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Kesä on koittanut vihdoin, usean keväisen lumimyräkän jälkeen.
Ensimmäinen uudistettu Valimoviesti on kerännyt mukavasti palautetta, pääasiassa positiivista. Jatkamme siis hyväksi havaitulla
linjalla, ja tämän kertaisen numeron väritys on hyvinkin ajankohtaan
sopiva. Kevät on tuonut myös mukavan piristysruiskeen maailman
talouteen, ja tilauskannat ovat kohentuneet mukavasti. Ehtipä joku
jo mediassa toteamaan, että kilpailukykysopimus on piristänyt tilausten tuloa, mutta tuskinpa se vielä on ehtinyt.
Keväisessä Valun käytön seminaarissa pohdittiin keinoja valimoiden kilpailukyvyn kehittämiseksi. Valun käyttäjien vaatimukset kun
ovat ketteryys ja laatu, niin niihin luonnollisesti pitäisi vastata. Valitettavasti investointihalukkuus ja -kyky ovat olleet hieman heikkoja,
joten tuottavuuteen pitäisi panostaa esim. johtamisen keinoin.
Seminaarissa kuultiin LEAN:n matkasaarnaajaa ja käytännön kokemuksia LEAN:sta. Näiden kolmen oikea suhde saattaisi tuoda kaivattua kohennusta suomalaiseen valimo- ja muuhunkin teollisuuteen. Sekä seminaarin sisältöä että johtamista valimossa käsitellään
lehtemme sivuilla.
Lisäksi lehden sivuilta päästään lukemaan yhden viime lehden
innovaatiojutussa olleen yrityksen tuotteista. Uusiin kuvioihimme
kuuluu yhteistyö Ruotsin valimoyhdistyksen Gjuteriet -lehden kanssa, ja siitä saadaan ensimakua tässä lehdessä. Historian havinaan
mennään malliveistämöjutussa, ja perehdymme myös Saksan valimoteknisen yhdistyksen vuosikokouksen kuulumisiin. Juhlavuoden
kunniaksi kannustan kaikkia jäseniämme aktivoitumaan, että saisimme runsaasti laadukasta juttumateriaalia lehteemme.
Hyvää kesää toivottaen,

Suomen Valimotekninen
Yhdistys, SVY on perustettu
vuonna 1947. SVY:n tarkoituksena
on valimotekniikasta kiinnostuneiden yhdistäminen sekä valimotekniikan ja valunkäytön edistäminen
teknologia, ihminen ja ympäristö
huomioon ottaen.
VALIMOVIESTI 2/2017

Aki Keskinen
Puheenjohtaja
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Rautaisannos osaamista!

Beijer Oy - on keskittynyt metalliteollisuuden tuotteiden maahantuontiin.
Osana BeijerTechiä tarjoamme suuren konsernin edut kuten laajan tuotevalikoiman ja suuren ostovoiman
– Samalla pienen yrityksen läheisyyden, nopeuden ja huippuosaamisen.
Edustamme maailman johtavia valmistajia. Jos meiltä ei löydy sopivaa tuotetta, etsimme sen.
Elannontie 5, 2. krs., 01510 Vantaa, Puh. (09) 615 20 550
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ASIAMIEHELLÄ
ON ASIAA

Hallituksen
kuulumisia
Valun käytön seminaari oli Tampereella maaliskuussa.
SVY:n hallitus kokoontui Oitissa 26.4.2017.

Valun käytön seminaari pidettiin maaliskuun lopulla Tampereella. Tilaisuuteen saapui pitkälti toistasataa asiaan vihkiytynyttä
valuntekijää ja – käyttäjää pohtimaan teeman mukaisesti, kuinka
Suomesta saadaan kilpailukykyinen valutuote. Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma
Turunen esitelmöi key note-puheenvuorossaan suomalaisen teknologiteollisuuden asemasta globaalissa ympäristössä. Teknologiateollisuuden pääekonomisti, Jukka Palokangas, puolestaan luennoi ensimmäistä kertaa vuosikausiin positiivissävytteistä tilasto- ja
taloustiedettä suomalaisen teollisuuden ja yhteiskunnan tilasta.
Uutena mielenkiintoisena ohjelmanumerona oli paneelikeskustelu, joka ainakin asiamiehen mielestä lunasti paikkansa myös tuleville vuosille. Kattava reportaasi
seminaarista löytyy toisaalta tästä
lehdestä.

Hallitus hyväksyi Oitin Valun
isännöimässä kokouksessaan
26.4. yhdistyksen uudeksi henkilöjäseneksi: Åberg Jori (Oitin
Valu Oy), sekä yritysjäseniksi
Suomivalimo Oy:n ja Karhulan
Valimo Oy:n.
Hallitus ja asiamies toivottavat
uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan yhdistyksen toimintaan. Kevään aikana yhdistyksestä erosi 6
henkilöjäsentä ja yksi yritysjäsen.
Lisäksi tuli tieto kahden jäsenen
poismenosta. Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 599 henkilöjäsentä
ja 47 yritysjäsentä.

Seuraavan vuosikokouksen organisoi Tevo Lokomon Oy:n järjestelytoimikunta Tampereelle.
Kyseessä on yhdistyksen juhlavuosikokous, järjestyksessään 70.
Kokous ja iltajuhla pidetään museokeskus Vapriikissa. Myös Tampereen kaupunki muistaa pyöreitä vuosia täyttävää yhdistystä
Yhdistyksen taloustilanne on py- Raatihuoneen juhlavastaanotolla.
synyt varsin vakaana, vaikka jäsen- Vuosikokousohjelma ja ilmoittaumäärä on ollut vuosia ala-mäessä tumisohjeet löytyvät tästä lehseuraten alan kehitystä. Kuluvaldestä.
la toimikaudella talviopintopäivät
sekä Valimoviesti ovat pysyneet
Veteraanijäsenille puolisoineen
edelleen kannattavalla tasolla.
vuosikokoustapahtuma on hallituksen tekemällä päätöksellä il-
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mainen. Toivottavasti myös veteraanijäseniä ilmoittautuu tälläkin kerralla mukaan niin paljon,
että vuosikokouksen iltajuhlaan
saadaan jälleen varattua oma veteraanipöytä alan konkareille.
Ulkomaantoimikunta jalostaa
tulevaa GIFA-messumatkaa, varsinainen suunnittelu lähtee käyntiin syksyllä 2018.

Jani Isokääntä
Asiamies
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VALIMOTEOLLISUUDESSA
TAPAHTUU

SUOMEN
VALIMOTEOLLISUUS 2016
Valun käytön seminaari 2017

TEKSTI: OLAVI PIHA

Suomen valutuotteiden tuotanto ja laskutus jatkoivat vuonna 2016 alamäkeään. Tuotanto väheni 5 %,
ja tuotannon arvo 13 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaistuotannoksi kirjattiin 62 062 tonnia,
jossa poistuma 3 200 tonnia. Valimoteollisuus työllisti viime vuonna 1 572 henkilöä. Tuotanto ja työntekijöiden määrä ovat pienimmät sodan jälkeisenä aikana.
Rauta- ja teräsvaluja valmistettiin 57 918 tonnia ja ne olivat suurin ryhmä vastaten painoltaan 92 %:a
asiakastoimituksista. Tässä ryhmässä tuotanto putosi 1 188 tonnia eli 2 % viime vuoden aikana. Rautaja teräsvaluja eli rautametallivaluja Suomessa valoi viime vuonna 17 valimoa ja niissä työskenteli
1 242 henkilöä.
Ei-rautametalleja valoi 15 valimoa ja tuotanto oli 4 744 tonnia, jossa on 30 %:n pudotus edelliseen
vuoteen. Valetun alumiinin tuotantovolyymi putosi 6 %, mutta kuparivaluihin kuuluvat pronssi- ja messinkivalujen valmistus romahti puoleen yhden vuoden aikana. Sinkkivaluja valmistettiin viime vuonna
86 tonnia, joka oli täsmälleen sama kuin vuonna 2015. Ei-metallivalimoiden laskutus oli
61 miljoonaa euroa ja ne työllistivät yhteensä 330 henkilöä.
Valun Käytön Seminaari 2017 pidettiin 30. – 31.3.2017 Hotelli Rosendahlissa, jonne saapui 124 henkilöä. Seminaarin 7-henkinen suunnittelutoimikunta oli valinnut teemaksi ”Kilpailukykyinen valutuote
Suomesta”. Teema onkin ajankohtainen, onhan Suomessa nyt kilpailukyky-sopimuskin saatu voimaan.
Olikin hienoa, että juuri Teknologiteollisuus ry:n toimitusjohtaja oli pitämässä asiasta keynote-puheenvuoron. Seminaarin suunnittelutoimikunta oli saanut paikalle omien alojensa parhaat asiantuntijat. Puolentoista päivän mittaisessa seminaarissa esiintyi yli kymmenen luennoitsijaa. Yleisö oli aktiivisesti
mukana. Viestiseinä myös vahvistaa seminaarista toiseen rooliaan keskustelufoorumina.
Valutuoteteollisuusyhdistys VALTY palkitsee vuosittain ansiokkaasti suomalaisia valuja käyttäneitä
yrityksiä Vuoden valunkäyttäjä -todistuksella ja mainesanalla. Tänä vuotta palkinnon vastaanotti
Wärtsilä Oyj.
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VALIMOIDEN VUOSI 2016
YLEISESTI
Suomen valimoteollisuuden tuotanto supistui 4,9 % ja vuoden
2016 tuotanto oli 62 062 tonnia.
Tässä luvussa ovat Valutuoteteollisuusyhdistyksen jäsenvalimoiden asiakkailleen toimittamat valutuotteet ja sitä kautta kaikki valetut materiaalit. Tämän määrän
arvellaan olevan ainakin 95 % kaikesta Suomessa valetuista materiaaleista. Vuonna 2016 Suomessa toimi 32 erillistä valimoa.
Vuoden 2016 aikana tuotannon
väheneminen on ollut kovin eritahtista. Vuosi 2016 jää tilastoihin pronssivalujen puolittumisesta. Toinen merkittävä ja dramaattinenkin muutos on teräsvalutuotannon putoaminen niin alhaiselle vuosituotantotasolle, jollaista
ei koskaan ennen Suomessa ole
nähty. Kokonaisuutena rauta- ja
teräsvalujen ryhmä piti kuitenkin
pintansa, sillä teräsvalutuotannon
rajua laskua loivensi molempien
rautalajien kasvu.
Suomen valimoteollisuudessa
vuoden 2011 jälkeen tuotanto on
ollut joka vuosi laskevalla käyrällä, seuraavasti: –14 %, –11 %,
–8 %, –7 % ja ¬–5 %. Kantaluvun
pienentyessä kuitenkin niin, että
pudotus tuotannossa vv. 2011 –
2016 on kokonaisuutena ”vain”
38 %.
Vielä lohduttomampaa on, jos
vuotta 2016 verrataan finanssikriisiä edeltävään aikaan, valimoiden
tuotanto on pudonnut tuohon aikaan verrattuna reippaat 60 %.
Tilannekuva on kutakuinkin sellainen, että kun samassa toimintaympäristössä (samat kiskot) kiitää luotijunia täydellä vauhdilla
(Ruotsi, Saksa jne.) niin me suomalaiset tulemme perässä veivaamalla resiinaa. On aivan tur-
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ha selittää alisuoriutumista huonoilla olosuhteilla, jos meihin verrattavat kansakunnat menestyvät
metalliteollisuudessa vallan mainiosti. Kyllä syyt ovat meissä itsessämme, meidän edusmiestemme ja johtajiemme tekemissä
päätöksissä. Kotimaan kaupan ja
rakentamisen hämmästyttävän
hyvä menestys on peittänyt näkyvistä edellä mainitun tilannekuvan esilletulon.
Mitenkäs sitten alkanut vuosi
2017? Tämä vuosi on alkanut Suomen teollisuudessa merkittävän
kasvun siivittämänä, ja Tilastokeskuksen mukaan Suomen talous
kasvaa nyt nopeammin kuin missään muussa euromaassa. Mutta
on Suomen takamatkakin aivan
kauhea, eri mittainen eri teollisuuden aloilla, valimoteollisuudessa erityisen pitkä.
Kysynnän piristymistä on nähtävissä metalliteollisuudessa, joka
on valimoteollisuutemme tärkein
asiakasteollisuus. Tavanomaisesti konepajateollisuuden kasvu on
heijastunut kasvuna myös suomalaisiin valimoihin. Jotain alkaneesta vuodesta 2017 voidaan
päätellä siitä, että Componenta
teki tammi-maaliskuussa miljoonan euron oikaistun liikevoiton ja
katkaisi neljätoista vuosineljännestä jatkuneen tappiokierteen.
Yrityksen liikevaihto kasvoi yhdeksän prosenttia vuoden takaisesta. Componenta odottaa käräjäoikeuden päätöstä saneerausehdotukseen liittyen. Varmaankin
pian alkavan kesäloman jälkeen
julkaistavat viralliset tiedot ja tilastot näyttävät, mihin suuntaan
Suomen valimoteollisuus on matkalla.

VALUMATERIAALIEN
JAKAUTUMA SUOMESSA
Suomalaisen valimoteollisuuden
suurin ryhmä on rauta- ja teräsvalut. Tämä painoon perustuva
esitystapa on kevyitä valumateriaaleja kohtaan erittäinkin epäreilu, ovathan valulajien ominaispainot tavattoman paljon toisistaan
poikkeavat. Kuitenkaan kukaan
ei ole pystynyt tähän mennessä
kehittämään luotettavaa, käytännöllistä ja kaikkialla hyväksyttyä
mittaustapaa. Vuoden 2016 tuotanto on esitetty kuvassa 1
(seuraava sivu).

VALIMOIDEN HENKILÖSTÖ
VUONNA 2016
Valimotoimiala työllisti viime
vuonna 1 572 henkilöä. Luku on
tilastoidun aikajakson pienin. Jos
vuonna 2015 saavutettiin kaikkien
aikojen pohjat 7,7 %:n pudotuksella, niin vuonna 2016 henkilöstön määrä väheni lisää 9,1 prosenttia. Vuonna 2016 rautavalimoissa työskenteli 768 henkilöä
(49 % koko toimialan määrästä),
teräsvalimoissa työskenteli 474
henkilöä (30 % koko toimialan
määrästä) ja ei-rautametallivalimoissa työskenteli 330 henkilöä
(21 % koko toimialan määrästä).

