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Tapahtumakalenteri
Maaliskuu 2014
27.-28.3.2014

Valun käytön seminaari 2014,Rantasipi Aulanko Hämeenlinna.
(katso sivut 6 - 8), www.teknologiateollisuus.ﬁ

Kesäkuu 2014
3.-6.6.2014

Metallurgy-Litmash Tube Russia Aluminium/Non-Ferrous, Moskova (RU),
www.metallurgy-tube-russia.com

10.6.2014

Valimoalan GolfOpen 2014, Ruukkigolf (katso sivu 8)

Syyskuu 2014
29.9.-3.10.2014

Fond-Ex, Brno, (CZ), www.bvv.cz/en/fond-ex

Lokakuu 2014
Kansikuva: Carl-Johan Nybergh, patsas
Yekaterinburgissa

3.10.2014

SVY:n 67. vuosikokous, Raahe

Marraskuu 2014

www.svy.info
Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa
N:ro
Aineiston llmestyy
jättöpäivä viikolla
1
10.2.
11
2
10.5.
23
3
20.8.
38
4
10.11.
50

25.-28.11.2014

Euromold 2014, Frankfurt/Main (D), www.euromold.com

••••
Kesäkuu 2015
16.-20.6.2015

GIFA / METEC / THERMPROCESS / NEWCAST 2015. Düsseldorf (D),
www.gifa.de

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti
Vastaava päätoimittaja Niku Nurmi, puh. 050 529 4958
• Lehtitoimikunta Jouni Lehto, puheenjohtaja p. 0500 625 792, Niku Nurmi, päätoimittaja,
Rauno Sippel, toimitussihteeri, puh. 040 760 1520, Juhani Orkas, puh 050 556 2288, Ole Krogell, puh
0400 500 198
• Taitto Kaisa Ahomaa-Krogell • Aineistot: krogell@kolumbus.ﬁ
• Painopaikka Painojussit Oy, Kerava 2014
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puheenjohtajan palsta

Niku Nurmi

Lehden ilmestyessä moni on jo päässyt nauttimaan

När denna tidning utkommer har många

talvilomistaan. Lunta on tänä talvena ollut todella vähän
lähes koko Suomessa ja tämän takia hiihtäminen on jäänyt
todella vähälle. Olympialaisissakin lumen kanssa on ollut
hieman ongelmia lämpimien kelien johdosta. Sotshi ei nyt
alun perinkään ollut sijaintinsa puolesta mikään paraatipaikka talvilajeille. Onneksemme olemme myös päässeet nauttimaan jopa Suomelle harvinaisesta herkusta eli olympiakullasta.

redan fått njuta av sin vintersemester. Vi har denna vinter
haft verkligt litet snö nästan i hela Finland och därför har
det inte riktigt varit möjligt att skida. Även i de olympiska
vinterspelen i Sotji har det varit problem med snön då vädret
varit rätt varmt. Sotji var ursprungligen inte det bästa valet
för vintergrenarna. Till all lycka har vi i Finland fått njuta
av något så sällsynt som olympiskt guld.

Valimoissa työtilanne jatkuu lähes viimevuotiseen tahtiin
ja mitään sen suurempaa kasvua ei ole tällä hetkellä odotettavissa. Myös valtiomme hallituksella on suuret haasteet
edessään kun miettivät millä saataisiin valtionvelka kääntymään laskuun. Tämä tulee varmuudella tarkoittamaan
myös leikkauksia, sillä mitenkään ei voida kääntää velan
määrää laskuun pelkkiä veroja kiristämällä. Myöhemmin
saamme sitten nähdä miten tämä tulee vaikuttamaan koko
Suomen teollisuuteen.
Perinteiset opintopäivät järjestettiin jälleen kerran Tampereella ja paikalle oli saapunut ihan mukavasti osallistujia
eli hieman yli neljäkymmentä henkilöä. Tällä hetkellä paljon sitä suurempaa henkilö määrää on vaikea saada nykyisiin
tapahtumiin osallistumaan. Raahessa pidettävä vuosikokous asettaa sijaintinsa puolesta omat haasteensa, mutta luotamme saavamme vähintään opintopäivien suuruisen
osallistujamäärän mukaan. Ulkomaantoimikunta aktivoituu
jälleen muutaman hiljaisen vuoden jälkeen ja tulee järjestämään seuraavan matkan kesällä 2015 Düsseldor¿ssa pidettäville GIFA-messuille, aiheesta lisää seuraavissa Valimoviesteissä tapahtuman lähestyessä.

I gjuterierna är arbetsläget nästan lika som senaste år,
och någon större tillväxt förväntas inte nu. Rikets regering
har stora utmaningar framför sig när de grubblar hur de skall
få statsskulden att minska. Säkert blir det nedskärningar, ty
enbart med skatteåtstramningar kan skuldökningen inte
vändas till att minska. Senare får vi sedan se hur detta
kommer att påverka hela Finlands industri.
De traditionella skolningsdagarna hölls igen i Tammerfors
och deltagarskaran uppgick till över fyrtio personer, vilket
var mycket positivt. I nuläget är det svårt att uppbåda mera
deltagare till evenemangen. Årsmötet i Brahestad betyder
en viss utmaning på grund av det geogra¿ska läget, men vi
hoppas att minst samma antal som deltog i skolningsdagarna skall ställa upp. Utrikeskommitteen aktiverar sig igen
efter ett par lungnare år och planerar resor till GIFA-mässan
som går av stapeln i Düsseldorf i juni 2015. Mera om detta
i kommande nummer av Valimoviesti.
Medan ni ännu kan njuta en stund av vintern, önskar jag
er alla en glad väntan på våren!

Nauttikaa vielä hetki talvesta ja oikein iloista kevään
odotusta teille kaikille!
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Valimoiden työtilanne on vaihteleva ja tilauskanta lyhyt.
Kahden valimon tilauskanta on kuitenkin hyvä. Mallipuolelle mahtuisi lisää töitä. Toivottavasti suhdanteet kehittyvät ylöspäin.

Vuosikokous
Valmisteluryhmä Miilucastissa on aloittanut työnsä. Vuosikokousohjelma ja tarjoukset tulevat seuraavaan Valimoviestiin, joka ilmestyy kesäkuussa. Näin on hyvää aikaa
varautua lokakuun Raahen matkaan ja vierailukohteisiin
tutustumiseen.

Asiamiehen
asiaa
10.2.2014

Toimikunnat
Opintopäivät
Seuraavat toimikunnat jatkavat asioittemme hoitamista:
Lehtitoimikunta on: Jouni Lehto, pj ja Niku Nurmi, Juhani Orkas, Ole Krogell ja Rauno Sippel.
Ulkomaan toimikunta: Carl-Johan Nybergh, pj.
Perinnetoimikunta: Matti Johansson ja Raimo Koski.
Koulutustoimikunta: Markku Eljaala, pj ja Juhani Orkas,
Jouni Lehto, Niku Nurmi, Kari Seppälä, Eero Pellikka ja
Rauno Sippel.
Mallitoimikunta: Veijo Karttunen, pj ja sihteeri Toni Häkkinen, Veli Vehmaa, Janne Vartama, Mikko Ojanen ja
Pekka Varttila.

Paavo Tennilän rahasto
SVY:n hallitus päätti helmikuun kokouksessaan jakaa
seuraavat stipendit:
Häkkinen Toni, 250 € parhaalle Valumallinvalmistajan
oppilaalle keväällä, Tampereen Ammattiopisto, Hervannan ammattioppilaitos.

Vierailukohteena oli Metso Minerals Oy, Lokomo Steel
Foundry. Näimme murskainvaluja, turbiinin siipiä, potkurivaluja ja kelaimia. Kävimme katsomassa myös koneistusta ja valujen mittausta kuvaamalla. Kiitos vielä
kiinnostavasta vierailustamme!
Opintopäivien esitelmät olivat hyvin laadittuja ja esitettyjä. Korkeatasoiset esitelmöijät valottivat valimoalaa kokonaisuutena, senkka- ja uunimassoja, HiSi- ja SIS-ADIrautoja, energian talteenoton nykyisiä keinoja, raudan
palloutusta ja ymppäystä sekä teräksen sulakäsittelyjä.
Esitelmät herättivät ajoittain vilkastakin keskustelua.
Osallistujia oli paikalla 41 henkilöä. Koulutustoimikunnalle kiitos hyvistä luentoaiheista.
Seuraava valun käyttäjien ja valajien tapaaminen on
maaliskuussa Valun käytön seminaarissa. Siitä on toisaalla tässä lehdessä tarkempaa tietoa.

Arkistointi
Janhunen Jussi, 250 € parhaalle valimoalan opiskelijalle, Tampereen Ammattiopisto, Hervannan ammattioppilaitos.
Laitila Panu, 500 €, tunnustus valimoalalle valmistumisesta.

Niku Nurmi selvittää arkistointivaraston mahdollisuuden
Karkkilassa. Sinne kootaan SVY:n arkistoitavat materiaalit. Kerro asiamiehelle, jos Sinulla on SVY:n arkistoitavaa materiaalia.
Hyvää kevättalvea ja kevättä toivottaen

Pohjalainen Kari, 500 €, mallihistorian työstämiseen ja
kirjan tekoon.

Rauno Sippel
asiamies

Uudet jäsenet
Hallitus hyväksyi seuraavat uudet SVY:n jäsenet:
Tähtinen, Teppo
Purra, Pekka
Järvelt, Vahuri
Karjalainen, Hannu
Harri, Ilkka

Componenta Oyj
PEP Consulting Tmi
West-Cast Ltd
Componenta Finland Oy Suomivalimo
Componenta Finland Oy Högfors

Hallitus ja asiamies toivottavat teidät tervetulleiksi mukaan SVY:n toimintaan. SVY:n jäsenmäärä on nyt 702
henkilöä.
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SVY:n asiamies ja konttori
Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
Puh
Gsm
e-mail
Pankki

03 - 7669 736
040 - 760 1520
rauno.sippel@svy.info
Nordea 101230 - 73211
IBAN FI49 1012 3000 0732 11
BIC

NDEAFIHH
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valun käytön seminaari 2014

Valutuotteelle
lisäarvoa verkottumalla
Torstai – perjantai 27.–28.3.2014
Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko
Hämeenlinna

Suunnittelutoimikunta:
Pasi Mäkinen, pj
Metso Foundries Jyväskylä Oy
Marko Riihinen
Wärtsilä Oyj
Esa Vallius
Metso Minerals Oy Lokomo Steel Foundry
Jesse Salmi
Componenta Oyj
Jouni Lehto
Valimoinstituutti
Leena Eiranto
Teknologiateollisuus ry
Juhani Orkas
Valutuoteteollisuusyhdistys ry/Aalto-yliopisto

Tervetuloa!
Teknologiateollisuus ry
Valutuoteteollisuusyhdistys ry
Juhani Orkas
toimialayhdistyksen asiantuntija
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Perinteinen Valun käytön seminaari järjestetään
tänä vuonna 27.–28.3.2014 puolitoistapäiväisenä tapahtumana ja paikkana on totutusti Rantasipi Aulanko Hämeenlinnassa.
Seminaarin tarkoituksena on kertoa valuteknologian uusista saavutuksista ja lisätä suunnittelijoiden tietoja valukappaleiden mahdollisuuksista erilaisissa käyttökohteissa esittämällä
esimerkkejä valuratkaisujen tuomista eduista
sekä kertomalla uutta tietoa hankintatoimen
edellyttämistä ja valutekniikan suomista mahdollisuuksista. Siksi seminaari on tarkoitettu
lähinnä valukomponentteja käyttävälle ja valmistavalle teollisuudelle sekä erityisesti näiden
alojen tuleville ja kokeneille suunnittelijoille ja
ostajille.
Tämänvuotisen seminaarin teemana on verkottuminen osana valmistavan teollisuuden elinvoimaisuuden varmistamista Suomessa. Keynotepuheenvuoron seminaarissa pitää pitkäaikainen
Suomen valtiovarainministeriön valtiosihteeri
Raimo Sailas. Lisäksi ohjelmassa on useita
mielenkiintoisia esityksiä siitä, miten suunnittelemalla ja tekemällä yhdessä saavutetaan
laadullisesti ja kustannusten kannalta erinomainen lopputulos.
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Torstai 27.3.2014

Perjantai 28.3.2014

Päivän puheenjohtajana on Heikki Zitting

Päivän puheenjohtajana on Pasi Mäkinen

8.30

Ilmoittautuminen ja kahvi

9.30

Avaus
Puheenjohtaja Heikki Zitting,Valutuotetollisuusyhdistys ry, VALTY

09.00 Valimoprosessin haasteet
Valimoalan sekatyömies Markku Eljaala,
Metso Minerals Oy
Lokomo Steel Foundry

9.50

Teknologiateollisuuden
tilanne ja näkymät
Pääekonomisti Jukka Palokangas,
Teknologiateollisuus ry

10.15 Keynote puheenvuoro:
Talous- ja elinkeinopolitiikan
ajankohtaisia näkymiä
Valt.kand. Raimo Sailas
11:15 Valunkäyttäjän puheenvuoro
verkottumisen eduista
NN

09.45 Verkottumisen edut laadunhallinnassa
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
Pertti Korhonen, Ponsse Oy
10:15 Jalostusarvon kasvattaminen,
elinehto valimoille
Tehdaspäällikkö Eero Pellikka,
Alteams Oy
11.00 Valimotutkimus Suomessa ja ulkomailla
Prof. Juhani Orkas, Aalto-yliopisto
11.30 Seminaarin päättäminen
Puheenjohtaja Heikki Zitting,
VALTY ry

12.00 Lounas
11.40 Lounas
13.30 Strategiasta käytäntöön
Purchase Manager Antti Simula,
Rolls-Royce Oy Ab

Hyvää kotimatkaa!

14.10 Kokonaiskustannus valunhankinnassa
NN
14.50 Kahvi, 20 min
15.10 Muottien pikavalmistuksen
hyödyntäminen valutuotteen
valmistuksessa
Tj.Ville Moilanen, Hetitec Oy ja
suunnitteluins. Toni Siik, Componenta
Oyj
15:50 Uusi valunsuunnitteluopas
Tekn.yo Tapani Honkavaara,
Aalto-yliopisto
n.16.15 Kylpylän tilojen testaaminen
19.00 Kontaktitilaisuus
(stipendien jako, iltapala, cocktails)
21.00 Valomerkki (tilat käytettävissä
loppuillan)
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Aika
Torstai 27.3.2014 klo (8.30) 9.30 perjantai 28.3.2014 n. klo 13.00

Osallistumismaksu
420 e + alv 24 %, joka sisältää jaettavan aineiston ja tarjoilun (laskutetaan jälkikäteen). Mikäli samalla laskutusosoitteella on kolme tai useampia, on osallistumismaksu 380 e
+ alv 24 % kultakin laskutettavalta henkilöltä. Mahdollisista erityistoivomuksista pyydämme ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset perjantaihin 14.3.2014 mennessä osoitteessa www.teknologiateollisuus.¿/seminaarit tai sähköpostitse leena.eiranto@teknologiateollisuus.¿. Ilmoittautumisen
yhteydessä pyydämme kertomaan mahdolliset erityisruokavaliot tms.

Peruutus
Mikäli peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän
jälkeen, veloitamme 30 % osallistumismaksusta. Osallistujan jäätyä saapumatta ilman peruutusilmoitusta veloitamme koko osallistumismaksun.

Hotellivaraukset
Teknologiateollisuus ry on ennakkovarannut Aulangolta
huoneita hintaan 78 e (sis. alv)/hlö/2 hh ja 110 e (sis. alv)/
hlö/1 hh yöksi 27.–28.3.2014. Majoitukseen sisältyy kylpylän käyttö. Varaukset on osallistujan itse vahvistettava
7.3.2014 mennessä hotellista, puh. (03) 658 801/huonevaraukset, ilmoittamalla osallistuvansa ‘valuseminaariin’.
Osallistuja hoitaa itse huoneensa maksun. Ylimääräiset
huoneet peruuntuvat 7.3.2014 automaattisesti.

Kontaktitilaisuuden esittelypöydät
Seminaariin osallistuvien yritysten esitteille ja pienoisnäyttelyesineille varataan tilaa kontaktitilaisuuden näyttelytilaan
sopimuksen mukaan.
Esittelypöydän varaukset: leena.eiranto@teknologiateollisuus.¿, puh. 040-559 1881.

Lisätietoja
Seminaariohjelma:
Juhani Orkas, puh. 050-556 2288.
Ilmoittautumiset ja käytännön järjestelyt:
Leena Eiranto, puh. 040-559 1881.
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Valimoalan
Golfopen 2014
Kaikille valimoalalla toimiville ja heille tarvikkeita toimittaville.
Valimoalan asiakkaille ja valimoalan läheiseksi tunteville .
RUUKKIGOLFIN KENTÄLLÄ
Aika :

Tiistai 10.6.2014
Alkaen klo 10.00
HUOM aloitusajankohta

Kilpailu :

Lyöntipeli 3/4 tasoituksilla
Väylen max.tulos 5 + väylien par

Kilpailumaksu :

35 Eur + palkinto (jokainen tuo)

Palkinnot :

Voittajalle kiertopalkinto +
palkintopöydän anti
Paras schratch tulos oma
kiertopalkinto

Ilmoittautuminen :

Suoraan Ruukkigolﬁin
9.6.2014 mennessä
Puhelin 019-2454485

Lähtöajat

10.6 klo 8.00 alkaen

Lisätietoa :

Ossi Levander
0400-625348
Krister Lundqvist 019-2785800

Ossi Levander
Keskiyöntie 15 B 10 Fin-02210 Espoo
puh: 0400-625348
ossi.levander@olevander.ﬁ
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opintopäiviltä

Teräksen sulakäsittelyt,
terästehtaiden keinot

Eetu-Pekka Heikkinen

ja niiden sovellettavuus valimoon
laadun ja tuottavuuden näkökulmasta

Johdanto
Suomen terästehtailla olevat terässulatot sijaitsevat Raahessa, Torniossa ja Imatralla. Raahessa terässulatto on osa integroitua terästehdasta, jossa raakarautaa ja terästä valmistetaan malmipohjaisesti. Tornion jaloterästehtaalla käytetään
raaka-aineina sekä kierrätysterästä että rautaa ja kromia
sisältävää kromiittirikastetta, josta valmistetaan ensin ferrokromia, jota käytetään edelleen ruostumattoman teräksen
valmistukseen. Imatran tehtaalla terästä valmistetaan kierrätysteräksestä.
Opintopäivillä pidetyn esityksen (ja tämän lyhyen koosteen) tavoitteena on esitellä lyhyesti Suomessa käytössä
olevat sulattoprosessit sekä esitellä sulattoihin liittyvää
tutkimus- ja kehitystyötä viime vuosilta käyttäen esimerkkeinä kolmea Oulun yliopiston prosessitekniikan koulutusohjelmaan tehtyä diplomityötä.

