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puheenjohtajan palsta

Jani Isokääntä

Tätä pääkirjoitusta kirjoittaessani pakkanen 
kiristää otettaan, eikä talviselle säälle ennusteta pikaista 
loppua. Auringon ensisäteet lupailevat kuitenkin jo kevään 
tuloa lumiseen talvimaisemaan, ja houkuttelevat talviloman 
viettäjiä rinteisiin tai muiden talvisten lajien pariin. 

Alkanut vuosi 2011 on lähtenyt valimoiden osalta käyn-
tiin varsin kaksijakoisesti: Osalla valimoista tilauskirjat ovat 
täyttyneet siihen malliin, että rekrytoinnit ovat käynnissä. 
Toisaalta osalla valimoista tuotannon sopeuttamistoimet 
jatkuvat edelleen. Valimo- ja yleisemminkin teknologiate-
ollisuudessa on tähän asti odotettu tuotannon elpymistä ja 
työpaikkojen määrän lisääntymistä. Aikaisemmin työllisyy-
den kasvu on seurannut talouskasvua noin puolen vuoden 
viiveellä. Nykyisessä tilanteessa voidaankin pohtia, onko 
edes mahdollista ja tarpeellista palata samalle työllisyyden-
tasolle kuin ennen taantumaa? Varsinkaan jos työn tuotta-
vuudessa ei samaan aikaan saada kehitystä aikaiseksi. 
Erikoistumisen ohella työn tuottavuuden parantaminen on 
yksi varmimmista keinoista pitää suomalaisen teollisuuden 
rattaat pyörimässä, erityisesti tällaisessa pääomavaltaisessa 
ja käsityötä sisältävässä teollisuudenhaarassa kuten valimo-
teollisuus.

Pätevä henkilökunta on tuottavuuden nostossa avainase-
massa. Miten sitten varmistetaan osaavan ja motivoituneen 
henkilöstön löytäminen alalle jatkossakin? Vain harvoilla 
opiskelijoilla valimoalalle tähtäävä koulutus on ensisijainen 
suuntautumisvaihtoehto, puhutaan sitten ammatti- tai kor-
keasti koulutetuista. Alan houkuttelevuuden ja markkinoin-
nin lisääminen nuorille on tärkeää. Laadukkaiden perus-
opintojen lisäksi koulutukseen ja henkilöstön jatkuvaan 
kehittämiseen on panostettava varsinaisten opintojen päät-
tymisen jälkeenkin, on kyseessä sitten johdon kouluttaminen 
ymmärtämään liiketoimintaympäristön lainalaisuuksia pa-
remmin tai verstaan väen kouluttaminen monitaitoiseksi.

Muotti oli muutoksen kourissa niin teknologioiden kuin 
materiaalien suhteen Tampereella perinteisten talviopinto-
päivien muodossa. Kiitos onnistuneista opintopäivistä 
koulutustoimikunnalle. Ilmoittautuneita oli ilahduttavasti 
yli kuusikymmentä, joukossa myös uutta verta. Muutosta 
on tapahtunut myös itse opintopäivillä kansainvälisempään 
suuntaan: suurin osa luennoista oli englannin kielellä. Tal-
viopintopäivät on oivallinen tilaisuus kokeneemmankin 
päivittää viimeisimmät tietonsa valimoalalta tai ottaa ne 
vaikka osaksi perehdyttämisohjelmaa alalle vasta suuntau-
tuville. 

Viimeisintä valimoteknologiaa on nähtävissä kesällä 
Düsseldorfi ssa järjestettävillä GIFA-messuilla. Tätä kirjoit-
taessani vielä muutama paikka oli vapaana, joten ei muuta 
kuin ilmoittautumaan ja päivittämään alan tuoreimmat 
tiedot paikan päälle, jottei kehitys pääse karkaamaan. 

Aurinkoista kevättä!

När jag skriver denna ledarspalt, blir kölden 
allt strängare och enligt väderutsikterna ser det inte ut att 
bli något snabbt slut på det vintriga vädret. De tilltagande 
solstrålarna lovar dock vår i det vintriga landskapet, vilket 
lockar vintersemesterfirare till slalombackar och andra 
vintersportgrenar. 

Året 2011 har börjat rätt tudelat för gjuterierna. En del 
av gjuterierna har fått orderböckerna så fulla att nyrekryte-
ringar är på gång. Å andra sidan fi nns det gjuterier där an-
passningsåtgärderna fortfarande pågår. I gjuteri-, och all-
männare i teknologiindustrierna har man väntat att produk-
tionen skulle återhämta sig, och att mängden arbetsplatser 
skulle öka. Tidigare har ökningen i sysselsättningen följt 
tillväxtökningen med ett halvt års fördröjning. I nuläget 
frågar man sig om det ens är möjligt och nödvändigt att 
återgå till sysselsättningsnivån vi hade före depressionen? 
Speciellt om man inte samtidigt lyckas höja produktiviteten. 
Förutom specialisering är produktivitetsökningen ett av de 
säkraste sätten att hålla produktionen i gång, speciellt inom 
en industrigren som gjuteriindustrin, som kräver kapital och 
handarbete.