RAUTAMETALLIVALUJEN
TUOTANTO VUONNA 2016
Rautametallivaluja valmistettiin
viime vuonna 57 232 tonnia, joka
on 1,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rautametallivalujen
tuotanto supistui viime vuoden
aikana 686 tonnia, mutta ryhmän
sisällä rautavalujen tuotanto kasvoi, kun taas teräsvalujen tuotanto laski voimakkaasti. Teoreettinen tuottavuus rauta- ja metallivalimoissa kasvoi vuoden aikana
7 % arvoon 46,1 tonnia/työnteki-
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Kuva 1: Suomen koko
valimoteollisuuden ainejakauma voidaan esittää
näinkin. Kun keskustellaan prosenttiosuuksista
ja mittana on tuotannon paino, katsojan on
huomioitava eri aineiden
toisistaan huomattavasti
poikkeavat ominaispainot. Kuvassa viime
vuoden valumateriaalien %-jakauma. Lähde:
CAEF:lle raportoidut
uusimmat tiedot sekä
Valutuoteteollisuusyhdistys ry.

jä/vuosi. Tämä mittari on aivan
hyvä kontrolloiduissa tilanteissa.
Lyhyellä tähtäimellä sen luotettavuus useiden valimoiden kohdalla
ei oikeastaan kerro mitään, ellei tiedä muutosten luonnetta.
Kolmen viimeisen vuoden aikana
rautametallivalujen tuotannon supistuma on yli 10 000 tonnia. Rauta- ja teräsvalujen tuotanto on esitetty kuvassa 2.
Harmaan valuraudan valmistus oli
15 268 tonnia. Yleinen koneenrakennus ja teollisuus ylipäätään
yhteensä osti 5 812 tonnia (38 %)
ja perinteinen koneenrakennusteollisuus osti 5 287 tonnia (35 %)
harmaata valurautaa. Kolmanneksi suurin kohderyhmä oli ajoneuvoteollisuus, 2 605 tonnia, eli 17
%, sylintereitä ja niihin verrattavia
tuotteita valmistettiin 1 517 tonnia
eli 10 % kokonaismäärästä.
Pallografiittivaluraudan valmistus
oli 33 541 tonnia. Suurin käyttäjäryhmä oli – yllättävää kylläkin – ko-
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nepajateollisuuden 18 500 tonnia
eli 55 %. Toiseksi suurimpana asiakasryhmä oli ajoneuvoteollisuus
13 393 tonnilla vastaten 40 % :n
osuutta pallografiittivalujen
valmistuksesta.
Valuteräksestä valmistettuja valutuotteita valmistettiin maassamme viime vuonna poikkeuksellisen vähän, 8 423 tonnia. Näin alhaalla teräsvalujen tuotanto ei
ole ollut koskaan sodan päättymisen jälkeen. Tavanomainen
tuotanto teräsvalimoissa on aina
ollut lähempänä 20 000 tonnia.
Teräsvalujen tuotannosta noin
3 160 tonnin ilmoitetaan menneen suoraan koneenrakennusteollisuuteen ja vain 65 tonnia
ajoneuvoteollisuuteen. Teräsvalulle tyypillisesti, ryhmä ”Muut”
onkin sitten tavattoman suuri eli
5 200 tonnia. On hyvin todennäköistä, että kuitenkin tästä määrästä on melkoinen määrä konepajateollisuudenkin valutuotteita.
Valuteräs valmistus- ja rakenne-

materiaalina on koko maailmassa
romahtanut ennätyksellisen alas
ja laadukkaita teräsvalimoita on
koko ajan lopettamassa tuotantoaan. Keskeinen syy on tavattoman alhainen öljyn hinta, jonka
myötä öljyteollisuuden investoinnit ovat jäissä. Useat tahot kuvailevat tilannetta termillä investointilama.
Vuoden 2016 lopussa rautavaluja
valmisti maassamme 12 valimoa,
joista 2 valimoa valoi raudan lisäksi terästä. Yksinomaan teräsvaluja valmisti 4 valimoa. Näiden
lisäksi yksi valimo valoi teräksestä
tarkkuusvaluja. Rautametallivalimoiden lukumääräksi saamme
siis 12 + 5 = 17 valimoa. Rautavalimoissa työskenteli 768 ja teräsvalimoissa 474 henkilöä, joten
rautametalleja valmisti maassamme 1 242 henkilöä. Suomen rauta- ja teräsvalujen tuotannon
muutokset vuosien 2014 ja 2015
välillä esitetään taulukossa 1.
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Kuva 2: Suomen rauta- ja teräsvalujen tuotanto 2007 – 2016. Kuvassa on
vaihteeksi otettu tarkasteluun viimeiset kymmen vuotta. Lähde: CAEF:lle
raportoidut uusimmat tiedot sekä Valutuoteteollisuusyhdistys ry.

Taulukko 1: Rauta- ja teräsvalut, vv. 2015–2016
Rauta- ja teräsvalut
		

2015
tonnia

2016
tonnia

Muutos
%

Harmaa valurauta
Pallografiittivalurauta
Valuteräs		
Rautametallivalut

14 544
32 053
12 509
59 109

15 268
33 541
8 423
57 232

+ 5,0
+ 4,6
– 32,7
–3,2
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EI-RAUTAMETALLIVALUJEN
TUOTANTO 2016
Ei-rautavalumetallituotantoon (vieraskielisessä tekstissä Non-Ferrous, N-F, NF tai NE Metallguss)
kuuluu useita valumateriaaleja.
Jotta materiaaleja voitaisiin edes
jotenkin käsitellä tilastoissa, kansainvälisesti yleisimmin käytetään tässä monipuolisesta joukosta
seuraavaa jaottelua:
1) kupariseosvalumetallit
(Suomessa vain pronssi
ja messinki),
2) kevytmetallit
(alumiini ja magnesium,
jota ei Suomessa valeta) ja
3) sinkki.
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Suomessa kuparivalujen valmistus
painevalamalla päättyi kokonaan
vuonna 2010. Kupariseosvaluihin
kuuluvat nykyisin vain pronssi- ja
messinkivalut. Pronssivalut jakaantuivat kahteen ryhmään: alumiinipronssit 504 tonnia (30 % koko
pronssivalumäärästä) ja muihin
pronssivaluihin 1 158 tonnia (70 %
koko pronssivalumäärästä) eli yhteensä 1 662 tonnia. Kun tuohon
tuotantomäärään lisätään viime
vuoden aikana valmistetut messinkivalut 968 tonnia, saadaan kupariseosvalujen kokonaismääräksi
2 630 tonnia.
Hiekka- ja kokillivalettujen alumiinivalujen tuotanto väheni 132 tonnia kun se edellisenä vuonna väheni 174 tonnia eli tässä ollaan alenevalla polulla. Painevalettujen alumiinivalujen tuotanto pysyi ennallaan, kun edellisenä vuonna tuotanto väheni 441 tonnia (27,9 %).
Ei-rautametallivalujen tuotannos-

sa on nähtävissä alumiinin nopea
kas-vu vuoteen 2006 asti. Tässä
vaiheessa Alteams siirsi tuotannon pois Suomesta. Valetun alumiinin tuotanto on nyt selvästi
vähäisempää kuin 25 vuotta sitten. Alumiinivalujen tuotanto esitetään kuvassa 3:

Ei-rautametalleja valaa 15 erillistä valimoa. Alalla oli viime vuonna 330 työntekijää, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen 46
työntekijää. Ei-rautametallien
tuotannon muutokset valumateriaaleittein vv. 2015–2016 esitetään taulukossa 2:

Taulukko 2: Ei-rautametallivalut, vv. 2015–2016
Ei-rautametallivalut
			

2015 2016 Muutos
tonnia tonnia
%

Al, hiekka ja kokill.
Al, painevalut		
Pronssivalut		
Messinkivalut 		
Kuparivalut		
Sinkkivalut 		
Ei-rautametallit yht.

1 098
1 142
2 829
1 074
0
86
6 229

966
1 148
1 662
968
0
86
4 830

–12,0
0,0
– 41,3
– 9,9
0,0
0,0
– 22,5

Kuva 3: Suomen
alumiinivalimoiden
tuotanto 2006 – 2016.
Lähde: CAEF:lle
raportoidut uusimmat
tiedot sekä Valutuoteteollisuusyhdistys ry.
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SUOMEN VALIMOTEOLLISUUDEN VIENTI 2016
Suomen valimoteollisuuden suora kokonaisvienti vuonna 2016 oli
25 431 tonnia (22 655 tonnia vuonna 2015) eli mukavassa 12 prosentin kasvussa. Rautametallivalujen
osuus kokonaisviennistä oli 23 750
tonnia (21 864 tonnia) ja ei-rautametallivalujen 1 681 tonnia (2 695
tonnia).
Rautametallivaluja, niin raakavaluina kuin koneistettuina valukomponentteinakin, vietiin Suomen rajojen ulkopuolelle 23 750 tonnia.
Viennin määrä edustaa 42 prosenttia koko rautametallivalujen
tuotannosta. Tämä suhdeluku on
selvässä nousussa. Teräsvalujen
vientiosuus tuotannosta on nyt
13 %. Prosentuaalinen nousu johtuu kotimaahan toimitettujen teräsvalujen määrän romahtamisesta. Teräsvalujen viennin taso, noin
tuhat tonnia, on riittämätön suhteessa teräsvalimoidemme kompetenssi huomioiden, toivottavasti öljyteollisuuden investointien
jossain vaiheessa aloittama investointiaalto sitten nostaa tämän
määrän moninkertaiseksi. Rautaja teräsvalimoiden viennin muutokset vv. 2015-2016 esitetään taulukossa 3:
Rauta- ja teräsvalujen sisällä viennin osuudet kokonaistuotannosta vaihtelevat yllättävän paljon.
Suomen pallografiittivaluista puolet kelpaa globaaleille markkinoille, se on hieno saavutus. Rautametallivalujen vientiosuudet vuonna 2016 suhteessa tuotantoon jakaantuivat viime vuonna seuraavasti, suluissa osuudet vuodelta
2015:
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Taulukko 3: Rauta- ja teräsvalujen vienti vv. 2015–2016
Vienti, rautametallit
		
Harmaa valurauta
Pallografiittivalurauta
Valuteräs		
Vienti, rautametallit

2015
tonnia
4 005
14 124
1 831
19 960

2016
tonnia

Muutos
%

5 078
17 564
1 108
23 750

+ 26,8
+ 24,3
– 39,5
+ 19,0

Taulukko 4: Ei-rautametallien vienti 2015–2016
Vienti, ei-rautametallit
		

2015
tonnia

Kevytmetalli (Al)
Pronssi ja messinki
Sinkki		
		
Vienti, ei-rautametallit

1 969
726
0
2 695

– 33,3 % (20,0 %) harmaa valu		rauta
– 52,4 % (70,8 %) pallografiitti		valurauta
– 13,2 % (9,2 %) valuteräs
– 41,5 % (33,8 %) rautametalli		
		valut yhteensä
Ei-rautametallien vienti putosi tuhannella tonnilla yhden vuoden
aikana, tämän osoittaa taulukko 4.

2016
tonnia
694
987
0
1 681

Muutos
%
– 64,8
+ 36,0
0,0
–37,6

SUOMEN VALIMOIDEN
TUOTANNON ARVO 2016
Valutuoteteollisuusyhdistyksen
jäsenvalimoiden yhteenlaskettu
tuotannon arvo oli viime vuonna
213,33 miljoonaa euroa. Laskutus
eri materiaalilajeittain on esitetty
kuvassa 4 (seuraava sivu).
Valimoidemme tuotannon arvo
väheni viime vuonna 12,9 %
(2015 vähentyminen 9,2 % ja
2014 vähentyminen 4,1 %). Viime
vuonna laskutus väheni siis yllämainitun 12,9 %, mutta valujen
tuotanto väheni vain 5 %. Tästä
kokonaistuloksesta ei voi vetää
kuitenkaan mitään johtopäätöstä,
onhan valumateriaalien sorti-
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Kuva 4: Suomen
valimoteollisuuden
laskutuksen kehittyminen materiaalilajeittain sekä
yhteensä vuosien
2008 ja 2016 välillä, jolloin laskutus
on pudonnut alle
puoleen vuoden
2008 arvosta.
Lähde: CAEF:lle
raportoidut uusimmat tiedot sekä
Valutuoteteollisuusyhdistys ry.

mentti muuttunut radikaalisti vuoden aikana. Jos lukija haluaa tehdä
vertailuja, silloin on vertailu tuotannon muutoksen ja hintamuutoksen
välillä tehtävä saman valumateriaalin sisällä. Taulukko 5 osoittaa tuotannon arvonmuutokset vv.
2015–2016.
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Taulukko 5: Valimoiden tuotannon arvo, vv. 2015–2016
Valumateriaali
		

2015
1 000 €

2016
1 000 €

Suomugrafiittivalurauta
27 920
Pallografiittivalurauta
71 400
Valuteräs		
85 540
Kevytmetallit		
28 730
Pronssi, messinki
30 700
Sinkki		
1 320
Tuotannon arvo
244 900

28 690		
70 080		
60 660		
25 940		
27 160		
800
213 330

Muutos
%
+ 2,8
– 1,9
– 29,1
– 9,7
– 11,5
– 39,4
– 12,9
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VALUN KÄYTÖN SEMINAARI 2017
Vuoden 2017 seminaari pidettiin perinteen mukaisesti maaliskuun
viimeisenä torstaina ja perjantaina eli 30. – 31.3.2017 Hotelli Rosendahlissa,
jonne saapui 124 henkilöä. Seminaari on edelleen Teknologiateollisuus ry:n
suosituin seminaari.
Seminaarin 7-henkinen suunnittelutoimikunta oli valinnut teemaksi ”Kilpailukykyinen valutuote
Suomesta”. Teema on ajankohtainen, onhan Suomessa nyt Kikysopimuskin saatu voimaan. Olikin
hienoa, että Teknologiteollisuus
ry:n toimitusjohtaja oli asiasta
keynote-puheenvuoron pitämässä. Seminaarin suunnittelutoimikunta oli saanut paikalle omien
alojensa parhaat asiantuntijat,
mitä osallistujamäärän kasvukin
hyvin todistaa. Tämän totesi myös
Valutuoteteollisuusyhdistyksen
puheenjohtaja, diplomi-insinööri
Eero Pellikka käyttäessään semi-

naarin ensimmäisen puheenvuoron ja toivottaessaan kaikki osallistujat tervetulleeksi seminaariin.
Puolentoista päivän mittaisessa seminaarissa esiintyi yli kymmenen luennoitsijaa. Yleisö oli
aktiivisesti mukana, sillä esitelmien jälkeen viestiseinälle ilmestyi
vähintään kolme kiperää jatkokysymystä. Luentojen jälkeen myös
yleisö teki tarkentavia kysymyksiä
ja varmaan illan kontaktitilaisuudessa viimeistään selvitettiin avoimet asiat perusteellisemmin.
Viestiseinä on selvästi ottanut
paikkansa aktiivisena keskustelufoorumina luennoitsijan ja ylei-

sön välillä. Myöskin vanha sanonta, että ”kehitys kehittyy” pätee
Valun Käytön Seminaarin suhteen.
Nyt sitten oli ensimmäinen seminaari, jonka materiaali jaettiin netin kautta osallistujille. Eli seminaarin jälkeen osallistujat saivat ladata
esitelmät työpaikoillaan tietokoneillensa. Eikä siitä niin kovin kauan ole, kun esitelmöitsijät näyttivät
yliolanheittäjällä kalvoja kankaalle,
ja seminaarista lähdettiin kotiin ja
mukana oli paksu mappi täynnä
monistettuja luentoja. Seminaarin
alussa jaettiin siis osallistujaluettelo
ja ohjelma.

Kuva 5: Seminaarin
luennoitsijoista osa
saatiin yhteiseen
valokuvaan. Ja tässä
sitten kaksitoista
korkeatasoisen seminaarin mahdollistanutta
henkilöä. Istumassa
vasemmalta Pekka
Kemppainen, Juhani
Orkas, Jorma Turunen,
Eero Pellikka, Marko
Telenius. Takarivi
vasemmalta: Kalle
Jalava, Tero Leskinen,
Roy Björkstrand, Jukka
Palokangas, Olli Karhunen, Markus Rytömaa,
Miikka Häjänen.
Kuva:Jani Vaalima,
TEVO Lokomo Oy.
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KEYNOTE-PUHEENVUORO,
TOIMITUSJOHTAJA
TURUNEN
Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja piti laajan ja ajankohtaisen keynote-puheenvuoron. Luento avarsi monella tapaa kuulijoille
sitä armotonta globaalia toimintaympäristöä, jossa pienen Suomen
teknologiateollisuus toimii.Turunen toi esille myös tavattoman
monia Suomen teollisuuden vahvoja osaamisalueita. Mielenkiintoisena ja samalla erittäin hälyttävänä yksityiskohtana nostan tässä
esiin erään tutkimustuloksen. Puolessa yrityksissä on vaikeaa tai
mahdotonta saada 5 000 euroa
(lue: viisituhatta euroa!) proton kehittämiseen. Tämän kun kuulee,
niin se kyllä kertoo ikävällä tavalla
suomalaisten yritysten rohkeuden,
ennakkoluulottomuuden ja kannustuksen puutteesta. Eli onko
niin, että noinkin vaatimattomat
keskijohdon ehdotukset uusista
tuotteista torpataan siellä kulmahuoneessa. Hälyttävää on myös
suomaisten teollisuusjohtajien
epärealistinen luottamus yrityksensä ylivoimaisuuteen. Yli puolet
heistä kokee nimittäin epätodennäköiseksi, että kilpailija voisi digitalisaation vuoksi tulla oman toimialan ulkopuolelta.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN
TILANNE JA NÄKYMÄT
Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Jukka Palokangas esitti
tuttuun ja havainnolliseen tapaansa tuoreimpien tilastojen kautta teknologiateollisuutemme tilannetta suhteessa ympäröivään
maailmaan. Maailmankauppa on
piristymässä. Järkyttävintä oli nähdä, että Suomen tavara- ja palveluviennin arvo ei ole kasvanut
lainkaan vuoden 2010 jälkeen.
Edelliseen murheelliseen tilantee-
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seen on varmaan johtanut se, että
suomalaisten yritysten kiinteät investoinnit ovat vuoden 2005 tasolla (indeksiluku 101), kun taas esimerkiksi Ruotsin indeksiluku on 153.

