
vat olla paitsi vaativia, mutta myös rattoisia ja 
hauskoja!

Kuinka monella ulkomaan exculla olet 
ollut mukana?

Ulkomaan excursioita on kertynyt vuosien mit-
taan kaikkiaan 21 kappaletta. Excursioilla on 
tullut tutuksi Yhdysvaltojen, Kauko-Idän ja Eu-
roopan konepajateollisuus sekä alan yliopistot ja 
tutkimuslaitokset.

Parhaimmat kerhon tarjoamat muis-
tot/kokemukset?

VTK:n excursioilta muisteltavaa todellakin riittää. 
Pilke silmäkulmassa ajateltuna parhaimmat ex-
cursiomuistot liittyvät tietysti erilaisiin kommel-
luksiin ja normaalirutiineista poikkeaviin teekka-
ritempauksiin.



Kuva 4. Konecranes lahjoitti kerholle koukun ja hammasyörän vuosijuhlan kunniaksi.

Kuva 5. VTK:n 50. vuosijuhlat järjestettiin Konepaja Brunolla Helsingissä.
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Amerikan excursiolla huoneiden numerokylttien 
vaihto herttaisen harmaahapsisen pariskunnan ja 
krapulaa potevan VTK:n juoppolallin kesken oli 
mitä mainioin pelinavaus. Loppu onkin sitten his-
toriaa.

Japanissa hotellihuoneeseen lukittautuneen ja 
sammuneen excursiolaisen huoneen oven taian-
omainen aukeneminen kesken hotellin talonmie-
hen lukonporausaskareiden hämmästytti kaikkia. 
Kaveria ei jätetä, vaan keplotellaan eri kerroksen 
parvekkeiden kautta herättelemään matkakump-
pani ja aukaisemaan oven lukko Banzai –huudon, 
Japanin lippukuvioisen karateka-otsapannan ja 
hotellin kylpytakin kera!

Tiedottomaan tilaan itsensä ryypänneen kerho-
laisen keplottelu Japanin matkan Frankfurtin vä-
lilaskulta Japanin koneeseen osoitti saumatonta 
yhteishenkeä - mustaa kahvia kului ja kainalotuki 
oli tarpeen. Matkalla selvittyään urhomme tahtoi 
jostain syystä ylittää Japanin rajan Tokion lento-
asemalla käsillään kävellen. Taskut olivat tieten-
kin täynnä kiliseviä ja kolisevia pikkutavaroita, 
jotka vierivät ympäri passintarkastusjonoa. Ja 
taas saivat RUOTSALAISET heille kuuluvaa öyk-
kärimainetta.

Italiassa Gardajärvellä hotellin omistajan kanssa 
käydyn pienen periaatteellisen kiistan päätteeksi 
suostuimme korvaamaan, poliisien paikalle tulon 
jälkeen, pikkurillinpään kokoisen biljardiveran 
repeytymän kohtalaisella Euronipulla … vaan 
eikös luovuus taas noussut kunniaan, kun seu-
raavana aamuna bussissa jo istuessamme nokka 
kohti uusia seikkailuja joku sai päähänsä käydä 
noutamassa saksimalla kerhohuoneen koristuk-
seksi edellisenä iltana maksamamme vihreän bil-
jardipöydän kankaan.

Sunnuntaiaamuna Tokion hotellin aulaan ko-
koontui vastaanoton henkilöstön suureksi häm-
mästykseksi hotellihuoneista kymmenkunta 
edellisen illan karaoke- ja diskokierroksella 
VTK:n ulkojäseniksi liittynyttä viehättävää nuor-
ta japanilaisneitosta kavaljeeriensa saattelemana.

Legendaarinen VTK:n Pullo eli Gracjan Flaska sa-
lakuljetettiin ainoastaan Puolan passin haltijana 
Euroopan excursiolla Sveitsin rajatarkastuksen 
läpi mennen tullen bussimme vessaan piilotettu-
na.

Syntymäpäiväaamunani vuonna 1996 Berliinissä 
hämmästyin todella upeasta syntypäivälahjasta, 

jonka VTK oli hankkinut edellisenä iltana yöjalas-
ta palatessaan. Lahjahan oli täysmittainen pahvi-
nen henkilöauton prototyyppi eli TRABANT!

Vaikuttaako VTK edelleen elämässäsi ja 
jos, niin miten?

Tuoreena VTK:n kunniajäsenenä olen erittäin yl-
peä saadessani olla vielä eläkevaarinakin mukana 
kerhon toiminnassa. Oman opiskeluvuosikurssi-
ni diplomi-insinöörien kanssa pidämme VTK:n 
ansiosta edelleen vuosienkin jälkeen aktiivisesti 
yhteyttä.

Kerhon vuosijuhliin ja Otaniemen Wapun epä-
keskopuristimen vuosihuoltoon aion jatkossakin 
osallistua.

Mitä neuvoja antaisit tuleville VTK:n 
hallituksille ja tuotantotekniikan opis-
kelijoille?
Olen aina pyrkinyt välttämään neuvojen ja ohjei-
den antamista. VTK:n hallitukselta toivoisin kui-
tenkin perinteiden kunnioittamista ja kerhon toi-
minnan jatkuvuuden varmistamista. Takana on 
loistavat 50 vuotta. Toivottavasti edessä on vähin-
tään 50 aktiivista ja tuloksellista toimintavuotta.

Tuotantotekniikan opiskelijoille onnittelut hyväs-
tä pääainevalinnasta. Olkaa avoimia ja aktiivisia. 
Opiskelkaa ahkerasti unohtamatta kuitenkaan 
sitä tärkeää pilkettä silmäkulmassa. VTK tarjo-
aa opiskeluun tukea ja apua sekä insinööriuralla 
välttämättömiä yhteistyöverkostoja. Tärkein oh-
jeeni ja samalla toiveeni on: SUOMI NOUSUUN, 
vaikka väkisin!

Lastenlasteni kanssa olemme yhdessä tutustuneet 
Elina Karjalaisen kirjoittamiin Uppo-Nalle –kir-
joihin. Sieltä kimpoaa VTK:n ja VTK-laisten tule-
van toiminnan tueksi ja ohjenuoraksi elämänohje:

”Ehkä voin vanhetessani ja viisastuessani
tulla paremmaksi, ja jos tulen paremmaksi,
ehkä silloin tulen taikuriksi,
surunpoistajataikuriksi.”
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Kerro hieman itsestäsi ja siitä, miten 
päädyit TKK:lle?
Olen Veijo Kauppinen vuosiluokkaa 1941. Syn-
nyin ja kävin kouluni Lahdessa. Minulla oli 
kolme urasuunnitelmaa, ykkösenä TKK. Pyrin 
armeijavuoden jälkeen karsintakurssien kautta 
Koneosastolle, jonne myös pääsin. Täten panimo-
mestarin ja upseerin ammatit jäivät mielestä. Up-
seerin uraa paikkasi kuitenkin osaltaan myöhem-
pi koulutus reservin insinöörikapteeniksi sekä 
siihen liittyvä Sotataloudellinen Seura. Kahden 
kesän kellarimiesharjoittelusta silloisella Mallas-
juomalla jäi taas päälle olutharrastus.

Mitkä ovat päällimmäisiä muistoja 
omista opinnoistasi?