En kompetent personal har nyckelställningen när det 
gäller ökning i produktiviteten. Hur säkerställs det att man 
hittar en kunnig och motiverad personal till branschen även 
i fortsättningen? Endast mycket få studerande har studier 
med inriktning på gjuteriindustrin som första alternativ, 
vilket gäller såväl för yrkes- som för högskolestudier. Det 
vore viktigt att höja attraktiviteten och marknadsföringen 
för ungdomarna. Förutom en högklassig grundutbildning 
och en konstant vidareutbildning av personalen, bör man 
fortsättningsvis satsa på studier även efter utbildningen, det 
kan sedan gälla skolning av företagsledningen för att bättre 
förstå affärsomgivningens lagenligheter eller att ge folket 
på verkstadsgolvet en mångsidig skolning.

Formen var i förvandlingens grepp såväl gällande tekno-
login som materialen på de traditionella skolningsdagarna 
i Tammerfors. Jag ber att få tacka skolningskommittén för 
de lyckade skolningsdagarna. Det gläder att det var över 60 
anmälda, och det fanns även nytt blod bland deltagarna. 
Skolningsdagarna har blivit mera internationella då största 
delen av föredragen hölls på engelska. Skolningsdagarna är 
ett ypperligt tillfälle även för mera erfarna att uppdatera 
sina kunskaper om gjuteribranschen eller att ta dem med i 
inskolningsprogrammet för personer som vill jobba i bran-
schen 

Det nyaste inom gjuteriteknologin kan vi åskåda på GI-
FA-mässan i Düsseldorf på sommaren. Vid skrivande stund 
fi nns det ännu några lediga platser kvar, så det gäller att 
snabbt anmäla sig för att på plats få uppdatering i de senas-
te nyheterna inom branschen, så att man hålls med i utveck-
lingen. 

Önskar er en solig vår!
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asiamiehen palsta

SVY:n asiamies ja konttori

Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
 
Puh   03 - 7669 736
Gsm   040 - 760 1520
e-mail  rauno.sippel@svy.info
Pankki  Nordea 101230 - 73211
 IBAN FI49 1012 3000 0732 11
 BIC     NDEATIHH

Asiamiehen 
asiaa
10.2.2011

Työtilanteet ovat parantuneet. Lomautukset on 
peruttu ja taas on alettu ottaa työvoimaa lisääkin tuotannon 
tehostamiseksi. Mallipuolellakin on parempi työtilanne. 
Toivottavasti suhdanteet jatkavat kehittymistä ylöspäin.

Vuosikokous

Valmisteluryhmä on Componentan Pietarsaaressa aloittaa 
työnsä maaliskuun alussa. Vuosikokousohjelma ja tarjoukset 
tulevat seuraavaan Valimoviestiin, joka ilmestyy kesäkuus-
sa. Näin on hyvää aikaa varautua lokakuun Pietarsaaren 
matkaan ja vierailukohteisiin tutustumiseen.

Toimikunnat

Seuraavat toimikunnat jatkavat  asioittemme hoitamista:
Lehtitoimikunta: Carl-Johan Nybergh, pj ja Jani Isokääntä, 
Juhani Orkas, Ole Krogell ja Rauno Sippel.
Ulkomaan toimikunta: Carl-Johan Nybergh, pj.
Perinnetoimikunta: Matti Johansson ja Raimo Koski.
Koulutustoimikunta: Ilkka Rytky, pj ja Juhani Orkas, Jouni 
Lehto, Jani Isokääntä, Kari Seppälä, Eero Pellikka ja Rauno 
Sippel.  
Mallijaosto: Veijo Karttunen, pj ja Toni Häkkinen, Markku 
Gustafsson, Tero Kuusisto, Jouni Mattson ja Alexander St-
rakh.

Paavo Tennilän rahasto

SVY:n hallitus päätti helmikuun kokouksessaan jakaa seu-
raavat stipendit:
Häkkinen Toni: 250 € parhaalle Valumallinvalmistajan op-
pilaalle, Tampereen Ammattiopisto, Hervannan ammattiop-
pilaitos.
Janhunen Jussi: 250 € parhaalle valimoalan opiskelijalle, 
Tampereen Ammattiopisto, Hervannan ammattioppilaitos.
Häkkinen Toni: 1150 € GIFA-messumatkaa varten, raportti 
Valimoviestiin syksyllä.
Janhunen Jussi: 1150 € GIFA-messumatkaa varten, raportti 
Valimoviestiin syksyllä
Kejonen Eetu: 1000 € vaihto-oppilaskuluihin Liman yliopis-
tossa Perussa. Valimoviestiin tulee matkakertomus ja tietoa 
Perun valimoteollisuudesta.

Uudet jäsenet

Hallitus hyväksyi seuraavat uudet SVY:n jäsenet:
Mäenpää, Mikko TP-Tools Oy
Siik, Toni Valimoinstituutti
Heiskanen, Petteri Componenta Finland Oy Karkkila
Venäläinen, Pertti Metso Foundries Jyväskylä Oy
Lappalainen. Hannu Componenta Finland Oy Karkkila

  
Hallitus ja asiamies toivottavat teidät tervetulleiksi mukaan 
SVY:n toimintaan. SVY:n jäsenmäärä on nyt 730 henki-
löä. 