GLOBAALIN VALUNHANKKIJAN PUHEENVUORO
Sourcing Category Manager, Project Development Markus Rytömaa yrityksestä Kone Industrial
Oy kertoi avoimella otteella tästä
maailmanluokan yrityksen toiminnasta. Oli mielenkiintoista kuulla,
että yhden työpäivän aikana yritys
vastaanottaa 500 tilausta, tekee 70
000 huoltokäyntiä ja toimittaa 10
000 tavaralähetystä. Tämä kertoo
toiminnan mittakaavan. Kiintoisaa
oli kuulla yrityksen käyttämistä valurautalajeista (GJL, ja GJS 400/
500/700), ja kuinka niitä käytetään
eri tehtaissa. Yleisö kuunteli hiljaa
ja keskittyneesti Rytömaan kommentteja, kun hän kertoi suomalaisten valimoiden sijoittumisesta
suhteessa kiinalaisiin, puolalaisiin,
turkkilaisiin, ruotsalaisiin ja intialaisiin. Tämän jälkeen luennoitsija
esitti suomalaisille valimoille kehityskohteita.

VALUTUOTTEITA SUOMESTA
Strategic Purchaser Tero Leskinen,
Andritz Savonlinna Works Oy pureutui kiinni seminaarin teemaan
otsikolla “Valutuotteita Suomesta”. Tässä veret seisauttavassa esitelmässä silmiemme edessä näytettiin, kuinka Andritz seuraa valutoimittajiensa toimituksia. Tästä
toiminnasta oli monien taulukoiden havainnollinen esitelmä.
Eräänkin pylväikön alin luku oli
94,0 %. Kun tuollaiseen taulukkoon sitten asettaa oman valimon
pylvään, niin vielä jää paljon tilaa
lukujen 99 % ja 100 %. Lienee kaikille selvää, että tällaisiin saavutuksiin voidaan päästä vain erittäin

pitkän, luottamuksellisen ja tuloksellisen toimitussuhteen kautta, johon molemmat panostavat täysillä.
Kaukana taitavat olla ne ajat, kun
tietokonemiehet internethypen
sokaisemina esittivät konepajoille
aivan totisella naamalla, että siirtäkää tekin valutuotteiden kyselyt
nettiin. Sinne vaan piirustus nettiin. Ja sitten käymään valimoiden
kanssa huutokauppaa, että kuka
halvimmalla myy kulloinkin tarjolla
olevan valutuotteen. Tuskinpa tuolla hankintatavalla päästään lähellekään Leskisen taulukossa
osoittamiin lukuihin 99,8 % ja
99,7 %. Ostohinnaltaan halvimman
ehkä tällä tavalla asiakas on saanut. En ihmettele yhtään, että internetpohjaisesta valutuotteiden
huutokaupasta ei viime aikoina ole
paljon kuulunut uutisia. Luennon
lopuksi saimme eteemme Leskisen/ Andritz laatiman suomalaisten valimoiden SWOT-analyysin.
Tätä katsoessani ja esitelmää kuunnellessani oli koko ajan vahva
tunne mielessä, että paikalla saisi
olla selvästi enemmän valimoiden
johtajia ja omistajia. Juuri he ovat
avainasemassa, kun yrityksessä
muutetaan toimintatapaa.

JOHDATUS
LEAN-AJATTELUUN JA
LEAN KÄYTÄNNÖSSÄ
Toiminnanjohtaja Kalle Arsalo,
Suomen Lean – yhdistys ry, esitteli
yhdistyksen toimintaa monipuolisesti. Yhdistys Suomessa perustettiin vuonna 2009 ja siinä on reilut
400 henkilöjäsentä. Esille tuli monia meille kappaletavaratuotannon
ihmisille tuttuja ongelmia ja myös
työkaluja, kuinka niitä voi välttää
soveltamalla toiminnassa Leanajattelua. Tuttua on monelle myös
systemaattinen kehittäminen eli
Demingin ympyrä PDCA, P =
suunnittele mitä teet, D = tee mitä
suunnittelit, C = mittaroi muutos ja
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A = säädä mittarin ja tavoitteiden
mukaan. Kaksi asiaa jäi mieleen.
Ensinnäkin se, että jos johtajat
eivät ole valmiita muuttumaan, älä
edes aloita. Toinen mieleen jäänyt
ajatelma oli 500 vuoden takaa ja
pätee edelleen: “The greatest
danger for most of us is not that
our aim is too high and we miss it,
but that it is too low and we reach
it”, Michelangelo (1475 – 1564).
Kehityspäälliköt Rauno Koski ja
Sampo Myllymäki yrityksestä Metso Minerals Oy kertoivat mitä
Metsossa Lean tarkoittaa käytännössä ja kuinka siihen on kouluttauduttu. Koulutus alkoi vuonna
2013 ja jatkui valmistuksen esimiesten ja työntekijöiden koulutuksella. 5S koulutus alkoi 2013 –
2014. Aluksi laitettiin toimistot
kuntoon ja siitä laajennettiin verstaalle. Sitten tulivat aamupalaverit käyttöön ja A3 ja arvovirtauksien
mittaaminen eli VSM. Näimme
hengästyttävän tarkkoja vuokaavioita ja projektikarttoja sekä ENNEN – JÄLKEEN valokuvia. Erittäin keskeiseltä asialta tässä tuntui olevan koko ajan se, että myös
tieto laitetaan virtaamaan. Tämän
voi jokainen ymmärtää, kun tietää,
että Tampereen tehtailta toimitetaan vuodessa 700 murskaus- ja
seulontalaitetta!

POHDINTOJA
VALUKOMPONENTIN
SUUNNITTELUN JA
VALMISTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMISTÄ
Toimitusjohtaja Pekka Kemppainen, Karhulan Valimo Oy, pohti
värikkäässä luennossaan valukomponentin suunnittelun ja valmistuksen tulevaisuuden näkymiä.
Ensin luennoitsija toki selvitti valunkäytön yleisiä markkinanäkymiä. Tässähän on investoijien kan-
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nalta hyvä tilanne, valutuotteiden
käyttö kasvaa koko ajan ja niiden käyttöalueet ovat erittäin laajat
aina terveysteknologiasta aseiden
valmistukseen.
Siirryttiin ”piirakoihin”, joista saattoi yhdellä silmäyksellä nähdä valutuotteiden käyttökohteet. Autoteollisuuden 31 % tuskin oli kenellekään yllätys. Kun laskeskelin
pumppu-, kompressori,- venttiilivalut yhteen, niin ryhmän suuri koko 8 % yllätti ainakin minut. Ryhmä ”Other” oli peräti 19 %, joka
mielestäni kertoo valutuotteiden
suuresta mukautuvuudesta ja kilpailukykyisyydestä kaikenlaiseen
tuotannolliseen toimintaan.
Toimitusjohtaja Kemppainen toi
esille valimoteollisuutemme rajusti muuttuneen tilanteen. Tulevaisuutta ei ainakaan helpota valimoalan tutkimuksen (VTT esimerkiksi) osittainen alasajo. Harvemmin kuultuja, mutta erinomaisen
kiinnostavia, olivat luennoitsijan
näkemykset siitä, kuinka suomalainen rahoitusmarkkina, TEKES,
FINNVERA ja pääomasijoittajat
suhtautuvat valimoteollisuuteen.
Luennon lopuksi saimme kuulla, että ”mitä Pekka sanoi vuonna
2007”. Sitten siirryttiin nykytilanteen (2017) analyysiin. Ja kaikkein
viimeisimpänä kuulijat saivat tietää, mikä on suomalaisen valimoteollisuuden tila vuonna 2027.
Liikennevaloja mukaileva rohkea
kuvio toi kuulijan mieleen ainakin
sen, että muutokset toimintaalallamme eivät ainakaan vähene.

DIGITAALISUUS VALUKOMPONENTIN SUUNNITTELUSSA JA VALMISTUKSESSA
Seminaarin päätti erinomaisilla luennoilla kolme Aalto-yliopiston
tutkijaa, ja heillä kaikilla oli tee-

mana digitaalisuus valukomponentin suunnittelussa ja valmistuksessa. Digitaalisuus varmaan
tulee, vaikka vanhemman polven
valimomiehet siinä vähän noviiseja
voivat ollakin. Nuoremmat valimomiehet ovat enemmän tuttuja digitaalisuuden kanssa. On myös
niin, että jotta yleensä valimoteollisuutemme saa osaavaa nuorta
työvoimaa palkattua, tälle digitielle on vaan lähdettävä. Sillä tiellä
kilpailijamaammekin jo matkustavat.

3D-TULOSTUKSEN
HYÖDYNTÄMINEN VALUTUOTTEEN VALMISTUKSESSA
Projektipäällikkö Roy Björkstrand
kertoi 3D-tulostuksen hyödyntämisestä valutuotteen valmistuksessa.
Aina aluksi on hyödyllistä kerrata
joitakin perusasioita. Ne olivat hyvällä tavalla Björkstrandin esityksessä mukana. Metallien 3D-tulostuksessa on olennaista heti alussa
valita oikea 3D-teknologia ja oikea
materiaali. Metallitulostuksen menetelmät jakaantuvat suoriin, epäsuoriin ja hybridimenetelmiin.
Alalle tulee uusia yrittäjiä ja tapahtuu paljon fuusioita. Kilpailu lisääntyy ja kappalehinnat alenevat.
Tuotantomatriisi esitteli valmistuskustannusta sarjasuuruuden kasvaessa. Mukana olivat viisi valmistustapaa: hiekkavalu, 3D-tulostus, tarkkuusvalu 3D tulostuksena,
tarkkuusvalu perinteisen työkaluvalmistuksen kanssa sekä painevalu. Kaavio oli teoreettinen ja jokaisessa käytännön tilanteessa
tämä täytyy piirtää erikseen omilla
lähtöarvoilla. Kuvio antoi työkalun
erilaisten tuotantomenetelmien
valmistuskustannuksia mietittäessä. Kuvion avaama ”Window of alternative production methods”
on valmis työkalu erityisesti valutuotteita suunnittelevalle ja käyt-
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tävälle teollisuudelle. Vanhana
hiekkavalimomiehenä minua miellytti suuresti se, että jo kymmenen
kappaleen sarjassa ihan tavallisen
hiekkavalun valmistuskustannukset olivat pudonneet alle puoleen
3D-tulostetusta valutuotteesta.
Tämä kertoo selvästi siitä, että 3D
-tulostus on erityisen soveltuva
muutaman kappaleen protovalmistukseen.

VALUJEN TUNNISTUS- JA
SEURANTAMENETELMÄT
Tekniikan ylioppilas Miikka Häjänen Aalto-yliopistosta kertoi valujen tunnistus- ja seurantamenetelmistä. Valimoiden ikiaikainen
haaste on pitää keernojen ja vaikkapa valujen lukumäärä ja sijainti
valimossa ajan tasalla. Eikä olosuhteetkaan aina kovin puhtaita
ole, tämän kaikki tietävät. Hankaluutta asiakkaan ja totta kai myös
valimon sisällä aiheuttaa, että nykyiset tunnistemerkinnät kertovat
yleensä vain valuerän ja valuajankohdan. Kaiken tämän lisäksi asiakaskin laittaa lusikkansa soppaan
ja vaatii omia merkintöjään valuihin. Tulevaisuuden näkymä onkin
yksilöllisemmät valutunnisteet.
Niitä ovat mm. DataMatrix-koodi,
viivakoodi ja QR-koodi. Häjänen
esitteli kuitenkin tarkimmin Radio
Frequency Indentification eli RFID
-menetelmää, joka mahdollistaa
nopean ja langattoman tiedonsiirron. Menetelmän ominaisuuksia
ovat mm. suuri tallennuskapasiteetti, pidemmät lukuetäisyydet,
tunnisteessa olevan tiedon muokkailtavuus jälkikäteen ja turvallisuus. Haitta- ja kehityspuolen asioita ovat metallisen ympäristön
rajoittava vaikutus, heikohko lämmönkesto. Menetelmän puute on,
että tunniste voidaan asentaa valutuotteeseen yleensä vasta valun
jälkeen. Luento käsitteli tunnistusprobleemaa monipuolisesti anta-
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en lopuksi parikymmentä lähdettä, jotka kertovat asiasta yksityiskohtaisesti.

VALUKOMPONENTTIEN
TOPOLOGIASUUNNITTELU
Tohtorikoulutettava Kalle Jalava
Aalto-yliopistosta kertoi valukomponenttien topologiasuunnittelusta. Topologiaoptimoinnilla tarkoitetaan materiaalin sijoittamista
optimaalisimmin suunnittelutilavuuteen määriteltyjen kuormitusten ja tehokkuustavoitteiden mukaisesti. Asia voidaan ilmaista seuraavalla tavalla: Topologiaoptimointi = kuormitukset + tavoitteet
–> toimiva muoto. Yleensähän insinöörit ajattelevat seuraavalla tavalla: Lujuusanalyysi = muoto +
kuormitukset –> muodon toimivuus. Aihe kuulostaa teoreettiselta ja ehkä akateemiselta, mutta
mielenkiintoinen se oli lapakeskiöstä eri valmistusvaiheissa otettujen hienojen valokuvien vuoksi.
Lapakeskiö valettiin tarkkuusvaluna Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Koneenrakennustekniikan Laitoksen valutuotetekniikan opetusvalimossa.

VUODEN VALUNKÄYTTÄJÄ
Valimotuoteteollisuuden perinteisiin kuuluu huomioida vuosittain
vuoden valunkäyttäjää tai vaihtoehtoisesti kannustaa nuorta alan
jatko-opiskelijaa opintostipendillä.
Tänä vuonna VALTY päätti luovuttaa valunkäyttäjäpalkinnon Wärtsilä Oyj:lle. Yritys on valutonneissa
mitattuna selkeästi Suomen suurin
valunkäyttäjä. Wärtsilä hyödyntää
toiminnassaan erinomaisesti Suomen valimoiden tarjoamaa suunnitteluosaamista ja materiaalikirjoa. Lisäksi yritys panostaa jatkuvasti myös valukomponenttien
suunnittelu- ja materiaaliosaamisensa lisäämiseen yhdessä yliopis-

tojen ja tutkimuslaitosten kanssa.
Todistuksen perusteissa mainitaan
edellisen lisäksi, että Valutuoteteollisuusyhdistyksen vakaa uskomus on, että Wärtsilä Oyj hankkii
jatkossakin suuren osan valukomponenteistaan osaavilta, luotettavilta ja joustavilta suomalaisilta
valimoilta.
Ja kuka olisikaan sopivampi vastaanottamaan tämän palkinnon
kuin diplomi-insinööri Jarkko Laine. Hän on vuodesta 2006 alkaen
toiminut Wärtsilän Vaasan tehtaalla toimimalla siellä valimo- ja
moottoriasiantuntijana keskittyen
ensisijaisesti valuihin ja niiden kehittämiseen. Jarkko Laine kiitti puheenvuorossaan Valutuoteteollisuusyhdistystä yritykselle myönnetystä palkinnosta.

Taulukot, graafit ja laskelmat: kirjoittajan tekemät.
Tärkeimmät lähteet: Valun käytön seminaarin luennot, Valutuoteteollisuusyhdistys VALTY, Valimoiden toimialaryhmä
(VALTAR), Modern Casting -lehdet,
CAEF, WFO, Teknologiateollisuus ry,
sekä lukuisat keskustelut.
Artikkeliin liittyvän palautteen lukija voi
antaa sähköpostilla: olavi.piha@aalto.fi
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Kuva 6: Valutuoteteollisuusyhdistys VALTY palkitsee kontaktitilaisuudessa ansiokkaasti suomalaisia valuja käyttäneen
yrityksen Vuoden valunkäyttäjä -todistuksella. Tänä vuonna palkinnon sai Wärtsilä Oyj. Kuva: Jani Vaalima, TEVO
Lokomo Oy.
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SVY:N 70 JUHLAVUOSIKOKOUS
FGF:s 70. JUBILEUMSÅRSMÖTE

TERVETULOA /
VÄLKOMNA!
Tampere/Tammerfors
6.10.2017
Vuosikokouskutsu
Årsmöteskallelse
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n
70. vuosikokous
pidetään perjantaina 6.10.2017 klo 13.00
Museokeskus Vapriikki
Alaverstaanraitti 5, 33101 Tampere
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
9. §:n mukaiset asiat.
Finlands Gjuteritekniska förening rf:s
70. årsmöte arrangeras
fredagen den 6.10. 2017 kl 13.00
Museum Center Vapriikki
Alaverstaanraitti 5, 33101 Tampere
Vid årsmötet behandlas de ärenden,
som upptas i stadgarnas 9. §.
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KUTSU VETERAANEILLE
Yhdistyksemme historia alkoi tasan 70 vuotta sitten. Juhlavuotemme kunniaksi yhdistys haluaa muistaa erityisesti Teitä, valimoalan veteraanit, ja
siksi esitämme kutsun juhlavuosikokoukseemme Museokeskus Vapriikkiin
6.10.2017. Tilaisuus on ilmainen sinulle ja seuralaisellesi. Ilmoittautumislomake ja -ohjeet löytyvät seuraavalta aukeamalta.

