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puheenjohtajan palsta

Niku Nurmi

Tällä kerralla joudun aloittamaan kirjoituk- Denna gång är jag tvungen att börja med det
seni tavallista ikävämmällä aiheella yhdistyksemme tråkiga budskapet att vår ombudsman Rauno Sippel avled
asiamiehen Rauno Sippelin poismenon vuoksi. Rauno oli
pitkään mukana yhdistyksemme toiminnassa, niin jäsenenä
kuin puheenjohtajana ja viimeksi asiamiehenä. Rauno oli
mukava ja tarkka mies, hän hoiti aina erilaiset tehtävät hyvällä ja suunnitellulla otteella. Haluan esittää surunvalittelut
vielä kerran omasta kuin yhdistyksemme puolesta Raunon
omaisille.

mycket överraskande under påsken. Rauno var länge med
i föreningens verksamhet både som medlem och som ordförande, och senast som ombudsman. Rauno var en trevlig
och noggrann man, som alltid skötte sina uppgifter med ett
gott och väl planerat grepp. Jag vill ännu en gång framföra
såväl mina som föreningens kondoleanser till Raunos anhöriga.

Emme kuitenkaan voi jäädä asiaa pidempään suremaan.
Asioiden on rullattava eteenpäin ja yhdistyksen toiminnan
on jatkuttava. Hieman jo tuli itselle hiki karpaloita otsalle
kun mietin mistä me uuden asiamiehen löytäisimme näin
nopealla varoitusajalla. Yhdistyksellä kävi kuitenkin hyvä
tuuri kun edellinen puheenjohtajamme Jani Isokääntä lupautui yhdistyksemme uudeksi asiamieheksi.

Föreningen kan dock inte länge bli och sörja det skedda.
Sakerna måste rulla vidare och föreningens verksamhet bör
fortsätta. Jag hann redan få svettpärlor i pannan när jag
grubblade var vi kunde finna en ny ombudsman på mycket
kort varsel. Vi hade dock tur, då vår föregående ordförande
Jani Isokääntä lovade överta posten som ombudsman.

Valimoiden työtilanne on vakiintunut tällä hetkellä samalle
tasolle millä se on ollut jo pidemmän aikaa. Välillä kuulemme eri lähteistä maailman talouden kääntyneen nousuun kun
taas muutaman päivän kuluttua asia onkin kääntynyt päälaelleen. Tällä hetkellä suurimpana kysymysmerkkinä on
kuitenkin Ukrainassa vallitseva sekasorto. Miten pian on
mahdollista saada asian tiimoilta sopu aikaan, sitä on kenenkään tällä hetkellä vaikea sanoa.
On myös aika muistuttaa teitä kaikkia lähenevästä vuosikokouksestamme, jonka järjestelyissä Raahessa ollaan jo
pitkällä. Toivon kaikilta teiltä, että osallistuisitte sankoin
joukoin Raahen vuosikokoukseen, jonne ilmoittautumislomake löytyy tämän lehden sivuilta.

Arbetsläget i gjuterierna har stabiliserat sig på den nivå som
redan rått en längre tid. Ibland hör vi att trenden i världsekonomin har vänt uppåt men efter ett par dagar är saken
tvärt om. För närvarande är det största frågetecknet dock
kaoset i Ukraina. Ingen kan för närvarande säga hur snabbt
det är möjligt att få till stånd sämja i landet.
Det är även tid att påminna er alla om årsmötet som närmar
sig. Förberedelserna i Brahestad är redan långt framskridna.
Jag vill se er i stora skaror på årsmötet i Brahestad, programmet och anmälningsblanketten finner ni annorstädes i
denna tidning.
Njut av sommaren och den kommande semestern!

Nauttikaa kesästä ja hyvää loman odotusta teille kaikille!

4

Valimoviesti 2 • 2014

Asiamiehen
asiaa
26.5.2014

Pääsiäisen jälkeen saimme kuulla myös yhdistystämme koskevan suruviestin, kun pitkäaikainen asiamiehemme, Rauno Sippel menehtyi äkillisesti. Työskennellessään asiamiesurallaan Rauno ehti muun muassa kouluttaa neljä hallituksen puheenjohtajaa yhdistyksen tavoille.
Omalla puheenjohtajan kaudellani sain kokea henkilökohtaisesti hänen korvaamattoman apunsa. Hänen poismenonsa jätti jälkeensä suuren aukon yhdistyksemme toimintaan.
SVY:n asioiden täytyy kuitenkin rullata eteenpäin, ja
yhdistystämme koskevat arkirutiinit hoitaa. Ensimmäisenä tietysti lehtemme Valimoviestin julkaisu pitää varmistaa, sekä syksyllä koittava vuosikokous järjestää. Tästä
syystä SVY:n hallitus pyysi allekirjoittanutta hoitamaan
asiamiehen virkaa toistaiseksi.

Hallituksen normaalin vuosikellon mukaisen kokouksen
sisältö käsitteli pelkästään akuutteja asioita Raunon poismenoon liittyen, joten hallitus pitää poikkeuksellisesti
ylimääräisen kokouksen kesäkuussa yhdistyksen asioiden
hoitamiseksi.
Lokakuussa on yhdistyksemme 67. vuosikokous, joka
järjestetään Raahessa. Kokouksen valmistelut ovat edenneet aikataulussa. Ilmoittautumislomake vuosikokoukseen
sekä sen ohjelma löytyvät tästä lehdestä.
SVY:lle on löytynyt arkistovarasto Karkkilasta. Jos Sinulla on valimoteollisuuteen liittyvää materiaalia, jonka haluat säilytettävän asianmukaisissa tiloissa, otathan yhteyttä
asiamieheen.
Raunon muistoa kunnioittaen,
Jani Isokääntä
asiamies

SVY:n asiamies
Jani Isokääntä
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu
Puh
e-mail
Pankki

Valimoviesti 2 • 2014

040 8348088
jani.isokaanta@svy.info
Nordea IBAN FI49 1012 3000 0732 11
BIC NDEAFIHH
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Kuvat Ole Krogell

Rauno Sippel
In memoriam

Valimoteknisen Yhdistyksen asiamies, tek-

niikan lisensiaatti Rauno Sippel menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen 19.4.2014. Rauno oli syntynyt 24.10.1949
Mäntyharjulla, missä hänen isänsä toimi kunnanlääkärinä.
Raunon perheeseen kuului kaksi siskoa ja veli. Koulunsa hän
kävi Lahdessa, valmistuen ylioppilaaksi Lahden lyseosta
1968.
Opinnot ja tutkimustoiminta
Opinnot jatkuivat Teknillisen Korkeakoulun Vuoriteollisuusosastolla, missä Rauno teki diplomityönsä KTM:n reaktiomateriaaliryhmälle vuonna 1973.
TKK:ssa toimi maamme johtavien valimoiden vuonna
1972 perustama ja rahoittama Valimotekninen tutkimusryhmä, jonka tehtäviin kuului mm. nuorien diplomi-insinöörien
rekrytointi ja jatkokoulutus. Rauno oli ensimmäisten VTryhmän palkkaamien tutkijoiden joukossa. Hänen tutkimusalueeseensa kuuluivat erityisesti tuorehiekat. Hän mm.
suomensi esimerkillisellä tavalla saksankielestä savisidosteisia valimohiekkoja käsitelleen teoksen. Vuonna 1976 hän
suoritti tekniikan lisensiaatin tutkinnon. Vuonna 1977 Rauno nimitettiin VT-ryhmän tutkimuspäälliköksi. Tutkimuspäällikön tehtävien ohella hän toimi valimotekniikan erikoisopettajana TKK:ssa.
Vuosina 1989–1991 Rauno kuului kolmihenkiseen asiantuntijaryhmään, jonka Metalliteollisuuden Keskusliiton
Valimoiden toimialaryhmä oli valinnut suunnittelemaan
TEKESin rahoittamaa teknologiaohjelmaa ”Valupohjaisten
komponenttien valmistuksen kehittäminen.” Ohjelma toteutettiin vuosina 1991–1995, mutta viralliseen ohjelmaan
6

kuuluneita projekteja jatkettiin vielä vuoteen 1997 asti.
Teknologiaohjelmaa johti TEKESin nimeämä koordinaatioryhmä. Rauno toimi ryhmän jäsenenä alusta lähtien ja
vuosina 1995–1997 hän toimi ryhmän puheenjohtajana.
Teollisuusura
Vuoden 1979 alussa Rauno palkattiin tuotantoinsinööriksi
Kymi Kymmene Oy Högforsin valimoon. Vuonna 1982 hän
siirtyi Asko Oy:n Upon valimoon Lahteen tuotantopäälliköksi. Vuonna1984 Rauno nimitettiin valimon päälliköksi.
Vuonna 1993 hänet nimitettiin tekniseksi johtajaksi yrityksessä, jolle annettiin samalla uusi nimi Asko Components
Oy Upon valimo. Seuraava muutos tapahtui vuonna 1997,
jolloin yrityksen nimeksi tuli JOT Components Lahti Oy.
Rauno toimi edelleen teknisenä johtajana. Vuonna 1997
tapahtui vielä toinenkin muutos, kun yrityksen nimeksi
tuli Oyj Finnscrew plc, Lahden tehdas. Rauno toimi uuden
yrityksen paikallisjohtajana vuoteen 1999 asti. Vuonna 1999
Upon valimo lopetettiin viiden (5) nimimuutoksen jälkeen.
Vuosina 1999–2001 Rauno toimi myynti-insinöörinä
Leinovalu Oy:ssä, vuosina 2001–2002 tuotantojohtajana
Teräsvoima Oy:ssä, vuosina 2002–2003 projektipäällikkönä Balerman Oy:ssä ja vuosina 2004–2005 valimokonsulttina TMT Valussa Tallinnassa.
Toiminta valimoteknisessä yhdistyksessä
Rauno liittyi SVY:n jäseneksi vuonna 1979. Vuonna 1983
hänet valittiin Helsingin osaston puheenjohtajaksi. Vuosina
1986–1988 Rauno toimi yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana ja vuosina 1989–1991 puheenjohtajana.
Valimoviesti 2 • 2014