Jäsenmerkit

SVY:n ansiomerkit valmistuneet helmikuussa. Ansiomerk-
ki on jäsenmerkki, jonka alla on kullattu pyöreä laatta. 
Hävinneen ansiomerkin tilalle voi tilata uuden asiamieheltä.

Opintopäivät

Opintopäivien esitelmät olivat hyvin laadittuja ja esitettyjä. 
Korkeatasoiset esitelmöijät valottivat hiekkapuolta, elvy-
tystä, peitostusta ja ympäristöasioita laajasti ja herättivät 
ajoittain vilkastakin keskustelua Osallistujia oli paikalla 61 
henkilöä. Koulutustoimikunnalle kiitos luentoaiheista, jotka 
saivat näin paljon osallistujia mukaan, vaikka kaikkialla 
tarkkaillaan kuluja.

Seuraava valun käyttäjien ja valajien tapaaminen on 
maaliskuussa Valun käytön seminaarissa. Siitä on toisaalla 
tässä lehdessä tarkempaa tietoa.

GIFA-matka

Matkkoille on ilmoittautunut noin 90 osallistujaa. Odotam-
me antoisia messuja Düsseldorfi ssa! Messuraportit tulevat 
Valimoviestiin 3 – 2011. 

Hyvää kevättalvea ja kevättä toivottaen

Rauno Sippel
asiamies
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Torstai 24.3.2011

Päivän puheenjohtajana on Erkki Karvonen

8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.30 Avaus 
 puheenjohtaja Erkki Karvonen,
 Valutuoteteollisuusyhdistys ry, VALTY
9.45 Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

 Pääekonomisti Jukka Palokangas, 
 Teknologiateollisuus ry
10.15 Tuotanto- ja palveluverkostot klusteri

 Klusterin johtoryhmän pj., 
 Finn-Power Oy tj, Tomas Hedenborg
10.45 Innovaatioita ja läpimurtoja yhdessä  
 Teknologiajohtaja Seppo Tikkanen, Fimecc Oy
11.10 Miten ja miksi mukaan EU-hankkeisiin

 Teknologiapäällikkö Pentti Eklund, VTT 
11.35 Lounas
13.00 Valuja käyttävän teollisuuden ja valimoiden  

 uudet yhteiset tuotantokonseptit -hankkeen 

 haastatteluiden tuloksia

 Tutkijat Jukka Väinölä, VTT ja Olavi Piha, 
 Aalto-yliopisto
13.30 Tuotekehityscase, Componenta Oyj
13:50 Kokonaiskustannusten optimointi

 Ostopäällikkö Vesa Nurminen, 
 AGCO SISU POWER Inc.
14:10 Tuotekehityscase, Komas Oy
14:30 Kahvi
15:00 Protovalmistus Valimoinstituutilla

 johtaja Jouni Lehto, Valimoinstituutti 
15:30 Prototarpeet traktorin tuotekehityksessä 

 Tommi Soini, Valtra Oy Ab
15:50 Protovalmistuscase, Cargotec Oy
16:10 Malliton valu -case

 Vesa-Matti Virtanen, Metso Minerals
 Lokomo Steels Oy
16:30 VALTYn tukema tutkimus

 prof. Juhani Orkas, Aalto-yliopisto/VALTY ry
16:45 Virtuaalinen valimo: 

 Lohkotuotannon simulointi

 Tutkija Harri Nordlund ja Jouko Koiranen Metso  
 Foundries Jyväskylä Oy
n. 17.00 Kylpylän tilojen testaaminen
19.00 Kontaktitilaisuus
 – stipendien jako
 – näyttely
 – cocktails
21.00 Valomerkki (tilat käytettävissä loppuillan)  

Seminaarin tarkoituksena on kertoa valutek-
nologian uusista saavutuksista ja lisätä 
suunnittelijoiden tietoja valukappaleiden 
mahdollisuuksista erilaisissa käyttökohteissa 
esittämällä esimerkkejä valuratkaisujen tuo-
mista eduista sekä kertomalla uutta tietoa 
hankintatoimen edellyttämistä ja valuteknii-
kan suomista mahdollisuuksista.  Siksi semi-
naari on tarkoitettu lähinnä valukomponent-
teja käyttävälle ja valmistavalle teollisuudelle 
sekä erityisesti näiden alojen tuleville ja koke-
neille suunnittelijoille ja ostajille.

Suunnittelutoimikunta

Jyrki Järnstedt, pj  Sulzer Pumps Finland Oy
Marko Riihinen  Wärtsilä Oyj
Esa Vallius  Metso Minerals Oy Lokomo  
   Steel Foundry
Timo Vuori  Componenta Oyj
Jouni Lehto  Valimoinstituutti
Juhani Orkas, siht. Valutuoteteollisuusyhdistys ry/ 
   Aalto-yliopisto

Tervetuloa!

Teknologiateollisuus ry
Valutuoteteollisuusyhdistys ry

Juhani Orkas
toimialayhdistyksen asiantuntija

Valun käytön seminaari 2011

Laatua yhteistyöllä
 

Torstai – perjantai 24.–25.3.2011

Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko
Hämeenlinna
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Perjantai 25.3.2011

Päivän puheenjohtajana on Jyrki Järnstedt

9.00 Uudet valustandardit

 Asiantuntija Mika Vartiainen, METSTA ry
09.30 Voidaanko laatu oikeasti tehdä tekemällä eikä  

 tarkastamalla?