Fuksivuoden majailin Hesassa, opiskelinhan lop-
puun saakka Hietalahden vanhalla lafkalla ja kä-
vin Polilla. Dipolin alkupaukku ammuttiin vasta 
ihan opiskeluni loppuaikoina. Toisesta vuodesta 
alkaen asuin Kylässä, josta bussi toi aamulla ai-
kaisin Lauttasaaren vanhan sillan kautta Hieta-
lahteen. Opiskelu oli tiivistahtista, eikä opinto- 
tai muita nykyisiä tukia tuolloin ollut. TKK peri 

lukukausimaksun, jonka vuoksi professoreille 
suoritettiin ns. sportteleina tenttien ja muiden 
opinnäytteiden korjaustöitä, joiden kuitit pantiin 
koepaperin väliin. Valmistuin neljässä ja puolessa 
vuodessa toisena kurssiltani.

Miten urasi alkoi opintojesi päätyttyä?
Tein diplomityöni Lahdessa, nykyisessä Raute 
Oyj:ssä, jonne valmistuttuani jäin konepajain-
sinöörin töihin. Onnistuin diplomityössäni rat-
kaisemaan viilusorvin kaksoiskarojen sisäkkäin 
liukuessa tapahtuvien kiinnileikkautumisten 
ongelman. Simultaanisuunnittelua käsittelevän, 
käytännön tapaukseen perustuvan lisensiaatin-
työn kirjoitin erään kesälomakuukauden aikana.

Lappeenrannan nuori Teknillinen korkeakoulu 
pyysi minua osa-aikaisesti sijaistamaan mekaa-
nisen teknologian professuuria. Halusin kokeilla 
miltä yliopistoelämä maistuu ja tuolle tielle jäin, 
sillä myöhemmin minut nimitettiin LTKK:n pro-
fessoriksi.  Sittemmin Lappeenrannassa ovat si-
jaistaneet myös Kalevi Aaltonen ja Esko Niemi. 
Otaniemen konepajatekniikan professuuri avau-
tui VTK:n kunniajäsen O.E. Huhtamon eläköidyt-
tyä. Tuota virkaa hain ja tulin nimitetyksi siihen 
vuoden 1981 alussa. Otaniemen kauteni kattoi 
kaikkiaan reilut kolmekymmentä vuotta.

Milloin sait tietää VTK:sta?
VTK tuli tietysti heti Otaniemeen palattuani tu-
tuksi. Omana opiskeluaikanani oli vain Konein-
sinöörikilta eikä vielä ammattiainekerhoja. Huo-
masin pian VTK:n olevan todella hieno porukka. 
Tehtiin lyhyempiä ja pidempiä reissuja alan teol-
lisuuslaitoksiin, huippuina tietysti vuotuinen ul-
komaan excursio. Rahan niukkuuden takia kou-
lu ei voinut maksaa mitään matkakuluja, vaikka 
käytäntöön tutustuminen oli alallamme todella 
tärkeää. VTK hoiti sen kuitenkin mallikkaasti. En 
ole pitänyt päiväkirjaa, mutta varmaan olin mu-
kana kaikilla kotimaan excuilla ja monilla ulko-
maanreisuillakin Euroopassa, Amerikassa ja Kau-
koidässä. Yksi mielenkiintoinen muisto liittyy 
siihen, kuinka onnenkantamoisena pääsin kotiin 
New Yorkista juuri ennen tornien sortumista. Osa 
porukastamme jäi sinne jumiin.

Millaisia luentojen pitämiseen liittyviä 
tarinoita sinulla on?

Minun opiskeluaikanani konepajatekniikka oli 

Kuva 6. Veijo Kauppinen.
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miesten mellastuskenttä. Naisopiskelijat olivat 
minulle Otaniemessä uutta. Lappeenrannassa 
luennoilani kävi jo teollisuustalouden naisopis-
kelijoita. Nolostuin kerran, kun vastaanotolle tuli 
nainen kertoen haluavansa tehdä diplomityön-
sä Puolustusvoimille. Sanoin asevelvollisuuden 
suorittamisesta olevan apua, jolloin tyttö sanoi 
olevansa reservin vänrikki. Häntä en ikäväkseni 
tunnistanut, kaksi silloista muuta valmistustek-
niikkaa opiskelevaa, reipasta vänrikkinaista kyl-
lä. Luennoillani istui taannoin myös tiiviisti sinne 
komennettu eversti, jonka tenttivastaukset tulivat 
kypsän ja tietävän henkilön kynästä. Hän eteni 
sittemmin kenraaliksi.

Mikä opettamistasi kursseista oli oma 
suosikkisi?

Pidin eniten Konepajan toiminta -kurssistani, 
jossa yritin kertoa, kuinka konepajaa pyöritetään 
instrumenttina. Sehän on tila, johon tulee sisään 
input ja ulos lähtee output. Välissä tarvitaan tem-
put, jotka sisältävät useita erilaisia, mutta toimi-
vuuden kannalta tärkeitä, ihmispuolen insinööri-
tieteen asioita. Niiden epäonnistuessa saa vetäjä 
“lemput”. Opiskeluajalta jäi mieleen teollisuus-
talouden luennolla vierailleen yritysjohtajan ope-
tus, kun hän pahasti myöhässä tultuaan kirjoitti 
taululle kaksi asiaa: kustannukset ja terve järki, 
piirsi niiden ympärille laatikon ja poistui. Se lie-
nee parhaita TKK:lta saamiani eväitä.

Olet ohjannut myös runsaasti opin-
näytetöitä - kerro jokin päällimmäinen 
muisto näistä. 
Erään konepajan toimitusjohtaja tilasi minulta 
diplomityön. Johtoryhmä kokoontui aloituskoko-
ukseen, jossa esitin kappaleiden luokittelua sekä 
tuotantosolujen muodostamista näiden tulosten 
pohjalta. Tuotantopäällikkö poltti hihansa sanoen, 
ettei kuuntele tällaista akateemista paskaa ja lähti 
ovet paukkuen huoneesta. Toimitusjohtaja sanoi 
kuitenkin, että jatketaan. Diplomityö valmistui, 
tuloksena mukavat ja toimivat solut. Kaikki lok-
sahti hyvin kohdalleen. Kun onnistuimme, joutui 
tuotantopäällikkö pyytämään puheitaan kauniisti 
anteeksi.

Millaisia osaajia pyrit professorina kou-
luttamaan?

Tavoitteeni oli kouluttaa maamme metalliteolli-
suudelle menestyviä ja pärjääviä insinöörejä eikä 
suinkaan kaikkien tekevän tiedettä. Olen iloinen 
tavatessani menestyneitä TKK:n kasvatteja siellä 
ja täällä, olenhan vielä monessa mukana. Jotkut 
sanovat konepajatekniikkaa voitavan hyvin opet-
taa vain ammattikorkeakouluissa, kun se ei edes 
”oikeaa” tiedettä ole. Ammattikorkeakouluilla 
kuitenkin on oma ruutunsa ja yliopistoilla oman-
sa. Lainaan erään merkittävän konepajan johtajan 
sanomaa: ”Otan mieluummin sinun kasvattejasi, 
sillä heillä on pitempi lippa”. Uskon näin olevan.

Mitä olet mieltä Suomen konepajato-
iminnan nykytilasta?