VUOSIKOKOUKSEN OHJELMA
TORSTAI 5.10.2017
SAAPUMINEN HOTELLEILLE, SCANDIC CITY TAI HOLIDAYINN
20.00 ILLALLINEN, SCANDIC CITY
PERJANTAI 6.10.2017
8.45 KULJETUS BUSSEILLA HOTELLEILTA TEVO LOKOMO OY:N JA METSO MINERALS OY:N
TEHTAILLE
11.00 KULJETUS BUSSEILLA TEVO LOKOMO OY:N JA METSO MINERALS OY:N TEHTAILTA
MUSEOKESKUS VAPRIIKKIIN.
11.15 – 12.45 ILMOITTAUTUMINEN VUOSIKOKOUKSEEN JA BUFFET-LOUNAS
13.00 – 14.00 SVY:N 70. VUOSIKOKOUS
14.00 – 14.30 ILTAPÄIVÄKAHVI
14.30 – 15.30 ESITELMÄTILAISUUS
- METSO MINERALS OY, VICE PRESIDENT METALLURGICAL OPERATIONS,
PIRJO VIRTANEN
RINNAKKAISOHJELMA
13.00 – 15.30 MUSEOKESKUS VAPRIIKKI, OHJATTU KIERROS
15.30 BUSSIKULJETUS HOTELLEILLE
17.15 BUSSIKULJETUS HOTELLEILTA RAATIHUONEELLE
- KAUPUNGIN VASTAANOTTO
19.00 BUSSIKULJETUS RAATIHUONEELTA MUSEOKESKUS VAPRIIKKIIN
19.30 ILTAJUHLA
- JUHLAILLALLINEN
- MUUTA OHJELMAA
N. 01.00 TILAISUUS PÄÄTTYY
VALIMOVIESTI 2/2017
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE VUOSIKOKOUKSEEN
Osanottaja: ___________________________

Yritys: _________________________________

Jäsenkoodi osoitetarrasta

Seuralaisen nimi:_________________________

_____________________________________

Jäsen (

)

Veteraani (

) Opiskelijajäsen (

MAJOITUS, Scandic City Tampere ( ), HolidayInn ( ) Valitse hotelli
Valitse yö(t)
yö 5.10.
yö 6.10.
€/vrk/hlö
1-hengen huone
( ) hlöä
( ) hlöä
97 € / vrk / hlö ( ) vrk
2-hengen huone
( ) hlöä
( ) hlöä
70 € / vrk / hlö ( ) vrk
1-hengen huone,
( ) hlöä
( ) hlöä
0 € / vrk / hlö ( ) vrk
veteraani
2-hengen huone,
( ) hlöä
( ) hlöä
0 € / vrk / hlö ( ) vrk
veteraani
YHTEENSÄ
5.10.2017 ILLALLINEN, Scandic City Tampere
5.10. klo 20.00
Illallinen
5.10. klo 20.00
Illallinen, veteraani

50 € (
0€(

) kpl
) kpl

)

yht. €
€
€
€
€
€

yht.
yht.

€
€

6.10.2017 VUOSIKOKOUS JA ILLINEN, Museokeskus Vapriikki (Paketit sis. buffet-lounaan sekä iltapäiväkahvin)
Kokous- ja esitelmäpaketti,
6.10. klo 12.00-15.30
65 € ( ) kpl yht.
€
buffet-lounas
Kokous- ja esitelmäpaketti,
0 € ( ) kpl
yht.
€
veteraani
6.10. klo 12.00-15.30

6.10. klo 17.30
6.10. klo 19.30

Rinnakkaisohjelma, buffetlounas
Rinnakkaisohjelma,
veteraani

65 € (

) kpl

yht.

€

0 € ( ) kpl

yht.

€

) kpl
) kpl

yht.
yht.

€
€

0 € ( ) kpl

yht.

€

0 € ( ) kpl

yht.

€

Kaupungin vastaanotto,
Raatihuone
Juhlaillallinen, alko
Juhlaillallinen, vesi
Juhlaillallinen, alko,
veteraani
Juhlaillallinen, vesi,
veteraani

( ) kpl
100 € (
70 € (

YHTEENSÄ
VIERAILU Tevo Lokomo Oy, Metso Minerals Oy
Vierailu
6.10. klo 9.00-11.00

€

(

) hlöä

VUOSIKOKOUS JA ESITELMÄTILAISUUS 6.10.2017 klo 13.00-15.30
SEURALAISOHJELMA 6.10.2017 klo 13.00-15.30 Museokeskus Vapriikki, ohjattu kierros
ERIKOISTOIVOMUKSET (huonetoveri, ruokarajoitukset yms.)

Päiväys
____________
20

Allekirjoitus___________________________________

VALIMOVIESTI
2/2017
yht._________€

Palautathan tämän lomakkeen 1.9.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen jani.isokaanta@svy.info tai vaihtoehtoisesti postitse SVY / Jani Isokääntä, Paavo Havaksen tie 5 D, 90570 Oulu tai täytä ilmoittautumislomake yhdistyksen kotisivuilla www.
svy.info. Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi peruuttaa ilman kuluja 5.9.2017 mennessä. Jos peruminen tapahtuu
tämän jälkeen, Yhdistys veloittaa perumisesta mahdollisesti Yhdistykselle aiheutuneet kulut osallistujalta.
Yhdistys laskuttaa osallistumismaksut ilmoittautujan edustamalta yritykseltä, jos vuosikokoukseen osallistuja ei toisin ilmoita.
Veteraanit seuralaisineen osallistuvat ilmaiseksi.
Varauksesi on voimassa, kun ilmoittautumislomake on palautettu ohjeita noudattaen. Lisätietoa antavat asiamies Jani
Isokääntä, 040 834 8088 tai juhlatoimikunnan puheenjohtaja Juho Mäkinen, 050 3173725.
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Uusi teknologia valokaariuunien ohjaukseen
Terästä valmistetaan kahta eri
pääprosessia käyttäen, malmista
masuunin avulla ja kierrätysteräksestä valokaariuunin avulla. Valokaariuunissa kierrätysteräs sulatetaan johtamalla panokseen suuri
määrä sähköä, jolloin syntyy valokaari kierrätysteräksen ja uunin
kannesta laskeutuvien grafiittielektrodien välille. Lopuksi raakateräs
lämmitetään haluttuun lämpötilaan
ja lasketaan ulos valokaariuunista.

vän valon analyysiin. Oulun yliopiston Prosessimetallurgian tutkimusyksikössä aloitettiin tutkimus valon
analysoinnin käytöstä valokaariuunien ohjauksessa vuonna 2011.
Mittausjärjestelmä perustuu valon
keräämiseen mitattavasta uunista
valokuidun avulla, joka johtaa valon analysoitavaksi etäälle prosessista sijoitettuun spektrometriin.
Näin uunin vaikeisiin olosuhteille
altistuu vain optinen kuitu, joka on
mahdollista suojata ja jäähdyttää
tehokkaasti sen pienen koon ansiosta. Menetelmästä on kehittänyt
kaupallisen ratkaisun vuonna 2014
perustettu Luxmet Oy. Mittausjärjestelmä on esitetty kuvassa 1.

TEKSTI: Matti Aula

Menetelmän käyttö romun sulamisen mittauksessa on edennyt
Valokaariuuniprosessi on kapakaupalliseen vaiheeseen. Menesiteetin käytön suhteen hyvin joustelmää hyödyntää Luxmet Oy:n
tava, eikä valokaariuunin pysähtykehittämä valokaariuunin ohjausmisestä koidu samankaltaisia onjärjestelmä ArcSpec. Menetelmän
gelmia kuin masuuniprosessissa.
toimivuus on testattu useilla teolTästä johtuen valokaariuuniproseslisilla valokaariuuneilla ja ensimsi on suosittu erikoisterästen valTeollisella valokaariuunilla suomäinen järjestelmä on otettu tuomistuksessa. Maailman teräksestä ritetuissa mittauksissa havaittiin,
tantokäyttöön Outokumpu Stain25.1 % valmistettiin valokaariuuni- että optisen emissiospektrin mitless Oy:n Tornion tehtaalla marprosessilla vuonna 2015 [World
taus voidaan suorittaa ilman suuraskuussa 2016. Järjestelmän käysteel association, World Steel in
rempia teknisiä haasteita. Mittauk- töllä on todettu saavutettavan
Figures 2016].
sen tuloksia voidaan käyttää kaamerkittäviä taloudellisia hyötyjä,
sufaasin reaktioiden, romun sulamm. parantuneen energiatehokValokaariuunien ohjaus on pemisen ja kuonapinnan ominaisuuk- kuuden kautta.
rinteisesti ollut uunioperaattorsien arvioinnissa. Valokaaren emisin käsissä. Valokaariuuniprosessiin siospektrin analyysi osoitti, että
Kuonan koostumuksen on-line
soveltuvia on-line mittausjärjesvalokaaren plasman komponentit analysoinnin tutkimusta jatketaan
tellmiä on vähän, johtuen hyvin
ovat pääosin peräisin kuonasta,
EU-komission rahoittamassa OShaastavaista mittausolosuhteista.
joka mahdollistaa kuonan koosCANEAF-hankkeessa. Hankkeessa
Valokaariuunin välittömään läheitumuksen arvioinnin valokaaren
on mukana tutkimuslaitoksia ja yrisyyteen sijoitettavien mittalaitteid- emissiospektrin perusteella. Rotyksiä Suomesta, Saksasta ja Ruoten on kestettävä sulan teräksen ja mun sulamisen mittausta voidaan sista. Projektin tavoitteena on mikuonan roiskeet, mahdollisesti yli
prosessinohjauksessa käyttää mm. tata myös muiden kuonakompo2000 ºC-asteen lämpötilaisia liekjänniteportaiden ja toisen korin pa- nenttien määrä ja viedä kuonakejä, sekä voimakas sähkövirnostuksen optimointiin. Kuonan
koostumuksen analysointi teolliran synnyttämä magneettikenttä.
kromipitoisuuden mittaamista voi- seen mittakaavaan. Samalla järjesdaan puolestaan käyttää pelkistin- telmää testataan muiden teollisaineiden lisäyksen optimointiin ja
ten valokaariprosessien, kuten
Uusi mittausteknologia, joka toi- kuonan jatkokäsittelyn valintaan.
senkkauunin, kuonan koostumii valokaariuunin haastavissa olomuksen analysoinnissa.
suhteissa, perustuu uunista lähte-

22

VALIMOVIESTI 2/2017

Kuva 1. Valokaariuunin on-line mittausjärjestelmä.

Kuva 2. ArcSpec ohjausjärjestelmän käyttöliittymä.
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Just add Foseco
It’s no accident that we’ve retained global leadership for over seventy
years. And, as demands on technology and business needs change, we’ll
continue to stay well ahead of the curve by maintaining a proactive approach.
As a result, the solutions we provide will consistently improve foundry
performance, enhancing quality and productivity. We’ll also sustain our enduring
commitment to driving down costs, whilst ensuring a safe and healthy working
environment.
So, release your true potential: just add Foseco.

+ Partnership
+ Global Technology - Locally Delivered
+ Creative, Innovative Solutions
+ Expert Advice
+ Reliability
+ Knowledge Leadership
kari.koskinen@foseco.com
phone: +358 405 726 109

24

VALIMOVIESTI 2/2017

Valimon luotettava yhteistyökumppani
Edustamme varteenotettavia toimittajia ja laadimme asiakkaillemme
räätälöytyjä ratkaisumalleja jo yli 55 vuotta.

Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo
Uudesta tai regeneroidusta keernahiekasta poistetaan pöly
ja se saatetaan haluttuun käyttölämpötilaan. Käsiteltävä hiekka
voidaan kerralla joko lämmittää tai jäähdyttää. Vaaka
mahdollistaa tarkasti määritellyn hiekkamäärän käsittelyn
kerrallaan. Pienen kokonsa takia laite voidaan sijoittaa lähes
kaikkialle keernahiekan valmistamoon. Teknologinen etu
maksaa itsensä takaisin selvänä rahana. Uusin tekniikka
tehostaa laitostanne ja tekee tuotannon taloudelliseksi.
Koneet ja laitteet
Sinkotekniikka:

Lämmitys- ja jäähdytysseula,
panosajo (Neuhof)

AGTOS GmbH

AGTOS toimii kaikilla sinkopyöräsinkouksen alueilla. Oma henkilöstö
hoitaa sinkolaitosprojekteja, suunnittelee, valmistaa ja ohjelmoi omilla tehtailla
sinkoja puhdistukseen, ruosteenpoistoon, hehkutushilseen poistoon
ja kuulapommitukseen. Valmistusohjelmaan kuuluvat myös kappaleiden
kuljettimet muilta käsittelypaikoilta sinkoon ja edelleen pois.
Tällöin toimitamme koko järjestelmän ja laitoksen, siis kokonaisratkaisun.
Koneiden koko voidaan mitoittaa millimetrin kokoisten ketjujen
käsittelystä valtamerikonttien sinkoukseen eli laitosten kokoa ei ole
rajoitettu.
– Automaattikaavaus:
– Pullakaavamot:
– Keernatykit:

Künkel-Wagner ja SLS Swisspour valukoneet
Eri saksalaisia toimittajia
Reissaus & Baumberg Maschinenbau (uudet koneet)
Varaosat: Röper/Lämpe
– Hiekan elvytys, terminen ja mekaaninen:
Axmann, DeAnTek, Webac
– Paineilmalähettimet:
Klein, Neuhof, DeAnTek
– Induktiouunit, -kelat, transistoritekniikka:
I.A.S.
– Romun nostomagneetit:
Himmelmann.
– Amiinikaasupesurit:
B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:
Eri toimittajia
– Sinkotekniikan vara- ja kulutusosat:
AGTOS, STO-Strahltecnik, Team-Strahltecnik
– Tärytekniikka:
Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet: Webac
– Furaani- ja alphaset-hiekkojen sekoittimet: Webac, Axmann
– Tuorehiekkasekoittimet:
Künkel-Wagner
– Panostuslaitteet, pölynpoisto:
Cyrus
– Valimosuunnittelu, valuohjelmat:
DeAnTek

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778
e-mail: diaco@diaco.fi

VALIMOVIESTI 2/2017

25

Deutscher Giessertag,
VDG:n 108. vuosikokous
17. – 18.5.2017
TEKSTI: Carl-Johan Nybergh

