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SKY:n vuosikokous 2017
Suomen korroosioyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin torstaina 16.3.2017 SSAB:n tiloissa
Helsingin Käpylässä, osoitteessa Panuntie 11. Osanottajia oli 6 henkilöä. Vuosikokouksen isäntä Esa Virolainen
oli Oulun lennon peruutuksen takia estynyt osallistumaan kokoukseen. Illan isäntänä toimi hänen tilallaan
yhdistyksen puheenjohtaja Olof Forsén, joka myös piti vuosikokousesitelmät aiheista korroosionesto ja
kuparin kesto ydinvoimajätteiden loppusijoituksessa.
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olof Forsén ja sihteeriksi Antero Pehkonen. Puheenjohtaja
Olof Forsén esitteli hallituksen puolesta toimintakertomuksen, tilikertomuksen ja taseen sekä
toiminnantarkastajien lausunnon, jotka hyväksyttiin yksimielisesti.
Hallitukselle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.
Hyväksyttiin talousarvio tilikaudelle 2017. Päätettiin jäsenmaksun
suuruudeksi 30 € jäseneltä ja 10 € opiskelijajäseneltä. Eläkeläisjäsenten
ei tarvitse maksaa jäsenmaksua, mikäli erikseen hakevat maksusta
vapautusta. Promaint-lehti toimii edelleen SKY:n jäsenlehtenä, ja sen
voi tilata jäsenhintaan 32 €. Yhdessä lehden kanssa maksu on siis 62 €.
Promaint-lehteä ilmestyy 5 numeroa tänä vuonna. Lisäksi yhdistys
panostaa tiedottamiseen yhdistyksen kotisivujen kautta.
Ennen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaaleja Olof Forsén esitteli
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017. SKY:n toiminnassa
eräs tärkeä tapahtuma on koulutusseminaari, jonka aihe on ”Korroosio
kuriin – Rust never sleeps". Tilaisuus pidetään 23.5.2017 Gasum Oy:n
tiloissa, Miestentie 1, Otaniemi.
SKY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 2+10.
Hallituksen erovuorossa olivat Antero Pehkonen, Petri Hirvensalo,
Mari Lundström, Marcus Hede, Mika Mäkinen ja Martti Pulliainen.
Uusina jäseninä hallitukseen valittiin 2-vuotiskaudelle 2017–2018
Antero Pehkonen, Petri Hirvensalo, Mari Lundström, Kalevi Panka,
Kari Kärkkäinen. Vanhoina jäseninä jatkavat Jan Sjöberg, Kauko Jyrkäs,
Janne Lumme, Esa Virolainen ja Tiina Hakonen. Hallitus kiittää Marcus
Hedeä ja Martti Pulliaista arvokkaasta työstä, jonka he ovat tehneet
yhdistykselle. Varapuheenjohtajana hallituksessa toimii Jan Sjöberg ja
sihteerinä Tiina Hakonen.
Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin Tuija Kaunisto ja Leena
Carpén. Varatoiminnantarkastajat ovat Kai Laitinen ja Lauri Lohtari.
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Kuulumisia vuosikokouksesta 2017
SKY:n vuosikokous 2017 pidettiin torstaina
16.3.2017 SSAB:n tiloissa Käpylässä. Paikka
on kulkuyhteyksiltään erinomaisessa paikassa niin julkisilla liikennevälineillä kuin omilla
autoilla saapuville. Parkkitilaa löytyi mainiosti talon sisällä olevasta parkkihallista.
Harmiksemme illan isäntä Esa Virolainen
ei päässyt paikalle lentokoneen rikkoontumisen takia. SSAB:n vastaanotossa oli
kuitenkin erittäin ystävällinen henkilö,
joka opasti kaikki kokoukseen saapuneet
oikeaan neuvottelutilaan. Paikalla oli tällä
kertaa vain kuusi yhdistyksen jäsentä,
mutta sanontahan kuuluu, että ”määrä ei
korvaa laatua”, kuten Jan Sjöberg totesikin
leikkisästi kokouksen aikana. Toki me kaikki
olisimme tietysti kaivanneet ja odottaneet
runsaampaa osanottoa vuosikokoukseen.
Kutsu kokoukseen oli lähetetty sääntöjen
mukaisesti yhdistyksen jäsenistölle pariinkin
kertaan sähköpostitse.
Yleensä SKY:n kokouksissa, perinteitä noudattaen, isäntäyhdistys esittelee edustamansa yrityksen toimintaa ennen vuosikokousta.
Tällä kertaa, koska Esa Virolainen ei päässyt
paikalle, esityksen hoiti yhdistyksen puheenjohtaja Olof Forsén ennen varsinaisen
vuosikokouksen alkamista. SSAB oli järjestänyt kokousvieraille kahvin oheen erittäin
herkullisia suolaisia paloja, makeita leivonnaisia sekä mikä hienointa myös hedelmiä.
Olisi varmasti ollut kiinnostavaa kuulla Esan
tuoreimmat kuulumiset SSAB:n toiminnasta, mutta täytyy sanoa, että emeritus
professori Olof Forsénin mielenkiintoisesta