Kannattaa muistaa konepajatekniikan kuuluneen 
yhdessä kirjapainojen ja tekstiiliteollisuuden 
kanssa hajautetun tietojenkäsittelyn pioneereihin. 
Konepajoissa tämän kehityksen polkaisi liikkeel-
le työstökoneiden numeerinen ohjaus. Nykyään 
kohkataan kovin jopa hypeksi nostetusta digitaa-
lisuudesta ja siihen liittyvistä asioista. Ikäni tuo-
malla kokemuksella rohkenen kuitenkin epäillä, 
ettei se aina niin helppoa ole. Onhan muidenkin 
uusien tekniikoiden jokapäiväistyminen verstai-
den lattioille aina vienyt oman aikansa.

Huolenaiheeni on konepajatekniikan alhaiseksi 
valahtanut arvostus. Alan suomalaisen teollisuu-
den hyytymistäkin on jo ehditty povata. Metalli- 
ja metsäala ovat kuitenkin kiistatta elättäneet suo-
malaisia osin käsi kädessä kulkien ja elättänevät 
uskoakseni jatkossakin. Konepajateollisuuden 
arvostuksen ylläpitäminen kuuluu yhtä lailla jo 
työelämästä paikkansa löytäneille kuin sinne ai-
kanaan sijoittuvillekin opiskelijoille. Pitäkää lip-
pua korkealla. Meillä on hieno ammatti, josta keh-
taa ja pitää ylpeänä puhua.

Miksi VTK?
Valmistustekniikan kerho on ainutlaatuinen. 
Henki on hyvä ja samaan hiileen puhalletaan. 
Reissuilla opitaan ja nähdään paljon. Työelämään 
sijoittuneiden kerholaisten verkosto tarjoaa au-
liisti apua erilaisissa kohteisiin pääsyä helpotta-
vissa ja muissa toimintaa tukevissa asioissa.

VTK:sta minulla on niin paljon hyviä muistoja, 
etten osaa nostaa niistä mitään erityistä yli mui-
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den. Joskus reippaastakin menosta huolimatta 
pysyttiin hyvin ruodussa. Oma arvonsa oli toki 
tutustumisella puolin ja toisin, jolloin samalla 
selvisi mihin luentoja kannattaa suunnata ja mitä 
painottaa. VTK järjestää Vuosijuhlan ja vappu-
aaton epäkeskopuristimen vuosihuollon tapaisia 
hienoja tilaisuuksia, joihin tulen aina mielelläni. 
Lisäksi arvostan kerhon haalariopiskelijoista erot-
tavaa pukeutumiskoodia - onhan se myös kohteli-
asta isäntiäkin kohtaan.

Mitä neuvoja antaisit tuleville VTK:n 
hallituksille ja tuotantotekniikan opis-
kelijoille?
Saatesanoiksi VTK:lle toivon kerhon voivan jär-
jestää vastaisuudessakin perinteitä kunnioittavia 
teekkarihenkisiä tilaisuuksia, mutta myös kyke-
nevän uudistumaan. Maailma kun muuttuu nyt 
nopeasti ja tulevaisuudessa todennäköisesti vielä 
nopeammin. Mukana on sinniteltävä ja tuettava 
kaveria ja kaveritarta niin opinnoissa kuin muu-
tenkin.

Kuva 6. Vuosijuhlilla vieraita palveli tarjoilijoiden lisäksi myös drinkkirobotti.



VTK:n ulkomaanexcursio Euroopassa 2017
Kuva 7. Alppimaisema reitin varrelta.

Budapest
Ulkoexcumme alkoi vapaan ohjelman viikon-
lopulla. Viikonlopun lomakohteeksi valikoitui 
pienen pohdinnan jälkeen Unkarin pääkaupunki 
Budapest. Budapest on suosittu lomakohde, eikä 
seurueestamme kukaan ollut käynyt kaupungis-
sa aikaisemmin. Budapest osoittautuikin varsin 
monipuoliseksi kohteeksi, jossa on paljon nähtä-
vää ja tekemistä esimerkiksi pitkää viikonloppua 
ajatellen. 

Budapestin, kuten muunkin Keski-Euroopan, 
sää oli Suomen vähälumiseen talveen verrattuna 
loistava. Lämmintä oli noin 30 astetta ja aurinko 
paistoi. Saavuttuamme perjantaina alkuiltapäi-
västä kohteeseen päätimme lähteä tutkimaan 
kaupunkia. Hotelliltamme oli noin kahden kilo-
metrin kävelymatka Tonavalle, Euroopan toiseksi 
pisimmälle joelle, joka jakaa kaupungin kahteen 
osaan, Budaan ja Pestiin. Hotellimme sijaitsi Pes-
tissä, Tonavan itäpuolella. 



ten Budapestin kaupungintaloa ja muuta hienoa 
arkkitehtuuria. Päivän kolmas vierailukohde ra-
vintoloiden ja arkkitehtuurin lisäksi oli Instant-
niminen yökerho. Instant on tilava ja tarjoaa 
kaikenlaista musiikkia housesta raskaampaan 
rockiin. 

Seuraavana aamuna ryhmämme totesi tarvitse-
vansa rentoutusta. Budapest on tunnettu kylpy-
löistään, joihin jo antiikin roomalaiset suuntasi-
vat kylpemään. Kylpyläksi valikoitui Budapestin 
kenties tunnetuin ja kuuluisin kylpylä Széchenyi. 

Budapestin ravintolatarjonta paljastui sekä laa-
dukkaaksi että edulliseksi. Ateria, josta Suoma-
laisessa ravintolassa joutuu maksamaan 30 eu-
roa, saattaa Budapestissä maksaa vain 15 euroa. 
Budapestin ravintoloiden laadussa on kuitenkin 
vaihtelua ja kannattaa tarkastaa esimerkiksi Trip 
Advisorista tai Yelpistä ravintolan arvostelut en-
nen sisään astumista. Toinen antamamme neuvo 
ruokailuun liittyen on, että annostelkaa “papri-
kaa” varovaisesti. Paprikan väkevyys yllätti koko 
seurueemme. Dracarys. Illalla suuntasimme To-
navan rannalle tarkastelemaan nähtävyyksiä, ku-
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Kylpylästä löytyy jopa lähes 20 allasta, joiden 
avulla voi nauttia esimerkiksi mineraaleista, kyl-
mäaltaasta tai terapia-altaasta. Lisäksi kylpylässä 
on myös kuntouimareille tarkoitettu allas. Ilman 
uimalakkia tähän altaaseen ei kuitenkaan ole mi-
tään asiaa, sillä altaan reunoilla päivysti peräti 
kolme uimalakkivalvojaa, jotka eivät epäröineet 
puhaltaa pilliinsä rikkomuksia havaitessaan. Bu-
dapestissä törmäsimme toki muihinkin vastaa-
viin käytännön kummallisuuksiin. Esimerkiksi 
huoltoasemilla paikallisilla on tapana ajaa sum-
manmutikassa bensapumpulle ja tarkistaa vasta 
sitten, kummalla puolella auton bensatankki si-
jaitsee. 