Sulattoprosessit terästehtaalla
Sulattoprosessit voidaan jakaa primääriuuneihin, sekundäärimetallurgisiin prosesseihin sekä valuun. Primääriuunien
tehtävänä on tuottaa sulaa raakaterästä mahdollisimman
tehokkaasti. Malmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa
primääriuuneina toimivat erilaiset konvertterit, joissa raakaaineena olevan metallisulan sisältämä hiili ja pii hapetaan,
jolloin saadaan matalan hiilipitoisuuden omaavaa terästä.
Romupohjaisessa teräksenvalmistuksessa primääriuunina
toimii valokaariuuni, jossa raaka-aineena käytettävä kierrätysteräs sulatetaan sähkön aikaansaaman lämmön avulla.
Sekundäärimetallurgisten prosessien eli senkkametallurgian tehtävänä on saattaa terässula valuun kelpaavaksi.
Käytännössä tämä tarkoittaa sulan koostumuksen täsmäystä (seostus sekä haitta-aineiden poisto), sulkeumien poistoa
ja sulkeumakuvan muokkausta, lämpötilan hallintaa sekä
koostumuksen ja lämpötilan homogenisointia sekoituksen
avulla. Näihin tavoitteisiin voidaan pyrkiä erilaisia prosessiratkaisuja käyttäen. Yleisesti käytettyjä senkkametallurgisia prosesseja ovat pohja- tai lanssihuuhtelu, seostus,
tyhjökäsittely, senkkauuni sekä CAS-OB-prosessi.
Senkkakäsittelyjen jälkeen sula teräs valetaan aihioiksi,
jotka jatkavat edelleen kuuma- ja kylmävalssaukseen. Suomen terästehtailla käytetään pelkästään jatkuvavalua.
Taulukossa 1 on esitetty Raahen, Tornion ja Imatran terästehtaiden sulattoprosessit.
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Taulukko 1. Raahen, Tornion ja Imatran sulattoprosessit
Tehdas
Sulattoprosessit
Raahe
3 x LD-KG / senkkauuni, vakuumi, 2 x CAS-OB /
3 x JV
Tornio
2 x VKU, 2 x AOD, CRK / senkkakäsittely/
huuhtelu / 2 x JV
Imatra
VKU / senkkauuni, vakuumi / JV
Case 1: Vetypitoisuuden hallinta terässulassa

Terässulan liian korkea vetypitoisuus voi aiheuttaa tarttumia
ja puhkeamisriskiä jatkuvavalussa sekä erilaisia vikoja
lopputuotteessa (esim. vetyhauraus ja vetyrakkulat). Terässulatolla vetyä voi päätyä terässulaan mm. seos- ja lisäaineiden kosteuden mukana, teräs- ja välisenkkojen vuorauksista, kuonaan liuenneesta vesihöyrystä sekä keraamisesta
suihkunsuojaputkesta. Keinoja mataliin vetypitoisuuksiin
pääsemiseksi ovat mm. kuonan matala emäksisyys ja korkea
MgO-pitoisuus, myöhäinen tiivistysajankohta, materiaalien
kuivaus, matalavetyisten materiaalien käyttö sekä tyhjökäsittely riittävän pitkällä argonhuuhtelulla.
Vuonna 2011 tehdyssä diplomityössä (Ilmari Luukkonen)
etsittiin terässulan vetypitoisuuten vaikuttavia tekijöitä
tarkastelemalla Raahen terästehtaan prosessidataa. Tulosten
perusteella vetypitoisuutta nostavia tekijöitä ovat mm. korkea absoluuttinen ilmankosteus (käytännössä korkea ilman
lämpötila), valusarjan aloitukset, senkkojen pitäminen pitkään tyhjänä sekä uudet senkat. Mataliin vetypitoisuuksiin
pääsy puolestaan edellyttää vedynpoistokäsittelyä alennetussa paineessa, riittävän pitkää vakuumiaikaa sekä riittävää
argonhuuhtelua.
Case 2: Kurominen Ti-stabiloiduille ruostumattomilla teräksillä

Valuputken kurominen on tietyillä teräslajeilla esiintyvä
ongelma, joka on seurausta jähmettyvän teräksen ja kiinteiden sulkeumien tarttumisesta valuputken sisäpinnalle, jolloin
terässulan virtaus putken läpi pienenee. Tästä seuraa tuotannon hidastuminen ja häiriöt sekä pahimmillaan valun
keskeytyminen. Ferriittisillä titaanistabiloiduilla ruostumattomilla teräksillä kuromista aiheuttavat erityisesti TiN-sulkeumat, jotka ovat ydintyneet tiivistyksen yhteydessä syntyneiden oksidisulkeumien pinnoille, ja jotka muodostavat
valuputken pinnalle verkon, johon teräs jähmettyy.
Kuromisen hallinta edellyttää teräksen sulkeumakuvan
9

hallintaa. Siihen voidaan vaikuttaa teräksen koostumuksella, tiivistyspraktiikalla, kalsiumkäsittelyllä, lämpötilalla,
suojaamalla terässula atmosfääriltä, vuorausmateriaalien,
kuonien ja peitosteiden valinnalla sekä sekoituksella.
Vuonna 2011 tehdyssä diplomityössä (Ilkka Vaitiniemi)
etsittiin jatkuvavalua edeltävistä prosessivaiheista tekijöitä,
jotka vaikuttavat kuromiseen ja tuotteissa esiintyviin pintavikoihin ferriittisillä titaanistabiloiduilla ruostumattomilla
teräslajeilla. Kuromista saatiin vähennettyä mm. estämällä
MgO•Al2O3-sulkeumien synty rajoittamalla joko dolomiittikalkin käyttöä kuonanmuodostajana tai alumiinin käyttöä
tiivistysaineena. Toisaalta pitkiä valusarjoja valettiin ilman
kuromista myös tilanteissa, joissa käytettiin sekä alumiinia
että dolomittikalkkia. Näin ollen todettiinkin, ettei ole olemassa yhtä tekijää, joka olisi aina suoraan sidoksissa kuromiseen, vaan kuromisen estäminen edellyttää sulattoprosessien kokonaisvaltaista hallintaa.
Case 3: Suotaumien hallinta jatkuvavalussa

Suotaumalla tarkoitetaan seosainepitoisuuksien paikallista
kohoamista, joka on seurausta teräkseen liuenneiden aineiden erilaisista liukoisuuksista sulaan ja kiinteään teräkseen.
Suotauma jaetaan yksittäisten dendriittien mittakaavassa
esiintyviin mikrosuotaumiin ja koko valukappaleen mitta10

kaavassa esiintyviin makrosuotaumiin. Mikrosuotauma
riippuu käytännössä teräksen koostumuksesta, eikä siihen
juurikaan voida vaikuttaa valuparametrien muutoksilla.
Makrosuotaumaa voidaan puolestaan vähentää mm. sähkömagneettista sekoitusta tai softreduktio käyttämällä. Lisäksi makrosuotaumaan voidaan vaikuttaa muuttamalla valuparametrejä kuten valunopeutta, valukoneen kartiokkuutta,
teräksen ylilämpöä ja toisiojäähdytyksen voimakkuutta.
Vuonna 2012 tehdyssä diplomityössä (Veli Vuorenmaa)
selvitettiin teräksen ylilämmön ja toisiojäähdytyksen vaikutusta suotaumiin. Merkittävin suotauman syntyyn vaikuttava tekijä on teräksen ylilämpö. Pienillä ylilämmöillä
jähmettyvään teräkseen syntyvän tasa-aksiaalisen rakenteen
osuus on suurempi, minkä seurauksena keskilinjasuotauma
jää pienemmäksi. Raahen terästehtaalla tehtyjen kokeiden
perusteella merkittävää keskilinjasuotaumaa ei esiintynyt,
mikäli ylilämpöä oli alle 20 °C ja näin syntyvässä rakenteessa tasa-aksiaalisen rakenteen osuus vähintään 30-40 %.
Suotaumaa voidaan vähentää myös tehokkaalla toisiojäähdytyksellä, joka kasvattaa jähmettyneen teräskuoren paksuutta ja vaikeuttaa jäännössulan virtauksia, sekä sähkömagneettisella sekoituksella, jonka avulla on mahdollista saavuttaa suurempi tasa-aksiaalisen rakenteen osuus myös
suuremmilla ylilämmöillä.
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valimoteollisuudessa tapahtuu

Maailman valimoteollisuus 2012

Olavi Piha

Valimoteollisuus 100 miljoonan
tonnin ennätystuotantoon
Vuosi 2012 oli kasvun vuosi maailman valimoteollisuudelle, valutuotanto kasvoi 2,3 %. Valimot
eri puolilla maailmaa valmistivat erilaisia tuotteitaan 100,8 miljoonaa tonnia – enemmän kuin
koskaan ennen historiansa aikana.
Valimoiden tuotanto kasvoi kehittyvissä maissa,
mutta supistui, paikoin nopeaa tahtia, ns. kehittyneissä maissa, joihin kuuluvat mm. Suomi, Ruotsi, Norja, Saksa, Itävalta, Ranska, Italia, Espanja
ja Iso-Britannia.
Vuosi 2012 oli Suomen valimoteollisuudelle voimakkaan supistumisen aikaa. Tuotanto supistui
16 % verrattuna vuoteen 2011 ja oli 85 507 tonnia. Tuotannon poistuma oli huikeat 14 000 tonnia. Sinkkivaluja lukuun ottamatta kaikkien valumateriaalien tuotanto laski.
Vuoden 2013 Suomen valimoteollisuuden avainluvut tulevat julkisiksi Valun Käytön Seminaarissa
maaliskuun 27. päivä. Niitä tässä artikkelissa ei
esiinny. Tervetuloa Aulangolle Seminaariin, siellä
on mielenkiintoista kuultavaa teemasta ”Verkottuminen osana valmistavan teollisuuden elinvoimaisuuden varmistamista”. Seminaarissa keynotepuheenvuoron pitää pitkäaikainen valtiosihteeri
Raimo Sailas.
Artikkelissa kerrotaan vuoden 2013 teknologiateollisuutemme ja erityisesti metallien jalostus ryhmän tilasta.
Artikkelissa käsitellään maailman valimoteollisuuden menestymistä eri maanosissa viimeisen
12 vuoden aikana. Eurooppa näyttää jääneen
tässä ottelussa auttamatta jumbosijalle. Jako
menestyjiin ja menettäjiin kasvaa kiihtyvää vauhtia. Artikkelissa uutisoidaan valimoteollisuuden
yritysmaailman tapahtumista läheltä ja kaukaa.
Lopuksi tarkastellaan sanaa valu, tämä osa on
jatko Valimoviestissä 3/2013 aloitetulle kirjoitukselle Mikä ihmeen valuvika?
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Miten tähän on tultu?
Suomi devalvoi markan vuosina 1949, 1957, 1967, 1977,
1978, 1982 ja vielä viimeksi vuonna 1991. Devalvaatioilla
pelastettiin suomalainen puunjalostusteollisuus, joka 50
vuoden aikana ajoi omat asiansa erittäin huonoon jamaan
seitsemän kertaa. Puunjalostusteollisuuden raaka-ainehan
on kotimaista, näin devalvaation tuoma kilpailukyvyn parannus nosti suomalaisen puunjalostusteollisuuden maailman
kovilla kentillä kilpailukykyiseksi. Työntekijät saivat pitää
työpaikkansa, ja omistajien omaisuus ei kadonnut konkurssien kautta taivaan tuuliin. Maksumiehiksi joutuivat toimialat, jotka olivat riippuvaisia tuontiraaka-aineista. Ja ihan
jokainen tavallinen suomalainen. Suomen hallitus ja Suomen
Pankki löysivät markan kurssimuutoksesta tehokkaan reseptin, jolla parannettiin toistuvasti ongelmiin ajautuvaa
metsäteollisuutta. Resepti oli kuitenkin hyvin karvas tavalliselle suomalaiselle, ja samalla tämä resepti yksipuolisti
vaarallisesti teollisuutemme rakenteen.
Euron käyttöönotto vei Suomen hallitukselta ja Suomen
Pankilta työkalun pelastaa suomalainen puunjalostusteollisuus. Nyt jokainen onkin omakohtaisesti nähnyt, kuinka
koko teollisuudenala on häviämässä maastamme. Jäljelle
on jäämässä teollispoliittisena perintönä kapealle alalle
keskittyvä ja yksipuolinen metalliteollisuus.
Suomi on sodan jälkeisinä vuosikymmeninä rakentanut
ns. pohjoismaista hyvinvointivaltiota erittäin onnistuneesti.
Me suomalaiset olemme sen rakentaneet kovalla työllä,
viisipäiväiseen työviikkoonkin siirryttiin vasta 1970-luvulla! Suomi on maailman ensimmäinen maa, joka järjesti
kouluruokailun ihan jokaiselle koululaiselle, ja Pisa-tutkimuksissakin on saavutettu erinomaisia tuloksia. Saavutusten
lista on hengästyttävän pitkä. Nyt vielä kannattaa saavutuksista olla ylpeä, kun siihen on mahdollisuus.
Teollisuuden sukellus on ollut syvä
Edellä mainitut saavutukset sekä ne mahdollistanut maailmantalous alkavat olla kuitenkin Suomen osalta historiaa.
Suomi hyötyi aivan valtavasti sodan jälkeisestä globalisaation voimakkaasta myötätuulesta. Nyt on tuuli kääntymässä
ja on jo yksittäisen palkkatyöläisen kohdalla kääntynytkin.
Olisiko syytä rehellisesti tarkastella, pystyykö rajua vauhtia
supistuva teollisuutemme ylläpitämään tätä laajojen makVALIMOVIESTI 1 • 2014

suttomien palveluiden verkostoa, joka on aikanaan rakennettu aivan toisenlaisessa tilanteessa. Maamme on – ikävä
todeta – moniin läheisiin kilpailijoihin verrattuna monella
alueella altavastaajan roolissa. Suomen talouselämä ei
koostu vanhasta vauraudesta, monipuolisesta yrityskirjosta,
syntymälahjana saadusta monipuolisesta kielitaidosta ja
halusta ottaa hallittuja sekä pitkäkestoisia riskejä, kuten on
esimerkiksi tuossa läntisessä naapurimaassamme.
Tosiasia on, että valmistavan teollisuutemme tuotanto on
pudonnut yli kolmasosan ¿nanssikriisiä edeltävästä tasosta.
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on vähentynyt
19 prosenttiin. Tätä heikompi tilanne oli edellisen kerran
Suomen itsenäisyyden ajan ensimmäisinä vuosina. 1990luvun alun laman aikaan osuus oli alimmillaan 22 prosenttia, eli silti korkeampi kuin nyt. Alamäki alkoi vuonna 2009,
jolloin teollisuustuotantomme romahti yhden vuoden aikana 18 prosenttia. Suomen valmistavan teollisuuden ahdinko
alkaakin jo muistuttaa 90-luvun lamaa, kuitenkin sillä erotuksella, että työttömyys ei tällä kertaa ole noussut läheskään
niin korkeaksi.
Tilastokeskus kertoi helmikuussa, että Suomen teollisuustuotanto supistui kahtena peräkkäisenä vuotena (2012–
2013) ensi kertaa sitten 1990-luvun laman. Tilastokeskuksen
mukaan bruttokansantuote ja teollisuustuotanto alkoivat
molemmat supistua vuonna 2012, kun bruttokansantuote
sentään oli plussan puolella vielä vuosina 2010 ja 2011.
Miten on verrattuna
Euroopan muihin maihin?
Suomen teollisuustuotanto on pudonnut vuoden 2008 jälkeen
neljänneksi eniten EU-maista. Tämä on niin surullinen asia,
ettei tätä voi edes kommentoida.
Teknologiateollisuuden tulevaisuus Suomessa?
Vuonna 2012 teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto
oli 67,6 miljardia euroa. Vuonna 2013 liikevaihto putosi
tuosta vaatimattomasta luvusta vielä 6 prosenttia lisää ollen
64 miljardia euroa. Näitä lukuja voi peilata vuoden 2008
lukuun, joka oli 81,4 miljardia euroa. Tällöin käy selväksi
koko kuvan karmeus. Mieleen herääkin epäilys, onko teknologiateollisuudella ja valmistavalla teollisuudella lainkaan
tulevaisuutta Suomessa.
Valmistava teollisuus luo työpaikkoja ja vaurautta laajalti sekä ylläpitää yhteiskunnan perusstruktuuria. Viime aikoina otsikoissa on kuitenkin viihtynyt peliteollisuus ja sen
rakettimainen kasvu, mikä on tietysti hieno asia. Onnittelut
heille. Ja onnea vaan jatkossakin. Tulee kuitenkin huomata,
että peliteollisuuden tulokset eivät säteile laajemmin. Peliteollisuudessa tulokset ja voitot kasautuvat muutamille
taustalla toimiville yksittäisille varakkaille henkilöille.
Metallien jalostus vuonna 2012
Valutuotteet kuuluvat ryhmään metallien jalostus, jossa
muita ryhmäläisiä ovat terästuotteet ja värimetallit. Valutuotteet ovat tässä ryhmässä pieni tekijä 3 prosentin osuudellaan. Onneksemme se kuitenkin nykyisin siellä mainitaan.
Vuonna 2012 metallien jalostus -ryhmän liikevaihto oli 9,4
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miljardia euroa, jossa on 10 prosentin pudotus edelliseen
vuoteen verrattuna. Viennin vähennys oli jopa tuota lukua
suurempi. Henkilöstön määrä laski 6 prosentilla edellisvuodesta ollen 15 500.