ja ehtymättömästä korroosiosalkusta löytyy
aina tilanteen vaatiessa mielenkiintoista
kuunneltavaa. Hän esitti meille kysymyksen,
haluammeko kuulla korroosioneston teoriaa
vai ydinjätteiden varastoimiseen liittyvän
esityksen, johon me kaikki yhteen ääneen
vastasimme – molemmat. Niinpä professori
Olof Forsén (Frasse) luennoi puolituntisen
molemmista aiheista. Hänen esittämistään
korroosioteorioihin liittyvistä luennoista
löytyy aina uutta, mutta erityisesti, ainakin
itselleni, oli myös mieluisaa kuulla ydinjätteiden varastoimiseen liittyvän esitelmän
antimia. Asiahan on meille valtiollisesti
erittäin tärkeä ja kriittinen asia, jota on valmisteltu huolellisesti. Suomen ydinjätteet
tarvitsevat menneillään olevan välisäilytyksen jälkeen viimeistään noin 20 vuoden
päästä varastointipaikan, jolloin siis asiassa
edetään toteutusvaiheeseen. Kapseleiden
korroosionkestävyys on tässä tapauksessa
”ydintärkeä” asia.
Vuosikokous alkoi klo 18.05, kun yhdistyksen puheenjohtaja toivotti osallistujat
tervetulleiksi varsinaiseen vuosikokoukseen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
yhdistyksen puheenjohtaja Olof Forsén,
sihteeriksi Antero Pehkonen ja pöytäkirjan
tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Sami
Vapalahti ja Janne Lumme. Itse kokouksessa
käytiin läpi kaikki esityslistan mukaiset vuosikokoukseen kuuluvat asiat.
Puheenjohtaja esitti vuoden 2016 toimintakertomuksen. Edellinen vuosikokous
pidettiin 17.3.2016, jossa osanottajia oli 11

Vuosikokouksen osallistujat.
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henkilöä. Yhdistyksessä oli vuoden lopussa
yhteensä 95 jäsentä. Vuoden 2016 aikana ei
pidetty suunniteltuja koulutustilaisuuksia
sattuneiden päällekkäisten tapahtumien
vuoksi. Eurocorr-toimintaa seurattiin aktiivisesti, vaikka SKY ei ole enää yhdistyksen
jäsen.
Kokouksessa käytiin läpi tilikauden tuloslaskelma ja tase. Tilinpäätös, joka oli tällä
kertaa 1293 € alijäämäinen, vahvistettiin ja
myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Hallitukselle ei ole perinteisesti maksettu palkkioita. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
hyväksyttiin. Tulossa on mm. koulutustilaisuus 23.5.2017 ”Korroosio kuriin – Rust never
sleeps”, joka pidetään Gasum Oy:n tiloissa
osoitteessa Miestentie 1, Otaniemi, 02150
Espoo. Seuraavana käytiin läpi talousarvio
vuodelle 2017. Jäsenmaksut päätettiin pitää
entisinä eli 30 euroa varsinaisilta jäseniltä
ja 10 euroa opiskelijajäseniltä. Kunnossapitolehden vuosikerran hinta SKY:n jäsenelle
on 32 euroa.
Olof Forsénia ehdotettiin jatkamaan puheenjohtajana ja ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Hallituksen lukumääräksi päätettiin edelleen 2+10. Hallituksesta erovuorossa
olivat Antero Pehkonen, Petri Hirvensalo
ja Mari Lundström, Marcus Hede ja Mika
Mäkinen ja Martti Pulliainen. Erovuoroisista Markus Heden ja Martti Pulliaisen tilalle
ehdotettiin Kalevi Pankaa ja Kari Kärkkäistä.
Ehdotus hyväksyttiin. Leena Carpén ja Tuija
Kaunisto jatkavat toiminnantarkastajina.
Lopuksi kävimme vielä keskustelua toiminnan ja toimintasuunnitelman laajentamisesta käsittämään tulevaisuudessa mm.