 Supplier Quality Engineer Matti Rousku, Metso  
 Automation Oy
10.00 Asiakaslähtöistä tuotekehitystoimintaa

 Tehtaanjohtaja Timo Kronqvist, Keycast Oy
10.30 Rautavalimon laatuprosessin kehittäminen

 Laatupäällikkö Jarmo Laine, Componenta 
 Finland Oy Karkkila
11.00 Valukappaleiden suunnittelu, suunnistus ja 

 sudenkuopat

 Markku Eljaala, Metso Minerals Oy Lokomo  
 Steel Foundry
11.30 Seminaarin päättäminen

 Puheenjohtaja Erkki Karvonen, VALTY ry
11.40 Lounas

Hyvää kotimatkaa!

Aika 
Torstai 24.3.2011 klo (8.30) 9.30 – 
perjantai 25.3.2011  n. klo 13.00 

Paikka 
Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, 
Aulangontie 93, Hämeenlinna

Osallistumismaksu

380 € + alv 23 %, joka sisältää jaettavan aineiston, tarjoi-
lun ja saunan (laskutetaan jälkikäteen).  Mikäli samalla 
laskutusosoitteella on kolme tai useampia, on osallistu-
mismaksu 320 € + alv 23 % kultakin laskutettavalta hen-
kilöltä.  Mahdollisista erityistoivomuksista pyydämme 
ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset perjantaihin 11.3.2011 mennessä osoit-
teessa www.teknologiateollisuus.fi /seminaarit tai sähkö-
postitse leena.eiranto@teknologiateollisuus.fi . Ilmoittau-
tumisen yhteydessä pyydämme kertomaan mahdolliset 
erityisruokavaliot tms. 

Peruutus 

Mikäli peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän 
jälkeen, veloitamme 30 % osallistumismaksusta.  Osallis-
tujan jäätyä saapumatta ilman peruutusilmoitusta veloi-
tamme koko osallistumismaksun.

Hotellivaraukset

Teknologiateollisuus ry on ennakkovarannut Aulangolta 
huoneita hintaan 74 € (sis. alv)/hlö/2 hh ja 110 € (sis. alv)/
hlö/1 hh yöksi 24.-25.3.2011.  Varaukset on osallistujan 
itse vahvistettava 4.3.2010 mennessä hotellista, puh. (03) 
658 801/huonevaraukset, ilmoittamalla osallistuvansa 
‘valuseminaariin’.  Osallistuja hoitaa itse huoneensa mak-
sun. Ylimääräiset huoneet peruuntuvat 5.3.2010 automaat-
tisesti. 

Kontaktitilaisuuden esittelypöydät

Seminaariin osallistuvien yritysten esitteille ja pienois-
näyttelyesineille varataan tilaa kontaktitilaisuuden näytte-
lytilaan sopimuksen mukaan.

Esittelypöydän varaukset: leena.eiranto@teknologiateolli-
suus.fi , 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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GIFA 2011

GIFA-messut 2011 
Düsseldorfi ssa

GIFA-messut järjestetään nyt 12. kerran ja kolmannen kerran neljän vuo-
den väliajalla. Yhtä aikaa GIFA-messujen kanssa järjestetään tälläkin ker-
taa, kuten neljä vuotta sitten kymmenennet METEC-metallurgian messut, 
kahdeksannet THERMPROCESS-messut ja kolmannet NEWCAST-valutuote-
messut. GIFA-messut ovat edelleen selvästi em. messuista suurimmat. Li-
säinformaatiota sivuilta www.GIFA.de. 

GIFA messumatka 
28.6.–2.7.2011

Ilmoittautuminen GIFA messumatkaan päättyi 28.1.2011. 
Matkalle on ilmoittautunut vähän alle 100 henkilöä. HRG 
Nordic laskuttaa ennakkoon € 300,00 kaikilta osallistujilta.  
Loppumaksu laskutetaan viikolla 13/11. SVY haluaa tässä 
vaiheessa kiittää matkan varanneita henkilöitä ja yrityksiä. 
Seuraava Valimoviestinumero ilmestyy mahdollisesti GIFA-
matkan lähdön jälkeen, joten seuraavassa on muutamia 
ohjeita matkalle lähtijöille:

GIFA-messut järjestetään Düsseldorfi n messukeskuksen 
halleissa 10, 11, 12, 13, 15, 16 ja 17. Osa metallurgian yri-
tyksistä on Thermprocess-messujen puolella eli halleissa 9 
ja 10. Tämä koskee lähinnä sulatusuunien valmistajia ja 
sulatukseen liittyviä koneita ja laitteita. Newcast-messut on 
hallissa 13 ja 14 ja METEC-messut hallissa 3, 4 ja 5. Mes-
sualuetta kiertää pienoisbusseja, joita voi veloituksetta 
käyttää.