Saksalainen Valimotekninen Yhdistys, VDG järjesti tänä
vuonna vuosikokouksensa Düsseldorfissa.
Olen ollut VDG:n jäsenenä lähes
kolmekymmentä vuotta, ja muutaman kerran osallistunut yhdistyksen vuosikokoukseen. Tällä kertaa
minua houkutteli vuosikokouksen
lisäksi kokouksen yhteydessä järjestetty varsiin laaja näyttely sekä
mahdollisuus käydä Simpelkamp
-valimossa. VDG:n vuosikokousjärjestelyt alkoivat tälläkin kerralla
valimokäynnillä. Nyt oli valittavissa
yksi kohde viidestä, jotka olivat:
- Ohm & Häner Metallwerk
GmbH & Co
- TRIMET Automotive
Holding GmbH
- Simpelkamp Giesserei GmbH
- Edelstahlwerke Schmees
GmbH
- Georg Fischer GmbH,
Mettmann
Valitsin Simpelkamp -rautavalimon, jossa neljä vuotta sitten oli
valettu maailman suurin pallografiittirautakappale. Kappaleeseen
tarvittiin 320 t sulaa ja valukappale
valettiin isäntien kertomuksen mukaan 90 sekunnissa. Simpelkamp
-valimossa valetaan ensisijaisesti
oman konepajan tarvitsemia valukappaleita, jotka ovat erityyppisten jättipuristimien runko-osia. Lisäksi valimo valaa mm. isojen dieselmoottorien lohkoja, ydinvoima-
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loiden varastokapseleita, tuulivoimavalua ja turbiinien runkoja. Pallografiittikappaleiden osuus on 90
% tuotannosta, loput ovat harmaata rautaa. Vuodessa valetaan tällä
hetkellä noin 45.000 t nettoa, mutta teoriassa valimo selviytyy lähes kaksinkertaisesta tuotannosta.
Valimolle mieluisimmat kappaleet
edustavat kokoluokkaa yli 150 t.
Sulatus tapahtuu induktiouuneissa,
kaavaus ja keernanvalmistus furaanimenetelmällä. Käynnin yhteydessä näytettiin ”pienen valukappaleen” valua, 18 t pallografiittirautaa valettiin 50 sekunnissa. Valimolla on useita kaavausosastoja,
ja niiden väliset etäisyydet ovat
suuret. Käyntimme kohdistui valimon yhteen vanhaan kaavaushalliin ja puhdistamoon. Molemmat
em. osastot olivat pitkään olleet
käytössä. Esim. uusia laitteita ei
nähty. Valimon sijainti aika keskellä
Krefeldin kaupunkia tuo mukanaan
useita ympäristöön liittyviä haasteita. Saksalaisen tyylin mukaan valimon piha-alueet olivat erinomaisen siistit ja esim. istutukset hyvin
hoidetut. Kun astui kaavaushalliin
sisään, oli näkymä kuitenkin aika
samanlainen kuin silloin, kun vierailin valimossa edellisen kerran yli
kolmekymmentä vuotta sitten,
tummia pintoja ja pimeää. Valimo
yrittää säilyttää nykyisen tuotanto-

volyymin, koska tällä volyymilla on
mahdollista ylläpitää ja kehittää
korkeata metallurgista osaamista
ja laatutasoa. Virheisiin heillä ei ole
varaa.
Düsseldorfin messualueen kongressikeskuksen pääaulassa peräti
52 saksalaista yritystä oli pystyttänyt pienosastot. Tilaava pääaula
toimi samalla pääfoorumina epävirallisille keskusteluille. Vuosikokoustilaisuuteen otti osaa 550
VDG:n jäsentä. Valimokäyntien
jälkeen pidettiin kongressikeskuksen auditoriossa neljä esitystä en‘nen varsinaista kokousta. Mielenkiintoisimmat esitelmät olivat
BMW autovalmistajan J.M Segaudin esitys autoilun sekä BMW:n
tulevaisuuden näkymistä ja valun
tarpeesta. Ensiksi hän esitti neljä
päätekijää, jotka tulevat muuttamaan autovalmistajien toimintaympäristöä: liitettävyys, autonominen ajo, jaettu talous ja sähköistyminen. Pohdiskelun lähtökohtana
oli OECD:n uusi selvitys, jonka mukaan lähivuosina noin miljardi ihmistä ympäri maailmaa tulee
muuttamaan kaupunkeihin. Heillä kaikilla tulee olla oikeus liikkumiseen ja myös yksilölliseen sellaiseen. Uusi ”Homos Urbanus” tarvitsee julkisliikenteen lisäksi auton
käyttöönsä. Auton jakaminen
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auton omistamisen sijasta on tähän paras ratkaisu. Mottona on oikea kulkuväline oikeaan tarpeeseen. Mm. autoilun sähköistäminen luo tähän hyvän perustan riippumatta siitä, millainen on auton
käyttövoima. Hän ennusti sähköautojen lukumäärän kasvua ja sen
myötä varsinkin alumiinisten valukappaletarpeiden kasvua sitä mukaan, kun sähköllä kulkevien pienempien autojen valmistusmäärät
vuoden 2018 jälkeen lisääntyvät.

Toinen päivä oli varattu teknisille esitelmille. Aamupäivällä jakauduttiin kahteen ryhmään. Toisen
ryhmän teemana oli valmistusteknologia sekä rauta ja teräsvalu.
Toisen ryhmän teemana oli prosessiteknologia ja kevytmetallit. Lounaan jälkeen yliopistojen edustajat ja opiskelijat pitivät seitsemän
esitystä.

Valmistusteknologian esitykset
olivat kaupallisia ja hyvätasoisia.
Ensin ASK Chemicals esitteli INOVarsinainen vastakohta Segaudin TEC epäorgaanista keernasideaiesitelmälle oli sitä seuraavan MAT nejärjestelmäänsä, joka viimeisen
-yrityksen L Steinheiderin esitelmä. kymmenen vuoden aikana alumiiMAT on lyhyessä ajassa ostanut
nivalussa on menestynyt hyvin Sakeurooppalaisia konkurssikypsiä
sassa. Kovettuneet keernat ovat
DISA-valimoita ja noussut suureksi hygroskooppisia ja se asettaa
mm. Daimlerin valuntoimittajaksi. aivan uusia vaatimuksia keernojen
Steinheider ennusti niiden valmis- valmistukeen ja varastointiin.
tamien pallografiittirautakappalei- Epäorgaanisten sideaineiden ymden määrän lisääntyvän henkilöau- päristöedut ovat kevytmetallivalustoissa lähivuosien aikana. Paitsi
sa ilmeiset orgaanisiin sideaineijarruissa ja pyöränripustuksessa
siin verrattuna, joka selittää epäon muita kohteita, joissa hänen
orgaanisten sideaineiden yleistynäkemyksensä mukaan tullaan
misen.
käyttämään pallografiittirautakappaleita. Kumpi herroista on oikeToisessa esityksessä Hüttenesassa saa tulevaisuus näyttää. SakAlbertuksen edustaja kävi läpi
sassa ollaan valmiit pienissä ”city- cold box -hartsien viimeaikaiset
autoissa” kyllä siirtymään sähkökoostumusten muutokset tavoitmoottoreilla kulkeviin autoihin,
teena vähentää cold box keermutta mm. latauspisteitä on aina- noista tulevat päästöt.
kin Düsseldorfin alueella, tässä
vaiheessa, aivan liian vähän mahPaljon taputuksia sai Zeitzer
dollistamaan sitä, että suurempi
Guss -edustajan esitys valimososa autokannasta olisi sähköllä
sa tehdyistä kokeista ydintäytelankulkevia.
gan käytöstä isojen pallografiittirautasulien ymppäyksessä. Valimo
Ensimmäisen päivän päätteeksi
käyttää tällä hetkellä Mg-ydintäykokoonnuttiin Rhein-alukseen, jo- telankaa pallografiittirautojen käka vei ”Giessertag:in” osallistujat
sittelyyn. Loppuymppäys on hoiRhein-risteilylle kolmeksi tunniksi. dettu valusuihkuymppäyksenä,
Tilaisuuteen kuului illallinen ja mi- josta valimon halusi päästä eroon.
tä mainioimmat puitteet vapaisiin Ymppäyslangan käyttö ei ole
keskusteluihin erittäin lämpimän
osoittautunut aivan helpoksi. Syyt
sään suosiessa tilaisuutta. Vielä
tähän ovat toisaalta metallurgimaihin tulon aikaan iltamyöhään
set, toisaalta käytännölliset. Valiulkolämpötila oli selvästi yli 20
mo on suuri ja sitä mukaan myös
astetta.
etäisyydet. Valusangot siirretään
mm. siirtovaunulla valuhalliin. Ai-
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kaa kuluu jo perinteisellä toimitavalla ja lankaymppäys on lisännyt
tätä aikaa. Mm. lämpöhäviöt ovat
osoittautuneet liian suuriksi. Valimo on kuitenkin päättänyt jatkaa
selvityksiään, ja investoi nyt uuteen käsittelyasemaan, jossa magnesiumkäsittely tapahtuu kahdella
Ø13 mm langalla yhtaikaa yhden
asemesta. Ymppäyskokeita on tarkoitus jatkaa siten, että ymppäyslanka syötetään käsittelyasemassa
sulaan, kuitenkin reaktiokuonan
poiston jälkeen.
Deutscher Giessereitag:in puitteet olivat erinomaiset. Osallistujaluetteloa selailtaessa huomaa
kuitenkin, että valimoiden edustajia oli paikalla aika vähän, alle
25 % osallistujista. Yksi syy tähän
on varmasti päivien hinta. Viimeistä yksityiskohtaa myöten järjestelyille oli tunnusomaista korkea taso. Suuri osa saksalaisista, varsinkin rauta- ja teräsvalimoista, taistelee kuitenkin kannattavuusongelmien kanssa, joten siksi olisi
hyvä myös pitää päivien kustannustaso mielessä jatkossa.
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AGTOS GmbH STO-Strahltechnik GmbH TEAM-Strahltech GmbH
Em. päämiehemme tarjoavat asiakkkaillemme lähes tulkoon kaikkiin
Suomessa käytössä oleviin Shot-Blast koneisiin varaosia,
nykyisin myös uudistavaa huoltoa sekä uudenveroisia, käytettyjä koneita.
AGTOS GmbH on ensisijainen uusien sinkokoneiden toimittajamme,
(koneita eri puolilla Suomea).
Valimohiekan sekoittimia valmistavat AXMANN ja
REISSAUS & BAUMBERG.
Jälkimmäinen on meillä uusi, edistyksellinen keernatykkien valmistaja,
(referenssikone jo Suomessa)
Muut varteenotettavat toimittajamme: kts.
Valimon Luotettava Yhteistyökumppani -ilmoituksemme!

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
28 www.diaco.fi diaco@diaco.fi
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Luxmet develops advanced control systems based on
analysis of light for the Steel and Metal industries.
Our solutions enable our customers to make real time
measurements directly from the high temperature
metallurgical processes, giving them quick and precise
process control capabilities.

Digitalization and advanced
measurement technologies for
the steel and metal industries

ArcSpec
Real-time Electric Arc Furnace
measurement and control system

Luxmet Oy
Paavo Havaksen tie 5 D, 90570 Oulu, FINLAND
info@luxmet.fi

+358 50 564 0905

TempSpec
Real-time on-line temperature
measurement system for challenging
high temperature metallurgical
processes

© Stig-Göran Nilsson / Järnkontoret

Savings through enhanced process efficiency

www.luxmet.fi

______________________________________________________________________________________________
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HELSINGIN MALLIVEISTÄMÖT
TEKSTI: Kari Pohjalainen

Mallifossiili Lepaalta

YLEISTÄ
Helsingin alue on ollut voimakasta
valimoteollisuuden kasvualuetta
1900-luvun alkuaikoina, ja valimoteollisuuden kasvun peruspilarina
on aina ollut myös malliveistämöiden tuottamien valumallien tarve,
jota siihen aikaan toteuttivat pääsääntöisesti valimoiden omat malliveistämöt. Valimoiden omien
malliveistämöiden lisäksi tarvittiin
yksityisiä tilausmalliveistämöitä
valimoiden valumallitarpeen
tyydyttämiseen.
Yksityiset malliveistämöt tasoittivat
tilauskuormaa, jota aiheuttivat pikaiset valumallitarpeet, tai muutokset mallirakenteisiin, joita ei
saatu mahdutettua oman malliveistämön joskus kankeahkoonkin
toimituskuormaan. Yksityiset nikkariverstaat olivat myös nopeita
toimittajia, joita eivät sitoneet sellaiset työaikamääräykset, joita suurissa taloissa valvottiin tiukemmin.
Myös muualla maassamme sijaitsevista valimoista tilattiin runsaasti
valumalleja Helsingin alueelta.

paikka löytyi Lauttasaaren Heikkiläntieltä ja lopulta malliveistämö
kotiutui Pälkäneentie 19 olevaan
pienteollisuustaloon, jossa tapahtuneessa omistajanvaihdoksessa
vuonna 1989 yritys vaihtoi nimensä HELSINGIN MALLIMESTARIT
Ky:ksi. Samassa yhteydessä vaihtui myös yrityksen omistajaksi
Leo Pölönen.

HENKILÖKUNTAA

OMISTAJAN VAIHDOS

Mallinikkareina yrityksessä työskentelivät: Osmo Pykäläinen, Ville
Ryyppö, Sakari Kuusisto, Roy Widberg (Afun poika), Risto Rautiainen
(mallimaalari), Timo Suomalainen,
Esa Töllikkö ja Markku Laukkanen.
Osmo jäi eläkkeelle toukokuun lopussa 1991, mutta hänet saatiin
houkuteltua jatkamaan yrityksessä.
Hän valmistikin malleja vuoden
1998 loppuun asti. Vuonna 1995
liittyi saksalainen ”nikkari” Martin
Bannat riveihin. Hän olikin kolmas
kuulovammainen, kuten vanhat
mestarit Roy Widberg ja Risto Rautiainen. Kysyttäessä Leksalta, kuinka ilman viittomakielen hallintaa
voi johtaa kuuroja ammattilaisia,
hän vastasi: ”He lukevat kaiken
huulilta, jolloin ohjeet saadaan perille”. Kun Jani Vilman vuonna
1997 oli seuraavana tullut taloon,
oli verstaalla häärimässä kaikkiaan
8 mallinvalmistajaa. Yrityksessä
työskenteli vähän aikaa myös Katri
Virkkunen, joka oli oppisopimuksella. Hän oli valmistunut Tampereen Hervannan malliosastolta.

Alf Widberg kutsui Leo Pölösen
konttorin puolelle konttoriin 1989
vuoden alussa. Leo Pölönen tuli
Widbergille töihin vuonna 1984.
Ammattikokemuksensa ”Leksa”
hankki Kangasalan Malliveistämössä Erkki Lehden ja Vilho Karttusen isällisessä ohjauksessa.

Tilaisuudessa oli läsnä toimitusjohtaja Alf Widberg ja hänen vaimonsa Kaarina. Leksalle tarjottiin
Widbergin malliveistämön vetovastuuta. Tulevalla johtajalla oli
ikää silloin alle 30 vuotta ja hän oli
nuorin talon nikkareista. (Leksan
KY. A.WIDBERGIN MALLItoivuttua siitä päivästä hän aloitti
VEISTÄMÖ
seuraavan päivän työt tiukalla ajattelulla ja valmistelulla tulevaan
Alf (Afu) Widberg aloitti uransa va- yrittäjyyteen.) Olihan se vaihdon
lumallinvalmistajana Metsän malli- hetki konttorissa myös pyyntö jatveistämöllä sodan jälkeen, ja hän
kaa perinteikästä malliveistämöä.
perusti vaimonsa kanssa yhdessä
Omistajan vaihdoksen yhteydessä
oman yrityksen. Yrityksen nimeksi myös yrityksen nimi muutettiin.
tuli Ky. A.Widbergin malliveistämö. Helsingin Mallimestarit aloitti toiPerustamisvuosi oli 1958 ja paikka- mintansa Ky.A.Widbergin jalanjälna oli Pihlajatie. Seuraava yritysjiltä heinäkuun alussa vuonna
1989.
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Loppuvuodesta 1991 liittyi joukkoon Risto Jokinen. Ristolla oli
monipuolinen valimo- ja valumallialan ammattikokemus, ja hän tuli
malliveistämöön Componentalta Högfors:ilta. Risto siirtyikin heti
Helsingin Mallimestareilla työnjohtotehtäviin.
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LAMAVUODET
Lamavuodet tulivat 2009, jolloin oli
todella tuskaista työllistää kaikkia.
Eikä siinä onnistuttu Mallimestareillakaan. Yrityksessä jouduttiin lomauttamaan jäljellä olevat työntekijät. Kun Leksa muutti elokuussa
2009 Saloon (Matildedal), jäivät
verstaalle työskentelemään vain
Risto Jokinen, Roy Widberg ja Timo Suomalainen. ”Olin käynyt
Helsingissä aiemmin jo 4 kertaa irtisanomislaput kourassa, mutta en
vaan pystynyt niitä jakamaan, kunnes sitten…”,kertoo Leksa. Mutta
olihan kuin kuolemaa se odotus,
jolloin saatiin vihdoin ilmoitukset
toimitettua pojille maaliskuun
lopussa 2010.

SÄHKÖISEN MALLINVALMISTUKSEN MERKITYS
Ilman tätä teknologiaa Suomen
valimoteollisuus olisi paljon huonommassa hapessa kuin on. Mallitekniikassa ei paljon jää jaettavaa perinteiselle veistämiselle.

MALLIVEISTÄMÖ MOD OY
Malliveistämö Mod on perustettu
vuonna 1980. Yrityksen perustajana ja pitkäaikainen vetäjänä oli
Helge Mod ja toisena nikkarina
työskenteli oma poika Ralf Mod.