betoniterästen korroosiosuojaukseen sekä
kuumakorroosioon liittyviä asioita. Päätettiin, että hallituksen jäsenet voivat vapaasti
valmistella asiaa toimintakauden aikana ja
perustaa tarvittaessa vaikka jopa valiokuntia
asioiden edistämiseksi.
Puheenjohtaja muistutti lopuksi tulevasta,
jo aiemmin esille tuodusta, korroosiokoulutuksesta 23.5.17 sekä seuraavasta hallituksen
kokouksesta 30.5.2017, joka järjestetään
retkellä merelle korroosioveneellä, ja johon
kaikki yhdistyksen toiminnan kehittämisestä
kiinnostuneet henkilöt ovat tervetulleita
mukaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.42.
Kiitos SSAB:lle loistavista vuosikokouksen
järjestelyistä tarjoiluineen.
Kokousasioiden ulkopuolelta haluan
vielä nostaa esille korroosioyhdistyksen
toiminnan mielestäni hyvin laaditut toimintaperiaatteet, koska välillä on noussut esille

kysymys – Tarvitaanko enää korroosioyhdistystä Suomessa?
SKY:n tavoite on toimia korroosion tutkimiseen ja estoon liittyvien asioiden ja niistä
kiinnostuneiden jäsenten yhteenliittymänä.
Yhdistyksen strategia on:
• korroosioneston tiedon edistäminen
• palvella yhdistysten jäseniä ammatillisesti
• järjestää koulutustilaisuuksia ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista
• olla mukana alan julkaisutoiminnassa
• antaa tarvittaessa korroosioasioihin liittyviä lausuntoja, sekä
• ylläpitää suhteita alan kotimaisiin ja ulkomaisiin organisaatioihin ja intressipiireihin
Tämän strategiatavoitteen eli vision saavuttamiseen hallitus haluaa:
• aktivoida rivijäsenten kiinnostusta toimintaan
• lisätä jäsentenvälistä kanssakäymistä ja
viihteellistä puolta

• lisätään jäsenläheistä toimintaa ja verkottumista
• tehostetaan yhdistyksen vaikuttamista
alan päättäjiin ja rahoittajiin
Yhdistykselle on laadittu erittäin hyvät
tavoitteet ja KYLLÄ – korroosioyhdistystä
tarvitaan yksiselitteisesti. Vaikka uusia
materiaaleja kehitetään ja niiden käyttöä
tehostetaan jatkuvasti, korroosio ei ole kadonnut. Myös prosessit muuttuvat jatkuvasti
entistä vaativimmiksi. Vanhoja laitteistoja
on edelleen käytössä, ja niiden toimintaikää
halutaan ja voidaan jatkaa. Eli korroosion
estämiseen sekä korroosion seurantaan ja
prosessien tehostamiseen tarvitaan nyt ja
tulevaisuudessa edelleen laitteita, palveluja
ja toimenpiteitä.
Eli ”Korroosio kuriin – Rust never sleeps”
– tavataan koulutustilaisuudessa 23.5.2017.

Vuosikokousesitelmät

• Elektrolyytin poistaminen.
• Sähköisen yhteyden katkaisu.
• Kennon toiminnan muuttaminen kääntämällä anodilla tapahtuvien reaktioiden
suunnat päinvastaisiksi.

lista puhtaassa vedessä, jos vedyn osapaine
on hyvin pieni, liuenneen kuparin pitoisuus
on riittävän matala, pH on riittävän matala
ja kloridipitoisuus korkea. Hapettomassa
vedessä korroosiota voi tapahtua, kun kloridipitoisuus on valtameren veden suuruusluokkaa, kuparipitoisuus 10-6 mol/kg ja pH on
alle 5. Kuparin syöpyessä ja kuparipitoisuuden pinnan lähellä kasvaessa pH-raja putoaa
kolmeen tai sen alle. Lisäksi ympäristön on
oltava riittävän hapettava, mutta loppusijoituksen aikana olosuhteet muuttuvat koko
ajan pelkistävään suuntaan. Vaikka esitetty
kuparin korroosioreaktio hapettomassa
vedessä tapahtuisikin, pysähtyy reaktio
suhteellisen nopeasti korroosiotuotteiden
(kupari ja vety) takia. Reaktion kinetiikasta
emme tiedä yhtään mitään.
Esitelmien aikana käytiin vilkas keskustelu
kuparikapselin korroosiosta ja loppusijoituksesta.

Ennen vuosikokousta Olof Forsén piti kaksi
esitelmää: ”Korroosiokennon toiminta” ja
”Kuparikapselin mahdollinen korroosio”.
Jälkimäinen esitelmä liittyy käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen Suomessa.
Korroosiotutkimuksessa pyritään selvittämään kaksi asiaa: voiko korroosiota
tapahtua tietyissä olosuhteissa, ja kuinka
nopeasti korroosio tapahtuu. Termodynamiikkaan perustuvien laskelmien avulla
voidaan saada teoreettinen arvio korroosion
todennäköisyydestä, mutta kokeiden avulla
saadaan aina realistisempi arvio korroosion
todennäköisyydestä, ja kokeellinen tutkimus
on ainoa tapa saada tietoa korroosionopeudesta.
Kun korroosiota pyritään estämään tai
hidastamaan, niin tilanteesta riippuen käytössä on eri mahdollisuuksia. Jos tilannetta
tarkastellaan korroosiokennon avulla, niin
mahdollisia vaihtoehtoja on neljä:
• Anodisen tai katodisen elektrodireaktion
estäminen.