Rauno Sippelin siunaustilaisuus pidettiin Asikkalan
kirkossa

Vuonna 1989 avattiin Karkkilassa Suomen Valimomuseo,
jonka SVY, Högfors-Valimo Oy ja Karkkilan kaupunki
olivat vuonna 1987 päättäneet perustaa.
SVY:n hallitus valitsi Rauno Sippelin yhdistyksen asiamieheksi elokuussa 2006 ja Rauno otti vastaan asiamiehen
tehtävät Iisalmen vuosikokouksessa. Asiamieshän toimii
yhdistyksen sihteerinä, rahastonhoitajana, jäsenasiainhoitajana ja hänen tehtäviinsä kuuluu järjestää ja sihteeröidä myös
yhdistyksen kokoukset. Rauno ehti toimia yhdistyksen
asiamiehenä suurenmoisella menestyksellä kahdeksan (8)
vuotta. Hänen odottamaton poismenonsa oli yhdistykselle
suuri menetys.
Harrastukset
Pitkäaikaisin ja tärkeä asuinpaikka Raunolla oli Salonsaaressa Asikkalan kunnassa, jonne perhe muutti Upon työn
vuoksi Karkkilasta. Rauno asui 1950-luvun rintamamiestalossa, jonka erikoisuutena on, että se on rakennettu alkuperäisen hirsimökin rungon ympärille.
Varsinaisena iki-aktiivina Rauno osallistui Salonsaaren
kyläyhdistyksen toimintaan ja miehen kyvyt tuntien hänet
valittiin aikoinaan yhdistyksen pitkäaikaiseksi puheenjohtajaksi. Rauno osallistui kaikkiin talkooprojekteihin, rantojen kunnostamisesta soututapahtumien järjestämiseen.
Esimerkiksi soutujen palkintomitalit valettiin talkoilla Raunon ohjauksessa tilan karjakeittiössä. Puheenjohtajana hän
osallistui Perinne- ja historiatyöryhmän vetäjänä sittemmin
palkitun ”Salon mailla ja vesillä” julkaisun tekemiseen,
joka julkaistiin vuonna 2013.
Valimoviesti 2 • 2014

Tekniikan miehenä ja valimoalan huippuammattilaisena
tunnettu Rauno oli kiinnostunut vanhoista höyrylaivoista ja
hän opetteli tuntemaan höyrykoneiden toimintaa ja niiden
vaatimaa tekniikkaa. Tästä syntyvänä luontevana jatkumona Rauno opetteli historiallista höyrylaitteiston toimintaa
Vänni-laivassa jo vuodesta 1982 lähtien. Tämä tietysti vei
Raunon aikoinaan Savonlinnan laivaregattoihin Oberon III:
n lämmittäjänä.
Raunoa kiinnosti verkkokalastus, pilkkiminen ja erityisesti nuotanveto Asikkalan Rotary-veljien kanssa. Yhtenä
erikoisuutena muistetaan vanha Mersu, jonka Rauno piti
ajokunnossa ja jolla hän huristeli erilaisiin valimoalan tapahtumiin.
Muistamme kaipauksella
Raunoa jäivät kaipaamaan poika ja tytär, sekä 3 lastenlasta,
avopuoliso ja äiti.
Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenistö muistaa hänet
miellyttävänä ja osaavana toimijana. Tuntuu uskomattomalta, että tämä hieman vaille 65-vuotias ”dynamo” on lopullisesti poissa joukostamme eikä Raunoa enää koskaan
nähdä järjestämässä tapahtumia, jotka toimivat aina moitteettomasti viimeiseen pilkkuun asti.
Muistokirjoituksen ovat laatineet Raunon omaiset ja ystävät
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Vuosikokouskutsu
−
Årsmöteskallelse

vuosikokous 2014

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 67.
vuosikokous pidetään
perjantaina 3.10.2014 klo 12.00
Hotelli Raahen Hovi,
Kirkkokatu 28, 92100 Raahe
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n
mukaiset asiat.
Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 67.
årsmöte arrangeras
fredagen den 3.10. 2014 kl 12.00
Hotell Raahen Hovi,
Kirkkokatu 28, 92100 Brahestad
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som
upptas i stadgarnas 9. §.

Ohjelma 2014
Torstai 2.10.2014
Saapuminen hotelliin, Hotelli Raahen Hovi,
Kirkkokatu 28, 92100 Raahe
20.00
Iltapala, Hotelli Raahen Hovi
Perjantai 3.10.2014
08.30

Ilmoittautuminen, aamukahvit
Hotelli Raahen Hovissa
09.00
Vierailu Miilucast Oy, Miilumachine Oy,
Miiluweld Oy ja Miilux Oy
11.00
Buffet-lounas Hotelli Raahen Hovissa,
ilmoittautuminen jatkuu
12.00
SVY:n vuosikokous
13.00–13.30 Iltapäiväkahvit
13.30–15.30 Esitelmätilaisuus
– Miilukangas -konsernin puheenvuoro, Pekka Miilukangas
– Raahen kaupungin edustajan puheenvuoro
– Ruukki Metals Oy:n puheenvuoro, Kari Ojala
– Päätössanat, Ville Haataja

Valimoviesti 2 • 2014

12.15–15.30 Rinnakkaisohjelma
–Wanhan Raahen alue, perinteinen kahvihetki
kahvila Ruiskuhuoneella
16.30
19.00
–

–
–
01.00

Sauna, Hotelli Raahen Hovi
Iltajuhla Hotelli Raahen Hovissa
juhlaillallinen
Jokirapu Skagen,
Pippurijuustolla aateloitua härkää,
punaviinikastike ja yrttiperuna,
Appelsiini-suklaa cupcake
muuta ohjelmaa
tanssia
Tilaisuus päättyy
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SVY:N 67. VUOSIKOKOUS RAAHESSA 3.10.2014
ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Osanottaja: ___________________________

Yritys: _________________________________

Jäsenkoodi osoitetarrasta

Seuralaisen nimi:_________________________

_____________________________________

Jäsen (

)

Veteraani (

) Opiskelijajäsen (

)

MAJOITUS, Hotelli Raahen Hovi, Raahe, Kirkkokatu 28, 92100 Raahe
Valitse yö(t)
1-hengen huone
2-hengen huone

yö 2.10.
( ) hlöä
( ) hlöä

yö 3.10.
( ) hlöä
( ) hlöä

€/vrk/hlö
90 € / vrk / hlö ( ) vrk
65 € / vrk / hlö ( ) vrk
YHTEENSÄ

yht. €
€
€
€

2.10.2014 ILLALLINEN, Hotelli Raahen Hovi
2.10. klo 20.00

Illallinen

40 € (

) kpl

yht.

€

3.10.2013 VUOSIKOKOUS JA ILLALLINEN, Hotelli Raahen Hovi
3.10. klo 12.00-15.30

Kokous- ja esitelmäpaketti

65 € (

) kpl

yht.

€

3.10. klo 12.15-15.30

Rinnakkaisohjelma
Paketit sis. buffet-lounaan
sekä iltapäiväkahvin

65 € (

) kpl

yht.

€

3.10. klo 19.00

Juhlaillallinen, alko
Juhlaillallinen, vesi

95 € (
60 € (

) kpl
) kpl

yht.
yht.

€
€

YHTEENSÄ

€

TEHDASVIERAILUT Miilucast Oy, Miilumachine Oy, Miiluweld Oy ja Miilux Oy
Tehdasvierailut,
3.10. klo 9.00-10.45

(

) hlöä

ESITELMÄTILAISUUS 3.10.2014 klo 13.00-15.30
SEURALAISOHJELMA 3.10.2014 klo 12.15-15.30 tutustuminen Wanhaan Raaheen
ERIKOISTOIVOMUKSET (huonetoveri, ruokarajoitukset yms.)

Päiväys ____________

Allekirjoitus___________________________________

yht._________€

Palautathan tämän lomakkeen 31.8.2014 mennessä sähköpostilla osoitteeseen jani.isokaanta@svy.info
tai vaihtoehtoisesti postitse SVY / Jani Isokääntä, Paavo Havaksen tie 5 D, 90570 Oulu.
Kaikki maksut on suoritettava SVY:n tilille IBAN FI49 1012 3000 0732 11 viimeistään maanantaihin 1.9.2014
mennessä. Kirjoita maksulapun viestikenttään tunnistetiedoiksi osallistujan tai osallistujien nimet. Varauksesi
on voimassa, kun sekä maksu että ilmoittautuminen ovat saapuneet määräaikaan mennessä. Lisätietoja
antavat Jani Isokääntä SVY, puh 040 834 8088 tai Ville Haataja Miilucast Oy, puh 040 712 0263
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vuosikokous 2014
vierailukohteet
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valimoteollisuudessa tapahtuu

Olavi Piha

Suomen valimoteollisuus 2013
Valun Käytön Seminaari 2014

Suomen valutuotanto väheni 9 prosenttia viime vuonna. Kaikkien
materiaalien yhteiseksi tuotannoksi kirjattiin 77 054 tonnia. Poistuma edelliseen vuoteen verrattuna oli 8 450 tonnia. Valutuotteiden tuotanto jatkoi vuonna 2012 alkanutta jyrkkää alamäkeä,
vaikka vuosi 2011 oli jo antanut pienen toivonpilkahduksen tuotannon palaamisesta kasvukäyrälle. Tällä kertaa selvittiin juuri ja
juuri yksinumeroisella prosenttiluvulla, kun se edellisen kerran oli
miinusmerkkinen ja peräti 14 %.
Rauta- ja teräsvalimot eivät koskaan viimeisen 40 vuoden aikana
ole valmistaneet näin vähän valutuotteita. Tämä rautametallien
ryhmä on suurin tonneissa mitattuna. Ryhmän sisällä suurin pudottaja oli harmaa valurauta, jonka tuotanto sukelsi peräti 28 %.
Harmaan valuraudan tuotanto oli vain 37 % vuoden 2007 arvosta! Valuteräs sen sijaan on pitänyt pintansa materiaalina viimeiset 40 vuotta. Toki teräsvalujen materiaaleissa on tapahtunut
muutosta, mutta niistä ei ole olemassa luotettavaa tilastotietoa.
Artikkelissa luodaan katsaus tämän vuoden Valun Käytön Seminaariin. Keynote-puhuja oli emeritus valtiosihteeri Raimo Sailas
ja hänen puheensa kosketteli Suomen yleistä taloudellista tilannetta. Viesti oli selväsanainen ja karu: elintasomme 20 vuotta
keskeytyksettä jatkunut nousu päättyy nyt. Olemme nyt tässä
käännekohdassa, ja tulevaisuutemme onkin aivan toisennäköinen, kuin mihin olimme varautuneet. Haasteet ovat tiedossa: uhkaava, sitkeä ja hyvin ilkeä deflaatio, Venäjän kauppa ja muut
mahdolliset asiat sillä suunnalla sekä ensimmäistä kertaa itsenäistymme aikana työikäisen väestön väheneminen.
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SUOMEN VALIMOTEOLLISUUS 2013

Valimoiden vuosi 2013 yleisesti
Suomen valimoteollisuuden tuotanto supistui 9,1 %, ja
vuoden 2013 tuotannoksi kirjattiin luku 77 054 tonnia.
Tässä luvussa ovat Valutuoteteollisuusyhdistyksen jäsenvalimoiden tuotanto ja kaikki valetut materiaalit, vaikka periaatteessa eri materiaaleja ei saisi suoraan laskeakaan yhteen,
johtuen erilaisista ominaispainoista. Tarkkuusvaluista ei
painoja ole lainkaan tässä mukana, koska kansainvälisenkin
tavan mukaan tarkkuusvalujen tuotanto ilmoitetaan vain
miljoonissa dollareissa, ei painoina. Valutuoteteollisuusyhdistykseen kuulumattomien valimoiden tuotantoa ei ole
kerätty yhteen, mutta sen arvellaan olevan noin 5 % maamme valutuotannosta.