Sisäänpääsylipulla pääsee koko messualueelle ja se oi-
keuttaa siten pääsyyn GIFA, Thermprocess, Newcast ja 
METEC-messuihin. Messujen päivittäiset aukioloajat ovat 
klo 9.00–18.00. Päivälipun hinta kassalla on EUR 50,00/
henkilö ja Online Shopista ostettuna 40,00/henkilö. Viiden 
päivän lipun hinta kassalla on EUR 120,00/henkilö ja On-
line Shop:ista ostettuna 100,00/henkilö. GIFA-messuluette-

lo maksaa etukäteen tilattuna HRG Nordicin kautta EUR 
35,00/kpl. HRG Nordic joutuu lisäämään em. hintaan Suo-
messa syntyvät toimituskulut. Mahdolliset sisäänpääsylippu- 
ja messuluettelotilaukset on tehtävä HRG Nordic -matka-
toimistoon viimeistään 30.4.2011

Muutama yritys on tässä vaiheessa ilmoittanut vain osal-
listujien lukumäärän. Matkatoimisto HRG Nordic toivoo, 
että osallistujien nimet ilmoitettaisiin matkatoimistoon 
viimeistään 30.4.2011. Lentoliput lähetetään sähköisesti 
lähtijöille noin kaksi viikkoa ennen lähtöä. HRG Nordic 
laskuttaa mahdolliset GIFA-luettelot ja messuliput asiak-
kaille suoraan ja ne toimitetaan asiakkaalle viimeistään 
viikko ennen matkalle lähtöä. 

SVY:n asiamies Rauno Sippel on paikalla koko messujen 
ajan. Hän koordinoi bussikuljetukset ja auttaa mikäli osal-
listujille tulee ongelmia, kuten sairastumisia tai esineiden 
katoamisia. Rauno Sippelille saa parhaiten yhteyttä känny-
källä numerolla +358 40 760 1520. 

Viime Valimoviesti lehdessä HRG Nordicin sähköposti-
osoite oli virheellinen. Oikea osoite on Marika.Lahtinen@
hrgworldwide.com ja puhelinnumero on (09) 6858 5341

Carl-Johan Nybergh

www.gifa.de
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Metallivaahdot ovat rakenteeltaan 
solustettuja polymeerejä eli vaahto-
muoveja vastaavia materiaaleja. Me-
tallivaahdoissa solujen väliset seinämät 
koostuvat kuitenkin kiinteästä metal-
limateriaalista. Metallivaahdot ovat 
40-90 til.-% huokosia sisältäviä kiin-
teitä metalleja. Metallivaahtoja on val-
mistettu lähes kaikista metalleista, joskin 
suurin tutkimusintressi on kohdistunut 
alumiinipohjaisiin vaahtoihin. Metalli-
vaahdoilla voidaan saavuttaa poikkeuk-
sellisia ominaisuusyhdistelmiä.

Metallivaahdot voivat olla raken-
teeltaan joko suljetun tai avoimen 
huokoisuuden vaahtoja. Suljetun huo-
koisuuden vaahdoissa jokainen solu on 
oma umpinainen kokonaisuutensa eikä 
nesteen tai kaasun virtausta solusta 
toiseen voi tapahtua. Avoimen huokoi-
suuden vaahdossa solujen välillä on 
virtauksen mahdollistavia aukkoja ja 
nesteet sekä kaasut liikkuvat solura-
kenteen sisällä suhteellisen vapaasti. 

Metallivaahtoja voidaan valmistaa 
sulateitse sekä jauhemetallurgisin me-
netelmin.  Metallivaahdot ja niistä 
valmistetut vaahtoytimiset kerroslevy- 
eli sandwich- rakenteet ovat nousemas-
sa tulevaisuuden merkittäviksi konst-
ruktiomateriaaleiksi. Niitä pyritään 
käyttämään sovelluskohteissa, joissa 
tarvitaan samanaikaisesti keveyttä, 
lujuutta ja jäykkyyttä, värähtelyjen, 
melun ja äänen vaimennusta, energia-
absorptiokykyä plastisen muodonmuu-
toksen yhteydessä sekä palonesto-omi-
naisuuksia. Muita ominaisuuksia ovat 
hyvä sähkömagneettinen suojaus, pie-
ni lämmön- ja sähkönjohtavuus, liitet-
tävyys sekä kierrätettävyys.

Veijo Rauta & Celal Cingi
Aalto-yliopisto

Valutuotetekniikka

Alumiinivaahtokappaleiden 
valmistus sulateitse ja 
käyttösovellukset

tutkimusta

Maailmalla metallivaahtoja on tut-
kittu systemaattisesti 1990- luvun al-
kupuolelta lähtien ja kaupallisia sovel-
luksia alkaa olla näköpiirissä. Suomes-
sa alumiinipohjaisten vaahtojen val-
mistusta jauhemetallurgista reittiä 
käyttäen on tutkinut TTY:n Materiaa-
liopin laitos. TKK:n Valutuoteteknii-
kassa on tehty kokeita alumiinivaahto-
jen valmistamiseksi sulateitse.

Alumiinivaahtojen
potentiaalisia käyttösovelluksia

Alumiinivaahdot ovat mm. koneen-, 
laivanrakennus- ja autoteollisuudessa 
potentiaalisia materiaaleja sekä sellai-
senaan että kerroslevyrakenteiden 
ydinmateriaaleina. Laajamittaisinta 
käyttöä voitanee ennustaa metallivaah-
toytimisille kerroslevyille ja muoto-
kappaleille keveinä ja jäykkinä kuori- ja 
kotelorakenteina. 