Wien 
Koitti maanantaiaamu. Hyvin nukutun yön sekä 
tukevan unkarilaisen hotelliaamupalan siivit-
tämänä suuntasimme paikalliseen Lidliin, tar-
koituksena tuhlata viimeiset paikalliset forintit. 
Kukin seurueesta käytti viimeiset valuutat kuten 
parhaaksi näki: puheenjohtaja vaikuttui samet-
tisen pehmeästä kylpytakista muiden valitessa 

käytännönläheisempiä retkieväitä, kuten puna-
viiniä ja suolakurkkuja. Kaupassa käymisen jäl-
keen suuntasimme takaisin hotellin edustalle jän-
nittämään, milloin paljon puhuttu excubussimme 
saapuisi. Lyhyen keskieurooppalaistyylisen odot-
telun jälkeen alkoi vihdoi tapahtua - horistontis-
sa näkyi vitivalkoinen Mercedes-Benz Sprinter 
-pikkubussi, joka selkeästi vaikutti eksyneeltä.
Samalla hetkellä luoksemme kurvasi henkilö-
auto. Kyydistä jalkautui hieman hermostuneen
oloinen herrasmies, joka saman tien aloitti tempe-
ramenttisen käskyttämisen aikaisemmin nähdyn
pakettiauton luoksemme saamiseksi. Osoittautui,
että temperamenttinen henkilöautoa ajava her-
rasmies, Jozef, olisi kuskimme seuraavat kaksi
viikkoa ja Sprinterin ratissa oleva mies on hänen
oppipoikansa. Lyhyen selvittelyn ja viittomisen
jälkeen selvisi, että Jozefilla on ajotunnit täynnä
eikä hän täten saa ajaa excubussiamme. Sen si-
jaan, aloitimme reissumme kohti Itävaltaa,ja sen
pääkaupunkia Wieniä, ajamalla mukavasti letkas-
sa. Kuskeja vaihdoimme Itävallan rajalla. Hilpeyt-
tä aiheutti myös se, että 16-paikkaiseen pikkubus-
siin saa juuri ja juuri 8-henkisen VTK -seurueen.

Kuva 8. Tekniikan museo ei jättänyt ketään kylmäksi.
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Reilun viiden tunnin ajomatkan jälkeen saavuim-
me viimein Wieniin. Wienin vierailun osuessa 
vielä keski-euroopan lomasesongin kohdalle, oli 
seuraavien päivien ohjelmassa niin rentoutumis-
ta, kaupunkiin tutustumista kuin tekniikan muse-
ossa vierailua. Aloitimme kuitenkin vierailumme 
tutustumalla paikalliseen ruokamarketin tarjon-
taan. Sattumalta kohteeksi valikoitui jälleen Lidl. 
Ostoksien jälkeen suuntasimme hotellille, jos-
sa ohjelmana oli uunituoreen Game Of Thrones 
-jakson katsastaminen. Tutkimustoimenjohtajan
vielä päivitellessä tv:stä nähtyjä lohikäärmeitä,
oli aika siirtyä kaupunkikierrokselle. Kierroksen
pääpaino oli paikalliseen ravintolakulttuuriin
tutustumisessa - söimme ja joimme hyvin. Illan
päätteeksi muodostimme pienen, mutta tehok-
kaan iskuryhmän, jonka tehtävä oli soluttautua
paikallisten opiskelijoiden juhliin. Valitettavasti
kerhon sihteeri on hukannut tehtävästä laaditun
raportin.

Tiistain valjetessa suuntasimme hyvissä ajoin kat-

sastamaan Wienin maineikkaan teknillisen mu-
seon. Tiedonjanoisille teekkareille museossa riitti 
nähtävää ja tehtävää moneksi tunniksi. Puheen-
johtajamme muun muassa kokeili ihmisen mentä-
vää oravanpyörää sekä luki päivän polttavimmat 
uutiset muille läsnäolijoille aidosta studiosta kä-
sin. Museovierailun jälkeen oli aika tankata ener-
giaa loppupäivää varten. Ateriaksi valikoitui tie-
tenkin wieninleike. Ruokailun jälkeen jatkoimme 
Schönbrunnin linnan sekä sitä ympäröivän laajan 
puistoalueen kautta Tonavan rantaan. Rannassa 
seurueemme rentoutui muutaman huurteisen 
äärellä, miettien tulevien päivien agendaa. Illan 
hämärtyessä päätimme vielä pistäytyä kaupun-
gin tunnetuimpaan huvipuistoon nimeltä Pra-
ter. Puistossa seurueen rohkeimmat koeajoivat 
puiston lippulaivalaitteen; 117 metriin kohoavan 
Prater Turm -riippukarusellin. Huvipuistosta hi-
vuttauduimme hiljalleen kohti hotellia, jossa val-
mistauduimme seuraavan päivän ensimmäistä 
excursiota varten.

Kuva 9. Alvarin aukio ei aivan vedä vertoja Wieniläiselle puistomaisemalle.
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asta automaatiotasosta toimii koneistamon kier-
tokankituotantolinja, joka valmistaa kiertokanget 
aihiosta asti valmiiksi komponentiksi. Linja kyke-
nee myös tuottamaan kaikki 3- ja 4-sylinteristen 
moottorien kiertokanget. 

Koneistamovierailun jälkeen tutustuimme moot-
toreiden kokoonpanoon. Tuotestandardisoinnin 
ansiosta kaikki moottorityypit voidaan kokoon-
panna samassa tuotantolinjassa. Meneillään ole-
vien tuotantotilojen uudistusten vuoksi emme 
kuitenkaan päässeet tutustumaan automatisoi-
tuun kokoonpanolinjaan. Pääsimme kuitenkin 
seuraamaan moottoreiden niin sanottua loppuva-
rustelua sekä sähköosien kytkentää. Tuotantotilat 
olivat äärimmäisen kliiniset ja siistit. Työpisteet 
olivat miltei täysin identtisiä sekä työntekijän er-
gonomiaa mielessä pitäen suunniteltuja.

Moottoritehtaan yksi erikoisuus on loppuvaruste-
lun jälkeen suoritettava testaus. Kaikki moottorit 
testataan niin sanotulla kylmätestauksella, joka ei 
vaadi laisinkaan moottorin käynnistämistä. Tar-
kasti monitoroitu ja valvottu koeajo suoritetaan 
kiertokankea pyörittävän sähkömoottorin avulla. 
Osa moottoreista tarkistetaan myös pistotarkas-
tuksin perinteisellä ja pidempikestoisella rasitus-
testillä, jossa moottereita käytetään polttoaineella. 
Testauksen jälkeen moottorit pakataan ja lähete-

BMW:n moottoritehdas
Ensimmäinen excursiomme suuntautui BMW:n 
Steyrin moottoritehtaalle, joka sijaitsee noin 150 
kilometriä Wienistä itään. Lyhyen suunnistusse-
kaannuksen jälkeen bussikuskimme Jozef kurvasi 
kulkuneuvomme BMW-kyltillä varustetun raken-
nuksen pihaan. Hetken odottelun jälkeen kohta-
simme tulevan oppaamme - biologiaa sekä saksan 
kieltä yliopistossa opiskelevan nuoren neidon. 
Lyhyiden esittäytymisten jälkeen oppaamme to-
tesi jännittävän sitä, kuinka kierroksen pitäminen 
kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoille mahtaisi 
onnistua. Huoli osoittautui heti kättelyssä turhak-
si.

Kierroksemme alkoi tehdasalueen korkean au-
tomaatioasteen omaavasta koneistamosta, joka 
osaltaan mahdollistaa jopa 6000 moottorin val-
mistuksen päivittäin. Viimeisen vuosikymmenen 
aikana BMW on uudistanut sen koko moottori-
tuoteperheen. Vanhat moottorit korvattiin uuden-
tyyppisillä 3-, 4-, ja 6-sylinterisillä turboahdetuilla 
besiini- ja dieselmoottoreilla. Pitkälle viedyn tuo-
testandardoinnin ansiosta saman sylinterimäärän 
omaavat besiini- ja dieselmoottorit koostuvat jopa 
60-prosenttisesti samoista komponenteista. Moot-
torin pääkomponentit, kuten sylinterikannet- ja
lohkot, kiertokanget sekä kampiakselit, valmiste-
taan omavalmisteina. Hyvänä esimerkkinä korke-

Kuva 10. BMW:n moottoritehtaan esittelymalli ja kerholaiset.
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tään muihin BMW:n autotehtaisiin, joissa ne liite-
tään osaksi tulevaa autoa. 