Rautametallivalujen tuotanto 2013
Rautametallivalujen tuotanto supistui 13 %. Näitä siis ovat
harmaa valurauta (GJL), pallografiittivalurauta (GJS) sekä
valuteräs (GS). Näiden kokonaistuotanto oli 68 484 tonnia
supistuen noin 10 000 tonnia, mikä tarkoittaa 14,1 %:n
tuotannon supistumista yhden vuoden aikana. Tiedossamme
olevan 40 vuoden aikana ei koskaan tämä vertailukelpoinen
luku ole ollut näin alhainen.
Rautavaluja valmisti maassamme 14 valimoa, teräsvaluja 6 valimoa. Kolme mainituista valimoista valmisti sekä

rauta- että teräsvaluja. Kun nämä kolme valimoa otetaan
yhteenlaskussa huomioon, saadaan tulokseksi 17 rautametallivalimoa. Ei-rautametallivalujen (kevytmetallivalut eli
Suomen tapauksessa alumiini, pronssi, messinki ja sinkki)
tuotanto supistui 12,0 %.
Kaikkien valettujen materiaalien, tässä taulukossa siis
myös ei-rautametallien, vuoden 2013 luvut verrattuna vuoden 2012 lukuihin olivat seuraavat:
Valumateriaali		
Harmaa valurauta		
Pallografiittivalurauta
Valuteräs		
Ei-rautametallit		
Koko valutuotanto 2013

Muutos

Tuotanto 2013

–27,7 %
– 4,1 %
–11,3 %
+ 10,1 %
– 9,1 %

17 745 t
36 874 t
13 865 t
7 570 t
77 054 t

Ei-rautametallivalujen tuotanto 2013
Ei-rautametallivalujen (kevytmetallivalut eli Suomen tapauksessa alumiini, pronssi, messinki ja sinkki) tuotanto
kasvoi 10,1 %. Tämä on seurausta pronssivalujen (joka
kuuluu ryhmään kupariseosvalut) nopeasta 80 prosentin
kasvusta, joka kompensoi muiden ryhmään kuuluvien materiaalien vähentymisen. Kasvu tulee yksinomaan siitä, että
Valutuoteteollisuusyhdistykseen liittyi vuoden aikana uusi
jäsenvalimo, joka toimii pronssivalualalla. Vaikka kupariseosvalujen (= ryhmän nimi) kasvu onkin ripeää, varsinaisten kuparivalujen valmistus päättyi maassamme vuonna
2010.

Kuva 1: Pylväikkö osoittaa Suomen rautametallivalujen tuotanto vuosien 1973 ja 2013 välisenä aikana.
Harmaan valuraudan tuotantomäärä on pudonnut neljännekseen parhaimmista tuotantovuosista,
mutta samaan aikaan pallografiittivaluraudan tuotanto on nelinkertaistunut. Valuteräs materiaalina on pitänyt paikkansa ja tuotantonsa vakaana 40 vuoden ajan ja muutoksetkin tuotannossa ovat
melkoisen vähäisiä. Kuva myös osoittaa sen ikävän tosiseikan, että koskaan aiemmin 40 vuoden aikana
rautametallivalutuotanto maassamme ei ole ollut niin alhaalla kuin se vuonna 2013 oli. Pylväikkö on
laadittu niin, että viimeisimmät vuodet näkyvät kaikki, joten kuvan aikajana ei ole tasainen. Tämä täytyy
ottaa huomioon johtopäätöksiä tehtäessä. (Lähde: Valimoiden toimialaryhmän arkistot sekä Valutuoteteollisuusyhdistys ry.)
Valimoviesti 2 • 2014
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Ei-rautametalleja valoi Suomessa 16 valimoa, eikä niiden
lukumäärässä ole tapahtunut muutosta vuosien 2013 ja 2012
välillä. Ei-rautametallivalimoiden tuotantoon kuuluu useita
valumateriaaleja. Kansainvälisessä tarkastelussa käytetään
kolmea käsitettä: kevytvalut (alumiini ja magnesium), kupariseosvalut ja sinkkivalut. Tässä artikkelissa kupariseosvalut-ryhmään sijoitetaan pronssivalut ja messinkivalut.
Suomalaisten ei-rautametallivalimoiden tuotanto ja muutosprosentti edelliseen vuoteen verrattuna esitetään seuraavassa taulukossa:
Valumateriaali
Kevytmetallivalut (Al)
Pronssivalut
Messinkivalut
Kuparivalut
Sinkkivalut
Ei-rautametallit yhteensä

Muutos

Tuotanto 2013

–18,0 %
+ 79,0 %
– 11,1 %
+/- 0 %
+/- 0 %
+ 10,1 %

2 966 t
3 275 t
1 039 t
0t
258 t
7 570 t

Kevytmetallivalujen ryhmä koostuu yksinomaan alumiinivaluista. Maassamme ei ole magnesiumvalutuotantoa.
Alumiinivaluja tuotetaan kahdella eri valmistusmenetelmällä: hiekka- ja kokillivaluina sekä painevaluina. Näiden
kesken jakauma oli viime vuonna seuraava:

Valmistusmenetelmä
Hiekka- ja kokillivalut
Painevalut
Magnesiumvalut
Kevytmetallivalut (Al) yhteensä

Muutos Tuotanto 2013
– 3,7 %
–27,5 %
+/- 0 %
–18,0 %

1 136 t
1 830 t
0t
2 966 t

Suomen valimoteollisuuden suora vienti
vuonna 2013
Suomen valimoteollisuuden suora kokonaisvienti oli viime
vuonna 28 079 tonnia, jossa on 10 prosentin kasvu edelliseen
vuoteen verrattuna. Rautametallivalujen suora vienti kasvoi
peräti 13 prosenttia johtuen pallografiittivalujen viennin
ripeästä kasvusta. Muistetaan kuitenkin, että valimoteollisuutemme epäsuora vienti kotimaisen koneenrakennusteollisuuden kautta on erittäin suurta, sillä monet kotimaiset
asiakkaamme toimittavat yli 95 % tuotteistaan vientiin.
Rautametallivalujen suora vienti kasvoi 26 300 tonniin,
joka edustaa lähes 40 prosentin osuutta tuotannosta! Rautametallivalujen viennin kehittyminen viime vuonna tapahtui
seuraavasti:
–
–
–
–

harmaa valurauta
pallografiittivalurauta
valuteräs
rautametallivalut yht.

14 %:n vähennys
30 %:n kasvu
12 %:n vähennys
13 %:n kasvu

Kuva 2: Kevytmetallituotanto 1990 – 2013 pylväikkö osoittaa, että pienen vuonna 2011
tapahtuneen elpymisen jälkeen on tuotanto ollut jatkuvassa laskussa sekä hiekka- ja kokillivaluissa kuin myös painevalutuotannossa. Vuoden 2005 tuotannosta on noin neljäsosa
jäljellä maassamme. (Lähde: Valimoiden toimialaryhmän arkistot sekä Valutuoteteollisuusyhdistys ry.)
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Kuva 3: Kupariseosvalutuotanto 1990 – 2013 pylväikkö osoittaa, että uuden jäsenvalimon
tultua VALTY:n jäseneksi, pronssivalutuotanto on noussut hurjasti. Tämä tietenkään ei ole
orgaanista kasvua, vaan tämä pronssivalutuotanto on ollut maassamme olemassa, sitä
vain ei ole näissä tilastoissa ennen näkynyt. Kuva osoittaa myös, että kupariseosvalujen
painevalutuotanto maassamme on ollut kauan vaatimatonta ja se päättyikin kokonaan neljä
vuotta sitten. Messinkivalujen tuotanto on ollut jatkuvassa laskussa viimeiset kahdeksan
vuotta ja on enää puolet vuoden 2007 tasosta. (Lähde: Valimoiden toimialaryhmän arkistot sekä
Valutuoteteollisuusyhdistys ry.)

Kuva 4: Alumiinin painevalutuotanto maassamme oli mm. suuren ja mahtavan Nokian siivittämänä noin 6 000 tonnia vuodessa. Nyt tämä tuotanto on Intiassa ja jäljellä tästä on noin yksi neljäsosa. Sinkkivalujen tuotanto on pudonnut puoleen vuoden 2007 jälkeen, mutta sinnitellyt sen
jälkeen vuodesta toiseen tasolla 250 tonnia vuodessa. (Lähde: Valimoiden toimialaryhmän arkistot
sekä Valutuoteteollisuusyhdistys ry.)

►
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Ei-rautametallivalimoiden suora vienti putosi 400 tonnia
eli 20 % vuoden takaiseen lukuun verrattuna. Samaan aikaan
tämän ryhmän valutuotanto kasvoi 10 % ja laskutus kasvoi
30 %, mutta nämä muutokset johtuvat uuden jäsenvalimon
liittymisestä Valutuoteteollisuusyhdistyksen jäseneksi.