Tilat Helsingistä saatiin myytyä keväällä 2011. Siinä hukkui seinien
myötä suomalaista / helsinkiläistä
valumallihistoriaa, joka oli rakentamassa Leo Pölösen ja monen
muunkin nikkarin tulevaisuutta.
Helsingin Mallimestarit muistelevat kaipauksella Risto Jokista, Alf
ja Kaarina Widberg:iä.

Yrityksen tilat sijaitsevat Ojakkalassa Kotkasuontie 43 olevan omakotitalon ensimmäisessä kerroksessa.
Helge Mod:illa on ollut vaikuttava
menneisyys Helsingin alueen malliveistämötoiminnassa. Helge kävi
Wärtsilän Kone ja Sillan konepajakoulun 4-vuotisen malli-puusepän
opintolinjan, josta hän valmistui
vuonna 1956. Mallipuusepän työt
hän aloitti Wärtsilän malliveistämössä, joka sijaitsi Sörnäisten
rantatiellä.

KIRKKONUMMELLA

AUSTRALIASSA

Leksa aloitti työskentelyn Teijolla
elokuussa 2010. Vuoden verran
hän matkusti malleja tekemään
Teijolta Kirkkonummelle. Silloin
kyseessä oli kyseessä jo yhden
miehen verstas. Mallivarusteiden
valmistus tapahtui siinä vaiheessa
CAD / CAM-tekniikalla.

Vuonna 1959 Helge matkusti perheineen Australiaan, jossa viipyi
kaikkiaan 5 vuotta, ennen paluutaan Suomeen. Siihen aikaan Australiassa pantiin maahan saapuneet
haastattelutestiin, jossa selvitettiin
kelpuutus valumallinvalmistajaksi.
Kun testistä selvisi puhtain paperein, niin henkilökohtainen tuntiMALLIMESTARIT ENOSSA
palkka nousi totaalisesti. Australiassa Helge valmisti erilaisia protoNykyisin Helsingin Mallimestarit
malleja ja valumalleja epoksihartvalmistaa mallivarusteita Enossa.
seista, jotka saapuivat materiaalikTyötiloja on yli 250 m², tässä yhden si Suomenkin malliveistämöihin
miehen verstaassa. Helsingin Mal- samoihin aikoihin.
limestarit yritys on selvinnyt siinä
kuin vetäjäkin. Tulevaisuus näyttää SUOMESSA
nykyisin hyvältä, kun joitakin tilauksia itäänkin lentelee.
Suomeen palattuaan Helge rakensi
pari vuotta sisäkattoja, kunnes hakeutui töihin malliveistämö PesoVALIMOVIESTI 2/2017

selle Lemuntielle. Pesosella Helge
työskenteli kaikkiaan 15 vuotta,
kunnes perusti oman malliveistämön Ojakkalaan. Lokomo Tampereella toimi pääasiallisena asiakkaana, jonne Malliveistämö Mod
valmisti pääosan tilausmalleistaan.

MALLIKONEISTUS
J. MATTSSON
Jouni Mattson perusti Mallikoneistus J. Mattsson:in Pukaroon, jossa
yritys toimii nykyisin yhden miehen
CNC-yrityksenä.

MALLIVEISTÄMÖ
MUOTOPUOLI
Malliveistämö Muotopuoli, sen vetäjänä ja työntekijänä toimii omistaja Anssi Hellman. Malliveistämö
toimii entisen Mallinveistämö Hakkaraisen tiloissa Akkutie 4
Tattarisuolla.

AIKAISEMMAT
MALLIVEISTÄMÖT
HELSINGISSÄ
MALLIVEISTÄMÖ PESONEN
(VELJEKSET PESONEN)
Malliveistämö Pesonen sijaitsi toisessa (2) kerroksessa, Lemuntie
2-4 talossa, jota kutsuttiin Kisällitaloksi. Yrityksen vetäjänä työskenteli Matti Pesonen, joka osallistui
ensimmsäiselle SVY:n muovimallikurssille Länsi-Saksan Wernaussa.
Pesosesta muistetaan, että hän oli
kurssin aikana jo vakavasti sairas.
Historiallisen muovimallikurssin
tulkkina toimi ansiokkaasti Oy Lux
Ab:n Carl-Johan Nybergh. Vastaava kurssi pidettiin myöhemmin
Tampereella Hervannan ammattioppilaitoksessa. Lempinimellä
”meirän Calle” Nygergh Oy Lux

31

Helge ja kyltti malliveistämön
pääovella.

Leksa Pölönen sähköisen
syömähampaansa kanssa.

Jouni Mattsson,
Juha Toivonen
ja Leo Pölönen
Jounin pajassa.
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Ab:sta istutti muovimallitekniikan
vakiintumisen suomalaiseen valumallinvalmistukseen. Kurssin luennoitsijana toimi loistava alan ammattilainen tohtori Walter (?) Ankele, jota pidettiin kyseisenä aikana valumallialan maailman parhaana ”muovimalliexperttinä”.

puuseppinä työskentelivät ainakin: jälkeen Malliveistämö Pesonen -yrityksen vuonna 1987. Juha
Helge Mod, (?) Sjowall, Aulis JaToivonen perusti malliveistämö
kobson, Aki Engerg, Aarne Käck,
Mallipojat Oy:n vuonna 1990 HerThor Pärsson ja (?) Partanen.
nesaareen Henry Fordinkatu 5 B.
Vuosia ennen Mallipoikien perusTalossa oli oma konepajakoulu,
tamista Kaarnakorpi Oy fuusioitiin
josta mm. Helge Mod ja Juha
Malliveistämö Pesoseen.
Toivonen valmistuivat.

Mallipuusepät: Eero Pesonen, vanha Pesonen (isä), Helge Mod, (nikkarina talossa 15 vuotta), Akseli
Helminen, Nils Backman, (joka
siirtyi myöhemmin Malliveistämö
Hakkaraiselle), Ossi Paja ja Juha
Toivonen. Juha Toivonen osti Pesosen yrityksen vuonna 1987 ja perusti Mallipojat Oy:n vuonna1990
Hernesaareen Henry Fordinkadulle. Mallipojat Oy lopetti toimintansa vuonna 2010.

MALLINVEISTÄMÖ
HAKKARAINEN V OY

TYÖNTEKIJÄT

Timo Karvinen, Markku Pirttimäki,
Malliveistämö Hakkarainen sijaitsi Leo Hirn, Sakari Kuusisto, Tauno
Malminraitti 17 ja yrityksen vetäjä- Saarinen, Juha Ryyppö, Kari Rieknä toimi Väinö Hakkarainen.Hakka- kinen, Keijo Ikäläinen ja Terho
raiselle hankittiin ensimmäisenä yk- Meskanen. Malliveistämö Malliposityisenä malliveistämönä CNC-jyr- jat Oy lopetettiin vuonna 2010.
sinkone. Kone hankittiin jo Malminraitin yritykseen, jonne rakennettiin MUISTIHIRMUT KOOLLA
oma erillinen tila konetta varten.
Tätä kirjoitusta laatiessa kirjoittaMyöhemmin yritys muutti Akkujalla oli ongelmia, koska Helsingin
tie 4: ään, Tattarisuolle, jossa jatMALLIVEISTÄMÖ
alueen malliveistämöistä tiedot
kettiin mm. CNC-pohjaista
KAARNAKORPI OY
Tampereella ja Lepaalla olivat liemallinvalmistusta.
västi sanoen hatarat. Onneksi kuiReino Kaarnakorven omistama
tenkin sain ”muistitukea” Helge
HENKILÖKUNTAA
malliveistämö sijaitsi kolmannessa
Mod:ilta, Leo (Leksa) Pölöseltä,
(3) kerroksessa samassa KisällitaTyönjohtajana toimi ainakin Paavo Juha Toivoselta ja Jouni Mattslossa Lemuntie 2-4. Kaarnakorven Tuikka. Mallipuuseppinä työskente- son:ilta.
malliveistämöä ei mainita SVY:n
livät: Nils (Nisse) Backman (joka oli
jäsenenä matrikkeleissa.
osaomistajana yrityksessä), Heikki Poikkesin Kotkasuontiellä OjakkaHakkarainen, Leo Hirn, Raimo Tors- lassa, jossa ”aavistuksen verran alHENKILÖKUNTAA
ti, Timo Karvinen, Katri Virkkunen, le” kahdeksankymppinen (80) Helge Mod asustelee. Hän on koko
Paavo Saarinen, Antti Hellman ja
Työnjohtajana yrityksessä toimi ai- Jouni Mattsson. Jouni Mattson pe- ikänsä sitoutunut mallialalle ja jätnakin Paavo Tuikka. Mallinvalmisrusti Mallikoneistus J. Mattsson:in tänyt ”suuret saappaanjäljet” vatajia muistellaan työskennelleen
Pukaroon, jossa yritys toimii nyky- limo- ja valumalliteollisuuteen
maassamme. Muisti ja puhe Helyrityksessä 8 henkilöä. Yhtenä
ään yhden miehen CNC-yritykgellä pelaa kuin partaveitsi leiktyöntekijänä mainitaan Väinö Hak- senä.
kaisi partaa.
karainen, joka myöhemmin perusti
oman malliveistämön.
Mallinveistämö Hakkaraisella teki
Toinen loistava apu oli kokonainen
diplomityön Matti Kauranen. Työ
”malliveistämöomistajarypäs”,
Valumallialan ammattipiireissä
käsitteli valumallinvalmistusta
jonka muodostivat: Leo (Leksa PöKaarnakorven Malliveistämö tunCNC-tekniikalla. Ensimmäinen
lönen Helsingin Mallimestareilta,
nettiin laajalti Suomessa. Malliveis- valumallialan diplomityö valmistämö Kaarnakorpi fuusioitiin myö- tui Hervannan Ammattikoulussa ja Jouni Mattsson Mallikoneistus J.
hemmin Malliveistämö Pesoseen. tekijänä oli Juha-Pekka Pettersson. Mattsson:ilta ja Juha Toivonen
Mallipojat Oy:stä. Vietimme joukkomuistelot Jounin pajassa PukaWÄRTSILÄ KONE JA SILTA
MALLIVEISTÄMÖ
rolla, ja tietoa tulla pamahteli malMALLIPOJAT OY
liveistämöistä ja henkilöistä HelValimo ja malliveistämö sijaitsivat
Sörnaisten Rantatiellä. Työnjohta- Juha Toivonen osti näyttävän Peso- singin alueella, että meinasi ainajana toimi: Rudolf Ekholm ja malli- sella suoritetun mallipuuseppäuran kin yksi kynä sulaa käsiin.
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“Nu inleder Valimoviesti ett samarbete med den
svenska gjuteribranschens tidning Gjuteriet.
I varje nummer kommer en text ur den svenska
tidningen att publiceras i Valimoviesti. Som ett
första steg i det samarbetet kommer här en text
om hur den svenska gjuteribranschen är
organiserad.”

TEXT: Fredrik Lind

Den svenska
gjuteribranschen
De svenska gjuterierna är organiserade i branschorganisationen
Svenska Gjuteriföreningen, där
också branschens leverantörer
och kunder är välkomna. Svenska
Gjuteriföreningen har 152 medlemmar, varav 70 är gjuterier.

parat bolag – AB Gjuteriinformation, som ägs till 60 procent av
Sveriges Gjuteritekniska Förening
och till 40 procent av Svenska
Gjuteriföreningen.

tur till 43 procent av staten och till
övrig del av fem olika branschorganisationer, varav Svenska Gjuteriföreningen är en.

Svenska Gjuteriföreningen,
I Sverige bedrivs också en omfat- Jönköping University och Swerea
tande gjuteriforskning, framför allt SWECAST samarbetar med varDe som arbetar, eller har arbetat, av två stora aktörer.
andra, både inom ramen för eni branschen är organiserade i Sveskilda projekt och genom Casting
riges Gjuteritekniska Förening som Den ena är avdelningen för mate- Innovation Centre. Ett exempel på
har ungefär 900 medlemmar.
rial och tillverkning vid Jönköping det samarbetet är Sveriges första
University, där runt 40 forskare armagisterprogram inom det gjuteDe båda föreningarna har ett
betar med gjuterirelaterad
ritekniska området. Ett program
gott samarbete, och arrangerade
forskning.
som från och med hösten 2017 är
nyligen evenemanget ”Gjuterien del av Jönköping Universitys
dagarna” i Jönköping. Där samDen andra är forskningsinstitutet ordinarie utbud.
lades runt 150 deltagare för intSwerea SWECAST som med cirka
ressanta föreläsningar, givande
30 anställda arbetar med både inmöten och festlig bankett.
dustrinära forskning och konsultuppdrag åt branschen. Swerea
Ett annat samarbete mellan före- SWECAST ingår i forskningskonningarna är utgivningen av tidskrif- cernen Swerea som har ytterligare
ten Gjuteriet. Den ges ut av ett se- fyra dotterbolag. Swerea ägs i sin
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Isot ja pienet valumallit puusta ja muovista
CAD-CAM mallit
Uusi cnc-kone tulossa
Työstöalue 2060x3100

Kiteen Malliveistämö
Aki Mämmi Oy
Ruukitie 1
82600 Tohmajärvi

Peiron Oy hakee Kokemäelle
myyntipäällikköä
Lähetä vapaamuotoinen
hakemuksesi ja ansioluettelosi
sähköpostilla osoitteeseen
hakemus@kumera.com
Lisätietoja tehtävästä antaa
toimitusjohtaja Marko Telenius
040 7666524

Puh. 0500 685884
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ESIMIESTYÖ
VALIMOTOIMINNAN
KEHITYKSESSÄ
TEKSTI: Jonne Ylikännö

Valimoteollisuuden asema ja tulevaisuus valtakunnallisesti on asettanut valimot
pohtimaan tuotannon kehittämistä ja tuottavuuden kasvattamista. Lyhentyneet
tilauskannat ja kustannuksien karsiminen ovat johtaneet siihen, että toimintaa on
jouduttu sopeuttamaan ja resursseja tarkastelemaan entistä tiiviimmin. Tuotannon resursseista puhuttaessa on kyettävä olemassa olevilla tai jopa pienentyvillä
resursseilla saamaan vähintäänkin sama määrä tuotantoa aikaiseksi kuin aiemmin.