Salzburg 
Retkiseurueemme piti Alppien juurella sijaitse-
vaa Salzburgia tukikohtanaan yhden illan ajan 
matkalla Wienistä kohti Milanoa. Unkarilainen 
kuljettajamme kaartoi pikkubussin koruttoman 
mutta siistin hotellimme pihaan iltapäivällä, ja 
helteen uuvuttama joukkomme asettui pikaisesti 
taloksi ennen siirtymistä kohti Wolfgang Ama-
deus Mozartin kotikaupungin vilinää. Kerhon 
onneksi tutkimustoimenjohtaja oli vieraillut Salz-
burgissa kesäkuussa ja tunsi täten kaupungin 
parhaimmat olutravintolat, joten oikea suunta oli 
heti selvillä. Suuntasimme kastanjapuiden var-
jostamaan miellyttävään Müllnin luostarin bier-
garteniin, joka olikin paikallisten kansoittama. 
Vapaa pöytä löytyi onneksi välittömästi, ja tila-
simme samalla koko joukolle kierroksen erittäin 
pehmeää paikallista olutta litran tuopeissa. Tämä 
mallasannos tarjosi selkeän suunnan illan kulul-
le - kun annoskooksi määriteltiin heti paikallisella 
kielellä “Maß”, ei kenelläkään enää ollut tarvetta 
kysellä neuvoa. Ilta sujui mukavassa tunnelmassa 

ruokaillen ja olutta maistellen. Kaikki vaikuttivat 
tyytyväisiltä, kun miehet nahkahousuissa kantoi-
vat tuoppeja pöytään, ja lautaselle lyötiin kilokau-
palla porsaanlihaa.

Auringon laskiessa joukkomme lähti siirtymään 
Salzach-joen vartta kohti kaupungin keskustaa 
kiitellen estoitta tutkimustoimenjohtajaa erin-
omaisesta ravintolavalinnasta. Matkan varrella 
pysähdyimme jokilaivaan pystytettyyn drink-
kibaariin ihailemaan kaupungin iltavalaistus-
ta ja mäen harjalla sijaitsevaa Hohensalzburgin 
linnoitusta. Tästä jatkoimme Salzburgin viehät-
tävään vanhaan kaupunkiin ottamaan valoku-
via Mozartin kotitalosta ja viettämään iltaa pai-
kallisilla terasseilla. Illan päätteeksi Jamaikalta 
Itävaltaan muuttanut taksikuski tarjosi VTK:lle 
oivalliset kyydit takaisin hotellille kotimaansa 
rytmien saattelemana. Kaiken kaikkiaan Salzburg 
jätti matkalaisiin erittäin positiivisen vaikutelman 
viihtyisänä pikkukaupunkina. 

Aamun valjetessa excursiojoukollemme paljastui, 
että hotellin uloskirjautumisaika onkin jo kym-
meneltä Keski-Euroopan aikaa, minkä vuoksi 
jouduimme hieman kiirehtimään ja jättämään aa-
mupalan kokonaan väliin. Jatkoimme kuitenkin 

Kuva 11. Salzburgin linnaa tyydyttiin tarkastelemaan kauempaa.
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matkaa kohti seuraava vierailukohdetta tyytyväi-
sinä, sillä emme olleet aamupalasta maksaneet-
kaan. 

Mercedes-Benzimme suuntasi seuraavaksi Al-
tenmarktin pikkukylään, jossa sijaitsee Atomicin 
suksitehdas. Täällä päätimme korvata aamupalan 
tuhdilla lounaalla, jonka saimme nauttia yhdes-
sä kiukkuisen ampiaisparven kanssa. Lounaan 
jälkeen siirryimme bussiin ja vaihdoimme puvut 
yllemme kolmenkymmenen asteen helteessä kul-
jettajan naureskellessa vieressä. Tästä lähdimme 
seuraavalle tehdaskierrokselle.

Atomicin suksitehdas
Suomalaiseen Amer Sports -konserniin kuuluvan 
Atomicin suksitehdas oli yksi excursion odote-
tuimmista vierailukohteista. Saavuimme Alten-
marktin kylässä sijaitsevalle tehtaalle tummaa 
yllä mukavassa kesähelteessä, ja tässä vaiheessa 
olimme vielä autuaan tietämättömiä meitä odot-
tavasta suksiprässäämön lämmöstä.

Tehdaskierrosta isännöinyt projektipäällikkö 
osoittautui Suomen ystäväksi, sillä hän oli suorit-
tanut vaihto-opintoja Tampereen teknillisessä yli-
opistossa. Vierailun aikana pääsimme näkemään 
suksen tuotantoprosessin kokonaisuudessan, ja 
se olikin äärimmäisen mielenkiintoinen. Tehdas 
valmistaa vuodessa noin 300 000 paria alppisuk-
sia ja 80 000 murtomaahiihtosuksia. Altenmarktis-
sa tehtävät sukset ovat merkin parhaita, ja myös 
kaikki kilpasukset valmistetaan siellä.

Suksen valmistus alkaa joko puutöillä tai muo-
vivalulla, riippuen suksen runkomateriaalista. 
Tehtaan puuntyöstöosasto oli suurehko, ja siellä 
suksiaihiot katkottiin ja jyrsittiin jatkokäsittelyä 
varten. Käytettävä eräkoko on suurehko, normaa-
listi noin 70 paria suksia tuotannon läpimenoajan 
ollessa noin 12 päivää. Arvoa lisäävää aikaa tästä 
on noin yksi tunti. 

Runkovalmistuksen jälkeen suksiin kiinnitetään 
kantit ja sivumateriaalit, mistä siirrytään prässä-
ykseen, joka on suksivalmistuksen tärkein osa. 
Tässä vaiheessa suksen runko, pohja ja päällinen 

Kuva 12. Suksitehtaalta ei löytynyt lunta.
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Kuva 13. Gardajärven vesi oli viileää.

yhdistetään, mikä on melko aikaavievä vaihe. 
Tämän jälkeen suoritetaan hionta ja vahaus, ja lo-
puksi tarkistetaan tuotoksen laatu. Suuri osa val-
mistusvaiheista tehdään käsityönä, ja automaatio-
ta on käytössä lähinnä puutyöstössä, vahauksessa 
ja laaduntarkistuksessa. Korkean käsityöasteen 
ansiosta tuotanto on tuotteiden osalta joustavaa, 
ja yksilöityjen kilpasuksien valmistus käy käte-
västi. Myös tavallinen asiakas voi kuulemamme 
mukaan hankkia itse suunnitelemansa sukset. 
Suksitehtaalla työskentelyn suolana voinee pitää 
vartin ajomatkan päässä sijaitsevia rinteitä, joilla 
tehtaan uusia tuotteita pääsee kokeilemaan. 