Maailman valimoteollisuus 2012
Vuonna 2012 maailman valimoteollisuuden tuotanto saavutti kaikkien aikojen suurimman arvonsa, tarkkaan ilmaistuna 100 834 681 tonnia, selvemmin ilmaistuna 100 miljoonaa tonnia. Kasvua tuossa tuotannossa oli 2,3 %, eli kasvu
pieneni rajusti eli kolmasosaan vuotta aiempaan verrattuna.
Suurimpana syynä näin pieneen lukuun oli Kiinan kovan
kasvuvauhdin laantuminen 3 prosenttiin sekä Intian tuotannon supistuminen 7 prosentilla.
Vuonna 2011 vain viisi maata ilmoitti tuotannon supistumisesta, mutta vuonna 2012 joukko oli kasvanut moninkertaiseksi ja tuotanto supistui 20 maassa seuraavalla tavalla:
Maa
Bosnia ja Hertsegovina
Sveitsi
Pakistan
Brasilia
Suomi
Italia
Etelä-Afrikka
Norja
Taiwan
Iso-Britannia
Espanja
Ruotsi
Tšekin tasavalta
Intia
Itävalta
Saksa
Ranska
Portugali
Romania
Japani

supistuma %
103
26
19
17
16
13
13
12
12
11
11
9
8
7
6
5
5
4
4
3

Tuolla Bosnia ja Hertsegovinassa näyttäisivät käyvän suhdanteiden aallot hyvin korkeina, sillä vuosi sitten maa ilmoitti kasvuprosentiksi 180 %. Voivathan tuollaiset prosenttiluvut toki johtua siitäkin, että maa on erittäin pieni, tai
sitten siitä, että raportointi ei oikein vielä ole vakiintunut
samalla tavalla kuin vuosikymmeniä mukana olleilla mailla.
Maailman valimoiden lukumäärä 2012
Maailmassa on 51 000 valimoa, ja määrä vain sitkeästi
kasvaa, eli lukumäärässä on noin 3 prosentin kasvu. Täytyy
kuitenkin todeta, että määriin ja muutoksiin on suhtauduttava hyvin suurella varovaisuudella. Suurimpana syynä on
se, että Kiina ja Intia ilmoittavat vuodesta toiseen lukumäärät hyvin suurpiirteisesti (Kiina 30 000 valimoa ja Intia 4
500 valimoa). Onhan aivan selvä, että näissäkin maissa ta13

pahtuu lukumäärämuutoksia. Harmillista vain, että emme
saa mistään varmistusta siitä, mihin suuntaan lukumäärät
muuttuvat. Luultavasti näiden noin 50 000 tilastoidun valimon lisäksi maailmassa on kymmeniätuhansia pieniä muutaman työntekijän valimoita, jotka eivät kuulu maansa valimojärjestöön eivätkä näy sen vuoksi tilastoissa. Maailman
todellinen valimotuotanto on kaikkinensa varmaankin reilusti yli 100 miljoonaa tonnia. (Kuva 1)

Suomi on piskuinen peluri maailman valimopelissä 39
valimollaan. Maailmassa onkin vain neljä maata, joissa on
vähemmän valimoita kuin meillä: Belgia (26), Bosnia ja
Hertsegovina (15), Tanska (20) ja Norja (15). Aiemmissa
artikkeleissa suomalaisia valimoita on raportoitu olevan 36
kappaletta. Lukujen 39 ja 36 erotusta ei kuitenkaan saa
tulkita niin, että Suomeen olisi perustettu 3 täysin uutta
valimoa. Näin ei ole, vaan lisäys johtuu jäsenvalimoiden
lukumäärän kasvusta Valutuoteteollisuusyhdistyksessä.

Kuva 1. Maailman valimoiden
lukumäärä prosentteina ja
yksikköinä jaoteltuna valimon
valmistaman materiaalin suhteen. Harmaata valurautaa ja
pallograﬁittivalurautaa valetaan
yleisesti samassa valimossa,
joten sen vuoksi tässä ei voida,
ainakaan luotettavasti, jaotella
rautavalimoita kahteen osaan
vaan molemmat rautalaadut on
yhdistetty sanan rautavalimot alle.
Kuvan tiedot perustuvat AFS:n
julkaisuun 47th Census of World
Casting Production.

Maailman valutuotanto materiaaleittain
Harmaa valurauta jatkaa paalupaikalla vuoden 2012 tilastoissa menettäen kuitenkin etumatkaansa 2 prosenttiyksiköllä edelliseen vuoteen verrattuna. Näin suuri muutos on
poikkeuksellisen suuri yhden vuoden aikana. Tätä edullista
ja koneiden valmistamiseen erinomaisesti soveltuvaa raakaainetta valmistettiin maailman valimoissa 46 miljoonaa
tonnia, joka vastaa 46:ta prosenttia kaikesta valetusta materiaalista. (Kuva 2)

Kuva 2. Maailman valimoissa
valetut materiaalit jaettuna neljään ryhmään. Koska maailman
valimoiden tuotanto vuonna 2012
oli tasan 100 miljoonaa tonnia,
taulukosta nähdään suoraan
myös valumateriaalien määrät:
Harmaa valurauta 47 miljoonaa
tonnia, pallograﬁittivalurauta 25
miljoonaa tonnia, valuteräs 25
miljoonaa tonnia ja ei-rautavalu
17 miljoonaa tonnia. Kuvan tiedot
perustuvat AFS:n julkaisuun 47th
Census of World Casting Production.
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Pallografiittivalurauta kuroo eroa kiinni harmaaseen
valurautaan, mutta vauhti on yllättävän vaisua. Vuoden 2012
aikana pallogra¿ittivalurautaa toimitettiin asiakkaille 25,2
miljoonaa tonnia, joka on vähäiset puoli miljoonaa tonnia
enemmän kuin edellisenä vuonna. Tällä tuotannolla pallogra¿ittirauta saavuttaa toisen sijan ja osuus koko maailman
tuotannosta on tasan 25 %. Harmaa ja pallogra¿ittivalurauta yhdessä muodostavat siis 71 prosenttia maailman tuotannosta. Valuraudan osuus valetuista materiaaleista on vähenemään päin.
Valuteräs kasvattaa prosenttiosuuttaan ja absoluuttista
tuotantoaan. Vuonna 2012 valuterästä valmistettiin maailmassa 11,3 miljoonaa tonnia (10,3 miljoonaa tonnia vuonna
2011), eli 11 % kaikesta valettavasta materiaalista. Valuteräs
on peräti 10 %:n kasvussa, mikä on todella paljon maailmanlaajuisesti yhden vuoden aikana.
Usein verrataan harmaan valuraudan ja pallogra¿ittivaluraudan osuuksia. Maat eroavat yllättävän paljon toisistaan
tässä asiassa. Näyttäisi kuitenkin siltä, että pitkälle teollistuneissa maissa pallogra¿itin osuus on suurempi kuin harmaan valuraudan. Näitä maita ovat Tanska, Suomi, Ranska,
Norja, Portugali, Slovakia, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.
Suomessa suhde on pallogra¿itin eduksi 61/39. Tämä luku
on maailman huippuluokkaa ja jatkaa kasvuaan vuodesta
toiseen. Kaikissa tuon maaluettelon ulkopuolisissa maissa
harmaalla valuraudalla on kuitenkin hallitseva rooli. Esimerkiksi Intiassa harmaata valurautaa valmistetaan 7 kertaa
enemmän kuin pallogra¿ittivalurautaa.
Monista valumateriaaleista koostuva ryhmä ei-rautametallit jatkoi vuonna 2012 edellisvuotista kaksinumeroista
kasvu-uraansa ja kasvatti tuotantoaan miljoonalla tonnilla
päätyen 17,1 miljoonan tonnin tuotantoon. Tällä määrällä
monista eri laaduista koostuva ryhmä edustaa 18 %:n osuutta maailman valutuotteiden tuotannosta.
Maailman valutuotannon muutokset 2000–2012
Maailman valimotuotannon muutoksia voidaan tarkastella
monella tapaa. Yleensä yhden vuoden vertailu edelliseen
vuoteen on kiinnostavaa vain ihan vähän aikaa, mutta sekin
on silti tärkeää tehdä säännöllisesti. Pidemmän aikavälin
vertailu sen sijaan tuo pysyvää tietoa siitä, miten valimoteollisuus missäkin maassa ja milläkin mantereella kehittyy,
erityisesti verrattuna muihin maihin ja mantereisiin. Tähän
tarkasteluun olen valinnut 12 vuoden ajanjakson, jonka
aikana valimoteollisuus kohtasi ensin aivan tulikuuman
buumin (2007) ja sen jälkeen syvän sukelluksen. Euroopan
ja erityisesti Suomen osalta olemme toki pahasti upoksissa
edelleen.
Vuoden 2000 tilanteeseen verrattuna maailmassa on tapahtunut vain pieniä muutoksia. Kuluneen 12 vuoden aikana valuraudan osuus on vähentynyt 3 prosenttiyksikköä, ja
sen osuus on nyt 71 % kaikesta tuotannosta. Valuteräksen
osuus on 12 vuoden aikana kasvanut 1 prosenttiyksikön
ollen nyt 11 %. Ei-rautametallien osuus oli 12 vuotta sitten
16 %, nyt vastaava luku on 18 %. Muutokset ovat siis olemattoman vähäisiä, mikä on ihmeellistä, kun ammattilehdissä on vuodesta toiseen informoitu kevytmetallien jatkuvasta suosiosta suhteessa rautametallivaluihin. Suurempaa
liikkumista onkin tapahtunut rautavalujen sisällä. Harmaa
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valurauta, jota vuonna 2000 valettiin 53 % kaikista maailman
valuista, on menettänyt 12 vuoden aikana osuuttaan 7 prosenttiyksikköä. Täsmälleen samat 7 prosenttiyksikköä on
pallogra¿ittivalurauta voittanut osuuttaan, eli sen osuus on
noussut viidenneksestä neljännekseen maailman valutuotannosta.
Suuruusjärjestys ennallaan vuonna 2012
Kiina jatkoi vuonna 2012 suurimpana valmistusmaana
reilulla 42,5 miljoonalla tonnillaan, eli kasvua oli Kiinan
tapauksessa hyvin vaatimattomat 3 %. Yhdysvallat teki
historiaa kasvattamalla yhden vuoden aikana tuotantoaan
28 %, mikä on vallan verraton saavutus, sillä jo edellisvuoden kasvuluku oli häikäisevät 22 %. Tämä tieto tukee selvällä tavalla havaintoja siitä, että Yhdysvaltain teollisuus
nyt siirtää kotimaahan töitä kiihtyvällä tahdilla mm. Meksikosta ja muista entisistä alihankintamaista. Yhden vuoden
kasvu valutuotteiden valmistuksessa oli maassa liki 3 miljoonaa tonnia. Tämä luku vastaa siis noin 40-kertaisesti
Suomen koko vuosituotantoa! Koko maailman valimoteollisuus pysyi vuonna 2012 kasvu-uralla, mikä maailman
taloudellinen epävarmuus huomioiden on vallan hyvä saavutus. Yhdysvallat jätti selvän kaulan Intiaan, vielä toissa
vuonna maiden järjestys oli toisinpäin. Intian tuotanto putosi vuoden 2012 aikana peräti 7 % mutta on silti 20 %
korkeammalla tasolla kuin vuonna 2007.
Japani oli ensimmäisellä pistesijalla eli neljäntenä. Japani ohitti Saksan toissavuonna ja piti sen nytkin täpärästi
takanaan. Käytännössä näillä kahdella maalla oli sama
tuotanto, eli 5,5 miljoonaa tonnia. Kuudentena oli Venäjä,
jonka tuotantotiedot on arvioitu, joten niiden varaan ei voi
kovin paljon laskea. Seuraavina olivat Brasilia (2,9 miljoonaa tonnia), Korea (2,4 miljoonaa tonnia), Italia (2,0 miljoonaa tonnia) ja Ranska (1,8 miljoonaa tonnia).
Miten eri mantereet ja eräät isommat valtiot sitten ovat
selviytyneet maailmaa ravistelleesta ¿nanssikriisistä? Tässä tarkastelussa ¿nanssikriisin vuodeksi valittiin vuosi 2007,
jota verrataan vuoteen 2012. Tämän viiden vuoden ajanjakson aikana maailman valimoteollisuudessa on tapahtunut
hyvin paljon.
Kasvu-uralla ovat seuraavat mantereet ja valtiot:
Kiinan valimotuotanto
Korean valimotuotanto
Intian valimotuotanto
Pohjois-Amerikan tuotanto

+36 %
+22 %
+20 %
+6 %

Tuotantoaan menettäneet mantereet ja valtiot ovat
Brasilian valimotuotanto
Euroopan valimotuotanto
Japanin valimotuotanto
Venäjän valimotuotanto

–11 %
–13 %
–25 %
–45 %

Tarkempia havaintoja vuodelta 2012
Suomi. Suomen valimoteollisuuden tuotanto supistui 13,9
%, ja vuoden 2012 tuotannoksi kirjattiin 85 507 tonnia.
Tässä luvussa ovat Valutuoteteollisuusyhdistyksen jäsenva15

limoiden tuotanto ja kaikki valetut materiaalit. Rautametallivalujen (harmaa valurauta, pallogra¿ittivalurauta ja valuteräs) tuotanto supistui 14,1 %, eli kokonaistuotanto oli 78
621 tonnia ja supistumaa vuodessa peräti 12 873 tonnia.
Ei-rautametallivalujen (kevytmetallivalut eli Suomen tapauksessa alumiini, pronssi, messinki ja sinkki) tuotanto supistui 12,0 %.
Suomen valimoteollisuuden suora kokonaisvienti vuonna 2012 oli 25 463 tonnia, jossa oli hienoista laskua (–3,7
%) edelliseen vuoteen verrattuna. Pitää kuitenkin muistaa,
että valimoteollisuutemme epäsuora vienti kotimaisen koneenrakennusteollisuuden kautta on verrattomasti paljon
suurempi kuin valimoteollisuuden suora vienti. Rautametallivalujen suora vienti supistui 23 274 tonniin, joka edustaa kuitenkin liki kolmannesta (29,3 %) koko tuotannosta.
Ei-rautametalleista valmistetuista tuotteista kolmannes
menee edelleen suoraan vientiin, mikä on vallan hyvä saavutus.
Vuonna 2012 valimoteollisuutemme työllisti 2 332 henkilöä, eli 39 (1,6 %) henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Vuonna 2012 valimoidemme laskutus supistui 1,6 %
edelliseen vuoteen verrattuna. Valutuoteteollisuusyhdistyksen jäsenvalimoiden yhteenlaskettu tuotannon arvo oli 301
miljoonaa euroa.
Valumateriaali

Muutos, %

Harmaa valurauta
Pallograﬁittirauta
Valuteräs
Alumiini
Pronssi, messinki
Sinkki
Tuotannon arvo

–7,8 %
–6,6 %
+11,0 %
–0,4 %
–12,7 %
+ 9,7 %
–1,6 %

Tuotannon arvo,1 000 e
44 290
86 300
106 690
39 630
22 650
1 810
301 370

Ruotsin valimoteollisuus supistui peräti 9 %, tuotantoa
valmistui 283 400 tonnia. Harmaan valuraudan määrä oli
Volvon moottorivalujen vuoksi peräti puolet eli 153 900
tonnia, pallografiittivalurautaa valmistui 51 100 tonnia,
alumiinia 37 800 tonnia, magnesiumvaluja 2 600 tonnia ja
sinkkivaluja 4 300 tonnia. Eniten supistui harmaa valurauta (–12 %). Toisaalla tapahtui kovaakin kasvua: magnesiumvalujen määrä kasvoi 18 % ja sinkkivalujen määrä 19 %.
Norjan valimoteollisuus supistui reilut 15 % vuonna 2012,
tuotannoksi kirjattiin vaatimattomat 58 375 tonnia. Norjan
valimoteollisuus on hyvin rautametallipitoinen, sillä tuosta
tuotannosta peräti 50 000 tonnia on joko harmaata valurautaa (13 400 tonnia) tai pallografiittivalurautaa (36 400
tonnia). Valuterästä Norjassa valettiin hyvin vähän, vain 3
000 tonnia.
Saksan rautametallituotanto supistui 6 % vuonna 2012.
Ei-rautametallien kohdalla supistuminen oli 4,4 %. Valujen
tuotanto oli 2,4 miljoonaa tonnia harmaata valurautaa ja 1,6
miljoonaa tonnia pallogra¿ittivalurautaa. Teräsvaluja maa
tuotti 0,22 miljoonaa tonnia sekä alumiinia 0,81 miljoonaa
tonnia. Sinkkivalujen tuottajana Saksa on Euroopan kakkonen yhdessä Ukrainan kanssa. Molemmat tuottavat sinkki16