Kuparikapselin korroosion loppusijoitusvaiheen aikana on arvioitu olevan muutamia
kymmeniä mikrometrejä, enimmilläänkin
muutamia millimetrejä koko käyttöiän aikana, mikä on hyvin vähäistä kuparikapselin
seinämän paksuuteen (50 mm) verrattuna.
Suurin osa kapselin seinämän korroosiosta
tapahtuu loppusijoituksen alkuvaiheessa
noin 2000 ensimmäisen vuoden aikana. Loppusijoituksen myöhemmässä vaiheessa pari
tuhatta vuotta tilojen sulkemisen jälkeen
oletetaan, että kuparikapselin ympäriltä on
kaikki happi kulunut ja kuparin korroosio
olisi hyvin vähäistä. Näissä hapettomissa
olosuhteissa sulfidi-ionien aiheuttaman
tasaisen korroosion oletetaan jäävän muutamaan millimetriin 100 000 vuoden aikana.
Termodynaamisessa tarkastelussa on
havaittu, että kuparin korroosio on mahdol-

Kari Kärkkäinen

Yhdistyksen kotisivut
Yhdistyksen kotisivuilla on jo tänäkin vuonna
käynyt yli 500 korroosioasioista kiinnostunutta. Kaikki korroosioon liittyvä materiaali, korroosiouutiset ja tiedot korroosioon
liittyvistä tapahtumista ovat tervetulleita
yhdistyksen kotisivuille. Linkit sivuille, jotka
käsittelevät korroosioon liittyviä ongelmia,
voisivat kiinnostaa myös lukijoita. Tavoitteena voisi olla korroosioasioiden kannalta
kattava linkkikirjasto.
Yhdistyksen jäsensivut sisältävät edelleenkin pääsyn EUROCORR-kongressien
proceedings-julkaisuihin. Jos vanhat tunnukset eivät enää toimi tai ovat kadonneet,
voitte pyytää tunnuksia allekirjoittaneelta,
niin lähetän uudet tunnukset.
Kauko Jyrkäs

Kokouksen osallistujia.
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Maalipinnoitettujen tuotteiden korroosionkestävyyden arviointi
menetelmät ja standardit
Useimmat yritykset testaavat
tuotteidensa korroosionkestävyyttä perinteisellä neutraalilla
suolasumutestillä (ISO 9227).
On kuitenkin hyvin kyseenalaista, simuloiko kyseinen
testi mitään luonnonolosuhdetta. Testin aikana näytteitä
sumutetaan koko ajan 5 %:sella
NaCl-liuoksella, jonka vuoksi
näytteet ovat koko ajan märkinä eikä välillä tapahdu kuivumista, kuten todellisissa rasitusolosuhteissa. Suolaliuos on
myös vahvempi kuin missään

meriolosuhteissa. Korroosion
etenemistä olosuhteet kiihdyttävät hyvin, ja alustavaan materiaalien korroosionkestävyyden vertailuun testi soveltuu.

Standardissa ISO 12944-6
annetun taulukon soveltaminen suolasumutestin yhteydessä määriteltäessä vaatimuksia
tuotteen kestävyydelle tietyn
korroosionrasitusluokan olosuhteissa on melko epäluotettavaa. Taulukko perustunee
teräksen syöpymisnopeuteen
suolasumutestissä verrattuna
luonnonolosuhteisiin tai ulkotestien ja suolasumutestin tulosten vertailuun. Tarvittaisiin
uusi standardimenetelmä, jota
voitaisiin soveltaa korroosionkestävyyden arviointiin ja jonka avulla voitaisiin paremmin
määritellä testivaatimukset
erilaisiin rasitusolosuhteisiin
joutuville materiaaleille.
Standardin ISO 12944-6
menettely soveltuu lähinnä
teräksen päälle maalatuille
maalijärjestelmille. Standardi
antaa sinkin päälle maalatuille
maalijärjestelmille vaatimukset
vain kosteusrasituksen osalta.
Pelkkä kosteustesti on sinkkipinnoitteen päällä olevien
maalijärjestelmien korroosionkestävyyden selvittämisen
kannalta hyvin lievä testimenetelmä.
Sinkittyjen ja maalattujen
tuotteiden korroosionkestävyyden selvittämiseen tarvittaisiin
kosteustestin lisäksi myös korroosiotesti. Usein suolasumutestiä ja teräksen maalijärjestelmille annettuja testiaikoja
sovelletaan myös sinkityille

Suolasumutesti voi kuitenkin
antaa joillekin maalijärjestelmille huonompia tuloksia kuin
toisille. Vesiohenteiset maalijärjestelmät usein kärsivät suolasumutestissä liuotepohjaisia
enemmän, mutta ulko-olosuhteissa niillä voi olla yhtä hyvät
suojaominaisuudet.