Garda
Atomic-vierailun jälkeen matkalaisilla oli edes-
sä noin kuuden tunnin pituinen siirtymä Itäval-

lan Altenmarktista Italiaan Gardajärven rantaan. 
Matkaan varustauduttiin eurooppalaiseen tapaan 
hankimalla evääksi matkaviinit, ja ahtaan bussin 
aiheuttamaa ahdistusta helpottivat myös komeat 
vuoristomaisemat. Jozef-kuljettajamme käskytti 
bussia kuuliaisesti läpi pimenevän illan, ja saa-
vuimme hotelillemme turvallisesti illalla noin 
kymmenen aikaan. Vietimme Gardalla vain yh-
den yön, joten aikaa kauniista näkymistä nautti-
miseen ei juurikaan jäänyt. Ehdimme kuitenkin 
nauttia nopean illallisen eräässä kaupungin ra-
vintoloista, ja tämän jälkeen totesimme, että kun-
nollinen lepo tulisi nyt tarpeeseen. Tänä lyhyenä 
aikana näimme kuitenkin nähdä tarpeeksi var-
mistuaksemme Gardaa koskevista stereotypiois-
ta: kohde on rauhallinen ja idyllinen etenkin sak-
salaisten eläkeläisten suosiossa oleva kaupunki. 
Ravintolat sulkivat oviaan jo kello yhdentoista 
aikaan illalla, joten Gardalle on viisainta palata 



22 VTK 50

silloin, kun tämä ei enää aiheuta mielipahaa. Aa-
mulla meitä odotti aikainen herätys ja noin tunnin 
ajomatka seuraavaan excu-kohteeseen, mutta aa-
mupalan jälkeen oli onneksi hetki aikaa käydä ot-
tamassa valokuvat Gardajärvestä päivänvalossa.

Berettan asetehdas
Ensimmäisen excursio-viikon perjantaina ohjel-
massa oli vierailu Berettan asetehtaalle Bresciassa. 
Isännät olivat järjestäneet VTK:lle ohjelmaa koko 
päiväksi, ja vierailu olikin koko matkan kattavin. 
Kuvankauniissa vuoristomaisemissa sijaitsevalle 
tehtaalle saapuessamme meitä oli vastassa har-
maantunut herrasmies, joka tarkisti passimme ja 
suoritti meille lentokenttätyylisen metallinpaljas-
tustestin. Sama proseduuri toistui myös tehtaalta 
poistuessamme, eli italialaiset asemestarit ottavat 
turvallisuuden tosissaan.

Päivämme Berettalla alkoi aamukahvilla ja toimi-
tusjohtajan esityksellä yrityksen historiasta ja sen 
kehityksestä nykypäivään. Esitys valaisi hienosti 
yrityksen pitkää historiaa asevalmistajana ja myö-
hempää laajentumista kaikenlaisiin metsästysva-
rusteisiin ja muihin asusteisiin. Tärkeää vaikutti 
olevan myös menestys ampumaurheilussa, ja 
kaikki Berettan olympiamitalistit oli huomioitu 

sekä esityksessä että tehtaan kunniagalleriassa. 
Toimitusjohtajan esityksen jälkeen siirryimme 
italialaiseen tyyliin pukuun sonnustautuneen 
isäntämme perässä tutustumaan Berattan yksityi-
seen asemuseoon. Museossa oli esillä toinen tois-
taan upeampia ja harvinaisempia eri valmistajien 
tuotteita käsiaseista pitkäpiippuisiin valmistei-
siin. Museovierailu oli äärimmäisen mieluinen 
yllätys, ja siellä aika vierähtikin nopeasti.

Tämän jälkeen suuntasimme kohti nykyistä tuo-
tantolaitosta, josta valmistuu noin 1500 asetta päi-
vittäin, sisältäen esimerkiksi pistooleja ja erilaisia 
kivääreitä. Aluksi pääsimme näkemään testilabo-
ratorion, jossa materiaaleja ja aseita pystyttiin tes-
taamaan ja mittaamaan monella eri tavalla. Tästä 
siirryimme varsinaiselle tehtaalle. Koneistushallit 
olivat pinta-alataan laajat, ja tuotannon automaa-
tioaste oli korkea. Käsintehtävät työvaiheet liit-
tyivät lähinnä loppukokoonpanoon. Kuljimme 
tehtaalla läpi aseen reitin aihiosta valmiiksi lop-
putuotteeksi, ja samalla opimme monia mielen-
kiintoisia yksityiskohtia asevalmistuksesta, esi-
merkiksi piipun rihlauksesta. Tehtaan toimintaa 
oli kehitetty viime vuosien aikana, ja se vaikutti 
modernilta ja tehokkaalta laitokselta. 

Tämän jälkeen pidimme lounastauon tehtaan 

Kuva 14. Berettan asekokoelma.
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Kuva 15. Berettan villa sekä excuseurue.
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Kuva 16. Savua Monzan yllä.

Kuva 17. VTK:n hallituslaisten työtahti ei aivan riittänyt ammattilaisten vauhtiin.
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ruokalassa, jonka vuoristonäkymät tarjosivat 
oivalliset puitteet ruokailulle. Toimitusjohtaja 
palasi seuraamme lounastamaan, ja pääsimme 
keskustelemaan hänen kanssaan myös jälkiruo-
kakahvien yhteydessä. Seuraavaksi nousimme 
bussin kyytiin ja lähdimme ajamaan isäntämme 
perässä kohti yrityksen toista paikallista tuotan-
tolaitosta, jossa valmistetaan pääosin käsityönä 
premium-luokan aseita, joiden hintalappu saattaa 
helposti kohota kymmeniin tuhansiin euroihin. 
Myös esimerkiksi huippuluokan kilpa-ampujien 
aseet valmistetaan tällä laitoksella. Italialaiset ase-
mestarit esittelivät meille ylpeänä tuotoksiaan, ja 
ne olivatkin varsin vaikuttavia aseita: kerholaiset 
eivät olleet ennen nähneet näin tasapainoisia ja 
laadukkaan tuntuisia kivääreitä. Vaativinta kä-
sityötä oli ehkäpä aseiden koristelu - käsikaiver-
ruksessa yksikin virhe saattaa johtaa tuntikausien 
työn hukkaan menemiseen.

Berettan tehdas oli ehdottomasti excursion kat-
tavin ja monipuolisin vierailu. VTK otettiin ää-
rimmäisen lämpimästi vastaan, ja pääsimme 
näkemään monia asioita, joihin meillä ei ilman 
VTK-pinssiä olisi ollut mitään pääsyä. Pystyisim-
me siis lähtemään kohti viikonlopun viettoa tyy-
tyväisinä matkan tähänastiseen antiin.

Milano ja Monza
Perjantaina 1.9. saavuimme Milanoon, jossa meil-
le oli varattu yhden yön majoitus. Hotellimme 
sijaitsi aivan San Siron stadionin vieressä, joka 
toimii kahden Italialaisen jalkapallon suurseuran, 
AC Milanin ja  FC Internazionale Milanon, koti-
stadionina. Telia 5G stadionia hiukan suurempi 
yli 80 000 ihmistä jalkapallo-otteluihin vetävä sta-
dion oli massiivinen betoni-ilmestys. Valitettavas-
ti, mutta myös onneksi tuolloin ei pelattu Seria A 
-otteluita. Todellinen jalkapallotunnelma olisi ol-
lut oikein mukavaa nähdä, mutta samalla tungos
metroasemalla olisi ollut valtava.