Suomen valimoteollisuuden työlliset vuonna 2013
Valimoteollisuus työllisti viime vuonna 2 052 henkilöä, 280
henkilöä eli 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Henkilöstöä supistivat voimakkaasti rauta- ja teräsvalimot.
Ei-rautametalleissa viime vuoden vähennysten jälkeen oli
kasvua 9 henkilön verran, tämä kannattaa arvioida sitä
vastaan, että ryhmään on tullut yksi suurehko pronssivalimo
lisää.
Kokonaisuudessaan valimoteollisuuden työvoiman pieneneminen oli vuonna 2013 kahdeksan kertaa suurempi kuin
edellisenä vuonna.
Henkilöstön määrä jakaantui oheisen luettelon mukaisesti:
Valimo		

Muutos

Rautametallivalimot
Teräsvalimot		
Ei-rautametallivalimot
Henkilöstö yhteensä

–16,5 %
- 16,6 %
+ 2,0 %
–12,0 %

Henkilöstö 2013
1 034
568
450
2 052

Suomen valimoiden tuotannon arvo 2013
Valimoidemme laskutus supistui viime vuonna 2,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Valutuoteteollisuusyhdistyksen
jäsenvalimoiden yhteenlaskettu tuotannon arvo oli 279
miljoonaa euroa.
Valumateriaali
Muutos, %
		
–
–
–
–
–
–
–

Harmaa valurauta
Pallografiittirauta
Valuteräs
Alumiini
Pronssi, messinki
Sinkki
Tuotannon arvo

Tuotannon arvo,
1 000 e

–16,5 %
–3,4 %
-13,2 %
–5,6 %
+ 72,2 %
+ 2,2 %
–2,9 %

36 990
83 340
80 420
37 430
39 020
1 850
279 050

Yleisiä huomioita vuodesta 2013
Emme voi tehdä vertailuja vuoden 2013 osalta globaaliin
tai eurooppalaiseenkaan kehitykseen tarvittavien tietojen
puuttuessa, joten tässä keskitytään Suomen sisäiseen kehitykseen. Luvut Suomen valimoteollisuuden kehityksestä
vuodelta 2013 ovat hyvin murheellista luettavaa. Kaikkien
materiaalien valmistusmäärät lukuun ottamatta pronssivaluja pienenivät maassamme ja tämäkin pronssivalutuotannon
kasvu tulee siitä, että Valutuoteteollisuusyhdistykseen liittyi

Kuva 5: Valimoteollisuutemme tuotannon arvo 1991 – 2013 kaavio kertoo karua kieltään toimialamme liikevaihdon muutoksista noin 20 vuoden aikana. Tässä kuvassa olevat
arvot ovat kirjattu käyvin hinnoin eli niissä ei ole huomioitu rahan arvon muutoksia, eli
inflaation vaikutusta lainkaan. Taulukossa on viisi viimeisintä vuotta näkyvissä. Taulukon aikajana ei ole tasajakoinen, joka on huomioitava johtopäätöksiä tehtäessä. (Lähde: Valimoiden
toimialaryhmän arkistot sekä Valutuoteteollisuusyhdistys ry.)
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pronssivalimo, joten tuo tuotannon kasvu on vain tilastollinen merkintä.
Valimoiden tuotannon arvo jatkoi laskuaan, onneksi
kuitenkin hitaampaa vauhtia kuin tuotannon määrän lasku.
Tuotannon arvo on siis se kokonaislaskutus, jonka valimot
ovat asiakkailtaan laskuttaneet. Esimerkiksi haponkestävissä teräsvaluissa seosainelisä voi olla merkittävä osa laskun
loppusummasta. Seosainelisällä ei itsessään ole merkitystä
valutuotteen jalostusarvon tai varsinaisen valimotyön tulosten laskuttamisen kanssa.

Aulangolle oli saapunut 113 teollisuuden taloudesta ja
valutuotteista kiinnostunutta seminaarilaista. Tämänkertaisen seminaarin teema oli ”Valutuotteelle lisäarvoa verkottumalla” ja näiden puolentoista päivän luennot koskettivat
ensisijaisesti tätä aihetta.

Valimoiden tuottavuudesta ja kannattavuudesta
Tuotanto tonneissa mitattuna siis supistui 9 %, henkilöstö
sen sijaan väheni 12 %. Vuosi sitten vastaavat luvut olivat:
tuotanto – 14 % ja henkilöstö – 1,6 %, joten tämänsuuntainen liikehdintä oli hyvinkin odotettavissa. Keskeinen syy
taloudellisten tulosten huonontumiseen on tuotannon katoaminen alta. Vuoden 2013 mittaan vaikeaa tilannetta on
hoidettu lomautuksin, koulutuksen, lyhennetyin työviikoin
ja irtisanomisin.
Vuosi sitten huomiotamme herätti valuteräksen laskutuksen komea kasvu, vaikka tuotannon määrä supistui merkittävästi eli 8 % ja samaan aikaan teräsvalimoihin palkattiin
lisää henkilöstöä. Vuonna 2013 tähän tuli korjausliike ja
teräsvalimoiden liikevaihdosta katosi 12 miljoonaa euroa.
Tuotannon arvoa ja siitä laskettuja tunnuslukuja tarkastellessa on syytä välttää nopeita johtopäätöksiä. Valimopiireissä kuitenkin laskeskellaan ja mietiskellään monenlaisia
tunnuslukuja (sen kuuluisan kilohinnan lisäksi, siis). Yksi
tällainen on liikevaihto per työntekijä, sisältäen luonnollisesti kaikki valimon kirjoilla olevat henkilöt. Olisi tietysti
kovin toivottavaa, että tämä osamäärä olisi ripeässä kasvussa, sillä se osoittaa tuottavuuden kasvua, mutta myös jalostusarvon lisääntymistä. Puhutaan käsitteestä ”älyä rautaan”.
Mutta kovin on vaivalloisesti tämäkin tunnusluku kehittynyt
suomalaisissa valimoissa: vuonna 1997 se oli 100 000 euroa
per työntekijä ja 18 vuotta myöhemmin tunnusluku oli
vaatimattomat 136 000 euroa per työntekijä. Tarkasteluaikana kuitenkin on siirrytty vaativampiin ja kalliimpiin
materiaaleihin, vaikeampiin ja kevyempiin konstruktioihin
sekä koneistettuihin valutuotteisiin. Lienee selvää, että
laskutus per työntekijä-tunnusluku on kehittynyt tavattoman
vaatimattomasti edellä mainitut seikat ja pitkä tarkasteluaika huomioiden.

VALUN KÄYTÖN SEMINAARI 2014
Suomi on virallisesti vaipunut taantumaan, ja tämä tuli
hyvin selväksi maaliskuun lopulla pidetyssä Valun Käytön
Seminaarissa. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteemme supistui tammi-maaliskuussa 0,8 prosenttia. Kaksi
miinusmerkkistä kvartaalia tarkoittaa taantumaa. Toki on
myönteisiä välähdyksiä, Äänekosken sellutehdas, risteilylaivojen menekin arvioidaan kasvavan lähivuosina ja onhan
Valmet Rautpohjakin saanut mukavasti tilauksia alkuvuonna. Myönteistä virettä on, mutta mihin tällaiset yksittäiset
uutiset riittävät, se on suuri kysymysmerkki.
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Kuva 6: Valtiotieteen kandidaatti Raimo Sailas, emeritus valtionvarainministeriön valtiosihteeri, on vuosikymmeniä virkamiehenä jättänyt
poliittisten mielipiteiden ilmaisemisen ”politiikan ammattilaisille”. Näinhän sen pitää ollakin. Nyt havaitsin puheessa vapautumista virkamiestä
kahlitsevasta roolista ja mielipiteen vapaata ilmaisua. Sitä oli mieluisa
kuunnella.