valuja 35 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa 7 %:n osuutta
maailman sinkkivalutuotannosta. Euroopan johtava sinkkivalumaa on Italia 56 850 tonnin tuotannollaan. Koko maailman sinkkivaluista puolet tuotetaan kuitenkin Yhdysvalloissa. Kummallista on, että Kiina ei ilmoita mitään lukua
sinkkivaluillensa.
Sveitsin valimoteollisuudella meni vuonna 2012 surkeasti,
kokonaistuotanto supistui 26 %. Rautametallivalujen valmistus supistui peräti 24 %, missä harmaa valurauta –21 %
ja pallografiittivalurauta –27 %. Teräsvalujen valmistus
kasvoi reilut 5 % eli 100 tonnia. Tällä ei kuitenkaan juurikaan ole merkitystä, sillä teräsvalutuotanto Sveitsissä on
vain noin kymmenesosan Suomen vastaavasta, eli 2 000
tonnia. Kevytmetallivalujen valmistus supistui 14 %. Eniten
ryhmän sisällä supistuivat hiekkaan valettavat alumiinivalut,
joiden määrä putosi 37 %.
Unkarin valimoteollisuus kasvoi vuonna 2012 mukavat 13
%, ja tuotannoksi kirjattiin 186 100 tonnia. Harmaan valuraudan osuus oli edelleen suurempi kuin pallogra¿ittiraudan,
sillä harmaata valurautaa tuotettiin 49 000 tonnia ja pallogra¿ittivalurautaa 31 000 tonnia. Valuteräksen valmistus oli
lähes olematonta eli 3 535 tonnia. Alumiinivalujen tuotanto
vuonna 2012 oli peräti 96 130 tonnia. Tämä tarkoittaakin,
että Unkari on erinomaisen vahva alumiinin valaja, sillä
reilusti yli puolet valtakunnan valuista on alumiinista. Lisäksi Unkarissa valetaan vuosittain muutamia tuhansia
tonneja kuparia ja sinkkiä.
Romania ilmoittaa tuotantonsa supistuneen 4 % vuonna
2012, mikä aiheutui poikkeuksellisen kehnosta loppuvuodesta. Tuotanto vuonna 2012 oli 115 820 tonnia, joka sellaisenaan vastaisi Suomen normaalin ajan vuosituotantoa.
Pidemmällä tähtäimellä Romanian rautavalimot ovat kylläkin ongelmissa, sillä valmistusmäärät ovat nopeasti ja pysyvästi pudonneet kolmasosaan aiemmasta tuotannosta.
Positiivinen yllätys on maan alumiinivalujen nopeasti nelinkertaiseksi kasvanut valmistusmäärä, joka oli 45 795
tonnia.
Maailman valimoiden tuotannon arvo
Modern Casting / Census of World Casting Production on
aloittanut maailman valimoiden tuotannon arvon kirjaamisen. Juhlallisesti ja virallisesti tilasto on nimeltään ”The
Value by Nation, Casting Shipments (value in U.S.dollars)”.
Arvon kirjaaminen tapahtui ensimmäistä kertaa viime vuonna, jolloin julkaistiin 47. tilasto. Modern Casting otti harppauksen tuntemattomaan mutta mielenkiintoiseen maailmaan, nimittäin rahan maailmaan. Tähän asti tilastot ovat
olleet edes jollakin tarkkuudella todenmukaisia, sillä mittareina on käytetty yksinomaan tonneja, valimoiden ja työntekijöiden lukumäärää. Nämä ovat universaaleja ja muuttumattomia suureita. Tuhat tonnia teräsvalua painaa täsmälleen
tuhat tonnia Suomessa, Brasiliassa, Ruotsissa ja Kiinassa.
Uudessa tilastoinnissa ei ole ollenkaan selvää, kuinka
Euroopan euron, Brasilian realin, Ruotsin kruunun ja Kiinan
juan renminbin kurssit suhtautuvat toisiinsa juuri nyt ja
erityisesti tulevaisuudessa. Missä ilmoitetaan valutuotteiden
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arvo eli hinta, onko toimitusehto vapaasti valimolla vai
jokin muu? Ja onhan aivan varmaa, että jokainen valimo
ilmoittaa valutuotteen asiakkaan maksaman hinnan, jossa
on jo valimon tarvitsema kate mukana? Valujen toimitustila on toivon mukaan kaikilla täysin sama: painokuvut
poistettu, puhdistettu, korjaushitsattu, lämpökäsitelty. Mielenkiintoiseksi hinnan ilmoittamisen kuitenkin tekee se,
että kuinka toimia ainestodistusten, luokituslaitosten vastaanotosta koituvien kustannusten ja vaikkapa röntgenkuvauksista johtuvien alihankintakustannusten kanssa. Kuuluvatko ne valutuotteen hintaan ”value” vai ovatko ne sellaisia kustannuksia, joita ei useinkaan mielletä valutuotteen
varsinaiseen hintaan kuuluviksi?
Modern Casting tuskin on tehnyt tilastointipäätöstä yksin.
Mukana on varmuudella täytynyt olla sekä The European
Foundry Association CAEF että World Foundry Organization WFO miettimässä tätä melkoisen suurta päätöstä.
Asiaa on varmaankin pohdittu useita vuosia ja kannattajia
ja vastustajia päätökselle on varmasti ollut. Ottamatta sen
enempää kantaa tilastoinnin järkevyyteen, sen verran olisin
kuitenkin toivonut taulukon julkaisijoiden vaivautuvan,
että olisivat lyhyesti julkaisseet taulukon lukuohjeet, millä
tavalla ja minkälaisilla ohjeilla tiedot on kerätty. Ilman
tuollaista, edes ylimalkaista informaatiota, herää vahva
epäilys siitä, että mukana on esimerkiksi koneistettujen
valujen hintoja.
Valitettavasti mukaan tähän tilastointiin lähti vain 16
maata, ja merkittävät toimijat kuten Kiina, Intia, Japani,
Korea, Meksiko, Venäjä, Iso-Britannia ja Taiwan eivät ole
mukana. Mielenkiintoista on, että Ruotsi on jättäytynyt tilaston tekemisen ulkopuolelle. Mutta lienee selvää, että kun
suurimmat alan pelurit eivät anna tilastoon tietojaan, niin
tilaston merkittävyys tällaisenaan on vähäinen ja ehkäpä
spekulatiivinen. Suurten valimotuotantomaiden poisjäännin
syitä voi vain arvailla. Voisipa jopa epäillä, että siellä ensin
halutaan nähdä, mitä ns. kehittyneet maat ilmoittavat, minkä jälkeen sieltä sitten ilmoitetaan, jos ilmoitetaan, jokin
tilastoon sopiva keskikilohinta. Toivoa kuitenkin täytyy,
että tässä tulevina vuosina taulukkoon saadaan mukaan
kaikki merkittävät globaaleilla valumarkkinoilla toimivat
toimijat.
Oheinen pylväikkö (kuva 3) esittää ensimmäisen valujen
hintatarkastelun tulokset. Mittarina tässä on – kuinkas
muuten – euroa per kilo. Taulukko osoittaa, että suomalaiset saavat valuistaan maailman neljänneksi korkeinta kilohintaa. Jos Ruotsi olisi mukana, se saattaisi kiilata tapansa
mukaan tuohon edelle, mutta silti Suomen sijoitus maailman
kilohintakilpailussa pysyisi lähes mitalisijoilla.
Pylväikköä tarkastellessa huomiota herättää suuri hintahaitari, joka tarkoittaa tässä taulukossa sitä, että Itävallan
valimot saavat valuilleen 2,5 kertaa korkeampaa kilohintaa
kuin naapurimaa Unkarin valimot. Vaikka ottaisi huomioon
valumateriaalien erilaisen jakaantumisen maiden välillä,
hintahaitari tuntuu silti yllättävän suurelta. Jos mukaan
saataisiin Kiina ja Intia, voisi vain arvailla, miten tuo haitari kasvaisi. Muistaa kuitenkin pitää, että esimerkiksi
Kiinan ilmoittama valimoiden lukumäärä on vuodesta toiseen
30 000 valimoa. Miten sellaisesta joukosta, jonka kokoakaan
ei paikallinen valimojärjestö tiedä, voisi saada luotettavaa
tilastotietoa maailmanlaajuiseen tarkasteluun. Sama tietäVALIMOVIESTI 1 • 2014

mättömyyden ongelma koskee Intian noin 4 500 valimon
tuotannon ”hintaa”. (Kuva 3)
Esimerkki tuottavuudesta ja kannattavuudesta
Valimoviestissä 2/2013 julkaistussa artikkelissa avasin
yleisellä tasolla käsitteitä tuottavuus, kannattavuus ja kilpailukyky. Nämä keskeiset käsitteet ovat kietoutuneet toisiinsa läheisesti. Pitkälle globalisoituneessa maailmassa on
tärkeää ymmärtää keskeinen sääntö: hyvä tai edes erinomainen tuottavuus ei ole sama kuin kannattavuus tai vaikkapa
hyvä kilpailukyky. Hyvä kannattavuus ja erinomainen kilpailukyky sen sijaan – ainakin globaaleilla markkinoilla –
edellyttävät erinomaista tuottavuutta. Kotimaan suljetuilla
markkinoilla tällaiset säännöt eivät valitettavasti aina toimi.
Otetaanpa esimerkki kotimaisesta asvalttibisneksestä.
Korkein hallinto-oikeus määräsi vuonna 2009 joukon asvaltti¿rmoja liki 100 miljoonan euron korvauksiin. Syynä
oli järjestelmällinen, pitkäaikainen ja hyvin tarkasti koordinoitu kartellitoiminta. Kartelliin kuuluneet asvalttiyritykset
olivat tehneet valtiolle ja kunnille teiden päällystystöitä.
Yritykset sopivat etukäteen keskenään markkinaosuuksista
ja hinnoista kunnissa ja jakoivat kuntien urakat vuosittain
sovitussa suhteessa ja sovituilla hinnoilla keskenään. Kartellissa sovittiin etukäteen, kuka voittaa tarjouskilpailun ja
millä markkinahintaa korkeammalla hinnalla. Hintoja oli
nostettu koko maassa 40 % ja Helsingissä 45 %. Mielenkiintoinen yksityiskohta muuten on, että tuomioiden yhteenlaskettu sivumäärä on yli 10 000 sivua. Oikeus on pitänyt
kokouksia ja kuulusteluita, tuotettu on päätöksiä ja todella
paljon paperia. Hyvin tuottavaa toimintaa siis. Miten mahtaa olla kannattavuuden laita?
Vielä tähän oikeudenkäyntiin liittyen: Lemminkäinen
tuomittiin maksamaan esimerkiksi Haapajärvelle vahingonkorvauksia 28 958 euroa, mutta yhtiön oikeudenkäyntikulut
olivat yli 210 000 euroa. Voitaneen todeta, että lakimiesten
toiminta varmaan oli tuottavaa, mutta tuskin nyt niin kovin
kannattavaa (muuta kuin heille itselleen). Asvalttiyrityksen
ei tarvinnut siis olla edes tuottava voidakseen olla kilpailukykyinen ja kannattava.
Myös Sinä, arvoisa Valimoviestin lukija, olet osallistunut
näiden asvalttiyritysten liiketoiminnan keinotekoisen kannattavuuden ja kilpailukyvyn ylläpitämiseen. Liikennevirasto eli Suomen valtio vaati noin 60 miljoonaa euroa vahingonkorvauksia. Oikeus ei hyväksynyt tätä, sillä Tielaitoksen edustajat olivat olleet tietoisia kartellin olemassaolosta jo vuodesta 1994 alkaen. Kun vaadittuun summaan
lasketaan korot ym. kulut, sinne sitten humpsahti 100 miljoonaa meidän verorahojamme. Subventoimalla asvalttitoimialaa Suomen kansalaiset siis lisäsivät kartelliin osallistuneiden yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta mutta eivät
suinkaan tuottavuutta. Luultavasti tuottavuuden kehittäminen tällaisessa tilanteessa ei kuulukaan yrityksen keskeisiin
tavoitteisiin.
Valimotoiminnan tuottavuus
Valimoviestissä 2/2013 julkaistiin kuvaaja, jolla osoitettiin
suomalaisen valimoteollisuuden tuottavuuden kehittyminen
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Kuva 3. Kuvassa on vuonna 2012 eri maiden tuotannon arvo ilmaistuna euroa per kilo.
Tiedot perustuvat maiden itsensä ilmoittamiin Value-arvoon. Modern Casting tilastoi
tämän arvo-asian ensimmäistä kertaa ja tiedot antoivat oheiset 16 maata. Merkittävimmät Aasian maat sekä esimerkiksi Venäjä puuttuvat tästä. Hintahaitari on 2,5-kertainen.
Kuvan tiedot perustuvat AFS:n julkaisuun 47th Census of World Casting Production.

Kuva 4. Keskimääräinen tuotanto valimoissa eri maissa vuonna 2012. Mukana kuvassa on
maailman Top 10 valuria (koon mukaan) ja Suomi. Saksassa valimon koko on keskimäärin yli
nelinkertainen verrattuna Suomen vastaavaan lukuun. Tätä selittänee Saksan suurta volyymiä
tekevä autoteollisuuden valimot. Kuvan tiedot perustuvat AFS:n julkaisuun 47th Census of
World Casting Production.
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viimeisten 40 vuoden ajalta. Lisäksi samassa yhteydessä oli
selvitetty käyrästön lukujen kehittymiseen johtaneita muutoksia.
Modern Casting / Census of World Casting Production
on vuosikymmeniä julkaissut myös taulukkoa siitä, paljonko valuja tuotetaan per valimo. Aina vuoteen 2008 asti tämä
taulukko otsikoitiin virheellisellä nimellä Productivity per
Metalcasting Site. Olikohan siellä sellainen uskomus vallalla, että mitä suurempi valimo, sitä tuottavampi valimo
on? Vasta vuonna 2009 tämän taulukon otsikko saatiin
muutettua oikeaan muotoonsa Production per Plant.
Koska Suomi kilpailee valimoalalla globaaleilla markkinoilla, esitetään oheisessa taulukossa kilpaveikkoset eli
maailman Top 10 -valimot sekä Suomi samassa kuvassa
(kuva 4).