San Siroa ihasteltuamme jatkoimme metrol-
la eteenpäin kohti Milanon keskustaa ja aidon 
napolilaisen pitsan metsästystä. ”Matkanjohta-
mamme” rahastonhoitaja oli löytänyt Milanosta 
pitserian, jossa tehdään aitoa ja alkuperäistä na-
polilaista pitsaa, joten päätimme suunnata kohti 
sitä. Pitseriassa kannatti olla heti avaamisaikaan, 
koska jonot saattoivat kuulemma kasvaa mas-
siivisiksi, ja nälkäisellä matkaporukalla ei ollut 

malttia odottaa. Aidon napolilaisen pitsan sertifi-
kaatin voi saada jos pitsan kaikki raaka-aineet ja 
valmistustapa ovat alkuperäisiä. Pitsan koostu-
mus vähän yllätti sen ollessa todella ohut ja löysä, 
mutta maku oli todella hyvä. Aidon napolilaisen 
pitsan kokeileminen on ehdottomasti suositelta-
vaa. Suomesta löytyy yksi paikka, joka on tavoi-
tellut tätä aidon napolilaisen pitsan sertifikaattia.

Syötyämme pitsat suuntasimme pienelle kävely-
kierrokselle Milanoon. Kävimme kiertelemässä 
kuuluisia ostoskatuja, joilla tietenkin formula-
viikonloppuna tuli vastaan varikkotyttöjä sekä 
Formula 1 -autoja. Pienen matkan käveltyäm-
me saavuimme Castello Sforzesco linnalle, joka 
on rakennettu 1300-luvulla ja toiminut Milanon 
hallitsijasukujen asuinpaikkana ja nykyään tai-
degalleriana. Valitettavasti linna oli jo suljettu 
saapuessamme sinne, mutta pääsimme ihastele-
maan sitä ulkoapäin. Edellisenä päivänä myös F1 
kuskit olivat käyneet esittäytymässä ja pienellä 
ajelukierroksella linnan edessä. Illan ollessa pit-
källä ja seuraavan päivän formuloiden siintäessä 
näköpiirissä päätimme lähteä siirtymään takaisin 
hotellia kohti.

Lauantaina alkoi meidän formulaviikonloppum-
me, kun suuntasimme katsomaan legendaarisen 
Monzan F1-kisan aika-ajoja. Monza on yksi F1-
sarjan legendaarisimpia ratoja ja samalla Ferrarin 
kotipyhättö. Päivä alkoi pienellä masennuksella 
kun heräsimme ja huomasimme että Monzassa 
tulee vettä kuin aisaa, mutta päätimme tästä hy-
västä suunnalta radalle joka tapauksessa. Teimme 
pakollisen pysähdyksen paikalliseen Lidliin, josta 
hankimme sadesuojaksemme jätesäkkejä ensihä-
tään. Sateenvarjoja ja sadetakkeja muutaman eu-
ron hintaan myyneet krääsäkauppiaat kuitenkin 
pelastivat meidät matkalla radalle. Puistona tun-
nettu Monza oli veden valtaama ja toivo kuivista 
jaloista oli menetettiin välittömästi. Saavuttuam-
me radalle alkoikin pitkä odottelu, kun päättäjät 
lykkäsivät aika-ajoja koko ajan eteenpäin, vaikka 
rata oli melkein kuiva jo välistä eikä vettä tullut 
kuin vähän tihkuttamalla. Myös yleisö alkoi osoit-
taa hermostumisen merkkejä tähän jatkuvaan 15 
minuutin välein tulevaan uuteen viivästysilmoi-
tukseen ja osoittamaan mieltään buuaamalla ja 
jaloilla. Jonkin aikaa sateessa odoteltuamme pää-
timme, että odotus kylmässä ja märässä riittää ja 
päätimme suunnata hotellille. Juuri kuin olimme 
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bussissa matkalla hotellille aika-ajot päätettiin 
aloittaa, vaikka keli ei ollut muuttunut mihinkään 
ja kaikki odotus oli ollut turhaa. Onneksi pys-
tyimme ottamaan tämän huumorilla kun pääsim-
me kauppaan hakemaan lohdutusta ja hotellille 
lämpimään suihkuun.

Sunnuntaina keli olikin jo aivan eri, ja saimme 
nauttia lämpimästä auringosta ja kunnon for-
mulatunnelmasta. Päivän aikana paikan päällä 
oli kaikenlaista formuloihin liittyvää ohjelmaa 

vanhoista autoista aina renkaanvaihtokilpailuun. 
Kisaohjelmassa oli F1:n lisäksi muun muassa F2 
ja Porsche Super Cup. Valitettavasti mikään kil-
pailuista ei päättynyt suomalaisvoittoon. Mutta 
yllättävintä oli se, kuinka hiljaisia F1-autot ovat 
nykyään, koska tuntui että kaikki muut luokat 
olivat huomattavasti äänekkäämpiä. F1-autojen 
ääni oli kuin tuudittavaa ujellusta, jonka tahdis-
sa olisi pystynyt jopa vaipumaan uneen. F1-kisan 
jälkeen matkasimme takaisin hotellille ja kohti 
uusia seikkailuja.

Kuva 18. Pizza ja viini maistuivat Milanossa.
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ABB:n kytkintehdas
Formulaviikonlopun jälkeen suuntasimme Mi-
lanon lähettyvillä sijaitsevalle ABB:n tehtaal-
le. Tehdas koostui kahdesta tuotantoyksiköstä, 
joista ensimmäisessä valmistettiin erikokoisten 
sähköverkkojen katkaisimia. Osa katkaisimista 
siirrettiin kokoonpanon jälkeen tehtaan toiseen 
valmistusyksikköön, jossa kokoonpantiin eri 
kokoluokan sähköverkkojen kytkimiä. Tehtaan 
kytkintuotannosta 80 % oli sekundäärisiä ja 20 
% primäärisiä verkostoja varten 50 eri maahan. 
Molemmat valmistusosastot oli automatisoitu 
hyvin pitkälle. Katkaisintuotannossa vihivaunut 
auttoivat keräilijöitä ja linjaston loppupäässä ko-
koonpano sekä testaus olivat täysin automatisoi-
tuja. Kytkintehtaalla huomio kiinnittyi erityisesti 
suomalaisvalmisteiseen levytyökeskukseen sekä 
täysin automatisoituun pakkauslaitteeseen, joka 
paketoi maailmalle lähteviä kytkimiä itsenäises-
ti. Yllätykseksemme kytkintehtaalla suoritettiin 

myös osavalmistusta kuparikiskojen lävistyksen 
sekä särmäyksen muodossa.

Lyon
ABB:n vierailun jälkeen oli aika suunnata kohti 
länttä ja ensimmäistä Ranskan-pysäkkiä Lyonia. 
Matka alppien läpi oli pitkä ja maisemat kaunii-
ta. Saavuimme Lyoniin myöhään illalla, joten en-
simmäisen päivän kiertely rajoittui vain illalliseen 
kaupungin ytimessä. Seuraavana aamuna suun-
tasimme heti aamupalan jälkeen tutustumaan 
paikallisiin nähtävyyksiin. Ilmainen raitiovaunu 
saattoi meidät muiden turistien mukana keskus-
tan länsipuolella sijaitsevan Fourvièren mäen 
päälle, mistä löytyi La Basilique Notre Dame de 
Fourvière. Tämän kirkon pihalta avautuu mai-
nio näköala Rhônen ja Saônen välissä lepäävän 
Lyonin keskustan ylle. Mäen päältä löytyi myös 
ikiaikainen teatteri, jonka ensimmäiset istuinkivet 

Kuva 19. Excuilijoita tauolla.
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Kuva 20. Etanoiden odottelua Lyonissa.

asennettiin jo ennen ajanlaskun alkua.