Raimo Sailaksen näkemyksiä 27.3.2014
Keynote-puhujana oli emeritus valtiosihteeri Raimo Sailas.
Hän kertoi erittäin ajankohtaisista talous- ja elinkeinopolitiikkamme näkymistä. Ja ajankohta oli hyvin herkullinen,
sillä kehysriihi oli päättynyt juuri edellisenä yönä. Sailasta
oli pyydetty Yleisradion ohjelmaan kuultavaksi samaan
aikaan, mutta hän valitsi Valun Käytön Seminaarin. Kehysriihestä toki oli saatavilla suuret periaatepäätökset, jotka
Sailaksen mukaan tulevat kääntämään Suomen talouden
suuntaa. Hyvin monien yksityiskohtien tarkempi hionta oli
vielä kuitenkin alullaan. Ja kun tähän kuvioon lisätään nyttemmin muuttunut Ukraina/Venäjä-tilanne, voidaan Sailaksen mukaan todeta, että talouden ennustaminen etukäteen
on jokseenkin mahdotonta. Ja sitä se on ollut hänen mukaansa maailman sivu.
Esimerkkejä pieleen menneistä ennusteista on mittaama19
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ton määrä. Sailas nosti kuitenkin esille kolme esimerkkiä,
joissa kaikissa ns. asiantuntijaekonomistit ennustivat pahasti pieleen:
1) 1980-luvulla puhuttiin yleisesti Japanista puolirasistiseen tapaan ”keltaisena vaarana”, sillä oli huomattu, että
japanilaiset nopeasti valloittivat mm. autoteollisuudessa
valtavat markkinaosuudet. Mutta kuinka kävikään; 1990luvulla Japaniin iski deflaatio, joka on jäädyttänyt koko
kansantalouden yli 20 vuoden ajaksi. Deflaatio tarkoittaa
piinaavaa hintojen jatkuvaa laskemista, joka hyydyttää
koko talouden.
2) 1970-luvulla Nalle Wahlroosin isä, kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö Bror ”Buntta” Wahlroos
ennusti naapurimaahamme Ruotsin tautia, joka tuhoaa ja
näivettää Ruotsin talouden. Mutta kuinka kävikään, Ruotsi
voi hyvin ja erityisesti ulkomaankaupan volyymit ovat
nousussa.
3) Viimeksi kokemaamme järkyttävän suurta finanssikriisiä ei tavattoman laajasta ekonomistijoukosta osannut
ennakoida käytännössä kukaan maailman mittakaavassakaan.
Yksi poikkeus oli, intialainen Rajan, silloinen maailmanpankin pääekonomisti. Rajan oli hyvin epäsuosittu, eikä
hänestä pidetty. Syynä lienee ollut ettei hänen sanomansa
ei miellyttänyt ollenkaan mukavaan menoon ja vauhtisokeudesta oirehtivaan kuulijakuntaan. Nykyisin herra Rajan
on Intian Keskuspankin pääjohtaja.
Venäjä/Ukraina tilanne vaikuttaa
Sailas nosti esiin Ukrainan tapahtumat ja sitä kautta Suomen
ja Venäjän välisestä kaupasta johtuvat muutokset. Muutokset tulevat olemaan suuria. Jo luennon ajankohtana tiedettiin,
että Venäjän talouden muutokset ovat miinusmerkkisiä ja
hyvin suuria vaikka tilanne pysyisi ennallaan eikä eskaloituisi. Suomen Pankki ennusti vuoden 2014 Venäjän taloudelle 1,8 %:n kasvua (ennen tapahtumia Krimillä ja Ukrainassa), joka sekin on huomattavan vaatimaton luku. Tämä
ennuste on nyt + 0,5 %, joten muutos on todella suuri. Vientiennuste on muutettu myös: ennen + 3 % ja nyt – 2 %.
Suomen kannalta suuria ovat EU:n Venäjään kohdistamat
talouspakotteet ja siihen liittyvät ns. taakanjako-kysymykset.
Suurinta vienti Venäjälle on Liettuassa (20 %), sitten Latviassa (16 %), sitten Virossa (12 %), sitten tuleekin Suomi
9 %:n viennillään. Suurissa EU-maissa luvut ovat aivan
toista kokoluokkaa: Saksa 3 %, Ranska 2 %, Italia 2 % ja
Hollanti 2 %. Edellä mainittu tarkoittaa sitä, että kun EU:n
lisäpakotteita suunnitellaan ja toteutetaan, Suomi kantaa
taakasta aina suhteellisesti moninkertaisen osuuden verrattuna Keski-Euroopan valtioihin.
Venäjän ja Ukrainan välinen tilanne siis vaikuttaa hyvin
huomattavalla tavalla Suomen talouteen. Poliittisen tilanteen
muuttuessa huonompaan suuntaan vaikutukset voivat olla
vielä ennustettua paljon suuremmat. Sailas ei usko, että
kiista Ukrainasta saadaan ratkaistua, mutta konfliktin jäätyminen paikalleen olisi jo verraten hyvä ratkaisu.
Kylmät globaalit rahaviimat
Sailas aloitti mainitsemalla, että vaikka tämä kuulostaa
kliseeltä, on kuitenkin pakko mainita, että Suomen kannalta on globaali kehitys. Finanssikriisin jälkeinen aika on
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ollut kaikille maille vaikeaa, jopa Yhdysvalloille, joka aiemmin on noussut kriisien jälkeen nopeammin. Nyt kasvu
siellä on erittäin hidasta, vain 3 %:n luokkaa ja poikkeuksellisesti työllisyysaste on laskenut hyvin alas. Tämä tarkoittaa sitä, että huomattava osa kansalaisista on joko
työttömänä tai eivät etsi työtä. Tällaisella kehityksellä on
hyvin huono vaikutus talouselämään.
Rahapolitiikasta Sailas totesi tosiseikan, että vaikean tilanteen lievittämiseksi ja kasvun aikaansaamiseksi nyt
eletään ultrakevyiden korkojen aikaa. Korot ovat äärimmäisen alhaalla Yhdysvalloissa, Japanissa, Euroopassa, kaikkialla. Euroopan, Japanin ja Yhdysvaltain keskuspankkeihin
on ostettu giganttisen paljon valtion lainapapereita ja esimerkiksi Yhdysvalloissa keskuspankin taseet ovat nelinkertaistuneet nopealla aikataululla. Tämä ei voi Sailaksen
mielestä olla kestävä tilanne. Nähtäväksi jää, kuinka tämä
asia saadaan purettua ilman suurempaa turbulenssia. Jäljet
ovat kuitenkin hyvin pelottavat. Pelkkä Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajan vihjaus, että pitäisi aloittaa keskustelu tilanteen muuttamisesta, aiheutti pääomien pakenemisen
Yhdysvaltain dollariin. Tästä taas seurauksena se, että taloudet BRICS-maissa, Turkissa ja Indonesiassa sakkasivat
välittömästi. Ja Suomi on näissä tilanteissa kokonsa ja
vientivetoisuutensa vuoksi vähintäänkin kaulaansa myöden
upoksissa, halusipa tai ei.
Missä pesii seuraavat kriisit
Kiinan varjopankkitoimintaa Sailas ja Suomen Pankki pitävät maailmantalouden kaikkein suurimpana riskinä. Varjopankkitoiminta on täysin läpivalaisematonta, ja on valvonnan ulkopuolella. On esitetty arvioita siitä, että siellä on
järkyttävän paljon järjestelemättömiä luottoja, joiden riskien toteutuessa vaikutukset Kiinan koko huomioiden ovat
globaalit. Ja ne eivät suinkaan ole positiivisia vaikutuksia.
Kiinan kasvukin on hiipumassa. Vuonna 2014 Kiinan kasvu
osunee 6 ja 7 prosentin väliin. Tässä vaiheessa Sailas kuitenkin muistuttaa kaikkia meitä prosenttilaskun ystäviä tämän
laskutavan merkillisestä ominaisuudesta. Ei kasvu voikaan
olla koko aikaa sama luvulla ilmaistuna, sillä kantaluku ei
ole koko ajan sama!
Japani on myös hyvin mahdollinen maailmantalouden
kriisin pesimäpaikka. Siellä yritetään eroon deflaatiosta
harjoittamalla ultrakevyestä vielä kevyempää korkopolitiikkaa. Olisiko sen nimi sitten superultrakevyt korkopolitiikka.
Talouteen yritetään saada väkisin noin 2 % inflaatio, mutta
huonolla menestyksellä, sillä yritykset ja porukat vain säästää säästämästä päästyään. Muita ongelmia on riittämiin:
erittäin maahanmuuttovastainen ikääntynyt väestö, maatalouden raju subventointi ja valtion velan suhde bruttokansantuotteeseen on 240 %, kun se esimerkiksi Kreikassa on
”vain” 180 %.
Euroopan tilanne
Euro valuuttana on toiminut Sailaksen mielestä juuri niin
kuin oli suunniteltu. Yllätyksenä sen sijaan on tullut se,
että Euroopan taloudellinen kehitys ei suinkaan ole ollut
sellaista kuin sen arveltiin olevan. Tästä esimerkkinä se,
että juuri on eletty 1,5 vuotta, jolloin Euroopan talouskehitys on koko ajan ollut vähenevää. Ja tässä laskelmassa on
mukana myös Saksa. Sailas on hyvin varovainen hakiessaan
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sanaa, jolla kuvailisi tulevaa Euroopan taloudellista kehitystä. Hakemisen jälkeen tulee sana: heiveröinen. Ja heti
perään hän muistaa mainita, että ei Euroopan talouskriisi
ole suinkaan vielä ohitse. KAIKKEA MUUTA. Voi olla,
että akuuteimmasta pahan kriisin mahdollisuudesta on selvitty. Ainakin Kreikalle on järjestettävä apupaketti eikä
Sailas usko Portugalinkaan selviävän ilman apua, vaikka
sieltä nyt on viestitetty positiivista viestiä.
Kannattiko ottaa Euro ja mennä EU:hun?
Kaikkein tärkeimpään kysymykseen: ”Kannattiko Suomen
mennä EU:hun ja ottaa Euro valuutakseen?” Sailas vastasi
kysymykseen hakemalla vertailupohjaa historiasta: Kiinan
vahvalta mieheltä Tshou En Lailta kysyttiin, että mitä mieltä hän on Ranskan vallankumouksesta, joka siis oli 1700luvun lopulla. Herra Tshou vastasi, että on ennenaikaista
arvioida asiaa. Ja Sailas vastaa samalla tavalla. On ennenaikaista tehdä kestävää analyysiä ja sitä kautta vastausta
otsikon aiheesta.
Suomen taloudellinen tilanne
Raimo Sailas pääsi sitten Suomen tilanteeseen, tässä toteamukset satunnaisessa järjestyksessä, koska kuitenkin on
niin, että kaikki vaikuttaa kaikkeen:
− Suomen toipuminen finanssikriisistä on ollut pelottavan
ja häkellyttävän huonoa.
− Tuotanto on selvästi alemmalla tasolla kuin ennen kriisiä.
− Teollisuustuotanto on kehittynyt erittäin huonosti. Vientikin on lässähtänyt pienen piristymisen jälkeen. Viennin
kehitys näyttää todella huonolta. Korkean teknologian tuotteiden osuus on dramaattisesti vähentynyt, meistä suomalaisista on tullut bulkkitavaraa vievä maa. Tämän jokainen
voi todeta itse sekä vaihtotaseen valtavasta vajauksesta
mutta myös vienti- ja tuontihintojen jatkuvasta erkaantumisesta huonompaan suuntaan.
− Missä näkyy ne R&D panostukset, eli korkean teknologian
tuotteet, joista kansainväliset asiakkaat ovat valmiit maksamaan käyvän tai mieluummin kovan hinnan. Näistä tilastoista on tietty Nokia siivottu pois, joten nyt puhutaan
muusta teollisuudesta kuin Nokiasta. Mitä niillä tutkimusrahoilla on tehty? Yritykset ja valtio panostavat tutkimukseen
ja innovointiin valtavasti euroja, mutta korkean jalostusarvon
ja korkean teknologian tuotteita vain ei tule. Tässä on vakavan itsekritiikin paikka.
− Bruttokansantuotteessa ollaan ainakin 15 % jäljessä kehityksestä, jota voitaisiin kuvailla edes siedettäväksi.
− Suomen tuotanto on supistunut 2 vuotta peräkkäin ja
vuoden 2013 loppu oli paljon ennakoitua huonompi, joka
taas heijastuu vuoden 2014 lukuihin.
− 1990-luvun kriisi yllätti meidät kaikki. Laman päälle tulo
oli nopea ja laman syvyys järkytti kaikkia. Mutta kun verrataan näitä kahta kriisiä, jää usein huomioimatta se tosiseikka, että siitä montusta päästiin ennätyskovan kasvun
avulla pois. Poikkeuksellisen pitkän nousukauden aikana
keskimääräinen kasvu oli 4 %. Nousukauden aikana saatiin
kurottua menetetty talouskasvu kiinni. Nyt Suomella ei
monestakaan syystä ole minkäänlaisia mahdollisuuksia
päästä tällaiseen kehitykseen kiinni. Siinäkin tapauksessa,
että maailmalla menisi paljon nykyistä paremmin, kasvu
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Kuva 7: Teknologiateollisuus Ry:n pääekonomisti Jukka Palokangas kuuluu seminaarin veteraaneihin, Jukan puheenvuorot ovat aina
hyvin valmisteltuja, ajankohtaisia ja aineisto maailmanluokkaa. Vuoden
2014 Seminaarissa hänellä oli vain huolestuttavia ja hyvin huolestuttavia faktoja kerrottavanaan. Hän toi mm. Teknologiateollisuuden hallitukselta viestiä, että yritysten on seurattava tarkoin Venäjän tapahtumia.
Suuria muutoksia sen suuntaisessa kaupankäynnissä tulee tapahtumaan. Nämä muutokset tapahtuvat sekä suoraan että epäsuorasti.
Suomen suhteellinen vienti Venäjälle on Euroopan suurimpia, eli 9 %
tuotannostamme menee Venäjälle. Tämä luku on Saksassa 3 %, Italiassa 2 % ja Ranskassa 2,5 %. Kun ja jos EU lähtee soveltamaan suurimittaisesti talouspakotteita, Suomi on siinä touhussa sitten maksajan
paikalla. Palokankaan mukaan ei ole olemassa minkäänlaista mahdollisuutta siihen, että saataisiin kompensoitua 2008 jälkeen saavuttamatta
jäänyt taloudellinen kasvu. Tilastotieteilijä Rautio Tilastokeskuksessa
mm. on tullut tulokseen, että ottamalla tavanomaisen taloudellisen
kehityksen lähtökohdaksi, oltaisiin tasoissa vasta vuonna 2024.
Suomi on menettänyt teollisista työpaikoistaan 13 % kriisin jälkeen,
mutta Ruotsi on menettänyt vielä enemmän suhteellisesti työpaikkoja,
eli 14 %. Eipä siinä ole oma valuutta Kruunu mitään auttanut.
Vielä Palokangas kertoi meille, että vuonna 2012 Teknologiateollisuus
Ry:n jäsenyrityksistä tappiollisia oli 25 %. Tällainen suuri lukumäärä
myös leikkaa jalostusarvoa merkittävällä tavalla, kun tarkastellaan
yrityselämää kokonaisuutena.
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Kuva 8: Rolls-Roycen hankintatoimesta vastaava Antti Simula kertoi mielenkiintoisella tavalla edustamastaan yrityksestä valunkäyttäjänä
otsikolla: Strategiasta käytäntöön. Tuotteet ovat valuintensiivisiä ja vuosi
2013 menestyksekäs. Liikevaihtoa 580 Miljoonaa euroa tehdään noin
600 työntekijän kanssa. Ostobudjetti on kunnioitusta herättävät 200
Miljoonaa euroa, josta valutuotteiden osuus 14 %. Pronssivaluja, kuten
arvata saattaa, on ylivertaisesti eniten, teräsvaluja neljännes ja rautaa
häviävän vähän. RR luottaa kotimaisiin valimoihin, sillä ¾ valuista
toimitetaan kotimaisista valimoista, loput käytännössä kaikki Euroopasta. Hankintasopimuksia neuvoteltaessa otetaan huomioon: 1) Laatu, 2)
Toimitusaika, 3) Hinta, 4) Vuotuinen tarve.