Vanha vaara uhkaa kupariputkia
VTT Expert Service Oy:ssä on
tehty diplomityö, jossa tutkittiin piin vaikutusta kupariputkien korroosioon. Työssä päästiin
hieman eteenpäin piiongelmassa, mutta ”lopullinen totuus”
puuttuu edelleen.

Ohessa työn tiivistelmä. Työ
löytyy sähköisessä muodossa
osoitteesta: https://aaltodoc.
aalto.fi/
Antero Pehkonen

tuotteille. Se ei kuitenkaan ole
standardin mukaista.
Sinkin päälle maalattujen
tuotteiden korroosiotestiar
vioinnissa tulee ongelmaksi
se, arvioidaanko pelkän maalijärjestelmän vai koko pinnoitejärjestelmän kestävyyttä.
Vaikka maali irtoaa sinkin
pinnasta, suojaa alla oleva
sinkkikerros vielä pitkään
terästä. Tarvittaisiin standardisoitu menetelmä sinkittyjen
tuotteiden korroosionkestävyyden testaukseen ja testitulosten arviointiin.
Edellä mainitut kehityskohteet vaatisivat lisätutkimusta ja
standardointia. Uusia korroosiotestimenetelmiä tuskin kannattaa kehittää, koska olemassa on jo useita standardoituja
kiihdytettyjä korroosiotestejä.
Mikään niistä ei välttämättä
täydellisesti simuloi todellisia rasitusolosuhteita, mutta
todennäköisesti kuitenkin paremmin kuin jatkuva neutraali
suolasumu.
Hämeen ammattikorkeakoulun Ohutlevykeskus on kiinnostunut edistämään hanketta, jos
asian eteenpäin viemiseksi löytyy muita asiasta kiinnostuneita yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.
Hankkeen toteuttaminen vaatisi myös julkista rahoitusta.
Kauko Jyrkäs
Hämeen ammattikorkeakoulu,
Ohutlevykeskus

Can wood stop rust?
Coated metal surfaces can be
found in all aspects of modern
life, including household products like kitchenware; technology such as laptops and mobiles; medical applications like
temporary implants; as well as
in transport, from ships to cars.
Polymer coatings are currently
used widely to prevent rust
on metals like steel, to protect
surfaces from damage and create beautiful surfaces.
Nevertheless, the metal
industry uses a large volume
of polymers for coating metal
products and currently these
coatings cannot easily be
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recycled. The Future Makers
BioPolyMet project led by Dr.
Ben Wilson at Aalto University,
explores whether the use of
natural materials like cellulose nanofibers can be used
as alternative metal coatings
to meet these challenges and
produce more sustainable materials.
This and other important
issues will discussed in more
detail at the upcoming SKY
KOULUTTAA – Korroosio kuriin
“Rust Never Sleeps” on the
23rd May at Gasum Oy.
Ben Wilson

Korroosio kuriin – Rust never sleeps

Koulutukseltani olen kone-,
materiaali- ja pintakäsittelytekniikan insinööri sekä tuoreimpana koulutuksena tuotantotalouden diplomi-insinööri Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta,
erikoistumisaiheena teknologiayrittäjyys.
Aloitin oman työurani ensimmäisen vaiheen opiskelujen
jälkeen 1988, kun pääsin töihin
sähkökemialliseen korroosionestoon erikoistuneeseen yritykseen. Vuosina 1988– 1997 toimin
hyvin erilaisissa sähkökemialliseen korroosionestoon liittyvien
projektien suunnittelu- ja toteutustehtävissä pääosin kotimaassa, mutta myös ulkomailla.
Olen ollut mukana 1990-luvun
alusta alkaen myös esim. betoniterästen korroosion tutkimiseen
ja estoon liittyvissä projekteissa.
Olen vieraillut Manchesterin
yliopistossa sekä tehnyt laajaa
betoniteräksiin liittyvää korroosiotutkimusta mm. ydinvoimalassa USA:ssa. Sähkökemiallisten
korroosio-oppien yhdistäminen
jatkuvatoimiseen korroosionseurantaan erilaisissa prosessiympäristöissä on aina jollakin
tavoin myös kiehtonut itseäni.
Halusin päästä toteuttamaan
omia ideoitani, erosin palkkatyöstä ja perustin 1998 oman
yrityksen Coresto Oy, jonka
pääliikeideana on erilaisten
prosessien tehostaminen, energiatehokkuuden parantaminen
sekä tietysti kunnonvalvontaan
liittyvien toimenpiteiden optimointi.
Toteutamme liikeideaamme
räätälöitävien jatkuvatoimisten
korroosio- ja prosessimittauslaitteiden avulla. Viimeisten
viidentoista vuoden ajan olen
pääsääntöisesti keskittynyt
energialaitosten (voima- ja soodakattilat) rakennemateriaaleihin liittyviin korroosiohaasteisiin
ja energiatehokkuuden parantamiseen.
Yrityksen kehittämät erikoistuotteet edustavat alan huippua
mm. voimalaitosten kuuma- ja
kylmäpään korroosiomittauksissa. Erikoisuutena on tietysti
se, että mittaukset tapahtuvat
kuumissa savukaasuissa. Järjestelmiä voidaan käyttää esim.
kylmäpään energiatehokkuuden
parantamisessa sekä esim. erilaisten teräsmateriaalien kriittisen lämpötilan määrittämisessä.
Lisäksi yritykseni kehittämiä
tuotteita voidaan käyttää esim.
jäähdytysvesien korroosionestoon tarkoitettujen kemikaalien
ns. inhibiittien kehittämisessä,
toiminnan seurannassa, annostelussa ja optimoinnissa.