Tässä artikkelissa pohditaan esimiestyön merkitystä valimon kehittämisessä ja resurssien hyödyntämisessä. Artikkelissa pohditaan tiedon kulun merkitystä ja esimiehen
sekä johdettavan välistä kanssakäymistä. Selkeät pelisäännöt ja yrityksen arvojen vaaliminen luovat pohjan kehittymiselle. Artikkelissa selvitetään tuotannon reaaliaikaisen
seurannan merkitystä kehittämiskohteiden ja esimiestyön kehittämisen havainnollistamisessa. Artikkeli käsittelee valimotoimintaa nimenomaan tuotannon näkökulmasta ja painottaa työntekijöiden
merkitystä tuotannossa. Automaatiovalimoiden johtamisessa saattaa
olla erityyppisiä ongelmia, vaikkakin ihmisten johtamisen muodot
ovat niissäkin samoja.
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VÄYLÄ MUUTOKSEEN

Usein raha ja väestön eläköityminen ovat syitä tuotannon tehostaValimoiden kehittämisen kannalta miseen. Henkilöstön määrän pienentyessä työkuorma pysyy silisoin haaste tulevaisuuden johtati samana, jolloin tuottavuus pitää
misessa näyttäisi olevan muutossaada kasvuun ja laatutaso tulee
johtaminen. Valimokoulutuksen
kuitenkin turvata. Jatkossa työntepäättyminen sekä alan yleinen
kijöille tulisi tehdä osaamiskartoimielekkyys ei välttämättä vedä
tus, josta tunnistetaan ne henkilöt,
nuorta väkeä töihin valimoihin.
Tästä syystä pitkiäkin uria valimois- joilla on toiminnan kannalta erityissa tehneitä työntekijöitä pitää kye- en merkittävää osaamista. Kehitystä johtamaan muutokseen ja kehi- keskusteluissa tunnistetaan kenelle
tykseen. Työväen ikääntyessä jopa mitäkin osaamista kannattaa siirtää
tärkein asia tulevaisuuden kannalta ja ketkä ovat motivoituneita. Saon, kuinka saadaan hiljainen tieto malla tunnistetaan vanhempien ihsiirrettyä nuoremmille sukupolville. misten kyky ja motivaatio toimia
Hiljainen tieto on tärkeä tunnistaa, mentoreina.
ja se pitää tehdä näkyväksi, jotta
sitä voidaan jakaa. Tämä onnistuu Kokeneilta työntekijöiltä on varvuorovaikutuksen avulla. Hiljaisen masti saatavissa kokemusta ja ideoita, joilla on suuri merkitys kehitiedon lisäksi myös faktatieto pityksen kannalta. Nuoremmat työntää dokumentoida, ja tässä asiastekijät taas hallitsevat uutta teknosa viestintä on avainasemassa.
logiaa, ja heillä on ideoita sen hyöAluksi tulisi viestiä henkilöstölle
dyntämiseen vanhan tiedon rinnalreunaehdot, joiden vuoksi muula. Nuorempia työntekijöitä pitää
tokseen on kyettävä vastaamaan.
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kyetä mentoroimaan ja saamaan
yhteistyöhön kokeneempien työntekijöiden kanssa. Toisaalta mentorointia on syytä tehdä myös toiseen suuntaan, jolloin nuoremmat
opettavat uusia menetelmiä vanhemmille. Mentoroinnilla tarkoitetaan osaamisen siirtämistä ihmisten välillä pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi tuotevalikoimaan kuuluu
malleja, joita on aina valmistettu
työntekijöiden muistiin ja kokemuksiin perustuvilla tietyillä valumenetelmillä, joita ei ole kirjattu
muistiin. Nämä valumenetelmät
pitää saada dokumentoitua, jotta
tieto ei pääse häviämään valimon
käytöstä. Kaavauksessa, sulatuksessa ja jopa jälkikäsittelyssä saattaa lisäksi olla työmenetelmiä, jotka ovat varsin hyödyllisiä ja tehokkaita, mutta jotka vain kokeneemmat työntekijät tietävät tai hallitsevat. Tämä osaaminen pitäisi saada
valimoiden jokapäiväiseen käyttöön.
Iso tekijä edellä mainittujen asioiden toteutumiseen on, miten saadaan henkilöstö motivoitua. Raha
ei aina ole paras motivaattori, jolloin pitää miettiä erilaisia vaihtoehtoja. Eläköityville työntekijöille voidaan tarjota mahdollisuus jatkaa
mentorointia myös eläköitymisen
jälkeen. Työn loppuminen on henkilöstä riippuen hyvin merkittävä
tapahtuma, jopa kriisi. Nuorempia
työntekijöitä voidaan motivoida
urakehityksellä. Avoimella ilmapiirillä luodaan edellytykset tiedon
siirtymiseen ja luottamuksen rakentumiseen. Avointen keskustelujen
ansiosta työyhteisön on mahdollista reflektoida toimintaansa ja näin
jalostaa tietoa sekä osaamista.
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HENKILÖSTÖN
TUNNISTAMINEN
Kehityksestä puhuttaessa tulisi
hyödyntää sitä osaamista, jota valimolla on, ja tuoda ideoita tuottavan työn tekijöiltä kehityskokeiluiden avulla käytäntöön. Johtoportaan visioista toteutukseen menetelmä ei aina ole se paras ja oikea
tapa saada aikaan kehitystä. Tuottavan työn tekijöiltä on hyvä toteuttaa kehitysideoita, seurata niitä ja tehdä niistä havaintoja. Osa
ideoista ei välttämättä saa aikaan
kehitystä, mutta niiden avulla on
mahdollista muuttaa ajatusta ja
miettiä asioita eri näkökulmasta. Se, miten uusia kehitysideoita
saadaan valmennettua työntekijöiden päivittäiseen tekemiseen,
vaatii paljon keskustelua työntekijöiden kanssa. Säännölliset kehityskeskustelut luovat väylän esimiehen ja alaisen välille. Keskustelujen
avulla luodaan luottamusta keskusteltavien välille, jolloin esiin saattaa tulla asioita, jotka helpottavat
lähestymistä uusien kehitysideoiden toteuttamiseen.

Jatkuvat päivittäiset haasteet syövät aikaa valmennus- ja keskustelumahdollisuuksilta, mutta henkilökohtaisen ja yrityksen kehittymisen
kannalta niihin tulisi panostaa.

SEURANTA KEHITYKSEN
POHJANA

Tuotannon reaaliaikaisen seurannan avulla voidaan tarkkailla töiden etenemistä sekä tarttua myös
epäkohtiin, joita päivittäisessä tekemisessä havaitaan. Päivittäinen
ja vuorokohtainen seuranta antaa
tuotantojohdolle tietoa siitä, mitä
ongelmia päivittäisessä tekemisessä on. Koneiden ja laitteiden
häiriöt, resurssien puutteellisuus
sekä tuotannon pullonkaulat voidaan havaita viimeistään päivittäisraportointia seuraamalla. Kuormituksen suhde toteutumiin kertoo
sen, mille osastolle tai linjalle resursseja pitää lisätä. Asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen
sekä raportointi antavat prosessijohdolle tietoa siitä, mitä mahdollisia kehityskohteita tuotannossa ilmenee. Seurannan avulla on mahdollista havaita kunkin tuotannon
Osaaminen ja halu ovat asioita, joi- vaiheen käytössä oleva kapasiteetden avulla organisaatiossa ja osas- ti; mikä on tuotannon tehokkuus ja
tuottavuus.
tolla työskentelevät henkilöt voidaan jaotella taitojen ja tahtotilan
mukaan. Esimerkiksi työntekijä, jol- Raportoinnista saatuihin havaintoila on korkea tahtotila, mutta vajaa hin tulisi puuttua nopeasti ja asetosaaminen, voidaan saada uudelle taa resursseja mahdollisten korjaus- ja kehitystarpeiden etenemitasolle säännöllisellä valmentamseen. Kehitysprojekteja pohtiessa
isella. Pyritään löytämään keinot,
joilla osaamista on mahdollista ke- tulisi selvittää, onko projektilla lisäarvoa tuotannon kannalta. Mikäli
hittää. Kuviossa 1 esitetty ”SKILL
kehitysidea koetaan hyväksi, laaWILL” -matriisi (seuraava sivu) on
hyvä apuväline työntekijöiden jaot- ditaan projektille aikataulu ja määteluun osaamisen ja tahtotilan mu- ritellään tehtävät, tekijät ja vastuut.
kaan. Jaottelun jälkeen työntekijää Projektille asetetaan vetäjä, projekti vaiheistetaan ja sen etenemistä
osataan motivoida tai vastuuttaa
oikealla tavalla. Yrityksellä varmasti seurataan. Koska projektit toteutetaan tuotannon rinnalla, olisi proon jokaiseen lokeroon henkilöitä,
jolloin oikean lähestymistavan löy- jektille hyvä varata säännöllisesti
kalenterista tilaa.
täminen on äärimmäisen tärkeää.
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Kuvio 1.
SKILL WILL -matriisi

VUOROVAIKUTUS JA
ESIMIESTYÖ
Puhuttaessa yrityksen esimiestyöstä, tulisi pitäytyä johtamisen perusasioissa. Johtaminen on tasapainottelua ihmisten ja prosessin välillä. Prosessi ei etene halutulla tavalla ilman suunnittelua ja valvontaa.
Toisaalta henkilöstö ei toimi halutulla tavalla ilman valmennusta
ja kommunikointia. Tiedon kulku,
alaisten kuunteleminen, osallistuminen, yhteiset pelisäännöt ja niiden noudattaminen luovat pohjan
hyvin toimivalle tuotannolle. Jo aiemmin mainitut säännölliset kehityskeskustelut, viikkopalaverit,
osasto- ja tiimipalaverit ovat väyliä kuljettaa tietoa yrityksessä
eteenpäin tasapuolisesti. Tällöin
työntekijöillä on mahdollista saada
tietoa ja myös jakaa tietoa esimiehilleen. Esimiehen tulisi tarvittaessa osallistua ja toimia esimerkkinä sekä olla aktiivinen. Tärkeimpänä yksittäisenä asiana korostu-
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vat yhteiset pelisäännöt ja niiden
noudattaminen. Jotta konflikteilta vältytään, tulisi huolehtia siitä,
että yrityksen arvot ja säännöt olisivat kaikilla mukana päivittäisessä
tekemisessä. Sääntöjen noudattamista tulisi valvoa, koska monesti
valvomatta jättäminen tekee vähitellen myös noudattamatta jättämisestä sallittua. Kun johto ja esimiehet vaalivat yrityksen perusarvoja, tarttuu arvojen mukainen toimintatapa varmasti myös koko
henkilöstön jokapäiväiseen
tekemiseen.

Jonne Ylikännö, kaavaamon esimies, Peiron Oy
Valimon kehittäminen vastaamaan nykyisiä ja
tulevia vaatimuksia -opinnäytetyö,
Tampereen ammattikorkeakoulu,
Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutusohjelma
ylempi AMK
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Exocast
Isocast
Isoex
Cover Pulver

Filters:
Zirconia (ZIR)
Silicon Carbide (SIC)
Aluminumoxide (ALU)
Aluminumoxide
light Carbon (ALUL)
Pressed (CHF)

OY LINE-MA AB
Simolinintie 1, Fi-06100 PORVOO
☎ + 358-19-5244 922, E-mail: linema@linema.fl
www.linema.fl
www.laastikulma.fl
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Tuotteita teräs-, valimo- ja rakennusteollisuudelle

Furan resin
Phenolic resin
Croning Sand
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ONNEA 70-VUOTIAALLE
SVY:n juhlavuosi
Suomen Valimomiesten Liiton
säännöt hyväksyttiin 17.3.1947
Oikeusministeriön toimesta. Tätä
hetkeä voidaan pitää Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen syntymäpäivänä (yhdistyksen nimi vaihtui
vuonna 1964), vaikka valmistelevia
kokouksia oli ollut tätä ennen jo
useita. Yhdistyksen tarkoitus oli
ensisijaisesti kohottaa alan työntekijöiden ammattitaitoa, jotta
rankoista sotakorvauksista ja maan
jälleenrakentamisesta selvittäisiin.
Nykyään yhdistys määrittelee itsensä seuraavasti: ”Yhdistyksen
tarkoituksena on valimotekniikasta
kiinnostuneiden yhdistäminen sekä valimotekniikan ja valunkäytön
edistäminen teknologia, ihminen
ja ympäristö huomioon ottaen.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitel-

mätilaisuuksia, opintomatkoja ja
kursseja sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.”
Ajat ovat siis hieman muuttuneet, mikä näkyy myös yhdistyksen
määritelmissä. Vielä 1940-luvulla
ja paljon sen jälkeenkin valimoteollisuus oli maallemme suorastaan
elintärkeä. Nykyään valimoteollisuuden ja yleisemmin metalliteollisuuden merkitys on laskussa, valimoita lakkautetaan eikä uusia juurikaan perusteta. Suomenkin valimoteollisuus joutuu perustelemaan olemassaolonsa. Valunkäyttö
kuitenkin lisääntyy maailmalla,
ja on todistettu, että myös Suomessa valimotoiminta voi olla
edelleen kannattavaa liiketoimintaa. Positiivinen esimerkki on Karhulan valimo, joka saatiin nousuun

TEKSTI: Janne Viitala

henkitoreistaan järkiperäistämällä
toimintaa. Suomen valimomuseosäätiöllä oli ilo ja kunnia pitää
kevätkokouksensa Karhulassa ja
samalla tutustua valimoon.
Suomen valimomuseon henkilökunta onnittelee 70-vuotiasta Suomen Valimoteknistä Yhdistystä.
Sekä Suomen valimoteollisuudella
että SVY:llä on edelleen suuri merkitys. Kerimällä pienimmästä suurimpaan, päivänselvistä tosiasioista provosoiviin arvauksiin totean,
että ilman SVY:n toimintaa, sinä,
hyvä lukija, tekisit tällä hetkellä
jotain ihan muuta, kuin lukisit tätä
kirjoitusta. Todennäköisesti olisit
hakeutunut jollekin ihan muulle
alalle. Ihan varmasti Suomessa
olisi vähemmän valimoita kuin
nykyään. Tämän tekstin kirjoittaja
olisi takuulla jossakin ihan muualla,
sillä Suomen valimomuseota ei
olisi koskaan perustettu. Ehkäpä
jotkut teistä lukijoista olisi jäänyt
kokonaan syntymättä tähän maailmaan, sillä tunnetusti kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja entä mitä Suomelle olisi tapahtunut, jos SVY:tä ei
olisi aikoinaan perustettu? Olisiko
maamme selviytynyt vaativista sotakorvauksista, jotka kohdistuivat
nimenomaan metalliteollisuuteen?
Olisiko Suomesta lainkaan muodostunut nykyisen kaltainen hyvinvointivaltio? Siis kiitos kaikesta
SVY! Toivotamme teille iloista matkaa kohti seuraavia juhlavuosia.

Valimomuseosäätiön edustajat Reima Stigell ja Raimo Koski luovat hyväksyvää
silmäystä Karhulan valimoon. Janne Viitala/KRM
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JUHLAN KUNNIAKSI
Juhlan kunniaksi olemme kaivaneet museomme varaston pimeimmistä kätköistä esille erilaisia
muistoesineitä, joilla on aikoinaan
ilahdutettu säätiön vuosikokouksiin osallistuneita. Ehkäpä nämä
kuvat ja esineet herättävät nostalgisia muistoja. Ikävä kyllä näitä
esineitä ei kovin paljoa ole, joten
samalla käytän tilaisuutta hyväkseni pyytämällä teiltä, hyvät lukijat,
lisätietoja nyt esiteltävistä esineistä
sekä kertomaan, näyttämään ja
ehkä lahjoittamaankin museolle
muita vastaavia esineitä.

Valmet Rautpohjan muistolaatta. Tämän esineen valmistumisvuodesta emme
ole varmoja. Sen valmistajan nimi kuitenkin lukee esineen takana. Suomen Valimomiesten Liitto toimi sillä nimellä vuosina 1947-64. Siinä välissä Rautpohja
toimi kokousisäntänä vuosina 1952 ja 1963. Esine lienee ensin mainitun kokouksen muistolaatta, sillä vuonna 1963 jo pohdittiin nimen vaihtoa. Laatan
logo, joka hiukan muunneltuna on edelleen SVY:n tunnuksena, on muuten
Högforsin tehtaalla toimineen Olavi Haanpään suunnittelema.

Högforsin pullonavaaja/avaimenperä. Emme ole täysin varmoja, onko tämä esine ollut SVY:n vuosikokouslahja. Se kuuluu
kuitenkin sellaiseen lahjoituserään, jossa kaikki muut esineet
ovat varmuudella SVY:n muistoesineitä. Joka tapauksessa esineessä oleva logo tuli käyttöön vuonna 1958, ja jos se on ollut
SVY:n lahjaesineenä, niin tämä on tapahtunut vuonna 1960,
jolloin Högforsin tehdas toimi vuosikokouksen isäntänä.

Salon Leinovalun emaloitu tuhkakuppi. Esine
on valmistunut vuoden 1966 juhlia varten, jolloin
vuosikokous pidettiin Salossa. Esine kuvastaa aikaa,
jolloin sisätiloissakin tupakointi oli vielä hyväksyttävää, ellei peräti suotavaa. Leinovalu oli saanut
oman emalilaitoksensa valmiiksi vuonna 1962,
mikä mahdollisti tämänkin esineen viimeistelyn.
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Högforsin saapasrenki. Tämän esineen
valmistusvuodesta ei ole mitään epäselvyyttä,
sillä sen pohjassa lukee ”Högfors SVY 19883”
nimenomaan kahdella kahdeksikolla. Lienevätköhän valurit huomanneet virhettä lainkaan,
vai onko koko erä valmistettu samalla sapluunalla? Tuote ei vuonna 1983 ollut mikään
uusi, sillä Högfors on valmistanut saapasrenkejä jo 1880-luvulta lähtien.

Componenta Pietarsaaren muistolaatta. Tämä muistolaatta ojennettiin
vieraille silloin, kun SVY viimeksi vietti
tasavuosikymmeniä eli vuonna 2007.
Tapahtumapaikkana toimi tuolloin
Pietarsaari. Nerokkaan kuvion suunnitteli Paavo Tennilä Tapio Saaren idean
pohjalta. Sittemmin ylimääräiset laatat
päätyivät valimomuseon museokauppaan, josta niitä on edelleen saatavana.