Turistikierroksen jälkeen reippailimme mäen juu-
relle vanhaan kaupunkiin etsimään paikallisia 
herkkuja. Lounaaksi löysimmekin etanoita, Pas-
tissia sekä Armagnacia, rahastonhoitajan välttä-
västä ranskan kielen taidosta huolimatta. Selvisi, 
että valkosipulinen etanakeitto ja patonki olivat-
kin maukas yhdistelmä. Aterian jälkeen suunta-
simme kaupungin keskustaan vaateostoksille. 
Auringonlasku puolestaan sai kaupungin vilise-
mään nuoria opiskelijoita ja keskustan lukuisat 
pienet ravintolat ja terassit heräsivät henkiin. Il-
lalliseksi nautittiin trendikkäitä voileipiä ja kokei-
li yksi kerholainen sammakonreisiäkin. 

Marseille
Lyonista matkamme jatkui kohti Välimeren 
rantaa. Matkalla poikkesimme pysähtymässä 
idyllisellä provencelaisella viinitilalla nimeltä 

Domaine de Fontenille. Kerholaiset pääsivät tu-
tustumaan pienehkön viinitilan valmistusproses-
seihin hands-on -tyylillä, sillä aamulla kerättyjä 
viinirypäleitä tuotiin juuri paikalle. Rypäleitä 
kaadettiin traktorin peräkäyrrystä täryttimelle, 
jossa suurin osa roskista tippui pois sekä manu-
aalisesti poimittiin pilaantuneet marjat sekä muut 
roskat pois. Myös vieraat pääsivät avustamaan 
lajitteluprosessissa. Tähän kuitenkin olisimme 
kaivannet modernia konenäköä sekä muuta tuo-
tantoautomatiikkaa, mutta volyymit lienevät 
toistaiseksi liian pieniä, jotta kyseinen investointi 
maksaisi itsensä takaisin. Varastoinninkin puolel-
la toiminta oli varsin perinteistä ja manuaalista, 
vaikkakin tuotantotilat olivat juuri valmistuneet 
ja rosterisista säiliöistä pystyi vielä näkemään 
peilikuvansa. Tuotannon tarkastuksen jälkeen 
VTK:n asiantunteva raati suoritti myös laatutestin 
muutamalle eri viinille, ja päätyipä kerholaisten 
matkaankin muutama kappale hyväksi todettua 
tuotetta. 
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Viinitilan jälkeen bussi suuntasi Marseilleen. Jo 
600 vuotta ennen ajanlaskua perustettu kaupun-
ki vaikutti mukavalta kaikkien muiden paitsi 
kuskin mielestä, joka hiljakseen kirosi unkarik-
si ruuhkaa ja kapeita katuja. Kaupungin lippu 
ihmetytti hieman hämmästystä, sillä tuttu sini-
valkoinen ristilippu ei ilmeisesti ollutkaan esillä 
vain meidän seuruettamme varten. Illalla pyö-
rähdimme kaupungilla tarkastamassa tärkeim-
mät nähtävyydet, kuten sataman sekä vanhan 
kaupungin. Tuttu ranskalainen aperitiivi, Pastis, 
on myös kotoisin Marseillesta, joten myös siihen 
tutustuttiin. Vaikka toisin olettaa saattaisi, pääs-
tiin aamulla jo aikaisin ylös, ja osa kerholaisista 
reippaili tutustumaan 150 metriä korkean mäen 

päälle Notre-Dame-de-la-Gard -kirkolle. Ehkäpä 
korkeammalta voimalta saaduista kommenteista 
johtuen matka jatkui kauppakaduille, josta tun-
ntettua Marseillen saippuaa hankittiin likaisten 
kerholaisten puhdistamiseksi.

Nizza
Reissun viimeiseksi kohteeksi valikoitui Etelä-
Ranskassa sijaitseva Nizza. Nizza on todella suo-
sittu lomakohde ja syystä. Nizzassa yhdistyy sekä 
moderni eurooppalainen kaupunki että etelän 
rantalomakohde. Nizzassa vietettiin reissun vii-
meinen viikonloppu, ja tarkoituksena oli lähin-

Kuva 21. Viinitilan auditoinnissa ei havaittu vakavia puutteita.
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nä lomailla ja nauttia kaupungista. Nizza tarjoaa 
mahdollisuudet ostoksilla käyntiin, ruokailuun 
ja kaupungista sekä hyvästä säästä nauttimiseen. 
Seurueemme saapui Nizzaan perjantaina alku-
iltapäivästä. Perille pääseminen oli helpottavaa, 
sillä matka Marseillesta Nizzaan ei sujunut on-
gelmitta. Luotettavasta linja-autostamme meinasi 
ensin loppua polttoaine, jonka jälkeen auton kyl-
jestä irtosi lista keskellä moottoritietä. 

Perille päästyämme päästimme kuljettajamme 
paluumatkalle kohti Unkaria. Pikaisen check-inin 
jälkeen lähdimme kaupungille etsimään virvok-
keita ja sopivaa illallispaikkaa. Rannasta, ratik-
kamatkan päässä hotelliltamme, löytyi monta 
oivallista terassia ja ravintolaa. Päätösillallisen 
ravintolaksi valikoitui lopulta Hyatt-hotellin Le 
3eme, joka sijaitsi hienolla paikalla rantabule-
vardilla. Päätösillallisella kuultiin useita hyviä 
puheita osallistujien toimesta. Kunniamaininta 
hyvästä puheesta voidaan antaa ainakin Kalevi-
proffalle, joka oli mukana viimeistä kertaa VTK:n 
exculla. Kalevi paljasti myöhemmin, että kyseessä 
oli hänen 21. excursionsa Valmistustekniikan ker-
hon matkassa. VTK:laiset muistivat Kalevia viini-
pullolla ja kortilla, jossa oli myös ripaus VTK:lle 
ominaista huumoria. Ravintolasta ilta jatkui Niz-

zan terassitarjontaa tutkimalla.

Lauantain ohjelmaksi suurin osa porukasta valitsi 
rannalla lekottelun. Vaikka Nizzassa on rantavii-
vaa useita kilometrejä, hiekkarantaa siellä ei ole. 
Lähin hyvä hiekkaranta löytyy naapurikaupunki 
Antibesistä, jonne on Nizzasta noin 20 minuutin 
junamatka. Antibesistä palattiin illaksi takaisin 
Nizzaan, jossa loppuillan ohjelmaksi valikoitui 
pizza-piknik rannalla. 

Viimeisenä päivänä ennen paluulentoa saatiin 
vielä vähän jännitystä, kun kaatosade yllätti 
seurueemme. Ravintolasta majapaikalle kestävä 
matka, noin 2 km, juostiin käytännössä suihkus-
sa. Saldona yksi kosteusvaurioitunut puhelin ja 
kymmenet märät vaatteet ja kengät.

Kuva 22. Seepran ja kirkon risteytys Marseillessa.
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Kuva 23. Marseillelainen lokki oli nauttinut hieman liikaa Pastissia.
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Valmistustekniikan kerho
kiittää yhteistyöstä

ABB Oy Motors and Generators

Arctech Helsinki Shipyard Oy

KaVo Kerr group

Konecranes Oyj

Kone Oyj

Metso Flow Control Oy

Kuva 24. Excuilijoita Lyonilaisilla raunioilla.
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