Suomen korroosioyhdistys ry (SKY) järjestää koulutustilaisuuden:
Korroosio kuriin – kestävää kehitystä ja lisää elinikää materiaaleille.
Koulutustilaisuuden kohderyhmät ovat konepajat, rakennusteollisuus, infratoimiala, maalausurakoitsijat, pintakäsittelyn suunnittelijat
ja asiakkaat.
Koulutuksen ajankohta on 23.5.2017 klo 9.00 – 16.10
Paikka: Gasum Oy: Miestentie 1, Otaniemi, 02150 ESPOO
OHJELMA JA AIKATAULU:
9.00 – 9.10
9.10 – 9.20
9.20 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.15
13.15 – 13.45
13.45 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
n. 16.10

Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Tilaisuuden avaus, Janne Lumme, Gasum Oy
Korroosion sähkökemialliset perusteet,
korroosiomuodot, Jari Aromaa, Aalto-yliopisto
Tauko
Materiaalivalinta korroosion kannalta,
Olof Forsén, Aalto-yliopisto
Lujien terästen kastosinkitys
(Kuumaupotuspinnoitteet), Esa Virolainen, SSAB
Lounas
Uudet standardit täyttävää suojamaalausta offshore-olosuhteisiin, Tero Ojala, Teknos Oy
Käyttövesijärjestelmien turvallisuus ja kestävyys,
Tuija Kaunisto, Vesi-Instituutti WANDER/
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Kiihdytetyistä korroosiotesteistä pinnoitettujen
teräsmateriaalien arvioinnissa, Kauko Jyrkäs,
HAMK Ohutlevykeskus
Kahvi
Korroosiomonitorointi ja korroosion reaali
aikainen seuranta, Kari Kärkkäinen, Coresto
Maakaasun siirtoputkiston korroosion hallinta,
Janne Lumme, Gasum
Can Wood Stop Rust? Creating Cellulose-Based
Coatings for Metals from Biorefining ByProducts, Ben Wilson, Aalto University
Tilaisuus päättyy

Aikatauluun voi tulla pieniä muutoksia.
Ilmoittautuminen koulutustilaisuuteen Olof Forsén 19.5.2017 mennessä, puhelin 050 514 8398, sähköposti olof.forsen@aalto.fi.
Hinta: SKY:n jäsenet 170 EUR, ei jäsenet 200 EUR, opiskelijat 20
EUR. Hinta sisältää lounaan, kahvit ja luentoaineiston. Pyydetään
ilmoittamaan mahdolliset ruokavaliot.
SKY:n jäseneksi voit liittyä ilmoittautumisen yhteydessä. Yhdistyksen
jäsenmaksu on 30 EUR/vuosi, opiskelijat 10 EUR/vuosi. Jäsenmaksun
yhteydessä voit tilata Promaint-lehden edulliseen jäsenhintaan 32
EUR. Tutustu yhdistyksen toimintaan osoitteessa www.korroosioyhdistys.fi.

Hallituksen uudet jäsenet esiintyvät
Kari Kärkkäinen
Kiitos luottamuksesta päästä
SKY:n hallituksen toimintaan
mukaan. Havahduin tässä huomaamaan, että olen itsekin
toiminut sähkökemiallisten korroosioasioiden parissa jo lähes
30 vuotta.
Olen yrittäjä, syntynyt 1964
ja asunut perheineni Savonlinnassa vuodesta 2001 lähtien.