Kuva 9: Onnistuneen seminaarin taustalla on aina vahva ja pitkään
kestänyt taustatyö. Tässä valokuvaan ovat osuneet onnistuneen seminaarin eräät avainhenkilöt: Valutuoteteollisuusyhdistyksen hallituksen
puheenjohtaja, Sacotec Components Oy:n toimitusjohtaja Heikki
Zitting sekä Valutuoteteollisuusyhdistyksen asiantuntija ja sihteeri,
professori Juhani Orkas.

Suomessa tulee jäämään paljon alemmaksi kuin mitä olemme tottuneet.
− Edellä esiteltyyn kehitykseen muuan keskeinen syy on
puhkikeskusteltu väestön ikääntyminen. Kääntäen tämä
tarkoittaa, että työikäinen väestö on nyt alkanut vähentyä.
Vähentyminen jatkuu ainakin 15 vuotta ja se olisi vielä
jyrkempää, ellei nettomääräistä maahanmuuttoa olisi edes
sen verran kuin sitä on nyt. Vähentymisen kaikkein suurimmat vuodet ajoittuvat juuri nyt menossa oleviin vuosiin.
− Suomi on siis aivan toisenlaisessa tilanteessa kuin 20…25
vuotta sitten, jolloin väestön ikärakenne oli huomattavan
hyvä. Vaikka tällainen kehitys on yleiseurooppalainen, se
ajoittuu Suomessa aiemmaksi ja paljon jyrkempänä kuin
muualla Euroopassa.
− Sailas oli tuottavuudesta puhuessaan samaa mieltä kuin
professorit Holmström, Korkman ja Pohjola juuri ilmestyneessä kirjassaan, jonka mukaan tuottavuuden kehitys
Suomen teollisuudessa ja kansantaloudessa yleisemminkin
on ollut viime vuosina todella huonoa.
− Ainakin kolmea kanavaa (mm. kiinteistövero, työmatkojen korvattavuus, asuntolainojen korot) myöden tulee kansalaisten ostovoimaa vähentävää kehitystä. Reaalipalkat siis

väistämättä laskevat. Tämä johtaa työttömyyden kasvuun
kun mm. vähittäiskaupan vaikea tilanne jatkuu ja vielä
huononee venäläisten ostosmatkailun vähentymisen kautta.
− Sailas muistutti tosiasiasta, että se tavaton aineellisen
hyvinvoinnin kasvu, josta olemme nauttineet 100, jopa 150
vuotta on ollut lähes kokonaan tuottavuuden kasvuun perustuvaa. Pidetään myös mielessä, että kokonaistuotannon
muutokset määrittyvät työpanoksen ja tuottavuuden funktiona. Nyt tuottavuuden kasvu on pysähtynyt tai jopa muuttunut negatiiviseksi. Jokainen kai ymmärtää sanomattakin,
mitä tämä tarkoittaa? Sailas kuitenkin auttoi meitä seminaarilaisia ilmaisemalla asian tällä tavalla: ” Meillä on todella
paljon liikaa väkeä tehtaissa ja muuallakin suhteessa tuotannon määrään. Ei tämä tilanne oikein muulla tavalla selity. Jos jollakin on tähän yhtälöön parempi selitys, niin sen
haluan mielelläni kuulla.”
− Työttömyyttä mittaavista tilastoista voidaan nähdä erittäin
huolestuttava suuntaus, työmarkkinoiden ulkopuolelle siirtyy jatkuvasti lisääntyvä määrä porukkaa. Ja tämä on sen
vuoksi huono asia, että työllisyysasteen pitäisi olla paljon
suurempi kuin nykyinen noin 68…69 %. Istuvan hallituksen
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Kuva 10: Valutuoteteollisuusyhdistys kannustaa ja palkitsee nuoria
valimoalalla toimivia henkilöitä ja tutkijoita vuosittain jaettavalla stipendillä. Sen sai tänä vuonna diplomityötään viimeistelevä teekkari
Kalle Jalava, joka edelleen jatkaa tutkijanuraansa Aalto-yliopistossa
valurautojen saloihin perehtyvänä tohtorikoulutettavana. Juhlallisessa
stipendin jaossa juuri ennen kontaktitilaisuuden alkua puheenjohtaja
Heikki Zitting toivoi stipendin innostavan Kallea viemään jatko-opintonsa
kunnialla loppuun saakka.

tavoitteeseen, joka on 72 %, ei tulla pääsemään. Julkisen
talouden tasapainottamisen kannalta on aivan keskeistä se,
että huomattavasti suurempi määrä porukkaa käy töissä.
Tämä on aivan ehdottomasti ”se ykkösasia”. Ihmisten pitäisi mieluummin olla valtion budjetissa siellä tulopuolella
eikä siellä menopuolella. Mutta valitettavasti täälläkin tulevaisuuden näkymät ovat poikkeuksellisen huonot.
− Rakennepoliittinen ohjelma; paljon on ollut puhetta tästä
ja paljon on tehty päätöksiä siitä, mistä pitäisi päättää. Tämä
rakennepoliittinen ohjelma on valitettavasti kuten savolainen
projekti: aloittamista vaille valmis. Esimerkiksi työurien
pidentämisen molemmista päistään on edelleen tilanteessa,
että kummastakaan ei ole päätöksiä. Suomessa on annettu
yleinen eläkepolitiikasta työmarkkinajärjestöjen valtaan
eikä hallitus ole siinä mukana. Missään muussa maassa
maailmassa ei ole näin. Näin ei saisi olla, vaan näin suuresta asiasta päättäminen kuuluu hallitukselle ja eduskunnalle.
− Budjettitalouden alijäämä näyttäisi olevan vuonna 2015
vajaa 5 Miljardia ja sen jälkeen näyttäisi stabiloituvan noin
3 Miljardiin euroon. Kannattaa siis koko ajan muistaa, että
näillä toimenpiteillä ei budjettia tasapainoteta, mutta velkasuhdettahan tässä ollaankin ensisijaisesti taittamassa. Mutta tämänkin mahdollisesti onnistuvan toimenpiteen jälkeen
budjetit säilyisivät merkittävässä määrin alijäämäisinä.
Hyvän tuurinpoikasen avulla voidaan ehkä selvitä muutama
vuosi. Tuskin kukaan kuitenkaan väittää, että näillä päätöksillä selvitään kovin pitkälle 2020-luvulle ja 2020-luvulla.
− Kun arvioidaan Suomen talousnäkymiä tuonne 2020-luvulle, niin siellä on odotettavissa tilanne, että valtion velka
suhteessa bruttokansantuotteeseen alkaa kasvaa uudelleen.
Siellä tulee voimakkaasti vastaan tämä väestörakenteen
muutoksen toinen puoli, eli väestön ikääntyminen. Kaikkein
ikääntyneimpien määrä kasvaa suhteellisesti eniten. Eli
lyhyesti sanottuna, nyt ensin kasvavat eläkemenot ja sitten
ensi vuosikymmenellä hoivamenot. Ja siellä ehkäpä tulee
se kaikkein hankalin haaste vastaan tämän julkisen talouden
hoitamisen kannalta.