Metallivaahtojen alhaisesta tihey-
destä on seurauksena hyvä lujuus/pai-
nosuhde samoin kuin jäykkyys/paino-
suhde taivutuskuormituksen yhteydes-
sä. Metallivaahtojen hyvä leikkauslu-
juus ja murtumislujuus tekevät niistä 
hyviä kerroslevyrakenteiden ydinma-
teriaaleja. Alumiinisilla kerroslevyra-
kenteilla on raportoitu olevan jopa 
kymmenen kertaa parempi ominais-
jäykkyys teräkseen verrattuna. 

Metallivaahdoille tyypillinen piirre 
on niiden kyky absorboida energiaa 
plastiseen muodonmuutokseensa. 
Energia-absorptio tapahtuu kiinteään 
metalliin verrattuna laajemmalla muo-
donmuutosalueella ja lähes vakiojän-

nitystilanteessa. Vaahtorakenteen ko-
koonpuristumisen jälkeen muodon-
muutokseen tarvittava jännitys alkaa 
kasvaa jyrkästi. Vaahdon tiheyden 
kasvaessa myös sen kokonaisenergia-
absorptiokyky kasvaa. Hyvät sovellus-
mahdollisuudet ovat esim. henkilöauto-
jen turvakorirakenteissa ja puskureissa. 

Melun ja värähtelyjen vaimennuso-
minaisuuksia voidaan  hyödyntää 
useissa käyttökohteissa. Mekaanisten 
värähtelyjen vaimennuskyky on metal-
livaahdoilla jopa kymmenkertainen 
vastaavaan kiinteään metalliin verrat-
tuna. Levymäisellä vaahtopanelilla 
ominaisvärähtelytaajuus on selvästi 
korkeampi kuin vastaavan neliömassan 
omaavalla kiinteällä metallilevyllä. 
Hyvä vaimennuskyky tekee metalli-
vaahdoista potentiaalisia äänieristys-
elementtien materiaaleja.

Metallivaahtojen lämmönjohtavuus 
on hyvä johtuen suuresta lämmönsiir-
topinta- alasta sekä metallisten solusei-
nämien hyvästä lämmönjohtavuudesta. 
Sama ominaisuusyhdistelmä tekee 
metallivaahdot myös paloa hidastavik-
si materiaaleiksi. Esim. alumiinin ta-
pauksessa pinnan hapettuminen ja 
pintaan muodostuva oksidikerros yh-
dessä hyvän lämmönjohtavuuden 
kanssa saavat aikaan sen, että vaahto 
on syttymätön suoralla liekillä kuumen-
nettaessa. Metallivaahtojen palonesto-
ominaisuuksille on käyttöä palon levi-
ämistä estävissä ja rajoittavissa raken-
teissa.

Suuri pinta-ala/tilavuussuhde tekee 
metallivaahdot potentiaalisiksi elekt-
rodimateriaaleiksi elektrolyysi-proses-
seissa sekä katalyytinkantajiksi kata-
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►

lyysiin perustuvissa prosesseissa. 
Valimotekniikassa metallivaahdot 

soveltuvat täysmuottikaavauksen mal-
limateriaaleiksi.  Potentiaalisia muita 
käyttökohteita ovat mm. erilaiset tuki-
rakenteet, laivojen kansirakenteet, ta-
varasäiliöt, konepellit, seinäpaneelit, 
lämpöeristeet, lämmönvaihtimet ja 
suodattimet.

Alumiinivaahtojen valmistusme-
netelmiä

Alumiinivaahtoja voidaan valmistaa 
joko jauhemetallurgisesti tai sulateitse 
valamalla. Lopullinen tuote voi olla 
tanko, profi ili, levy, aihio, nauha, laat-
ta tai muotokappale. Sulateitse tapah-
tuvassa vaahdotusprosessissa muodos-
tunut, vielä jähmettymätön vaahto 
voidaan johtaa metallisten pintalevyjen 
väliin. Tällöin on mahdollista saada 
jähmettymisvaiheessa oleva ydinma-
teriaali liittymään metallurgisella lii-
toksella pintalevyihin. Etukäteen val-
mistettu levymäinen metallivaahtoydin 
voidaan liittää metallisiin pintalevyihin 
myös liimaamalla. Metallivaahtoyti-
misten muotokappaleiden valmistami-
seksi voidaan kappaleen ontto pinta-
kuori valmistaa joko valamalla tai le-
vynmuovausta ja liittämistekniikkaa 
käyttäen.

Suljetun huokoisuuden metallivaah-
toja voidaan valmistaa sekoittamalla 
sulaan joko kaasua tai sulan lämpöti-
lassa hajaantuvaa, kaasua muodostavaa 
vaahdotusainetta ja antamalla muodos-
tuvan vaahdon jähmettyä.

Avoimen huokoisuuden metalli-
vaahtoja voidaan valmistaa joko tark-
kuusvalua muistuttavalla menetelmäl-
lä valmistamalla keraaminen muotti 
avoimen huokoisuuden polymeerivaah-
don päälle. Muotin sintrausvaiheessa 
polymeeri hajaantuu ja jäljelle jäävät 
kuitumaiset muottiontelot, jotka voi-
daan täyttää sulalla metallilla (ns. ERG 
Duocel-prosessi). Sulan jähmettymisen 
jälkeen keraaminen muotti rikotaan 
vaahtorakenteen ympäriltä. 