Valimoalan uutisia
läheltä ja kaukaa
Suomi
Componentan toimitusjohtaja Heikki Lehtosen mukaan
vuosi 2013 sujui kokonaisuutena tyydyttävästi, vaikka yrityksen viisi asiakassegmenttiä kehittyivätkin toisistaan
poikkeavasti. Yritys on viime vuosina laajentanut läsnäoloaan Euroopan ulkopuolelle Yhdysvaltoihin ja Venäjälle.
Vuosi 2013 olikin ensimmäinen kokonainen toimintavuosi
Componentan Venäjän toimintojen osalta. Läsnäolo Venäjän
markkinoilla on lähtenyt hyvin käyntiin ja tuonut jo ensimmäisiä merkittäviä kauppoja ja uusia asiakkuuksia.
Toimitusjohtaja Lehtonen näkee, että vuoden 2014 alussa monet talouden indikaattorit osoittavat parempaan suuntaan Euroopassa ja siten luovat pohjaa varovaiselle toiveikkuudelle. Epävarmuustekijät ovat pienentyneet, talouden
tilanne on vakiintumassa ja edellytyksiä pienelle kasvulle
on syntymässä. Yhtiön tilauskantakin on 5 % korkeampi
kuin vuosi sitten.
Componentan vuoden 2013 liikevaihto oli 511 miljoonaa
euroa. Tuloslaskelmasta nähdään, että vaikka liikevaihto
pieneni 6 %, käyttökate ja liikevoitto kasvoivat silti merkittävästi, molemmat noin kymmenkunta miljoonaa euroa.
Yhtiön tilauskanta kasvoi, omavaraisuusaste sekä oman ja
sijoitetun pääoman tuotto paranivat. Korolliset nettovelat
pienenivät verrattuna vuoden takaiseen arvoon.
Componentan kokoa voidaan hahmottaa vaikkapa vertaamalla sitä koko Suomen valimoiden liikevaihtoon, joka
toissavuonna oli 310 miljoonaa euroa. Suomen valimoliiketoiminta ei korkeasuhdanteenkaan aikana ole saavuttanut
500 miljoonan euron tasoa. Componentassa työskenteli
viime vuonna 4 431 henkilöä, Suomen vastaava luku oli 2
332.
Suomessa Componentan Pietarsaaren pieni Disa-tuotantolinja yhdistetään Porin valimoon ja Pietarsaaren valimo
suljetaan. Siirto on osa konsernin käynnissä olevaa tehostamisohjelmaa. Tuotannon alasajon aikana valimossa on
töissä 70–110 ihmistä. Siirron jälkeen Porin valimon työtekijöiden määrä saattaa nousta nykyisestä 175:stä aina 215:
een. Muutokset eivät koske Pietarsaaren Engineering- ja
Pistons-toimintoja. Ne työllistävät nyt noin 42 ihmistä.
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Lisäksi Pistons-yksikköön on tulossa laajennusten myötä
kymmenkunta työpaikkaa lisää. Componenta aikoo investoida Pietarsaaressa sijaitsevan Pistons-tulosyksikön laajennukseen 3,7 miljoonaa euroa. Tällä kaksinkertaistetaan
yksikön tuotantokapasiteetti.
Perustuen asiakkailta saatuihin ennusteisiin ja muihin
tietoihin Componentan kaksi asiakassegmenttiä näkee vuoden 2014 kysyntänäkymät parempina ja kolme näkee ne
vakaina:
– Rakennus- ja kaivosteollisuus -asiakastoimialan tilauskanta oli vuodenvaihteessa 6 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Kysyntänäkymät ovat vakaat vuodelle 2014.
– Raskaat ajoneuvot -asiakastoimialan tilauskanta oli vuodenvaihteessa 9 % edellisvuotta korkeammalla tasolla.
Componentan myynnin odotetaan nousevan vuonna 2014
johtuen markkinaosuuden kasvusta. Kysyntänäkymät ovat
paremmat vuodelle 2014.
– Maatalouskoneet-asiakastoimialan tilauskanta vuodenvaihteessa oli 2 % edellisvuotta matalammalla tasolla.
Componentan myynnin odotetaan pysyvän edellisvuoden
tasolla tai lisääntyvän markkinaosuuden kasvusta johtuen.
Kysyntänäkymät ovat vakaat vuodelle 2014.
– Autoteollisuus-asiakastoimialan tilauskanta vuodenvaihteessa oli 9 % edellisvuotta matalammalla tasolla. Vuoden
2014 markkinoiden arvioidaan paranevan edellisvuodesta.
Componentan myynnin odotetaan kasvavan vuoden alkupuoliskolla, vaikka kysynnän paraneminen ei vielä näy
Componentan tilauskannassa. Kysyntänäkymät ovat vakaat
vuodelle 2014.
– Koneenrakennus-asiakastoimialan tilauskanta vuodenvaihteessa oli 17 % edellisvuotta korkeammalla tasolla.
Componentan myynnin koneenrakennusteollisuudelle odotetaan paranevan vuoden 2014 alkupuoliskolla. Kysyntänäkymät ovat siis paremmat vuodelle 2014.
Ruotsi
Gjuteriet 1/2014. Veljesjärjestömme Sveriges Gjuteritekniska Föreningenin puheenjohtaja Johan Ortfelt kirjoittaa,
että ” det snurrar på riktigt bra inom gjuteribranchen”.
Ruotsalaisella valimoteollisuudella hurisee siis oikeinkin
hyvin juuri nyt. Monet valimot näkevät tulevaisuuden valoisana perustuen saatujen tilausten kasvaneeseen määrään.
”Många gjuterier är hoppfulla inför framtiden”, hän jatkaa.
Puheenjohtaja Ortfelt on erittäin pitkäaikainen Valmetin
Karlstadin valimon johtaja. Siellä on valimon katolla riittänyt kyltinvaihtajilla töitä, sillä yritys on toiminut lyhyen
ajan kuluessa viidellä nimellä, ensin Valmet, sitten Metso,
sitten Heavycast, sitten Metso ja nyt Valmet. Ortfelt aloitti
vuodenvaihteessa Laholm Stålin toimitusjohtajana. Ennen
Valmetin aikaa hän työskenteli Keycastin Ljungbyn teräsvalimossa tuotannon johtotehtävissä. Jos siis kokenut Ortfelt
on täynnä tulevaisuudenuskoa, kai meidän on häntä sitten
uskottava.
SKF Sverige sai vuodenvaihteessa uuden toimitusjohtajan.
Hän on 58-vuotias Gunilla Nilsson, joka seuraa tehtävässään
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Eva Karlssonia. SKF työllistää reilut 48 000 henkilöä, ja
siihen kuuluu 130 tehdasta. SKF Mekan toimii Katrineholmissa, jossa on myös 28 000 tonnia tuottava rautavalimo.
Valuja tehdään harmaasta valuraudasta ja pallogra¿ittivaluraudasta. Valimo työllistää 110 henkilöä. Sulatto koostuu
kolmesta 6 tonnin uunista ja kahdesta 18 tonnin uunista.
Yleisin tuote on omalle konsernille valettava laakeripesä,
mutta myös monille konsernin ulkopuolisille asiakkaille
valmistetaan valutuotteita.
Hackås precisionsgjuteri HPG ja itävaltalainen Obersteirische Feinguss GmbH ovat solmineet kattavan yhteistyösopimuksen. Itävaltalainen osapuoli on teräs- ja alumiinivalimo, jonka tulevaisuuden suunnitelmiin HPG:n painevaluosaaminen sopii oikein hyvin. HPG:n toimitusjohtaja
Peter Vomacka toteaa tämän sopimuksen tuovan lisää volyymiä sekä samalla parantavan kannattavuutta.
Volvo Powertrain Skövdessä lopettaa jarrulevyjen valamisen. Tuotantolinjan purkutyöt on aloitettu. Valimon ainoa
asiakas oli Volvo Cars ja ainoa tuote jarrulevy. Vakituiset
työntekijät sijoitetaan tehtaan muihin osastoihin mutta
määräaikaiset irtisanotaan.
Volvo irtisanoo 2 000 toimihenkilöä. Syy irtisanomisiin on,
että vuoden 2013 kolmas kvartaali tuotti vain 2,4 miljardia
kruunua tulosta, joka on miljardi kruunua vähemmän kuin
vuosi aikaisemmin. Volvon toimitusjohtaja Olof Persson
sanoi Ruotsin radiolle, että yrityksen on varmistettava pitkän
ajan kilpailukyky (säkerställa den långsiktiga konkurrenskraften för oss) ja että vähennykset tullaan tekemään globaalilla tasolla, joka tarkoittaa Volvon osalta: Ruotsi, USA,
Ranska ja Japani.
Arvika Gjuteri ei ole veroviranomaisten mukaan ilmoittanut valimon sisäisiin metallurgisiin prosesseihin liittyviä
sähköveroja oikealla tavalla. Laiminlyönnistä seuraa sekä
rankaisuvero että vero, jotka yhdessä ovat noin neljännesmiljoona kruunua.
Heavycast hakeutui konkurssiin 27. toukokuuta 2013.
Yksi syy taloudellisiin ongelmiin oli Ruotsin vahva kruunu,
joka noustuaan 30 % vuoden 2009 jälkeen vaikeutti vientitoiminnasta riippuvaista valimoa. Metso ( nykyinen Valmet)
osti valimon takaisin itselleen, sillä ennen yrityskauppoja
valimon omistajana oli Valmet.
Norja
Vestas myi saksalaiselle VTC Partnersille neljä valimoa ja
kaksi konepajaa. Kauppa tapahtui kesällä 2013 ja kauppahinta oli yksi euro. Mukana kaupassa tuli myös Norjan
Kristiansandissa sijaitseva rautavalimo. Valimo jatkoi toimintaansa, nyt nimellä Global Castings. Kaksi kuukautta
ostouutisen jälkeen tuli tieto, että valimon tuotannollinen
toiminta lopetetaan välittömästi. Viimeistään toukokuussa
2014 ihan kaiken toiminnan pitää olla alas ajettuna.
Tanska
Metal Supply on tutkinut tanskalaista valimoteollisuutta ja
todennut sen menettäneen reippaasti kannattavuuttaan, kun
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verrataan vuosia 2012 ja 2011. Valimoiden yhteenlaskettu
bruttovoitto laski 15 prosentilla 305 miljoonasta tanskan
kruunusta 259 miljoonaan tanskan kruunuun. Tanskan valimoyhdistyksen DSFB:n puheenjohtaja Jesper Björk Hansen toteaa, että tilanne on hallinnassa eikä syytä suurempaan
huoleen ole. Hän toteaa, että on luonnollista, että kun asiakasteollisuudella on hiljaista, silloin valimoissa käy näin.
Hän toteaa lisäksi, että Tanskan valimoteollisuus on paljon
vahvempi kuin moni muu teollisuusala Tanskassa, kun
nousu ja normaalit ajat palaavat.
Saksa
Giesserei täytti 100 vuotta. 7. tammikuuta 2014 ilmestynyt
Giesserei aloittaa tämän maailman johtavan valimoalan
lehden 100 . vuosikerran. Vuoden 2014 on juhlanumero
vailla vertaa, sivujakin on 288 ja kaikki tietysti väreissä.
Välissä on näköispainos 7.1.1914 ilmestyneestä Giesserei
lehdestä. 1. Jahrgang, 1. Heft, 7.Januar 1914 lukee lehden
ruskeassa kuvattomassa kannessa. Sivuja on 16, joissa on 4
mustavalkoista pientä valokuvaa ja puolentusinaa taulukkoa.
Giesserein ensimmäinen lehti koskettelee arkailematta valurautaa ja rahaa, sillä sivulla Doktor Otto Brandt toteaa,
että vain harvat Saksassa ymmärtävät maan 2 500 rautavalimon suuren merkityksen maan taloudelle. Tämä rautavalimoiden armeija valmisti 2,5 miljoonaa tonnia rautavalua,
jonka arvo ei ole vähempää eikä enempää kuin 450 miljoonaa Markkaa! Kuinka somaa, sata vuotta myöhemmin
Saksan valimot valoivat 2,4 miljoonaa tonnia harmaata
valurautaa. Pallogra¿ittivalua valettiin toki 1,6 miljoonaa
tonnia lisäksi, mutta sitähän ei ollut keksittykään vuonna
1914, joten sitä ei voi tähän ottaa mukaan. Mutta kova on
ollut rautavalimoiden tappotahti, sadassa vuodessa on 2 300
rautavalimoa poistunut keskuudestamme.
Suosittelen vakavasti niille valimomiehille ja valimonaisille, jotka haluavat tämän keräilyharvinaisuuden nyt normaalilla hinnalla toimimaan hyvin nopeasti. Kovin kauan näitä
lehtiä ei enää saa mistään.
Georg Fischer, Mettman. 41-vuotias valimotyöläinen
kuoli työtapaturmassa, kun hän jäi kiinni hydrauliseen puristimeen. Henkilöstöjohtaja Bodo Müller ei heti lehdistötilaisuudessa pystynyt kertomaan tapahtuman yksityiskohtia, jotka vasta tutkimusten jälkeen voidaan varmuudella
todeta.
Italia
Alupress investoi 20 miljoonaa dollaria täysin uuteen alumiinivalimoon Yhdysvalloissa. Italialainen Alupress rakentaa valimon Etelä-Carolinaan ja tuotanto alkaa jo tänä
vuonna. Valimo työllistää noin 60 henkilöä ja valimossa
valetaan osia autoteollisuudelle. Yhtiön talousjohtaja Wolfgang Knollseisein on tyytyväinen päätökseen, koska näin
Alupress sijoittuu paljon lähemmäksi vaativia autoteollisuuden asiakkaita.
Meksiko
Grede Holdings lisää kapasiteettia Novocast metallivaliVALIMOVIESTI 1 • 2014

mossaan Monterreyssä Meksikossa. Kapasiteetin lisäys on
12 %, joka tarkoittaa 8 000 tonnia vuodessa. Kapasiteettia
on lisättävä, koska ajoneuvoteollisuudella menee alueella
nyt hyvin ja sen hankinnat ovat kasvussa toteaa tyytyväinen
toimitusjohtaja Doug Grimm.
Kiina
SinterCast ja kiinalainen Jiangling Motors Corporation ovat
solmineet teknologiansiirtosopimuksen, jonka tuloksena
asennetaan SinterCast Mini-System 3000 Jianglingin Nanchangin valimoon. Kiinalainen osapuoli on Kiinan johtava
dieselkoppiautojen, minibussien sekä kevyiden ajoneuvojen
valmistaja.
SinterCast toimittaa rautavalimoille prosessinohjausjärjestelmiä, joiden avulla valimo ohjaa ja varmistaa CGI-komponenttien oikean laadun. CGI on lyhenne termistä compacted
graphite iron, käytetään myös nimeä vermicular graphite
cast iron, ruotsiksi kompaktgra¿tjärn, saksaksi Gusseisen
mit Vermiculärgraphit, suomenkielinen vastine on tylppägra¿ittivalurauta. Standardin mukainen merkintä on GJV.
SinterCastin toimitusjohtaja Stewe Dawson iloitsee sopimuksesta ja toteaa sen olevan seitsemäs heidän tekemänsä
installaatio Kiinan markkinoilla sekä tämänkin sopimuksen
vahvistavan merkittävästi heidän läsnäoloaan kasvavilla
Kiinan markkinoilla. SinterCast on merkillinen yritys, listattu Tukholman pörssissä ja jakoi osinkoja ensimmäisen
kerran 18 vuotta perustamisensa jälkeen.

Suomen murteiden aarreaitta – KOTUS
Valimoviestissä 3/2013 esittelin Kotimaisten kielten keskuksen KOTUS ja siellä sijaitsevan arkiston, jossa säilytetään
erinomaisen rikkaan kielemme murreilmaisuja. Murreilmaisuja on taltioitu 8 miljoonaa! KOTUS valmistelee Suomen
kielen murresanakirjaa (SMS), jonka valmistusaikataulu on
jotain 30 ja 50 vuoden välillä. Valmistuttuaan kirja sisältää
350 000 sana-artikkelia.
Siellä miljoonien murreilmaisujen joukossa on paljon
valamiseen ja valimoalaan liittyviä murreilmaisuja. Olihan
agraarikulttuurissamme valaminen toimintona – monenlaistenkin aineiden - hyvin yleistä. Valimoviestissä 3/2013
käsittelin sanat valaa, vallaa.
Sana valu Suomen kielen murteissa
Sanasta valu löysin yli 500 murreilmaisua. Näyttäisi siltä,
että sanaa valu ja sen johdannaisia käytetään eri tavalla eri
puolilla Suomea. Mutta toki perusmerkityksiltään samoja
löytyy huomattava määrä.
Lounais-Suomessa sanaa valu on käytetty paljon merkityksessä tuli, valkea ja nuotio esimerkiksi seuraavalla tavalla: pidäst hualt valust ettei päs samuma. 1 (Eurajoki). Tehti
valu rantta ja paistettin kala. 2 Tee valu hellaha. 3 (Lappi Tl,
Kuolimaa). Tääl o niin kylmä, et täytyy tällät valu pessää.
Tällääs valu lamppuun kosk o niin pimiä. Oi voi, kon on
kuivaa ja tuulee tollaal, jos ny pääsee valu johonkkii ni kyl
kaik menee. 4 (Kiukainen, Panelia). Menes panema pirtin
pessä valu et päästä ehtost sauna. 5 (Eurajoki, Auvinkylä).
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Ne rupes valu pessään tälläämää. 6 Lämmint valu = lämmitysvalkeeta. 7 (Pyhämaa). Walu on huono isäntä, mutta
hyvä palvelija. 8 (Eurajoki, Kustavi). Vesi ja valu ain työt
teke. Myös: Vett ja valu vaevasellekki. Myös: Sillon kon
kosk paskall istu, ja vares valu näyttä. Myös: Vierästäs
valukim poltta. 9 (Hinnerjoki, Korvenkylä). Valu oo vallales
metäs – kyl kuivak kanervat siäl nyh palava. 10 (Pyhämaa).
Poltta niinko valu. 11 (Hinnerjoki). Jättä varas seinä, mutt
valu ei niittäkkä. Valu = tulipalo. 12(Lappi Tl). Ei valukaan
tyhjäst mittä ota. 13 (Rauma, Unaja). Pussissain on kuivi
kalui ottavap pia valu, sano Rauma Fretu. 14 (Taivassalo).
Valu o hyvä trenk mut huan isänt. 15
Sana valustua on ollut kielessämme yleinen ja erinomaisen monipuolinen, nythän kielemme on siltä osin köyhtynyt,
että sanaa ei enää käytetä. Valustua sanaa on käytetty niin
jänispaistin valmistamisen yhteydessä kuin heinien kuivumista kuvaamaan. Mitenkä se tuassii ens kevväänä kää se
kaaran teko noihi soihi ku se nyt syksyllä sattaa lutjaatti tuo
lumesa iha sullaa muaha. Kevväälä sitä eijo soile ietimistäkää rovva selekää kaura tekko. On outettava niin kavva ku
valustuuvat. 16 (Pieksämäki). Sae kastelj nuo niitospeät. Mut
jospa heinät iltaan männessä – kun nuin tuulookii – valustujs, että soatajs ne yöruvojlle. 17 (Tervo, Joutsensalmen
kylä). Kun jänis oli nyljetty, siitä irroitettiin jalat ja kylkiluut
poistettiin. Sitten lihat pantiin muutamaksi tunniksi likoamaan kuorittuun maitoon, että niistä haihtuisi ”metäm maku”.
Sitten lihat nostettiin valustummaan, etujalat sidottiin yhteen,
samoin takajalat ja selkäkappaleet. 18 (Suonenjoki, Vehvilä).
1900-luvun alussa maaseudulla tulipalo oli valtava ja
pelätty katastro¿ ja tulipalosta onkin paljon sanontoja ja
murreilmaisuja, yleisin niistä on valuvaara, valunvaara tai
sen johdannainen: Kari riihes ol viimäs yän pääss valu
vallalles ja paloi koko riihripi. Mnää ajattelin, ett jossa
vissi valuvaar ol ko nii synkki sau nousi. 19 (Lappi Tl.). Kyll
muuten kelppais suvist aikka elät, joltei olis valuvaara lainka. Se valuvaaran tähre ei uskall iso uuninka valkkia panna.
20
(Laitila). Ei ikä (ennen) valuvarast puhut, ei kiället (polttamasta juhannuskokkoa). 21 (Hinnerjoki). Joka talost järk
järjestäs miäs valunappu (tulipaloa sammuttamaan). 22
(Lappi Tl.). Menest kattom misä siäl oo valkki vallales ko
huuretti et valu appu. 23 (Pyhämaa). Täytyy mennä soittamaan ”valukelloa” kun tuli on vallalla. 24 (Rauma).
Myös metallisten materiaalin valaminen, valu ja valuvirhe ovat mukana murresanoinnoissa, mutta oikeastaan yllättävän vähän. Tässä muutamia esimerkkejä: Vaskiseppää on
sanottu valuriksi. 25 (Pielavesi). Pattijoellakin oli valuri,
joka valo kulukusia. 26 (Pattijoki). Näkkyy ettoutte taeten
tehnynnä nuo jäläkeläesennö, ei niistä valuvikoja löyvvy. 27
(Tervo). Valusyöri = valettaessa ilmaantuva ”syöri”(söyri
jää, jos metalli jäähtyy liian nopeasti, niin että liitekohta jää
ikään kuin raolle. 28 (Maaninka). Valurautapannusa on parrein paistaa ku peltipannusa. 29 (Kemi). Vanhoissa pajoissa
olen nähnyt vielä sellaisia astioita, joita nimitettiin valupotuiksi ja niitä käytettiin messingin sulatukseen laakereita
valettaessa. 30 (Pyhäjoki, Pirttikoski). Keittokalustosta ei
oikeastaan voi sanoa muuta kuin että se oli olematon. Mutta toimaan vain tultiin. Keitto välineitä ei ollut muuta kun
pata ja kolmijalkanen pannu, mitä sanottiin jalakapannuksi
sekä pyörijä korvalla varustettu matalapannu, sitä sanottiin
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paistinpannuksi. Kaikki oli valorauvasta, valorautaa sanottiin täällä ennen Täkkijäärniksi, esimerkiksi pata on täkkijäärnijä. 31 (Alavieska, Kähtävä). Ennenhän ne sanoo olleen
takorautasii patoja, van nykyjäänhän nuita ei kuulu olevan
muita kun valurautasii. 32 (Kontiolahti). Jossain koneessa
tai kapineessa saattaa jo uutena olla joku vika – valuvika.
Perinnöllinen virheellisyys tai synnynnäinen joku ominaisuus
(ihmisellä) on myös valuvika. 33 (Parikkala). Minä aina
juotin, messinkillä, kaks valurautaa ei ota yhtee jonsei oo
messinkii välis. 34 (Myrskylä). Valua varten tehdään muottimullasta valumuotti mihin valureijästä kaadetaan sula
metalliliemi. Jos ilmareikä on epäkunnossa, niin teos tulee
rikkinäinen, voipa valumetalli räiskähtää valajan silmille.
Siitä onnettomuudesta käytetään verbiä sunkata. 35 (Maaninka).
Erikoisia ilmaisuja on monenlaiseen käyttöön: No se
poika oli näköjään, kun ilmetty isänsä. – ei tullu eles valuvirhettä.36 (Eräjärvi, Hietalahti). Valuvei sanan tunnen
eräästä hävyttömän kansanlaulun (renkutuksen) kertosanana. En tiedä, onko sanalla mitään tosiasiallista merkitystä
(?). Laulussa sanotaan: ”Valu, Valu vei, valu taikka ei.
Valuvei,valuvei, valu taikka ei.” 37 (Kemijärvi). Valuinen,
valune = valoisa. 38 (Uusikaupunki). Askaisissa käytetään
valoisa sanasta muotoa valunen. 39 (Askainen). Oleks katton
ko taevalaad o vähä valune pilv. 40 (Kalanti). Tämä o sit
valune ( = valoisa) ja alkki (= väljä) huane. 41 (Laitila).
Otta vet ja pane suus täytte ja istu sitte hella läppen ko valu
hellan all o ja o siin sit niinkauvan et paus suus kiahuma
ruppe nin kyl mnää takkan ett yskästäs pääse. 42 (Lappi Tl).
Se o semnen pippurhous, ett se hyppä ja vehka niinko valunen pakur housuis olis (sanottiin erittäin vilkkaasta henkilöstä. Valunen pakur = palava taulan kappale kraatari
Aapelin hevosen hännän alla. 43 (Lappi Tl).

on säilytetty.
Lauta on Kyösti
ja hyllyssä on Alpo.
Vilkaisen varovasti puupötikkää,
jota käytetään tiiliputkien suojana
roottorien täytössä.
Pojat jatkavat työtään.
Minä puhdistan laudasta hiekat
ja pistän sen nojaamaan hyllyyn.
Lakaistessa tunteet liikkuvat,
olen surullinen ja iloinen
ja ylpeä yhtä aikaa.
Rautakourat muistavat
rautakourien tapaan.