MUSEON KUULUMISIA

na 1960. Hänen perintöään vaalii
Ilmari Huitin säätiö, joka on koonMuseon alkuvuosi on ollut suoras- nut lauantaina 13.5.2017 Galleria
Bremerissä avautuneen Huitin juhtaan ennen näkemättömän menestyksekäs. Paikallisen valokuvaa- lanäyttelyn. Näyttelyssä on tauluja
jalegendan Allan Riikosen valoku- suunnilleen 70 kappaletta. Näyttely
vanäyttely sai museon lankkulattiat koostuu säätiön omista kokoelmisnotkumaan yleisömassan painosta. ta, Karkkilan kaupungin taidekokoelmista sekä yksityisten henkilöiMukana oli runsaasti kuvia myös
Högforsin valimosta. Tätä kirjoitet- den taidelainoista.
taessa valmisteilla on kesänäytteIlmari Huitti aloitti taideopinnot
lymme, taidemaalari Ilmari Huitin
16-vuotiaana kuvanveistäjä Alpo
taidenäyttely. Huitti syntyi Pyhäjärven Vaskijärvellä vuonna 1867 ja Sailon oppilaana, mutta havaitsi
kuoli samalla paikkakunnalla vuon- kuitenkin maalaamisen olevan kut-
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sumuksensa. Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa hän
opiskeli vuosina 1915-17 opettajinaan Albert Gebhard ja Yrjö Ollila.
Huitti teki opintomatkan taiteen
mekkana pidettyyn Pariisiin vuonna
1930, mutta tämän matkan annin
Huitti totesi vähäiseksi, sillä hän ei
katsonut silloisten muoti-ilmiöiden
vastaavan omaa taidekäsitystään.
Hän halusi luoda ajatonta taidetta. Huitin vahvimmaksi kaudeksi on
sanottu 1930-lukua.
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Ilmari Huitin ”Saaliskalat” vuodelta 1937.

Yksityisnäyttelyitä Huitti piti elinaikanaan Helsingissä kahdeksan
kappaletta ja muissa maamme
suurkaupungeissa yhteenlaskettuna vähintään yhtä monta. Lisäksi
hän osallistui lukuisiin yhteisnäyttelyihin. Hänen maalauksiaan oli
esillä myös mm. Suomen taiteen
näyttelyssä Amsterdamissa ja Antwerpenissä vuonna 1931. Postuumeja näyttelyitä on ollut useita eri
paikkakunnilla, Suomen valimomuseon Galleria Bremerissä viimeksi vuonna 1997. Huitin arvostus on
noussut hänen kuolemansa jäl-
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keen. Hänen taulujaan on mm. Ateneumin, Tampereen taidemuseon
ja Helanderin kokoelmissa. Näyttely päättyy 23.7.2017.

Hauskaa kesää
valimoviestin
lukijoille!
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NIIN MURTUU
HITAASTI KANKEA
RAKENNE – JOUSTAVA
KESTÄISI PITEMPÄÄN
Kaverini löi kerran vetoa kiinalaisten kanssa siitä, kumpi murenee ennemmin: Kiinan kansantasavalta vai pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta. Kiinalaisten
mielestä kumpikaan ei voi kaatua,
kun ne ovat niin vahvoja ja hyviä.
Kaverini taas väitti, että kaikki järjestelmät, joissa yli puolet yhteisistä varoista kiertää yksien käsien
kautta, ovat kuolleet ja tulevat
kaatumaan; niin on käynyt Mesopotamialle, Egyptille, Roomalle,
Brittien Kansainyhteisölle ja Neuvostoliitolle. Yksinkertainen totuus
on, ettei hallinnossa ole samalla
yli puolta viisaudesta.
Taas saimme lukea lehdestä yhteiskuntaamme murentavia seikkoja Suomesta: 64 -75 v. eläkeläisten ansiotaso on ensimmäistä
kertaa parempi kuin 24-35 v. nuorten aikuisten, 40 % kunnanvaltuustojen jäsenistä saa ja yli 50 % valituista kansanedustajista sai leipänsä verovaroista, tai muuten
eli loisina. Nykypäivän nuori, joka
on käynyt vain peruskoulun, tulee
olemaan työelämässä alla puolet
elämästään ennen eläkeikäänsä
– ylempiä asteita käyvät kuitenkin 75 %. Lisäksi puolet Suomessa syötävästä ihmisravinnosta on
tuontitavaraa. Mielenkiintoinen on
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sekin seikka, että sadan suurimman työllistäjän joukossa on 20
vuokratyöfirmaa, jotka saavat tehdä 0-tuntisopimuksia. Miksi tavalliset valimot eivät ole samalla viivalla saadakseen joustavuutta?
Ylen uutisten katsojista alle 10 %
on alle 40 vuotiaita, ja demarien
jäsenistä vain 7,5 % on alle 50.
Muuten maata johtavat puolueet,
joiden maksavien jäsenten määrät ovat kymmeniä tuhansia parhaimmillaan – no ei Kiinan kommunisti-puolueeseenkaan kuulu
kuin alle 5 % kansasta.
Syksyllä taas hyvin menestyvien
ja ulkomaille tuotantonsa siirtäneiden yritysten renkijohtajien miehittämät työnantajaliitot suostuvat
palkankorotuksiin, vaikka puheenjohtaja Siilasmaan mukaan yli
puolet teknologiateollisuuden
työntekijöistä työskentelee tappiota tekevissä firmoissa. Onneksi
kauppakapitalisti Kakkonen sanoo
omistajana, että erityisesti valtionyhtiöiden johdon korvaukset ovat
päätöntä rahan jakamista. Helppoahan sekin on, kun on toisilta
kerättyä rahaa.

/ Kolumni
TEKSTI: NIMIMERKKI VAN

työaikaa ilman
lisäpalkkaa, tai
helpompi olisi
pudottaa palkkoja 5 % ja yli
10.000€/kk ansaitsevan johdon palkkoja portaittain 10-20 %. Veroprosentti laskisi
julkisen sektorin palkkojen laskiessa, eikä nettovaikutus olisi kovin
suuri. Samalla pitäisi rajoittaa isoimpia eläkkeitä, jotta nuorison katkeruus ei tulvahtaisi yli äyräittensä.
Ellei tätä palkkojen järkeistämistä
tehdä hallitusti, niin se tapahtuu
hitaasti henkilövuokrausyhtiöiden
– erityisesti ulkomaisten – kautta.
Mutta ei tietenkään kuntien, maakuntien ja valtion töissä.
En ole pessimisti, mutta meille
käynee niin, että kasvua kestää
juuri sen ajan, että optimistiset
tuloratkaisut saadaan aikaan, ja
sitten sukelletaan ensi vuonna.
Vaan iloitaan nyt hetki, ja ainahan
eläkeikä on hieman lähempänä,
jolloin leveä elämä repeää…

Voisihan ajatella niinkin pitkäjänteisesti, että ennen seuraavaa
lamaa lisättäisiin vielä 10 päivää
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 Jyväskylä
puh. 010-672150
fax. 010-6725335

46

VALIMOVIESTI 2/2017

BET-KER OY
PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
Puhelin (08) 410 5600
www.betker.fi

MIILUCAST OY
Merikatu 7
92100 Raahe
010 5856200
www.miilucast.fi

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

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

INS.TSTO. AX-LVI OY
PL 428
33101 TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.ax.fi

PEIRON OY
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
020 750 9400
www.peiron.fi

KETO SOFTWARE OY
Ohjelmistoratkaisut
Kari Teräsniska
Puhelin 0400 730 630
www.improlity.com

ULEFOS OY /
NIEMISEN VALIMO
Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 3156 640
www.niemisenvalimo.fi

LAPUAN VALU
Kiviristintie 20
62100 LAPUA
Puhelin (06) 433 1731
Faksi (06) 433 2731
Rautavalua jo
1800-luvulta lähtien.
MALLIVARUSTE KOSKI OY
Maakunnantie 2
27430 PANELIA
Puhelin (02) 8647 465
Faksi (02) 8647 465
MALLIVEISTÄMÖ
VEIJO KARTTUNEN KY
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
040 0733 521
karttunen@malliveistamo.com
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WWW.SVY.INFO

VALIMOINSTITUUTTI
www.valimoinstituutti.fi
www.valuatlas.fi
www.svy.info
SUOMEN VALIMOMUSEO
Tehtaanpuisto, 03601 Karkkila
Puhelin (09) 4258 3674
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi
Muista museokauppa!
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SUOMEN VALIMOTEKNISTÄ YHDISTYSTÄ TUKEVAT YRITYSJÄSENET
Yritys / Osoite / Puhelinnumero / www.sivut tai sähköpostiosoite
Oy Aga Ab
Itsehallintokuja 6, 02600 ESPOO
010 2421, www.aga.fi
Alteams Finland Oy
PL 91 (Yritystie 1)
40351 Jyväskylä
0201 339 500, www.alteams.com
ASK Chemicals Scandinavia Ab
Box 22, SE-125 21 Älvsjö
+46 70 563 0326
www.ask-chemicals.com
Beijer Oy
Elannontie 5, 01510 VANTAA
(09) 6152 0550, www.beijers.fi
Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
(08) 410 5600, www.betker.fi
Calderys Finland Oy
Tiilenpolttajakuja 5 A
01720 VANTAA
0207 680 600, www.calderys.fi
Componenta Finland Oy
Panuntie 4
00610 HELSINKI
010 403 00
www.componenta.com
Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 28 D
00211 HELSINKI
(09) 682 1544, www.diaco.fi
Erikoisvalu Oy
Kartanonlenkki 51,
04680 HIRVIHAARA,
019 - 689 3311,
www.erikoisvalu.fi
Ferral Alucast Oy
Ferralintie 1, 68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.fi
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Finfocus Instruments Oy
Lepolantie 16
00660 HELSINKI
010 328 9980
www.finfocus.fi36
Heraeus Electro-Nite

International N.V.
Hitsaajankatu 20
00810 HELSINKI
050-326 4793
Johanna.Bartsch@heraeus.com
Insinööritoimisto
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101 TAMPERE
(03) 2680 111, www.ax.fi
Karhulan Valimo Oy
Pajatie 91
48600 KOTKA
www.karhulafoundry.com
Karhuvalu Oy
Hitsaajantie 40
26820 RAUMA
(02) 634 1400
info@karhuvalu.fi
Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
SE-191 02 SOLLENTUNA
www.karlebo.se
Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600 KARKKILA
(09) 225 9281, www.malliapu.fi
Keskipakovalu Oy
Lastikankatu 21
33730 TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.fi
KM-Valu Ky
Teollisuustalo,
40900 SÄYNÄTSALO
(014) 337 3200
www.km-valu.fi

Leinovalu Oy
Leinonkatu 5, 24100 SALO
(02) 77500, www.leinovalu.fi
Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3, 02650 ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi
Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2
27430 PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.fi
Malliveistämö Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
(03) 379 1330
karttunen@malliveistamo.fi
Malliveistämö MuotoPuoli Oy
Akkutie 4
00770 HELSINKI
www.muotopuoli.f
Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
(02) 641 8540
www.mecatrade.fi
Miilucast Oy
Merikatu 7, 92101 RAAHE
010 585 6200,
www.miilucast.fi
Peiron Oy
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
020 750 9400, www.peiron.fi
PL Finland Oy
Aholantie 17, 21290 RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.fi
Ponsse Oyj
Ponssentie 22
74200 VIEREMÄ
020 768 800, www.ponsse.fi
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Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
(09) 675 166
ravatek@ravatek.fi

Sibelco Nordic Oy Ab
Mikkelänkallio 3
02770 ESPOO
010 217 9800
www.sibelconordic.com

Tekmur Oy
Jokisentie 167
05200 RAJAMÄKI
(09) 8386 4300
www.tek-mur.fi

Rolls-Royce Oy Ab
PO Box 220, 26101 Rauma
(02) 83791
juha.malinen@rolls-royce.com

Sintrol Oy
Ruosilantie 15
00390 HELSINKI
(09) 5617 3637
www.sintrol.com

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

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

Tevo Lokomo Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE

Sandvik Mining and
Construction Oy
PL 100, 33311 TAMPERE
0205 441 20
www.tamrock.sandvik.com
Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800
www.selcast.fi

Sulzer Pumps Finland Oy
PL 18, William Ruthin katu
48601 KARHULA
010 234 3333, www.sulzer.com
Suomivalimo Oy
Parkatintie 31, 72140 IIsalmi
www.suomivalimo.fi

Sepikon Oy
Ainolankatu 7
03600 Karkkila
0400- 624416
sepikon@kolumbus.fi

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

TERI 2017

LEN
TAPAHTUMAKA

Viasveden Hiekka- ja
Kuljetusliike Oy
Vanha Raumantie 811
28660 PORI
(02) 6471 230
www.viasvesihiekka.fi
Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 JYVÄSKYLÄ
010 672150
www.valmet.com
Valmet Technologies Oy,
Valkeakoski terätehdas
PL 125, Niementie
37601 VALKEAKOSKI
010 6720000
www.valmet.com
Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101 VAASA
010 709 0000,
www.wartsila.com

ous,

Y:n 70. vuosikok

Lokakuu 6.10 SV
Tampere

.-29.6.
Kesäkuu 2019 25
CAST
CESS/METEC/NEW
GIFA/THERMPRO
ww.gifa.com,
Dusseldorf (D), w
sseldorf.com
www.messe-due
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Edustaja Suomessa
Beijer Oy - Elannontie 5, Vantaa - 09-615 20 550 - info@beijers.fi - www.beijers.fi

50

Bahnhofstr. 101 · 57334 Bad Laasphe, Germany
Tel.: +49 2752 907-0 · Fax: +49 2752 907-280
VALIMOVIESTI 2/2017
www.wagner-sinto.de

MEDIAKORTTI
Valimoviesti

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti
JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry
Finlands Gjuteritekniska Förening rf

OSOITE
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

LEHDEN VERKKOSIVUT
http://svy.info/valimoviesti.html

PUHELIN
040 – 834 8088

LEVIKKI JA PAINOS
Valimoviesti tavoittaa pääosan valimoiden toimihenkilöistä,
malliveistämöistä, valimoiden laite-ja raaka-ainetoimittajista
sekä osan valun käyttäjistä. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Painosmäärä n. 700 kpl/lehti.
AINEISTOT JA AIKATAULUT
Numero

Aineiston jättöpäivä

Lehti ilmestyy viikolla

2

10.5.

23

3

20.8.

38

4

10.11.

50

1

10.2.

11

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 210 x 270 mm
Värillinen
AINEISTOT JA ILMOITUSMYYNTI
Jani Isokääntä p. 040 834 8088, jani.isokaanta(at)svy.info
HINNASTO:
Sivua
Hinta,€

Koko, lev x kork, mm

1
½
¼
Rivi

175 x 225
175 x 110
85 x 110
85 x 30

570
350
220
75

Huom! Koko sivun ilmoitukseen on tehtävä 2mm leikkuuvarat.
Mikäli haluat useamman sivun, ota yhteyttä ilmoitusmyyntiin.
Mediakortissa esitetyt hinnat ovat alv 0 %.
VALIMOVIESTI 2/2017
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Tulenkestävää levytystä!
Kesäauringon poltetta vielä odotellessa, on kohdallaan tuoda muuta kuumaa tietoa
valimokansan tietoon: Luxilta saa nyt kaiken muun tarpeellisen lisäksi myös
englantilaisen Tenmatin valmistamia tulenkestäviä levyjä ja esikoneistettuja aihioita.
Levytuotteet soveltuvat niin taustavuorauksiin, kansien tiivisteisiin kuin myös
lämpö- ja roiskesuojiksi, ja keraamikomposiittimateriaaleja voi käyttää esim. uunien
rakenneosina. Levyt ovat asiakkaidemme luona osoittautuneet mekaaniselta
kestoltaan ylivertaisiksi.
Kuten muidenkin tuotteidemme osalta, on
meillä suora yhteys valmistajaan. Tämän ansiosta pystymme löytämään ominaisuuksiltaan
oikean materiaalin kuhunkin kohteeseen:
Taipuisa, jäykkä, sähköä eristävä, kova, pehmeä ja muotoon palautuva, huokoinen, tiivis
tai sintrautuva - valikoimasta löydät varmasti
sopivan. Vahvuudet vaihtelevat paperin
ohuesta useiden senttimetrien paksuuteen, ja
levyt
voidaan
tarvittaessa
toimittaa
.
piirustuksien mukaisesti koneistettuina.
Toimisto
Tulkinkuja 3
02650 Espoo
Puh 09 622 0550
info@lux.fi, tilaukset@lux.fi
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Varasto
Kuusimäentie 2
01900 Nurmijärvi
Puh 09 854 3401
varasto@lux.fi

Huom! Tenmatin tuotteet eivät sisällä terveydelle
vaarallisia kuituja

www.lux.fi
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