19.5.2014
Tärkeimmät lähteet: Valutuoteteollisuusyhdistys ry,
Valimoiden toimialaryhmä (VALTAR), Modern Casting
December 2013, Incast Number 1 January 2014, CAEF,
WFO, Gjuteriet, Teknologiateollisuus ry, Elinkeinoelämän
Keskusliitto, Tilastokeskus, Suomen Pankki sekä lukuisat
keskustelut. Artikkeliin liittyvän täydellisen lähdeluettelon
voi lukija pyytää sähköpostilla: olavi.piha@aalto.fi.
Kuva 11: TkT Veli-Matti Kuisma, Teknologiateollisuuden johtavaasiantuntija oli valinnut otsikokseen Kone- ja metalliteollisuuden Visio
2025. Automaation ja kehittyvien maiden työvoimakustannusten nousu
tulee muuttamaan kilpailutilannetta ja tuotantoa myös tullaan kotiuttamaan. Tähän kehitykseen vaikuttaa mm. tuotannon laatuongelmat
kehittyvissä maissa sekä kotimarkkinoiden lyhyemmät toimitusajat,
joustavammat toimitukset sekä paremmat tuotteiden räätälöintimahdollisuudet.
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suomalaista valimohistoriaa
				

Raahen Valu Oy,
valutaitoa ja -perinnettä
Raahen Valun historia on samalla veljesten
Olavi, Eino ja Martti Tuomaalan elämänpituinen tarina. Jo päätös valimon perustamisesta
vuonna 1953 kertoo sitkeydestä ja riskinottokyvystä, joka oli luontaista Tuomaalan veljeksille. Pankista otettiin velka valimon perustamiseen, kun kaikki antoivat asuntonsa pankille vakuudeksi.
Raahen Valun pitkään jatkunut menestyksellinen yritystoiminta osoittaa yrittäjäveljesten ahkeruuden. Taitavien valuriveljesten
onnistumista puutteellisissa oloissa ja muiden
vaikeuksien keskellä herättää suurta kunnioitusta.
Raahen Valu on Suomen vanhimpia
toiminnassa olevia käsityövalimoita. Raudan
tuotanto päättyi jo 1970-luvulla, mutta pronssi sulaa ja virtaa valimossa edelleen. Tuija Rajamäki, valaja Eino Tuomaalan tytär valaa
pronssivaluja ja pitää myös permatovalun
esittelyitä ja pronssivalunäytöksiä tilauksesta.
Raahen Valu on nykyisiin osa Raahen Taitopaja- nimistä taiteilijaryhmää.
Veljesten aika ennen omaa valimoa

Eino Tuomaala syntyi 16.7.1925 Raahessa ja aloitti 16vuotiaana valutyöt Ruona Oy:llä. Armeijaan ja jatkosodan
taisteluihin Eino lähti 18-vuotiaana. Sodan jälkeen valutyöt jatkuivat Raahessa Ruona Oy:n valimolla. Tämä
komean kokoinen konepajayritys ajautui jouluna 1952
konkurssiin, joka oli aikansa suurin Suomessa jättäen noin
600 työntekijää ilman työpaikkaa. Useimmat työntekijät
menettivät myös säästönsä, sillä ne oli talletettu yrityksen
huoltokonttoriin. Näin kävi myös Olavi ja Eino Tuomaalalle.
Heti Ruona Oy:n konkurssin jälkeen Eino kiersi muissa
vastaavissa työpaikoissa. Tutuiksi tulivat Haapakosken,
Tikkakosken, Rautpohjan valimot. Työkokemus Oulun
Konepajalla Pikisaaressa oli myös hyödyllinen tulevalle
valimonomistajalle.

Tuomaalan veljekset perustavat oman valimon

Veljekset päättivät perustaa oman rautavalimon vuonna
1953 Raaheen, jossa heillä oli perheet ja kodit. Syksyllä
1955 Einon ollessa 30-vuotias alkoi lopulta valujen tuotanto. Vaikka Eino oli suhteellisen nuori tässä vaiheessa,
hän oli tehnyt puolet elämästään valimotyötä. Kaikki
toiminta alkoi aivan alusta ja tavattoman vähäisin resurs24

Olavi Piha

sein. Alkuun ei ollut palkattua työvoimaakaan vaan ihan
kaikki tehtiin itse. Eipä silloin ollut TE-keskuksen yritysneuvoja auttamassa eikä pääomia saanut äkillisen rakennemuutoksen rahastosta. Pitkiä työpäiviä tekemällä kuitenkin selvittiin lainoistakin ja pärjättiin. Raahen Valu tuli
vähitellen tunnetuksi luotettavana laadukkaita valutuotteita valmistavana kauppakumppanina. Tilannetta auttoi, että
monet pohjoissuomalaiset valimot lopettivat tuotantonsa
juuri näihin aikoihin.
Rautaruukki Oy:n tulo Raaheen oli merkittävä piristysruiske Raahen Valulle. Rautaruukin tulon varmistuttua
vuonna 1969 valimon lattiapinta-alaa laajennettiin kaksinkertaiseksi. Noin 200 tonnin vuosituotanto tuotettiin kupoliuunilla, jonka sisähalkaisija oli 700 mm ja korkeus 4
metriä. Valuja tehtiin aina 2 000 kg saakka. Valumallit valmisti Toivo Tuomaala. Valimon varusteisiin kuului myös
pieni metallinsulatusuuni. Valimon tavanomainen palkattu
työvoima oli seitsemän miestä.
Aikakirjoista löytyy Eino Tuomaalan toteamus tulevaisuuden näkymistä: ”Tällaisellakin käsinkaavausvalimolla
on mahdollisuutensa, ainakin nykyisessä laajuudessa. Tällaisen valimon vahvoja puolia ovat yksittäiskappaleiden ja
pienien sarjojen valmistusmahdollisuus sekä tarvittaessa
lyhyet toimitusajat. Jos valureiden koulutus olisi järjestetty, olisi ehkä mahdollisuuksia laajentaakin”.

Eino valoi pronssista taideteoksia

Rautavalujen tuotanto konepajoille ja teollisuuslaitoksille
lopetettiin 1970-luvulla. Mutta ei Eino valamisesta luopunut. Eino jatkoi valimossaan vaihtaen rautavalut pronssivaluun. Taidokkaat reliefit, kappeli- ja laivakellot, ovikyltit ja Pekka-patsaat ovat lähteneet Raahesta ympäri maailmaa. Suomen kansallismuseon ikkunoissa on 160 paria
Einon valamaa ikkunakahvaa heloituksineen. Einon valamia pronssitaideteoksia omistavat mm. Tove Jansson,
Teemu Selänne, Martin Saarikangas, Anita Rohdenius ja
Martti Ahtisaari.

Eino Tuomaala valajana yli 60 vuotta

Eino Tuomaala toimi valajana yli 60 vuotta. Einon tytär
Tuija Rajamäki esittelee permannossa olevan keskeneräisen valukehän. Tämä valukehä piti valaa ”seuraavalla
viikolla” eli tammikuussa 2009, mutta 84-vuotiaan valajan työ jäi kesken. 68 vuotta aikaisemmin nuorena valurina aloittaneen valajan taival päättyi 9. päivä tammikuuta
2009.
Valimon hämyisässä sisätilassa on esillä vanhoja valumalleja sekä valimotyökaluja. Vanhoista valimotyötavoista
kertovia yksityiskohtia vilisee siellä täällä.
Seinällä kehyksiin on laitettu Kellonvalajan unelma,
jonka on kirjoittanut Viljo Tuomela. Tuomela oli hyvin
tuottelias kynämies. Hänen tiedetään kirjoittaneen ainakin
10 000 runoa ja suuren määrän suorasanaisia tekstejä. Kotiseuturunoilija Viljo Tuomela, oikealta nimeltään Matti
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mallijaosto
Hyttinen syntyi 10.11.1895 ja kuoli 9.8.1977. Tuomelan
Tupa sijaitsee Juuan Ahmovaaran kylässä.

KELLONVALAJAN UNELMA

Hän valoi innoin vaskikellojansa.
Sen taidon vuotten mittaan saatuaan.
Hän kantoi suurta, kummaa haavettansa
Yöt, päivät sisimmässä sielussaan.
Hän aisakellot, kulkusetkin valoi
Ja karjain kellot kauniskaikuiset.
Salaisen luomishaaveen hehku paloi
Povessaan vuodet, vuosikymmenet.
Hän tahtoi valaa kellon, joka soisi
Kaikk` ilot, surut, kaihot ihmisen.
Jok´ ihanimmin soida voisi
Syvimmät soinnut onnen, rakkauden.
Sielunsa hehkun, innon sisimpänsä
Hän valoi vasken myötä työhönsä.
Hän uskoi työssään ihmeen tekevänsä:
Unelma suuren täytyy täyttyä!
Mut jokin aina valajalta puuttui.
Jäi jotain vaille kello jokainen.
Työn tarkoitus vaikk´ unelmaksi muuttui,
hän löysi siitä onnen salaisen.

Mallitoimikunta ilmoittaa

Mallitoimikunnan vuosikokous
järjestetään 3.10.2014 Raahessa.
Tarkempi kellonaika ja paikka
tarkentuvat SVY:n vuosikokouksessa.

Terveisin,
Toni Häkkinen
lehtori

Lähteet: Keskustelu Tuija Rajamäen kanssavierailun yhteydessä. Raahen Teknillisen Seuran 15-vuotisjulkaisu. Mikäli
lukija on kiinnostunut enemmän aiheesta, hän voi ottaa
yhteyttä kirjoittajaan vaikka sähköpostilla: olavi.piha@aalto.fi
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metallurgin palsta 27.

Raekoon hienontamisen vaikutus
valuteräksen ominaisuuksiin

Markku Eljaala

Valutilaisen teräksen raekoko on tyypillisesti
suuri, mikä osiltaan johtuu hitaasti jäähtyneen
primäärisen austeniitin suuresta raekoosta
etenkin paksuseinämäisillä kappaleilla. Tämän
vuoksi valutilainen teräs ei ole erityisen lujaa
eikä useimmiten myöskään kovin sitkeää.
Teollisen teräksen valmistuksen alkuajoista
lähtien valutilaisen raekoon hienontamista on
pidetty ratkaisuna teräksen lujuuden ja sitkeyden parantamiseksi.

Taustaa
Teräksen ferriitin raekoon ja myötörajan välillä vallitsee
yhteys, joka tunnetaan Hall-Petch:n yhtälönä

missä δy on myötöjännitys, δ on raekoko. δo ja ky ovat
vakioita. Vakio δo on kitkajännitys, joka kuvaa jännitystä,
joka tarvitaan dislokaatioiden liikuttamiseen liukutasoilla
tilakeskisessä kiderakenteessa. Tämä jännitys on voimakkaasti riippuvainen lämpötilasta, kuten kuvasta 1 voidaan
nähdä. Vakio ky määrittyy kuvan 1 kuvaajan kulmakertoimesta. Raekoon lujittava vaikutus syntyy siitä, että pienikokoisessa rakeessa dislokaatioita mahtuu kasaantumaan
raerajalle vähemmän kuin suurikokoisessa rakeessa, jolloin
tarvitaan huomattavasti suurempi jännitys niiden saamiseksi liikkeelle. Tästä seuraa myötörajan kasvaminen. [1]
Raekokoon hienontaminen on yksi harvoista menetelmistä,
jolla teräksen lujuutta voidaan lisätä niin, että teräksen sitkeys ei heikkene. Tämä ilmiö on ollut kuumamuokattujen
suurlujuusterästen (HSLA) kehittämisen perustana. Valujen
osalta valutilaisen rakenteen raekoon hienontamisella on
haettu valutilaisen rakenteen parempaa lujuutta ja sitkeyttä
sekä jähmettymisvirheiden vähentämistä. Hienorakeisessa
matriisissa murtuman ydintyminen vaikeutuu, kun jännitys
jakaantuu useamman raerajan alueelle. Taulukossa 1 on
esitetty raekoon vaikutusta teräksen eri ominaisuuksiin.
[3][4][5][6]
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Kuva 1. Niukkaseosteisen teräksen myötölujuus raekoon ja lämpötilan
funktiona [1]