____________
13.2.2014
Tärkeimmät lähteet: Modern Casting December 2013
sekä kaikki aiemmat lehden numerot, Giesserei-lehdet,
Gjuteriet-lehdet, CAEF, WFO, Tilastokeskus, Valutuoteteollisuusyhdistys ry, KOTUS, Teknologiateollisuus ry, Arja
Rantala: Kaikki sulaa, jos sulatetaan, sekä lukuisat keskustelut.
Palautteen artikkelista voi lähettää ohessa olevaan sähköpostiin. Artikkeliin liittyvän täydellisen lähdeluettelon voi
lukija niin halutessaan pyytää sähköpostilla: olavi.piha@
aalto.¿.

Kaikki sulaa, jos sulatetaan
Karhulalainen Arja Rantala on niitä harvoja valimoalan
henkilöitä, jotka ovat kirjoittaneet runoja valimolaisista,
valimoista ja valuista. Hänen runokirjansa Kaikki sulaa, jos
sulatetaan on löytö ja siinä hän alussa kirjoittaakin: Valimon
henki on tarttunut minuun lähtemättömästi, työkavereista
on tullut ystäviä, joidenka kanssa pidetään yhtä myös työajan
ulkopuolella. Oikeastaan on niin, ettei valimolaista kukaan
muu ymmärrä kunnolla kuin toinen valimolainen, eikä aina
hänkään. Kirjan sivulla 18 on tunteikas runo:
Rautakourat muistavat
Tuuraan toisessa porukassa
ja päätän vähän siivota.
Vuoro lähenee loppuaan,
on kiihkein tekemisen hetki.
Korjaan tavaroita
ja aion heittää vanhan laudan roskiin,
– Älä Kyöstiä heitä!
Porukan pohjalainen tarttuu käteen
silmät totisina.
Seison pelästyneenä lauta kädessä.
Kyösti on haudattu vuosia sitten,
mutta porukasta poistuneiden tavarat
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Viitteet
1
1959, Aino Pollari, EURAJOKI
2
Turun yliopiston kokoelma
3
1960, Risto Saarela, LAPPI TL, KUOLIMAA
4
1960, Tuomo Fallström, KIUKAINEN, PANELIA
5
1960, Julia Rintakoski, EURAJOKI, AUVINKYLÄ
6
1967, Ulla Tala, Lisensiaattityö
7
30.3.1938, Martti Rapola, PYHÄMAA
8
20.5.1931, K. A. Salminen, EURAJOKI, KUSTAVI
9
29.5.1931, So¿a Suisto, HINNERJOKI, KORVENKYLÄ
10
6.8.1931, Kustaa Valo, PYHÄMAA
11
1933, Wäinö Wahala, HINNERJOKI
12
1933, J. Wiljanen, LAPPI TL
13
15.5.1931, Eemil Salminen, RAUMA, UNAJA
14
16.5.1931, Jalmari Saario, TAIVASSALO
15
1950, I. Salonen, RAUMA
16
1964, Topi Kauppinen, PIEKSÄMÄKI MLK.
17
12.12.1974, Emppo Jääskeläinen, TERVO, JOUTSENSALMEN KYLÄ
18
1964, Elli Raatikainen, SUONENJOKI, VEHVILÄ
19
1937, J. Viljanen, LAPPI TL
20
1960, Marja Mäki-Arvela, LAITILA
21
1979, Pirkko Vuorenpää, HINNERJOKI
22
1938, J. Viljanen, LAPPI TL
23
6.8.1931, Kustaa Valo, PYHÄMAA
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1961, Väinö Suojanen, RAUMA
1935, A. Nissinen, PIELAVESI
26
1973, Pirkko Nuolijärvi, PATTIJOKI
27
12.6.1967, Emppo Jääskeläinen, TERVO, JOUTSENSALMI
28
1928, Ahti Rytkönen, MAANINKA
29
3.11.1915, Anni Paloheimo, KEMI
30
3.1.1974, Ahti Pajala, PYHÄJOKI, PIRTTIKOSKI
31
1964, Jussi Nikula, ALAVIESKA, KÄHTÄVÄ
32
1.2.1905, J. Lukkarinen, KONTIOLAHTI
33
19.12.1955, T. Soikkeli, PARIKKALA
34
1971, Kari Toiviainen, MYRSKYLÄ
35
1928, Ahti Rytkönen, MAANINKA
36
9.2.1968, Kustaa Lehtinen, ERÄJÄRVI, HIETALAHTI
37
9.3.1960, Toivo Pellikka, KEMIJÄRVI
38
27.1.1948, M. Karavuori, Uusikaupunki
39
24.10.1935, Kaisa Kantola, ASKAINEN
40
24.5. 1955, S. Saarnio, KALANTI
41
1932, Mandi Eskola, LAITILA
42
1912, Suomen kansan murrekirja I , LAPPI TL
43
28.10.1943, J. Viljanen, LAPPI TL
25
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valimoperinnettä

Malliveistämöt Suomessa

Kangasalan alue

Yleistä
Tampereen alue oli pitkään Suomen suurin yhtenäinen alue
valimotoimialalla. Tampereella sijaitsivat Tampellan, Lokomon, Valmetin ja Tampereen Rautavalun valimot, sekä
lukematon joukko pikkuvalimoita eri puolella kaupungin
aluetta.
Aikaisemmin yleinen käytäntö oli, että isoilla valimoilla
piti olla aina oma malliveistämönsä. Näin toimien valimo
pystyi aina varmistamaan mallien saamisen omiin valutilauksiinsa. Ongelmana tällä ”oma malliveistämötoiminnalla” oli, että sen kehittäminen paremmaksi unohtui melko
totaalisesti valimopäälliköiltä.
Jos ja kun malliveistämön vetäjä ”herätteli ajatusta”,
voisiko veistämöön saada mahdollisesti uuden ja nykyaikaisenkin työstökoneen vanhojen luuskojen tilalle, keksittiin
valimossa nopeasti jokin uusi ”vihreä keernakone”, jota
ilman valimo ei kerta kaikkiaan tule toimeen. Investointirahojen loppuessa ihmeteltiin mallipomolle, että eikö oikohöylä ja sirkkeli enää riitäkään valumallintekoon.
Omakohtainen kokemukseni Tampellan malliveistämöstä muistuu vieläkin mieleeni. Eräs vanhempi mallipuuseppä
tarvitsi tasohöylää ja näki, että sen pöytä oli veivattu aivan
alas. Silloinen pomomme Saarisen Huuko vinkkasi minut,
oppilaan, paikalle ja käski veivata pöydän takaisin ylös,
ettei vanhemman mallipuusepän selkä vain väsy. Ne vanhat
Rau-Te:n tekemien tasohöylien valurautapöydät olivat
hemmetin raskaita. Samaan aikaan oli jo olemassa tasohöyliä, joissa oli koneellinen pöydän nosto ja lasku.
Urakointi
Toinen kehityksen jarru oli työväen herkkyys lakkoilulla
saada asiansa läpi. Jos tuli jokin välttämätön tarve saada
mallit nopeasti valimoon, niin sääntöjen mukainen työajan
noudattaminen hidasti mallien valmistusta. Useimmin yritysten riitojen aihe oli urakointiin liittyvä.
Valimoiden isoissa malliveistämöissä oli kehittynyt vertailuaikajärjestelmä, jossa ”urakkapuntari” määritteli mallin
urakka-ajan ja jos siitä poikettiin, oli riita talossa valmis.
Joskus tapahtui myös, että kesken työn kutsuttiin ”puntari”
katsomaan, että ” Olen vasta tässä vaiheessa ja urakka-aika
on jo lopussa”. Sitten, kun työhön annettiin lisää työaikaa,
löytyikin kummasti jo tehtyjä mallin osia ”unohtuneina”
työpenkkien uumenista.
Isoissa taloissa oli käytössä pääsääntöisesti aikaurakat,
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joissa annettiin mallipuusepälle mallivarusteiden valmistumisaika ja aina kun työt tulivat valmiiksi, saatiin laskettua
ko. työn voittoprosentti. Annettu aika jaettiin työajalla ja
tuloksena oli saatu voitto. Esimerkiksi: Annettu aika on 100
tuntia. Käytetty aika on 65 tuntia. 100/65 = 1,54. Voitto on
silloin 54 %.
Malliveistämöihin oli kehittynyt (?) järjestelmä, jossa
pidettiin keinotekoisesti yllä prosenttikattoa. Tämä tarkoitti, että kukaan ei ottanut urakastaan enempää kuin 80 %
voiton. Prosenttikaton avulla huolehdittiin, ettei urakkahintoja valimoissa pudotettu liian korkeiden ansioiden takia.
Tämä keinotekoinen, vääristynyt järjestelmä piti samalla
mallikustannukset korkeina ja pudotti valimoiden kilpailukykyä.
Lokomolla oli eräs huipputekijä, joka joutui ”luumuilemaan” tupakkakopissa, koska pystyi valmistamaan malleja
nopeammin kuin muut mallipuusepät. Kun hän aikoinaan
otti lopputilin, niin viimeisissä töissään hän näytti hintojen
vääristymän ja valmisti työn aikaan, josta hänelle maksettiin
400 % urakkavoitto!
Joissakin taloissa puhuttiin olleen ”rahaurakoita”, jolloin
mallivarusteiden valmistumisesta maksettiin sovittu rahasumma. Tampellassa ja Lokomolla oli käytössä aikaurakkajärjestelmä.
Yksityiset malliveistämöt
Suuret valimot ja suuri valumallitilausten määrä, sekä konekantojen kehittyminen ja mallinvalmistuksen muuttuviin
tarpeisiin sopeutuminen olikin syy, miksi juuri Tampereen
seudulle Kangasalle muodostui yksityisten malliveistämöiden keskittymä. Yksityisissä malliveistämöissä opittiin
pakostakin hyvin nopeasti joustavaan mallinvalmistukseen,
sekä työaikojen, että koneiden puolesta. Tämä ei tarkoita,
että työaikalakeja ei noudatettu, mutta sovittaessa mallien
nopeasta valmistuksesta, jokainen tiesi tekevänsä töitä samalla omasta tulevaisuudestaan. Toinen totuus oli myös,
että pienessä malliveistämössä, omistajan tehdessä vieressä
mallia, ei työntekijä voinut vetää lonkkaa tupakkakopissa.
Valumallikommandot
Viime vuosisadan puolivälissä kehittyi isojen valimoiden
malliveistämöiden huippunikkareista eräänlaisia kommandojoukkoja, jotka työskenneltyään normaalit työajat omissa
työpaikoissaan, menivät iltaisin ja viikonloppuisin tekemään
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valumalleja yksityisten malliveistämöiden tiloihin. Näin
toimien nopeutettiin tilattujen mallien saamista valimoiden
tuotantoon. Tällä toimintamallilla yksityiset malliveistämöt
antoivat tilansa, koneensa ja raaka-aineensa näiden ”kommandojen” käyttöön ja samalla yksittäinen malliveistämötoiminta sai käyttöönsä isojen talojen kokeneita malliammattilaisia ja tietoa kuinka ko. valimossa malleja valmistetaan. Tampellasta näihin kommandoihin lähtivät: Erkki
Lehti, Vilho (Ville) Karttunen ja Jouko(Jokke) Jaakkonen,
jotka muodostivat varsinaisen ydinryhmän. Tilattavia malleja välittyi Karttusen Villen entisten henkilösuhteiden
kautta Jyväskylän Rautpohjasta. Ville tuli 1950-luvun aikana Jyväskylästä Tampellan malliveistämöön mallipuusepäksi ja hänen kauttaan tuli Rautpohjan malleja Tampereella
tehtäväksi.
Erkki ja Ville sopivat Hirvosen Enskan kanssa, että Enska tarjoaa mallien tekemisen omassa malliveistämössään.
Mallien laskutusta ja tilausta varten tarvittiin oma malliveistämö pienyrityslupineen, koska yksityinen henkilö ei asiaa
ko. tehtävää voinut hoitaa. Käytännössä mallien valmistajilla oli kaksi työnantajaa, joten ilta- ja viikonlopputuntien
palkat heille voitiin kierrättää Hirvosen malliveistämön
kautta. Myös tarvittavien mallivarusteiden materiaalien
hankinnassa he antoivat ohjeita Enskalle ja mallien valmistaminen toteutui Ensio Hirvosen malliveistämössä. Siihen
aikaan Rautpohjassa valmistettiin paljon paperikoneita,
joten mallitarvekin oli suuri.
Huvittavana yksityiskohtana Enska kertoi, että kun malliveistämö aikoinaan sijaitsi neljännessä kerroksessa, isojen
valumallien kuljetus hissillä oli varsinaisen mallisirkus.
Siinä hommassa tarvittiin huoltomiehen apua, kun malleja
kuljetettiin hissien katolla, koska ne eivät mahtuneet hissien
sisälle. Laitonta, mutta toimivaa hommaa. Nämä kuljetusongelmat olivat muuten syy, miksi aikoinaan vuokrattiin
Hirvosen malliveistämökäyttöön tilat Pienteollisuustalon
ensimmäisestä kerroksesta.
Toisena yrityksenä, jossa näitä tilausmalleja valmistettiin
oli Vatialan Puusepät Ilkon alueella, joka tiloillaan mahdollistivat Erkin, Villen ja Joukon ilta- ja viikonloppu-urakoinnin.
Erkki ja Ville sekä myöhemmin Jaakkosen Jouko loivat
välimuodon ison talon malliveistämön ja yksityisen malliveistämön välille. Ammatillinen kokemus isojen mallien
valmistamisesta löytyi juuri edellä mainitusta kolmikosta.
Myöhemmin ko. kommandoryhmä teki mallivarusteita myös
Tampellalle. Tätä toimintaa jatkettiin 3 vuotta, kunnes päätettiin perustaa oma malliveistämö Kangasalle.
Jokiniemen Erkki ja Kahilan Kalle Tampellasta, olivat
toinen kommandoryhmä, joka iltaisin ja viikonloppuisin
uurasti tilausmallihommissa.
Lokomolta vastaavaan hommaan ryhtyi Nurmen Pena,
joka eri henkilöiden kanssa valmisti tilausmalleja valimoiden
tarpeisiin. Ainakin Into Rantanen ja Matti Rantanen (ei
sukua toisilleen) olivat ilta- ja viikonlopputöissä Kalkussa,
jossa sijaitsi Nurmen malliveistämön tilat.
Kangasalan malliveistämön perustajat
Erkki Lehti aloitti mallipuusepän hommat Tampellan malliveistämössä 15.3.1948, jossa hän työskenteli päivätöissä
15.9.1964 asti.. Erkki nousi kykyjensä ansiosta mallintarVALIMOVIESTI 1 • 2014

”Mallialan ikonit” Ensio (Enska) Hirvonen (Malliveistämö Hirvonen)
vasemmalla ja Erkki Lehti (Kangasalan Malliveistämö) oikealla.

kastajaksi 1955 ja siitä postista hän aikoinaan lähti iltahommiin ja myöhemmin Suomen suurimman yksityisen malliveistämön omistajaksi. Mallikommandoksi ilta- ja viikonloppuhommiin Erkki Lähti kumppaniensa kanssa vuonna
1960 vuodenvaihteessa.
Toinen Kangasalan Malliveistämön kahdesta valumallialan voimahahmosta oli Karttusen Vilho (Ville), joka
Karjalan Noitermaasta lähteneenä evakkona aloitti mallipuusepän uransa Jyväskylässä Valmet Rautpohjan malliveistämössä. Tällöin elettiin 1950-lukua ja saman kymmenluvun lopussa Ville siirtyi Tampereelle Ekendahlin malliveistämöön, josta myöhemmin siirtyi Tampellan malliveistämöön.
Ville oli tämän jutun kirjoittajan oppi-isä Tampellassa,
jolla oli Nikkarin työnjohtaja Edvin Salastaron antamana
tehtävänä opastaa mallipuusepän oppilas Kari Pohjalainen
mallipuusepän vaikealle ja mielenkiintoiselle uralle.
Ikäni muistan sen, kun vein ensimmäisen itse tekemäni
valumallin Villen arvioitavaksi. Ville mittasi mallin, tarkisti muotojen oikeellisuuden piirustuksesta ja:”Heitti mallin
suoraan roskikseen, että kolahti”.
Minä kysymään: ”Eikos se malli ollut mitoillaan”? Johon
Ville vastasi, että:” Olihan se mitoillaan, mutta se oli väärin
tehty, koska puun syyt olivat väärinpäin, joka olisi jatkossa
aiheuttanut vastahellitystä”.
Asiasta ei ollut valitusoikeutta, vaan seuraavaksi tein
uudestaan saman mallin, mutta nyt puun syyt olivat tismalleen oikeassa asennossa. Olipahan opetus, jonka olen muistanut koko ikäni.
Kangasalan malliveistämö Oy
Ensimmäinen Kangasalan Malliveistämö perustettiin 1968
Ellintielle, joka sijaitsi Kangasalan kirkon lähellä. Yritys
toimi vuokrakiinteistössä, jossa oli käytössä entinen puusepänliike. Parhaimmillaan Ellintiellä oli töissä 5- 6 henkilöä.
Kangasalan kunnan toimesta suunniteltiin teollisuusaluetta Aakkulantielle ja sieltä tarjottiin tonttia malliveistämökäyttöön Erkille ja Villelle. Miehet tarttuivat toimeen ja
1972 Aakkulantie 22 valmistui uusi tehokas malliveistämö,
joka oli alunperinkin suunniteltu malliveistämökäyttöön.
Yrityksen lämmitysjärjestelmässä hyödynnettiin syntyvät
puru- ja puujätteet omassa lämmityskattilassa. Varsinkin
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karmipuolen listahöylästä irtosi kutterinpurua valtavat määrät. Yrityksessä oli oma puutavaran kuivatusuuni, jossa
kuivattiin tarvittavat puuraaka-aineet.
Konekanta
Malliveistämöön oli hankittu kaikki normaalin valumallialan
peruskoneet käyttöön. Yläjyrsinkoneena oli Zimmermanin
FZ 5, joka oli suunniteltu nimenomaan valumallinvalmistukseen. Saksalaisessa Zimmermanin konetehtaassa oli
suunnittelijana Tsekkoslovakiasta lähtenyt entinen mallipuuseppä, joka suunnitteli koneita yrityksen palveluksessa
nimenomaan valumallien valmistukseen. Mielenkiintoinen
sattuma ja kuva Kangasalan Malliveistämön ajanmukaisuudesta oli, kun Erkki ja Ville kävivät tutustumassa Denkendorf:
issa Zimmermanin yritykseen. Siellä heille pahoiteltiin,
että heille ei voitu luovuttaa pakattavana olevaa FZ 5 yläjyrsinkonetta, jonka ensimmäinen siellä valmistettu yläjyrsinkone oli lähdössä tilaajalle Yhdysvaltoihin. Mutta vieraita lohdutettiin sillä. että tulevat saamaan numero 2 kyseistä malliyläjyrsinkonetta.
Mallialalla uutuutena oli Kangasalan malliveistämön oma
ruiskumaalaamo, jonne saatiin maalariksi entinen automaalari Tauno Peippo, jolla oli takanaan monivuotinen automaalarin ura. Hän kehitti malliveistämössä ruiskulla levitettävän yleiskittauksen, jolla saatiin erinomaisen hyvä
mallin maalauspinta. Ongelmana oli menetelmän kalleus,
koska ruiskutettavat kitit olivat kalliitta ja kuitenkin syvät
kolot piti kitata erikseen.
Isoilla valimoilla oli tapana siirtää mallimaalareiksi entisiä valimon ammattilaisia, joita syystä tai toisesta (usein
terveyden pettäminen) eivät pärjänneet valimoissa. Ei ymmärretty, että hyvällä maalarilla on takanaan monivuotinen
ammattikehitys omassa ammatissaan, joten mallien maalaamisessa tarvittiin muutakin kuin pelkkä maalien levitys
mallien pintaan.
Henkilöstö
Henkilömäärältään Kangasalan Malliveistämö oli yksityisistä malliveistämöistä Suomen suurin. Normaali miehitys
malliveistämössä oli 13–15 henkilöä ja karmipuoli mukaan
laskettuna huippumiehitys oli jopa 23 henkilöä. Kangasalan
Malliveistämö oli varmasti eräs parhaista, ellei parhain,
maassamme vaikuttaneista malliveistämöistä.
Työnjohtoa ja suunnittelua hoitivat yhdessä: Erkki Lehti ja Vilho Karttunen. Erkki Lehti tunnettiin eräänä parhaista yritysjohtajista, josta sanottiin: ”Jos ei tule toimeen Erkin
kanssa, niin aivan varmasti syyllinen löytyy lähimmän
peilin edestä”.
Muita työntekijöitä olivat: Seppo (Supi) Palomäki (oli
ammattitaidoltaan talon paras mies), Veijo Karttunen (kävi
Kanadassa mallipuuseppänä 1979 – 1984), Kai Karttunen,
Olavi Kiprianof ( lähti myöhemmin Kanadaan mallipuusepäksi), Mauno (Mane) Toivo, Erkki Sorrela, Matti Kudjoi,
Matti Mäenpää, Toivo Haapasaari ja Erkki Jarmas. Maalarina kunnostautuivat: Tauno Peippo ja Arto Nieminen.