Valmistettaessa alumiinivaahtoja 
jauhemetallurgisesti lähtöaineena käy-
tettävä alumiinijauhe ja jauhemaisessa 
muodossa oleva vaahdotusaine (titaa-
nihydridi, osuus 1-2 p-%) sekoitetaan-
ja seos kompaktoidaan esim. kuuma-
puristusta tai -pursotusta käyttäen ha-
luttuun muotoon. Sen jälkeen vaahdo-
tus suoritetaan lämpökäsittelyn avulla 

(ns. Fraunhofer- ja Alulight-prosessit). 
Suorittamalla vaahdotus muotissa 
saadaan aikaan halutun muotoisia 
vaahtokappaleita. 

Sulateitse tapahtuvia alumiinivaah-
tojen valmistusmenetelmiä on useita:

1) Kaasun injektointi sulaan (Hydro/
Alcan-prosessi)

Menetelmä kehitettiin vuosina 1990-
1992 ja sitä käyttää nykyisin Hütte 
Kleinreichenbach Itävallassa, Foam-
tech Koreassa ja Cymat Kanadassa. 
Partikkelilujitettuun alumiinimatriisi-
komposiittisulaan (5-20 til-% SiC, 
partikkelikoko 5-20 μm) injektoidaan 
sekoittimen tai värähtelevän suuttimen 
kautta hienoja kuplia muodostavaa 
kaasua: ilmaa, typpeä tai argonia. Täs-
sä menetelmässä sulan koostumus ja 
viskositeetti ovat ratkaisevia, jotta 
muodostuva vaahto pysyisi stabiilina 
jähmettymiseensä saakka. Partikkeli-
lujitus seoksessa lisää sulan viskosi-
teettia ja tekee muodostuvan suljetun 
huokoisuuden vaahdon pysyväksi sen 
noustessa kohti sulan pintaa. Vaahdos-
ta voidaan valaa muotokappaleita tai 
jatkuvavaluna erilaisia aihioita (esim. 
levyjen standardikoot 12,5 mm, 25 mm 
ja 42 mm) jopa 1000 kg vaahtoa tun-
nissa. Solukoosta riippuen voidaan 

päästä tiheyksiin 0,069-0,54 g/cm3. 
Vaahto on haurasta johtuen SiC-partik-
kelilujituksesta. Kaasun sekoittaminen 
sulaan on yleensä taloudellisin mene-
telmä.

2) Kaasua muodostavan vaahdotusai-
neen lisäys sulaan (Alporas-prosessi)

Menetelmän on kehittänyt Shinko 
Wire Japanissa 1980-luvulla. Sulan 
viskositeetti nostetaan lisäämällä alu-
miinisulaan sekoittamalla hieman 
kalsiumia (1,5-3 %), jolloin sulaan 
muodostuu CaO:ta ja CaAl2O4:ää. 
Kalsiumin sijaan viskositeetin lisäämi-
seen  voidaan käyttää alumiinioksidia 
tai piikarbidia. Tämän jälkeen sulaan 
lisätään 1,6 % sulan lämpötilassa ha-
jaantuvaa, vetykaasua muodostavaa 
vaahdotusainetta titaanihydridia TiH2. 
Myös ZrH2:ta voi käyttää vaahdotus-
aineena. Tällöin sula laajenee ja vaah-
dotusastia täyttyy. Tyypillinen vaahdo-
tusprosessi vie aikaa noin 15 minuuttia. 
Astia jäähdytetään  ja jähmettyessä 
muodostuu kiinteä homogeeninen 
alumiinivaahtoaihio. Tyypillinen aihio-
koko on 2050 x 650 x 450 mm (noin 
160 kg), tiheys 0,27 g/cm3 ja  huokos-
koko 2-10 mm. Aihiot leikataan halut-
tuun paksuuteen (5-250 mm, standar-
dipaksuus on 10 mm). Saksalainen 

Kuva 1. Alumiinivaahdon valmistus Hydro/Alcan-prosessilla
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Gleich Aluminium valmistaa ”sand-
wich”-levyjä Alporas-prosessilla.

3) Metallin sulatus vetyatmos-
fäärissä autoklaavissa korkeassa pai-
neessa (Gasar-prosessi)

Menetelmä kehitettiin Ukrainassa 
parikymmentä vuotta sitten. Valettaes-
sa vetyä sisältävä alumiinisula kokilliin 
vety erkautuu ja saadaan aikaan vaah-
tomainen rakenne.

Alumiinivaahtoytimisten 
muotokappaleiden 
valmistaminen

Maailmalla on kehitetty ja patentoitu 
useita menetelmiä alumiinivaahtoyti-
misten muotokappaleiden valmistami-
seksi:

1) Vaahdon valaminen matalapaine-
kokillivalulla (Cymat, US Patent 
6840301, v. 2005)

SiC-lujitettu alumiiniseossula vaah-
dotetaan injektoimalla kaasua sulaan 
ja muodostuva alumiinivaahto valetaan 
kestomuottiin. Valupaine säädetään 
siten, että muotti täyttyy kuitenkaan 
luhistamatta vaahtorakennetta. Valun 
alussa muottia vasten muodostetaan 
kiinteä kuori ennen kuin se täytetään 
alumiinivaahdolla. Vuonna 2006 Cy-
mat rakensi yhdessä Georg Fischer 
Automotiven kanssa pilottituotantolai-
toksen NNS (near net shape) alumiini-
vaahtokomponenttien valmistamisek-
si.