Taulukko 1. Raekoon vaikutus teräksen ominaisuuksiin [5]
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Raekoon hienontaminen
Valutilaisen kuten myös kuumamuokattujen terästen rakeenhienonnuksessa käytetään tavallisesti mikroseostusta aineilla, jotka muodostavat stabiileja erkautumia korkeissa lämpötiloissa, joissa rakeenkasvua normaalisti esiintyy. Tähän
tarkoitukseen käytetään yleisesti seosaineita, jotka ovat
voimakkaita karbidien ja nitridien tai karbo-nitridien muodostajia. Tyypillisimmin käytettyjä seosaineita ovat titaani,
niobi, vanadiini ja zirkonium. Hieman harvinaisemmin
käytettyjä ovat cerium, ytrium ja muut harvinaiset maametallit.[1] [2]

Kuva 2. Erkaumien jakaantuminen monikiteisessä materiaalissa. [2]

Edellä mainitut seosaineet muodostavat teräksen jähmettymisen ja jäähtymisen yhteydessä erkaumia raerajoille ja
rakeiden risteyksiin, mikä on esitetty kuvassa 2. Nämä erkaumat kiinnittävät raerajan estäen tai hidastaen rakeenkasvua. Erkaumien koko, määrä ja jakauma vaikuttavat niiden
raerajaa pidättävään voimaan. Erkautumia voi myös syntyä
austeniittirakeessa muodostuvan ferriitin eteen, mikä pienentää muodostuvan ferriitin raekokoa. [2][7]
Raekoon vaikutus ominaisuuksiin
Rakeenhienonnukseen käytetyt aineet vaikuttavat mikrorakenteeseen ja sitä kautta materiaalin ominaisuuksiin hieman
eri tavoin. Kovuuden ja lujuuden kasvaminen näyttäisi
johtuvan etupäässä ferriitin raekoosta ja matriisiin austeniitista muodostuvan ferriitin eteen erkaantuvista karbonitrideistä. Erkaumien rooli näyttäisi olevan merkittävämpi.
[4][5]
Titaaniseostuksella saadaan tehokas raekokoa pienentävä
vaikutus, kuten kuvasta 3 voidaan havaita. Titaani muodostaa sula-austeniitti-rajalla titaani karbonitridejä (Ti(C,N)),
joilla on merkittävä vaikutus syntyvään raekokoon. Merkittävään rakeen hienonnukseen tarvittavan titaanin määrä on
yli 0.1%. Titaani ja niobium erkaantuu korkeissa lämpötiloissa ja muodostaa etupäässä erkaumia matriisiin.
[4][5][6]
Zirkoniumin pienentää raekokoa, mutta ei näytä heikentävän
iskusitkeyttä yhtä voimakkaasti kuin muut seosaineet.
Raekoon hienonnuksen lisäksi näyttäisi olevan merkittävää,
että kuinka mikroseostukseen käytetty aine vaikuttaa teräkseen muodostuvien sulfidien muotoon. Pallomaista sulfidimuotoa suosivat seosaineet ylläpitävät tai parantavat teräksen iskusitkeyttä. [4][5]
Rakeen hienonnuksen lisäksi mikroseostus edellä mainituilla aineilla lisää keskimäärin valutilaisen teräksen kovuutta
noin 30%. Myötöraja voi nousta 10 – 20%. Sen sijaan venymä ja iskusitkeys laskevat tyypillisesti noin 30 – 50%.
Osin tämä varmaankin selittyy erkaumien raerajoja haurastuttavalla vaikutuksella. Lisäksi erkaumat voivat toimia
murtuman ydintymispisteinä. [4][5]
Markku Eljaala
Metallin urkkija
Metallurgist
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Kuva 3. Kuvaajassa on esitetty titaanilla seostetun niukkaseosteisen
S45C teräksen valutilainen raekoko titaanin pitoisuuden suhteen.[6]
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Ei rasita ranteita,
kyynärpäitä tai
muita niveliä

Tyrolit Oy
Tel: +358 3 3581700
Fax: +358 3 3581750
Mail:tyrolit-fi@tyrolit.com
Web:www.tyrolit.com
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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:
Künkel-Wagner ja SLS Swisspour valukoneet
– Pullakaavamot:
Eri saksalaisia toimittajia
– Keernatykit:
Reissaus & Baumberg Maschinenbau (uudet koneet)
				Varaosat: Röper/Lämpe
– Hiekan elvytys
Neuhof, Axmann
– Paineilmalähettimet:
Klein, Neuhof, DeAnTek
– Induktiouunit, -kelat:
I.A.S.
– Transistoritekniikka:
I.A.S.
– Aminikaasupesurit:
B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:
Eri toimittajia
– Sinkotekniikan vara-		
AGTOS, STO-Strahltecnik, Team-Strahltecnik
kulutusosa:
– 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
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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

Valimomuseon kesä
silittämällä siisti
Aurinko paistaa ja linnut laulavat. Kesälomat

ovat jo ovella. Tätä kirjoittaessani kuitenkin tuntuu, että
loma ja kesä ovat kaukana. Kesänäyttely, tai tällä kertaa
kesänäyttelyt ovat vasta, joka keväältä niin kovin tuttua,
loppuhetken paniikkia vaille valmiita. Jokakeväiset koululaisarmeijat ovat vasta tuloillaan. Mutta varmasti valmista
tulee ja koululaisten tiedonnälkä saadaan tyydytettyä tälläkin kertaa. Vaikka kiire on, niin kevät on museoamanuenssin parasta aikaa. Mitenkään väheksymättä kesää, ja loikoilua kauniissa auringonpaisteessa, puutarhakeinussa, hyvä
kirja kädessä.
Tämän kesän päänäyttely on ”Näihin kuviin, näihin tunnelmiin”, Karkkilan taiteilijaseuran järjestämä taidenäyttely,
joka on saanut innoituksensa Högforsin ruukin vanhoista,
pääasiassa sadan vuoden takaisista kuvista. Vaikka taide ei
sinällään valimoteollisuuteen kuulukaan, niin on todettava,
että taiteilijat ovat yksi tämän paikkakunnan suurista voimavaroista. Högforsin ruukin entiset työläisasunnot muodostavat eheän ja kauniin kokonaisuuden, jotka ovat houkutelleet paikkakunnalle asumaan todella runsaasti erilaisia
taiteilijoita, elokuvaohjaajia ja muita kulttuuripersoonia.
Tältä pohjalta on helppo sanoa, että näyttelystä tulee takuulla hyvä. Se on tämän kirjoituksen tultua julkaistuksi jo
valmistunut ja on auki valimomuseossa koko kesän. Museo
on elokuun loppuun saakka auki ke-su klo 12-18.

Insinööri Grefveberg Högforsin ruukin pihamaalla 1900-luvun
alussa. KRM

Tällä kertaa teemme siis kaksi kesänäyttelyä. Näistä toinen
”Silittämällä siisti” on museon henkilökunnan omaa tuotantoa ja perustuu museon kokoelmiin päätyneisiin silitysrautoihin. Pääpaino on tietenkin valuraudassa ja Högforsin
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Erikoinen polttopuilla ja hiilillä toimiva silitysrauta on Husqvarnan
tuotantoa.

Paistinpannutenniksen naisten sarjan voittaja v. 2013 Jaana Sohlman.

tuotannossa. Mutta mukaan mahtuu myös mm. Rosenlewin
silitysrautoja ja erikoisuuksia aina ulkomaita myöden.
Näyttely on esillä Valimomuseon aulagalleriassa ja se avautuu. 6. päivä kesäkuuta.

läheinen ystävä, olen tavannut hänet ehkä puolisen tusinaa
kertaa ja puhelimessa olemme keskustelleet muutaman
kerran useammin. Sähköpostiviestejä, luojan kiitos tästä
nykyajan yhdestä hienoimmasta keksinnöstä, olemme lähetelleet säännöllisesti toisillemme. Harva se kerta lähetin
hänelle pitkän sepustuksen kysyäkseni jotain valimoperinteeseen liittyvää. Hyvin pian sain takaisin yhden tai kahden
rivin lakonisen vastauksen, joka vaikutti ensisilmäykseltä
pettymykseltä verrattuna omaan tekstitulvaani. Tekstin luettuani sain kuitenkin joka kerta todeta, että lyhyt ja naseva
viesti riitti täysin tyydyttämään uteliaisuuteni. Voin siis
sanoa tunteneeni miehen. Tietämäni ja tuntemani perusteella uskallan sanoa, että Rauno Sippel oli aina ystävällinen ja
aina valmis auttamaan, todellinen herrasmies, jonka ehtymättömältä tuntunutta tietovarastoa valimoperinteestä jään
todellakin kaipaamaan. Kepeät mullat! Ja kiitos!

Ja mitäpä olisi Karkkilan kesä ilman Rautapäiviä. Tapahtumia riittää, jälleen kerran, neljälle päivälle viikkoa ennen
juhannusta. Museon rooli on jälleen kerran suuri, onhan
koko Rautapäivä-idea museosta lähtöisin. Museon toimesta
mm. tunnistutetaan vanhoja valokuvia, yritetään valmistaa
rautaa järvimalmista ja järjestetään, historian toisen kerran,
paistinpannutenniksen MM-kisat, jossa pelataan aidoilla
valurautapannuilla. Turnaus on kaikille vapaa ja se pidetään
16. päivä kesäkuuta. Mukaan mahtuu 16 miestä ja 8 naista.
Nopeus on siis ilmoittautumisessa valttia. Ja ensimmäisenä
asiasta tiedotetaan, totta kai, Valimoviestin lukijoille!
Vielä lopuksi surullisempaa asiaa. Tieto SVY:n asiamiehen
Rauno Sippelin kuolemasta jysähti Suomen valimomuseoon
yllättäen ja paljon epämiellyttävämmin kuin räntäsade kesähelteen keskellä. En voi väittää olleeni Rauno Sippelin
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Mukavaa kesää Valimoviestin lukijoille!

Janne Viitala
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Erikoisvalu Oy

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

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

Improlity

Novacast Oy

Ins.tsto. AX-LVI Oy

Niemisen Valimo Oy

Lapuan Valu

Peiron Oy

Mallivaruste Koski Oy

Simtech Systems Inc. Oy

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

PL 428
33101 TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.axcons.fi

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

Maakunnantie 2
27430 PANELIA
Puhelin (02) 8647 465
Faksi (02) 8647 465

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

Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 4034600
www.niemisenvalimo.fi

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

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

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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