Leo (Leksa) Pölönen (Helsingin Mallimestarit) Erkki Hämäläinen (Artekno ja JTH-service), Timo Sydänmaa (Malliveistämö Timo Sydänmaa), Unto Sulkanen (Pirkan Valumalli) ja Veijo Karttunen (Malliveistämö V. Karttunen) ovat
jatkaneet ja kehittäneet maamme valumallien valmistusta
omissa yrityksissään.
Malliveistämö ja karminvalmistus yhdessä
Erikoisuutena pitää Kangasalan Malliveistämöstä puhuttaessa mainita ikkunoiden puitteiden (karmien) valmistus
samassa kiinteistössä. Malliveistämöissä yhtenä hankalana
puolena on aina ollut valumallitilausten jaksottuminen
epätasaisesti, joka on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleenkin
paineita yrityksen toimintaan.
Hyvinä aikoina pitää malliveistämössä painaa tilauksia
eteenpäin tukka putkella, jotta mallit saadaan ”melkein
heti tilauksesta” toimitettua valimoon. Huonoina aikoina
pitää löytää jotain tehtävää arvokkaille ammattihenkilöille.
Mallialan ammattilaisen ammatillinen kasvaminen on koko
elinajan mittainen, koska aina tulee uusia valumallirakenteita, joita aikaisemmin ei ole tullut vastaan ja sellaisen
ammattilaisen menettäminen saattaa olla kohtalokasta hyvällekin yritykselle.
Kangasalan Malliveistämössä kehiteltiin ongelmaan
ratkaisuksi ikkunoiden valmistaminen, koska yhteisenä
materiaalina oli silloin massiivipuu.
Ajatus toimi muutaman vuoden erinomaisesti, mutta
1979–1980 täytyi Erkin ja Villen luovuttaa ja sanoa karmipuolen väki irti, koska kahden yrityksen samanaikainen
vetäminen muodostui käytännössä mahdottomaksi.
Yhtenä hyvänä puolena voi mainita Leo (Leksa) Pölösen
saaminen karmipuolelle töihin, josta hän sitten siirtyi irtisanomisten jälkeen mallipuolen hommiin ja muodosti
erään”syömähampaan” Kangasalan Malliveistämössä.
Vuonna 1982 Leksa Pölönen vaihtoi maisemaa Helsinkiin
malliveistämö A. Widbergin palvelukseen ja myöhemmin
sen omistajaksi.
Kangasalan malliveistämön loppusuora
Kangasalan Malliveistämön loppuaikoina jäi Ville Karttunen
eläkkeelle vuonna 1985 ja Erkki Lehti myi osuutensa Artekno Oy:lle loppuvuodesta 1989 (1.1.1990). Sopimukseen
Arteknon kanssa kuului, että Erkki ei jatka kilpailua alalla
10 vuoteen.
Erkki veti vielä malliveistämöä 2 vuotta ennen eläkkeelle jäämistään ja jäi täysin palvelleena eläkkeelle 63-vuotiaana.
Mallijaoston puheenjohtajana Erkki Lehti teki arvokasta
työtä Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen Mallijaoston
ensimmäisenä puheenjohtajana vuosina 1991 – 1995 (yhteensä 5 vuotta). Erkki Lehdelle myönnettiin ansioista
Suomen Valimoteknisen yhdistyksen (SVY) kultainen ansiomerkki vuonna 1994 Raahen vuosikokouksessa.

Kari Pohjalainen
Eläköitynyt mallilehtori

Uraputki
Kangasalan Malliveistämö on ollut varsinainen yrityshautomo, jossa työskennelleistä mallinikkareista ainakin: Jouko
Jaakkonen ja Kalervo Järvenpää (Suoraman Malliveistämö),
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mallijaosto

Malliveistämö Ris-Pert Oy
juhli 30-vuotisjuhliaan
13.12.2013.
SVY:n ja sen mallijaoston puolesta kukat kävi ojentamassa Toni Häkkinen ja Veijo Karttunen. Kuvassa
nykyiset yrittäjät Alexander Strakh ja Pekka Varttinen,
onnitteluvuorossa Toni Häkkinen.
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Der Kunde ist König,
hat aber nicht immer Recht
Seisoin joulukuussa paikalla, jossa aikanaan sijaitsi Berghof.
Adolf Hitler vietti yli kolmanneksen 12-vuotisesta valtakaudestaan tässä ennen niin mahtipontisessa rakennuksessa.
Talvisessa Berchtesgadenissa ja raunioiden päällä kulkiessani mietiskelin, että on se siunattu asia, että Saksan mahtavalla teollisuudella menee nyt niin tavattoman hyvin.
Suhteet Euroopan kansojen kesken voisivat olla paljon kireämmät kuin nyt, jos taloudellinen ja teollinen tilanne
kansojen kesken olisi toisin päin. Tällaisia ajatuksia kannattaisi miettiä perusteellisesti niidenkin, jotka niin kovin
kerkeästi ovat ajamassa Euroopan unionia romukoppaan.
Euroopassa on kuitenkin nyt eletty maanosamme historian
pisin rauhanomainen ajanjakso, 70 vuotta.
------ oooooo -----Veikko Vennamon ilmaisu ”kyllä kansa tietää” kuulostaa
hyvältä ja uppoaa mukavasti äänestäjiin. Hokeman sisältämä ajatus on kuitenkin väärä. Kansa todellakaan ei tiedä.
Kansa ei tiennyt Saksassa 1930-luvulla, ei tiedä nyt ja tuskin
tietää tulevaisuudessakaan. Tämä kannattaa jokaisen itse
käydä toteamassa Bergho¿n raunioilla. Diktatuurin vaihtoehto on demokratia. Ei demokratia järjestelmänä virheetön
ole, mutta sen ylivertaisuus on siinä, että kansa voi vaihtaa
vallanpitäjät ennen kuin valta täydellisesti turmelee nämä.
------ oooooo -----Niin, arvoisa valimokollega, eurovaalit ovat ovella. Äänestämällä voit vaikuttaa edellistä kertaa enemmän, nämä ovat
ensimmäiset ns. Lissabon-vaalit. Vaalikampanjat pyörivät
täysillä, mutta miten suomalainen piskuinen piipitys saadaan
kuulumaan eurooppalaisessa organisaatiossa? Voisiko Olli
Rehn tai Jyrki Katainen olla peräti Euroopan komission
puheenjohtaja? Vaalien jälkeen alkaa vimmattu spekulaatio
ja puolueperheet löytävät toisensa. Ryhmien väliset neuvottelut ohjelmasta antavat työkalut – tai sitten eivät anna – Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi.
Euroopan teollisuus on vakavassa kriisissä samaan aikaan
kun Yhdysvaltojen talous kasvaa kohisten. Aasia on ottanut
takaisin paikkansa maailman taloudellisena ja teollisena
keskuksena. Kiinan kolme päämäärää, olla maailman johtava talousmahti, voimakkain sotilasmahti sekä poliittisesti
merkittävin toimija, ovat toteutumassa. Ensimmäinen näistä on itse asiassa jo toteutunut.
----- oooooo -----Kyllä vaalit ovat äänestäjän parasta aikaa.
------ oooooo -----50

Otsikko Der Kunde ist König, hat aber nicht immer Recht
kuvastaa hienostuneella tavalla saksalaisten vahvaa itsetuntoa. Asiakas todella on kuningas Saksassa, mutta saksalaisessa kaupankäynnissä osapuolet ovat tasa-arvoisia eikä
asiakas ole aina oikeassa. Suomessa asia on kuitenkin ymmärretty niin, että asiakas on aina oikeassa. Tämä kuvastaa
suomalaista heikkoa itsetuntoa ja kertoo historiallisesta
taustastamme. Valitsemamme kansanedustajat sen sijaan
eivät tunnu heikosta itsetunnosta kärsivän. Katselin valtiopäivien avajaisia ja hirvistelin mielessäni, kuinka sivistymätöntä porukkaa olemme sinne vaaleilla valinneet. Kansanedustajia saapui saliin myöhästyneenä tasavallan presidentin puheen aikana ja sitten – totta kai – kännykällä valokuvia räpsimään. Kyseessä on kuitenkin arvokas tilaisuus
kunniakkaassa Suomen eduskunnassa, joka piti pintansa
1930-luvulla, kun edustuksellinen demokratia murtui erittäin
monissa keskeisissä Euroopan vahvoissa valtioissa.
----- oooooo -----Edellisestä palautui mieleeni Valimoiden toimialaryhmän
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kokous Hotelli Palacen juhlasalissa vuonna 1983. Moni
meistä paikalla olleista hätkähti, kun Wärtsilän korkeimpaan
johtoon kuulunut 60-vuotias Johannes Brotherus nousi
seisomaan ja piti muistorikkaan puheen. Eikä Brotherus
todellakaan ollut ”kuka tahansa valunostaja”, vaan koulutukseltaan koneenrakennustekniikan diplomi-insinööri,
jonka karriääri oli alkanut heti sodan jälkeen Valmetin lentokonetehtaalta jatkuen Rautpohjan dieselmoottorivalmistukseen ja sieltä hyvin korkeaan asemaan Wärtsilässä.
Brotherus oli vuosikymmeniä Suomen konepajainsinöörit
ry:n puheenjohtaja ja monenlaisissa vastuutehtävissä Eteläranta kympissä. Hän täydensi puheessa lausumaansa kirjoittamalla Konepajamieslehden Valimomiesnumerossa 10/1983
seuraavasti:
”Suomen konepajateollisuus käy keskeytymätöntä ja armotonta kamppailua kilpailukykynsä ja markkinaosuuksiensa
puolesta niin kotimaan kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. [– –] Valimot ovat edelleen eräs merkittävä konepajateollisuuden alihankkija, joskin niiden merkitys – ja samalla
vuosituotanto – on vähentynyt. Eikä tämä ole kovin ihmeellistä, useimmat valimomme nukkuvat teknologisesti vielä
prinsessa Ruususen unta. Tämän päivän muuttuva konepajateollisuus ja sen soveltamat uudet teknologiat asettavat
valuille huomattavasti ankarammat vaatimukset kuin vielä
muutama vuosi sitten. Nämä vaatimukset koskettavat kappaleiden mittatarkkuutta, kovuuden, lujuuden, koneistettavuuden ja analyysin tasaisuutta, huokosien, sulkeumien ja
muiden vikojen esiintymistiheyttä, tärkeimpiä mainitakseni.
Kun näihin valujen varsinaista laatua koskeviin vaatimuksiin
vielä lisätään ehdottoman varmat toimitusajat ja nopea,
luotettava toiminta ensimmäisistä piirustuksista, mallien
valmistuksesta ja koevaluista tuotantovalujen toimitukseen,
ovat ehkä tärkeimmät vaatimukset tulleet luetelluiksi. Joku
saattoi jäädä kaipaamaan traditionaalisesti tärkeää kilpailutekijää, hintaa. Se ei unohtunut. Valimon, joka kilpailijoitaan
paremmin ja asiakaskonepajaa tyydyttävästi pystyy vastaamaan yllä oleviin haasteisiin, ei tarvitse tinkiä hinnastaan
viimeisiä katepennejä. Asiansa osaaville, uuden valimoteknologian ja -¿loso¿an ymmärtäville ja hallitseville valutoimittajille on aina tilaa.”
------ oooooo -----Arvoisa valimohenkilö, millaisia ajatuksia tuo 30 vuotta
sitten ilmaistu asiakkaan näkemys valimoteollisuudesta
herättää sinussa? Onko asiakas aina oikeassa, vai voisiko
kuitenkin olla niin, että asiakas joskus on väärässä, mutta
on kuitenkin aina asiakas? Sen sijaan, että ajattelemme ”
kun sillä asiakkaalla on ne rahat…”, voisimme alkaa ajatella uudella tavalla. Vaikka näin: ”…vaan meilläpä on osaaminen ja välineet asiakkaan valujen valmistamiseen”.

misen perään – ryhtymättä aitoon yhteistyöhön. Näin kuitenkin tuhotaan molempien osapuolten bisneksen tuloksellisuus. Viime aikoina olen selvitellyt Saksan ja Suomen
konepajateollisuuden työvoimakustannuksia. Konepajoissa
voidaan Suomessa maksaa peruskoulun ja kolmivuotisen
ammattikoulun käyneelle CNC-sorvaajalle alkupalkkana
selvästi yli 3 000 euroa kuukaudessa. Jos asiakkaan tilaus
on pakko tehdä tai jos tuotannonsuunnittelu muuten syystä
tai toisesta on sekoillut, nämä nuoret miehet kyllä saadaan
viikonlopputöihin. Heidän edellytyksenään toki on, että he
voivat tulla myös sunnuntaina töihin. Metalliliiton sopimuksen mukaisesti sunnuntaina maksettava nelinkertainen
palkka vastaa siis kuukausipalkaksi muutettuna liki 15 000
euron kuukausiansiota. Sitten vielä ihmetellään, ettei konepajateollisuutemme maailmalla pärjää. Tässä juuri on se
”pieni ero”. Valukappale sellaisenaan on niin konkreettinen
kikkare, että ihan jokainen ostaja osaa laskea siitä kilohinnan,
mutta kuinka voidaankaan konkretisoida konepajateollisuuden kilpailukykyä. Siitä samalla laskukaavalla (euroa per
kilo) ei oikein irtoa mitään konkreettista.
------ oooooo -----Luin kaksi hyvin ajankohtaista kirjaa kahdesta samanikäisestä johtajasta: Kasvoton mies, Vladimir Putinin nousu
Venäjän valtiaaksi (Masha Gessen 2012) sekä Mahdoton
menestys, kasvun paikkana Nokia (Otava 2013). Näitä
kirjoja voi hyvällä syyllä suositella ihan kaikille, niin Valimoviestin lukijoille kuin aivan erityisesti vaikkapa suomalaisen yhteiskunnan päättäjäjoukolle.
Ollila kertoo kirjassa, kuinka maailman arvostetuin konsulttiyhtiö Boston Consulting Group teki vuonna 1991 perusteellisen tutkimuksen Nokian tulevaisuudesta Hintikan ja
Isokallion tilaamana. Konsulttien näkemys Nokiasta oli
synkkääkin synkempi. Nokialla ei olisi mitään mahdollisuuksia menestyä globaalissa kilpailussa millään niistä
toimialoista, joissa se oli mukana. Tästä voimme vain oppia
sen, että näitä ”sateentekijöitä” tulee ja menee. Yrityksissä
yleensä ja siis myös valimoissa omistajan ja johdon vahva
visio on ratkaisevaa tulevalle kehitykselle. Eräs asia, jonka
Ollila koko ajan ymmärsi, oli Ollilaa lainatakseni se, että
”Riemusta huolimatta katselin ympärilleni huolestuneena:
tiesin, että vaarallisinta oli menestys” (s. 322) ja toisaalla:
”Menestys on yhtiölle kaikkein suurin vaara, koska se tekee
varsinkin suuret yritykset liiankin itsevarmoiksi” (s. 396).
Putinista kertovan kirjan innoittamana voisin vielä esittää
arvoituksen lukijoilleni: mikä on lukusarja: 38 / 40 / 47?
Vastaus: ensimmäinen on Sotshin olympialaisten kustannusarvio, toinen on Vladimir Putinin henkilökohtainen
omaisuus (s. 265) ja kolmas on Suomen valtion tulot alkaneena vuonna. Luvut ovat miljardeja euroja.