Maailma on pieni, koska tätä
vanhaa taloamme (rakennettu
1910), jossa siis nykyään asumme, on isännöinyt puheenjohtajamme professori Olof Forsénin
äidin isä vastavalmistuneena
diplomi-insinöörinä. Rakennus
rakennettiin nimenomaan hänelle hänen toimiessaan ratainsinöörinä Savonlinnassa vuosina
1906–1949.
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Olen ollut vuosien varrella
suhteellisen aktiivisesti mukana
paikallisessa yhdistystoiminnassa (mm. yrittäjien puheenjohtajana, kauppakamarissa, jne.).
Sittemmin olen päättänyt keskittyä pääosin oman liiketoiminnan
kehittämiseen, koska aika ei
vaan millään riitä kaikkeen.
Pääosin istun töitä tehden
tässä historiaa vaalivassa entisessä ratainsinöörin toimistossa,
ja kaikki vapaa-aikani, jolloin en
ole joko kalastamassa tai golfkentällä, korjailen tätä vanhaa
puutaloamme tai Norton-moottoripyörääni vuodelta 1938.
Kalevi Panka
Valmistuin Helsingin Yliopistosta filosofian maisteriksi
vuonna 1993. Luin pääaineena
orgaanista kemiaa, ja suunnitelmissa kangasteli orgaaniseen
syntetiikkaan liittyvä tohtorin
väitöstyö USA:ssa. Päätin kuitenkin suorittaa armeijan sitä
ennen, ja päädyin kokelasaikana
syntetisoimaan hermokaasuja
Puolustusvoimien teknilliseen
tutkimuskeskukseen.
Kaasut kiehtoivat siinä määrin, että hommalle olisi ollut
jatkuvuutta armeijan jälkeenkin
eräässä projektissa. Samaan aikaan hain myös tuotekehityskemistiksi Teknokselle, jonne myös
pääsin. Tällöin tulikin pohdinnan
paikka; kaasut vai maalit?
Tässä vaiheessa orgaaniset
synteesit olivat tutumpia kuin
sudit ja pensselit, ja olin jo kallistumassa syntetiikan puoleen.
Kävi kuitenkin niin, että samaan
aikaan eräs tuttuni opiskeli Polilla, ja heidän kurssinsa oli juuri
menossa ekskursiolle Teknokselle. "Vakoojan" palaute oli niin
positiivista ja kiinnostavaa, että
vaaka kääntyi lopulta Teknoksen
puoleen.
Aloitin siis korroosion vastaisen taistelun Teknoksella
2.5.1995 R&D-laboratorion teollisuusmaaliryhmässä. Olen saanut työskennellä lähes kaikkien
yleisimpien korroosionestomaalikemioiden parissa sekä nähdä
teollisessa korroosionestomaalauksessa tapahtuneita muutoksia esikäsittelyn, maalien, maaliyhdistelmien, maalauslaitteiden
sekä standardoinnin osalta.
Toki myös kemikaalilainsäädäntö on tuonut oman ripauksen soppaan. Lisäksi tänä
aikana tapahtunut Teknoksen
kasvaminen pohjoismaisesta
maalitehtaasta globaaliksi toimittajaksi on tuonut hommaan
paljon lisäväriä sekä lisätietoa
korroosionestomaalauksesta
laajemmin.

Hallituksen yhteystiedot

Kansainvälisiä tapahtumia
CORROSION 2017 / NACE

Korroosioyhdistyksen uusi hallitus on aloittanut toimintansa sujuvasti. Yhdistyksen hallituksen jäsenmäärä on sama kuin edellisenä
vuonna, eli 1+1+10.
Jäseniä SKY:ssä on tällä hetkellä 81 varsinaista jäsentä, 14 eläkeläisjäsentä ja 1 opiskelijajäsen, eli yhteensä 96 jäsentä. Yhdistyksen
jäsenmäärä on laskusuunnassa. Suurimmat syyt eroamiseen ovat
eläkkeelle jäänti sekä muutokset yritysten organisaatioissa, jolloin
uudet yritykset eivät välttämättä enää maksa jäsenmaksuja.
Hallitus yrittää ylläpitää laadukasta ja tehokasta toimintaa. Hallitusten jäsenet seuraavat aktiivisesti korroosiotapahtumia sekä
koti- että ulkomailla. Haluamme olla korroosiotiedon ja kokemuksen
levittäjä. Tähän tarkoitukseen tarvitsemme tiivistä vuorovaikutusta
yhdistyksen jäsenten kanssa.
Toivomme teiltä kaikilta nyt vanhaa kunnon talkoohenkeä! Odotamme innolla teidän kommenttejanne ja ehdotuksianne yhdistyksen
toimintaan liittyvissä asioissa. Ottakaa siis yhteyttä hallitukseen
ja antakaa palautetta, kertokaa toiveita!! Viestinne tule parhaiten
perille sähköpostitse, toki yhteyttä voi ottaa myös puhelimitse tai
kirjeitse. Kaikki viesti käsitellään, eli ole siis aktiivinen.
Vapaaehtoiset voivat ilmoittaa halukkuutensa puheenjohtajalle.
Otan myös mielelläni vastaan ideoita ja mielipiteitä yhdistyksen
kehittämiseksi. Sähköpostisoitteeni on olof.forsen@aalto.fi