------ oooooo ----------- oooooo -----Olisi varmaan pienen maan konepaja- ja valimoteollisuudelle onnellisinta, että voitaisiin päästä tilanteeseen, jonka
tietyt poliitikot ovat ilmaisseet sanoilla ”vastakkainasettelun
aika on ohi”. Totta kai puolin ja toisin löytyy argumentteja,
joilla voidaan mollata toista osapuolta ja vain vaatia vaatiVALIMOVIESTI 1 • 2014

Valdemar pontevasti kehottaa kaikkia Valimoviestin lukijoita äänestämään tulevissa eurovaaleissa. Maassamme
vallitsevan kansanvallan periaatteen mukaisesti se on sinun
mahdollisuutesi vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin.
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Markku Eljaala

Karkaisuhalkeamat
Nuorrutus- ja työkaluteräksiä sekä joissakin määrin myös
valurautoja karkaistaan maksimaalisen lujuuden ja kulumiskestävyyden saavuttamiseksi. Kun näitä erittäin lujia seostettuja teräksiä karkaistaan, ei ole mitenkään tavatonta,
että niihin muodostuu karkaisussa halkeamia. Erittäin hankalia näistä halkeamista tekee se, että niiden korjaaminen
on useimmiten vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Taustaa
Tyypillinen karkaisuprosessi kulkee pääsääntöisesti seuraavasti. Karkaistava kappale lämmitetään austeniittialueelle.
Lämpötilan tulee olla riittävästi, mutta ei liikaa A3:n yläpuolella. Sopivan pitoajan jälkeen kappale sammutetaan
joko ilmaan tai sopivaan väliaineeseen kuten öljyyn, jolloin
valtaosa austeniitista hajaantuu martensiitiksi. Sammutuksen
jälkeen kappale päästetään tarkoitukseen soveltuvassa lämpötilassa. Päästöhehkutuksia voidaan tehdä useampia haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi. Halkeilua voi tapahtua kaikissa edellä kuvatun prosessin vaiheissa.[1]
Halkeilun pääasiallisena syynä on prosessissa kappaleeseen syntyvät mittamuutokset ja niistä aiheutuvat jännitykset. Merkittävämpiä halkeilutaipumukseen vaikuttavia tekijöitä ovat teräksen seostus, kappaleen geometria ja karkaisussa käytetty prosessi ja tämän prosessin parametrien
vaihtelu.[1][2]

muuttuessa martensiitiksi, sen tilavuus kasvaa noin 2%.
Koska muutos tapahtuu kappaleen eri osissa eri aikaan ja
eri suuruisena, niin rakenteen laajeneminen ei pääse tapahtumaan täysimääräisenä, mistä seuraa huomattavia jännityksiä. Kuten kuvista 1 ja 3 voidaan havaita. [1][3]

Kuva 1. Kuvaajassa esitetty karkaisulämpötilan, kovuuden ja mittamuutosten välinen yhteys. [1]

Karkaisuhalkeilu
Karkaisuhalkeamat ovat tyypillisesti teräviä ja suoraviivaisia, eikä niissä ole haaroja. Murtuman pinta on tasomainen
ja murtuma kulkee rakeiden läpi.
Murtopinta on tyypillisesti hieman tummunut tai sinertävä. Murtuma on yleensä välittömästi havaittavissa karkaisun jälkeen, mutta se on vain harvoin havaittavissa paljaalla silmällä valupinnalta. [3]
Karkaisuhalkeamia aiheuttavat prosessissa syntyvät
jännitykset, jotka ovat seurausta kappaleessa tapahtuvista
mitta-/tilavuusmuutoksista. Mittamuutoksia karkaisussa
aiheuttavat lämpölaajeneminen ja –kutistuminen lämmityksen ja jäähdytyksen aikana, sekä materiaalin sisäisten
jännitysten laukeaminen lämmityksen aikana. Ennen kaikkea
mittamuutoksia syntyy karkaisun aikaisiin faasimuutoksiin
liittyvien tilavuusmuutosten johdosta. Austeniittikiteen
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Kuva 2. Kuvassa nuorrutusteräksisessä kappaleessa näkyvä karkaisuhalkeama. On tuskin sattumaan, että särö kulkee pitkin kappaleen
pinnassa olevan huokosjonon.
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Kappaleen pinnassa olevat virheet kuten kuuma- ja kylmärepeämät sekä pinnan alaiset mikroimut ja huokoset voivat
toimia karkaisuhalkeamien ydintymiskohtina, joita ilman
jännitys ei välttämättä ydintäisi halkeamaa, kuten kuvasta
2 voidaan havaita. Kappaleen murtopinnalta voi etsiä nuolenkärkimerkkejä (V-jälki), jotka osoittavat murtuman
ydintymiskohdan. Tämän jälkeen voidaan katsoa, että onko
ydintymiskohdassa valuvirheitä tai halkeamia, jotka ovat
olleet siinä ennen karkaisua.[3]
Halkeilun syynä voi olla myös seoksen liian suuri karkenevuus kappaleen poikkileikkaus huomioiden, sillä kappaleen karjetessa läpi muodostuu kappaleen pintaan vetojännitys, kuten kuvasta 3 nähdään. Jos kappaleen sisustaan jää
riittävän suuri austeniittipitoisuus, niin tällöin kappaleen
pintaan jää vastaavasti puristusjännitys, mikä on halkeilun
suhteen huomattavasti edullisempaa.[1][3]

Kuvassa 4 näkyy syötönkaulan alueelle muodostuneita
karkaisuhalkeamia. [3][4]

Kuva 4. Karkaisuhalkeamia syöttökuvun alla. Jos halkeamat
olisivat yhdeensuuntaisia, olisi niiden todennäköinen syy
suotautuminen ja hiilikaaritalttauksen tuoma lämpörasitus. [3]

Karkaisuhalkeilun ehkäisy

Kuva 3. Faasimuutoksista aiheutuvien tilavuusmuuutosten vaikutus
sylinterimäiseen kappaleeseen muodostuviin mittamuutoksiin ja jännityksiin karkaisun aikana. Ensin kappaleen pintaan muodostuu karjennut
kerros martensiittia, sisäosan ollen tilavuudeltaan pienempää austeniittia. Tällöin pintaan muodostuu puristusjännitys, joka kylläkin myöhemmin muuttuu vetojännitykseksi, jos sisäosakin muuttuu sammutuksen
edetessä martensiitiksi ja turpoaa.[1][4]

Syöttökuvun alapuoliseen jäännössulaan suotautuvat
seosaineet voivat lisätä kuvun kaulan alueen karkenevuutta
siten, että alue on muuta kappaletta herkempi karkaisuhalkeamille. Suotautumisen seurauksena voi tälle alueelle
muodostua myös yhdisteitä kuten karpideita, sul¿deita ja/tai
nitridejä, jotka lisäävät alueen halkeamaherkyyttä ylipäätänsä. Jos halkeamat ovat seurausta edellä mainittujen yhdisteiden muodostumisesta, niin tällöin murtuma kulkee
todennäköisesti raerajoja pitkin ja murtopinta on lohkoinen.
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Kun tietyssä kappaleessa esiintyy karkaisuhalkeamia, täytyy
ensimmäiseksi selvittää missä vaiheessa prosessia halkeamat
ovat syntyneet. Prosessivaiheen selvittäminen helpottaa
kriittisten prosessimuuttujien löytämistä. Halkeamaherkän
prosessivaiheen voi selvittää ottamalla kappaleita NDTtarkastukseen prosessin eri vaiheista ja tutkimalla missä
vaiheessa halkeamia tai esisäröjä alkaa muodostumaan.
Toinen tapa selvittää halkeaman syntyhetki on murtaa kappale halkeaman kohdalta kahtia ja tutkia murtopintaa.
Murtopinnan hapettumisen / ruostumisen asteesta voidaan
päätellä, että onko murtuma muodostunut hehkutuksessa,
sammutuksessa vai päästössä.
Huomioitavia seikkoja halkeamien ehkäisyssä:
• Pienennä seoksen hiilipitoisuutta, jos se vain on mahdollista. Hiiliekvivalentin tulisi olla alle < 0.6, mutta monilla
kovilla seoksilla tämä on mahdotonta
• Pidä fosforin (P<0.02%) ja rikin (S<0.01%) taso mahdollisimman alhaisina.
• Pehmennä epäjatkuvuuskohtia. Käytä niin suuria pyöristyssäteitä kuin mahdollista.
• Päästä mahdollisimman nopeasti karkaisun jälkeen.
Mieluiten välittömästi sammutuksen jälkeen.
o Jäännösausteniitti jatkaa hajaantumistaan martensiitiksi kappaleen jäähtyessä edelleen, mikä lisää jännityksiä.
o Kappaleen jäähtyessä huoneen lämpöön jännitykset
kasvavat lämpökutistumisen johdosta
o Päästämätön martensiitti on erittäin haurasta
• Jätä kappaleiden väliin riittävästi tilaa panostuksessa.
o Epätasainen lämpiäminen hehkutuksessa tai jäähtymi53

nen sammutuksessa johtaa epätasaiseen jännitysjakaumaan.
• Korjaa kappaleen pintavirheet ennen karkaisua, ettei
murtuma pääsy ydintymään niistä.
• Jos murtuma tapahtuu hehkutuksen aikana, niin pienennä lämpötilan nousunopeutta tai pidä lämpötilan nousun
aikana tasaushehkutuksia.
• Jos murtuma tapahtuu sammutuksessa, niin valitse hitaampi sammutusaine. Vaihda vesi öljyksi tai öljy suolaksi. Sammutuksen aikana voidaan pitää myös lyhyt tasaushehkutus saavuttaessa martensiittimuutosalueen ylärajalle,
minkä jälkeen kappale sammuu tasaisemmin martensiittimuutosalueen läpi.[2][4]
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4. Origin of Quenching Cracks; Howard Scott
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e-mail: rauno.sippel@svy.info

55

56

VALIMOVIESTI 1 • 2014

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 sekä
paineilmalähetin, teho 15 t/h

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
Neuhof, Axmann
Klein, Neuhof, DeAnTek
I.A.S.
I.A.S.
B.G.T. (Arasin)
Eri toimittajia
AGTOS, STO-Strahltecnik, Team-Strahltecnik

– Hiekan elvytys
– Paineilmalähettimet:
– Induktiouunit, -kelat:
– Transistoritekniikka:
– Aminikaasupesurit:
– Suodatinlaitteistot:
– Sinkotekniikan varakulutusosa:
– Tärytekniikka:
Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet: Webac
– Furani- ja alfaset-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
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Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet
Yritys / Osoite / Puhelinumero / www-sivut tai sähköpostiosoite

Oy Aga Ab
Itsehallintokuja 6, 02600 ESPOO
010 2421, www.aga.ﬁ
Alphaform RPI Oy
Aholantie 17, 21290 RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.ﬁ

Heraeus Electro-Nite
International N.V.
Työpajakatu 10 A 26
00580 HELSINKI
050-326 4793
Johanna.Bartsch@heraeus.com

Alteams Oy
PL 91 (Yritystie 1)
40351 Jyväskylä
0201 339 500, www.alteams.com

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

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

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

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

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

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

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

Componenta Finland Oy
Pietarsaari
PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI
010 403 00
www.componenta.com
Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 10 C
00211 HELSINKI
(09) 682 1544, www.diaco.ﬁ
Enmac Oy
Insinööritoimisto
Yrittäjänkatu 17, 65380 VAASA
(06) 282 8330
www.enmacgroup.com
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
Finfocus Instruments Oy
Niittyluhdantie 29A
00660 HELSINKI
050-408 0085
www.ﬁnfocusinstruments.ﬁ
Harjavallan Valu Oy
PL 18, Sepänkatu 5
29201 HARJAVALTA
(02) 531 8500
www.harjavallanvalu.ﬁ

58

Keskipakovalu Oy
Lastikankatu 21
33730 TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.ﬁ
Keycast Oy
PL 100, Merikatu 7
92101 RAAHE
0103 208 200, www.keycast.ﬁ
KM-Valu Ky
Teollisuustalo,
40900 SÄYNÄTSALO
(014) 337 3200, www.km-valu.ﬁ
Lapuan Valu
Kiviristintie 20, 62100 LAPUA
06 4331731, info@valimo.pp.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

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

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

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

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

Peiron Oy
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
020 750 9400, www.peiron.ﬁ
Ponsse Oyj
Ponssentie 22, 74200 VIEREMÄ,
020 768 800, www.ponsse.ﬁ
Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
(09) 675 166, ravatek@ravatek.ﬁ
Rolls-Royce Oy Ab
PO Box 220, 26101 Rauma
(02) 83791,
juha.malinen@rolls-royce.com
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
Sepikon Oy
Ainolankatu 7
03600 Karkkila
0400- 624416
sepikon@kolumbus.ﬁ
Sibelco Nordic Oy Ab
Mikkelänkallio 3
02770 ESPOO
010 217 9800
www.sibelconordic.com
Simtech Systems Inc. Oy
Hälsovägen 2
01150 SÖDERKULLA
0500 514 531
matti.sirvio@easysimulation.com

Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.ﬁ
Tekmur Oy
Jokisentie 167
05200 RAJAMÄKI
(09) 8386 4300, www.tek-mur.ﬁ
Teknos Oy
PL 107, Takkatie 3
00371 HELSINKI
(09) 506 091, www.teknos.ﬁ
Termorak Oy
Aittomäentie 1
33880 Lempäälä
0207 680 600, www.termorak.ﬁ
Tyrolit Oy
Sirkuja 3 K
00940 HELSINKI
(03) 358 1700, www.tyrolit.ﬁ
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

Sintrol Oy
Ruosilantie 15, 00390 HELSINKI
(09) 5617 3637
www.sintrol.com
Specialvalimo J. Pap Oy
Niittyrinne 3, 02270 ESPOO
(09) 888 1188
www.specialvalimo.ﬁ
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 Jyväskylä
puh 010-672150
fax 010-6725335
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valimomuseo
Suomen Valimomuseo • PL 50,Tehtaanpuisto • 03601 Karkkila
janne.viitala@karkkila.ﬁ • Puhelin (09) 4258 3674

Kevätkuulumisia
Vuosi 2013 oli Suomen valimomuseolle erittäin menestyksekäs kaikilla mittareilla mitattuna. Valimomuseossa ja
Högforsin masuunissa vieraili vuonna 2012 yhteensä 3936
kävijää, kun vuonna 2013 vastaava luku oli 5051. Luonnollisesti tämä näkyi positiivisella tavalla myös matkamuistojen myyntilastoissa. Tilastoissa ei näy se, että näyttelyistä
ja opastuksista saimme asiakkailta ennätysmäärän positiivista palautetta.

ohjelman mukaisesti Högfors-Hyvinkää -rautatiestä kertova
näyttely. Listaus vuoden 2014 vaihtuvista näyttelyistä on
tässä

Tilanne on hullunkurinen siinä mielessä, että museon
budjetti oli viime vuonna kengännauhatasoa. Tälle vuodelle budjettiin on alustavasti tehty suuria muutoksia: leikkauksia on tehty lisää ja vielä suuremmalla innolla. Jos budjettiin tehdyt leikkaukset korreloivat kävijämäärien, myyntitilastojen ja saatujen kehujen kanssa samalla tavalla kuin
viime vuonna, niin vuodesta 2014 tulee todellinen supermenestys. Museon henkilökunta harkitseekin jo samppanjan
laittamista jäihin.

Hauskaa kevättä Valimoviestin lukijoille!

15.3.–13.4.
21.4.–1.5.
17.5.–31.8.
6.9.–26.10.

Noora Valtosen GLOOMY-näyttely
Työväenopiston kevätnäyttely
Näihin kuviin, Näihin tunnelmiin
Hans-Peter Holmsten, akvarelleja

Museon säästökuuri ei vaikuta tavalliseen kävijään todennäköisesti millään tavalla. Vaihtuvat näyttelyt on suunniteltu ja valmisteltu jo valmiiksi. Museon aukioloaikoja on
kuitenkin jo nyt supistettu. Talviaikana museo on auki viikonloppuisin la-su klo 12-15, kun sunnuntaisin museo oli
vielä viime vuonna auki kello kuuteen. Kesän aukioloaikoja ei ole vielä päätetty, mutta viilaamaan niitäkin joudutaan.
Högforsin masuuni lienee auki viime vuoden tapaan heinäkuussa. Kannattaa siis tarkistaa museon nettisivulta (www.
karkkila.¿/ruukkimuseo) tai facebook-sivuilta (www.facebook.com/KarkkilanRuukkimuseoSenkka) ennen vierailua
millaiset aukioloajat sattuvat juuri h-hetkellä olemaan.
Mitään järkevää syytä olla visiteeraamatta Suomen valimomuseossa ja/tai Högforsin masuunissa ei tänä vuonna ole
lainkaan. Vaihtuvat näyttelyt ovat taidevoittoisia, mutta
perusnäyttely ja masuuni jyräävät tuttuun tapaansa raskaan
raudan parissa. Vaihtuvien näyttelyiden osalta palataan
raskaisiin aiheisiin kesällä 2015, kun vuorossa on alustavan
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Högforsin masuunin, valimon ja konepajan työntekijöitä 1890-luvulla.
Kuvan oikeassa laidassa oleva iso mies lippalakissa on ruukinpatruuna
Volter Ramsay.
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Kuva: Carl-Johan Nybergh,
patsas Yekaterinburgin ostoskadulla

VALIMOVIESTI 1 • 2014

61

Erikoisvalu Oy

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

Improlity

Ohjelmistoratkaisut
Kari Teräsniska
Puhelin 0400 730 630
www.improlity.com

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

Lapuan Valu

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

Malliveistämö Veijo Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
040 0733 521
karttunen@malliveistamo.com

Niemisen Valimo Oy
Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 4034600
www.niemisenvalimo.ﬁ

Peiron Oy

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

Simtech Systems Inc. Oy
Hälsovägen 2
01150 SÖDERKULLA
Puhelin 0500 514 531
Faksi (09) 8776 035
matti.sirvio@easysimulation.com

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

Suomen Valimomuseo
Tehtaanpuisto, 03601 Karkkila
Puhelin (09) 4258 3674
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.ﬁ
Muista museokauppa!

www.svy.info
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Valimoinstituutti

www.valimoinstituutti.ﬁ
www.valuatlas.ﬁ
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SVY / Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY

Palautusosoite:

Joukkokirje
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