Conference and Exhibition
New Orleans, LA, USA
Mar 26–30, 2017
www.nace.org

EUROCORR 2017

Joint European Corrosion
Congress EUROCORR 2017
and the 20th International
Corrosion Congress
Prague, Czech Republic
Sep 3–7, 2017
www.eurocorr2017.org

CORROSION 2018 / NACE
Conference and Exhibition
Phoenix, AZ, USA
Apr 15–19, 2018
www.nace.org

Jan Sjöberg
Teknos Oy
PL 107, 00371 HELSINKI
puh. (09) 5060 9406
jan.sjoberg@teknos.fi
Sihteeri
Tiina Hakonen
Neste Oyj
PL 310, 06101 PORVOO
gsm 050 458 3419
tiina.hakonen@neste.com
Petri Hirvensalo
Nor-Maali Oy
Vanhatie 20, 15240 LAHTI
gsm 040 582 7800
petri.hirvensalo@nor-maali.fi
Kauko Jyrkäs
HAMK Ohutlevykeskus
Visakaarre 9
13100 HÄMEENLINNA
gsm 040 763 1323
kauko.jyrkas@hamk.fi
Kari Kärkkäinen
Coresto Oy
Ratamestarinkuja 3
57100 Savonlinna
gsm 044 525 5999
kari.karkkainen@coresto.fi

May 23–25, 2018
Denmark

12th EMCR 2018

Electrochemical Methods
in Corrosion
Robinson College, Cambridge, UK
Jul 22–27, 2018

EUROCORR 2018
Krakow, Poland
Sep 9–13, 2018

CORROSION 2019 / NACE
Conference and Exhibition
Nashville, TN, U.S.
Mar 24–28, 2019
www.nace.org

Promaint-lehti

SKY:n hallitus 2017
Puheenjohtaja
Olof Forsén
Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan
korkeakoulu
PL 6200, 00076 AALTO
gsm 050 514 8398
olof.forsen@aalto.fi

17th NORDIC CORROSION
CONGRESS

Nro 4-2017

ilmestyy 5.10. | ilmoitusaineistot 21.9.

Nro 5-2017

ilmestyy 7.12. | ilmoitusaineistot 23.11.

Teemoina muun muassa teollinen internet, 3D-tulostus,
laser-, hitsaus- ja pinnoitussovellukset, hydrauliikka &
pneumatiikka, sähköistys ja automaatio, voitelu, nostolaitteet
ja kuljettimet.
Lisäjakelu: 10.–12.10.2017 Teknologia 2017, Helsinki.

Janne Lumme
Gasum Oy
Kiehuvantie 189, 45100 Kouvola
gsm 040 573 2107
janne.lumme@gasum.fi
Mari Lundström
Aalto-yliopisto,
Kemian tekniikan korkeakoulu
PL 6200
00076 AALTO
gsm 040 487 3434
mari.lundstrom@aalto.fi

Teemoina muun muassa tutkimus & tuotekehitys, koulutus,
tarkastus & testaus.

Korroosiokäsikirja

Mika Mäkinen
Savonia-ammattikorkeakoulu
PL 88, 70101 KUOPIO
gsm 044 785 6377
mika.makinen@savonia.fi

Korroosiokäsikirjan hinta on 94 euroa
ja opiskelijahinta 65,80 euroa. Hintoihin lisätään alv 10 %.
Tilaukset Promaint ry:n kautta: www.promaint.net/kauppa

Kalevi Panka
Teknos Oy
PL 107
00371 Helsinki
gsm 046 850 3536
kalevi.panka@teknos.fi

SKY:n toimisto Pasilassa Helsingissä
Osoitteenmuutokset ja muut jäsenasiat
Kunnossapitoyhdistys Promaint ry
Messuaukio 1, 00520 HELSINKI
toimisto@kunnossapito.fi

Antero Pehkonen
VTT Expert Services Oy
PL 1001, 02044 VTT
gsm 040 180 5108
antero.pehkonen@vtt.fi
Esa Virolainen
SSAB Europe Oy
PL 93, 92101 RAAHE
gsm 050 314 2906
esa.virolainen@ssab.com

JÄSENMAKSULASKU
LÄHETETÄÄN ERIKSEEN.
MUISTAKAA MAKSAA MAHDOLLISIMMAN
PIAN JA KÄYTTÄKÄÄ VIITETTÄ!
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