2) Itävaltalaisen Metcombin mene-
telmässä vaahtokappale (keerna) teh-
dään ensin ja vahva kiinteä alumiini-
kuori valetaan vaahtokappaleen päälle 
matalapainevalulla. Kuvassa 4 on esi-
merkki ko. menetelmällä valetusta  
BMW:n moottorin kiinnitysosasta. 

Kuva 3. Alumiinivaahtoytimisen muotokappaleen valmistus matalapainekokillivalulla.

Kuva 4. LKR Ranshofenin valmistama BMW:n moottorin kiinnitysosa.

Kuva 2. Alporas-prosessin vaiheet

►
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Kuva 5. TKK:n valimossa käytetty 
menetelmä tarkkuusvaletun alumii-
nivaahtokappaleen tekemiseksi.

Kuva 6. TKK:lla valettu alu-
miiniseosvaahtokappale: a) 
malli vasemmalla, vahamalli 
keskellä, valettuna oikealla, b) 
halkaistuna.

a

b
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Vuosien 2007-2008 aikana TKK:n 
Valutuotetekniikassa käynnissä ollees-
sa Teknologiateollisuuden 100-vuotis-
säätiön rahoittamassa projektissa val-
mistettiin alumiinivaahtokappaleita 
tarkkuusvalamalla. Seoksena käytettiin 
Duralcanin SiC-partikkelilujitettua 
seosta F3S.20S (20 til-% SiC). Käytet-
ty menetelmä on esitetty kuvassa 5. 
Sula seos vaahdotettiin johtamalla 
sulaan ilmaa 6-7 l/min (2 bar) ja sekoit-
tamalla sulaa (600-800 rpm). Alumii-
nivaahto johdettiin keraamiseen kuo-
rimuottiin. Muotin ja sulan lämpötila 
prosessin aikana oli 690 °C. 

Kuvassa 6 on esimerkki halkaistus-
ta valetusta alumiiniseosvaahtokappa-
leesta, jonka tiheydeksi mitattiin 0,91 
g/cm3. Huokoskoko vaihteli kappalees-
sa. Myöskään kovin ohuita seinämän-
paksuuksia ei ko. menetelmällä voi 
valaa. Kuvassa 7 on esimerkki vaahto-
kappaleesta, jota käytettiin keernana 
hiekkamuotissa ja ympärille valettiin 
seosta AlSi7Mg.

Lähdekirjallisuus

1. Tiainen, T., Metallivaahdot – tulevaisuuden 
rakennemateriaalit. Materia (2003)3, s. 8-11.

2. Cingi, C., Production of metal foams and 
foamed parts by liquid metal processing 
routes. Esitelmä Teknologiateollisuuden 
100-vuotissäätiön tutkimushankkeen ”Metal-
livaahtojen ja niitä hyödyntävien rakenteiden 
valmistuksen ja käytön kehittäminen Suomes-
sa” päätösseminaarissa ”Vaahto vahvistaa 
keventäen” TTY:n Materiaaliopin laitoksella  
22.10.2009.

3. J. Banhart: Aluminum Foams: On the Road 
to Real Applications, MRS Bulletin 28(2003) 
4, s.290-295.

4. Banhart, J., Production methods for metal-
lic foams. Fraunhofer-Institute for Applied 
Materials Research. 1998. 8 s.

5. Cingi, C. et al, Foamed aluminium parts 
by investment casting. Colloids and Surfaces 
A:Physicochem.Eng.Aspects 344(2009), s. 
113-117.

Kuva 7. TKK:lla valettu alumiini-
seosvaahtokappale, jonka päälle 
on valettu 4 mm paksu alumiini-
seoskuori.
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Olavi Piha

World Foundry Congress 2010, 
Hangzhou Kiina

The 69th World Foundry Congress 
2010 
World Foundry Organization (WFO) kokousti nyt 69. kerran. 
WFO piti kokoustaan ensimmäisen kerran lyhennetyllä ja 
iskevämmällä nimellä. Tämä oli toinen kerta, kun maail-
mankokous järjestettiin Kiinassa. Kokouksen isäntä (WFO) 
oli luonnollisesti delegoinut kaikki käytännön järjestelyt 
kiinalaisille, ja vastuun kantoi upeasti Foundry Institution 
of Chinese Mechanical Engineering Society, FICMES. 
Kyseinen organisaatio on perustettu vuonna 1962, ja se 
alkoi edustaa kiinalaista valimoteollisuutta heti perustami-
sensa jälkeen vuonna 1963 WFO:ssa, joka silloin oli nimel-
tään The International Committee of Foundry. Kiinan 
Kansantasavallan valimoalan kansainvälinen toiminta alkoi 
syyskuussa 1963 Prahassa, silloisessa Tsekkoslovakiassa, 
jossa Kiinaa edusti viisihenkinen delegaatio. Vuonna 1978 
FICMES lähetti yhdeksänhenkisen delegaation Budapestiin, 
jossa pidetyssä General Assemblyssä käsiteltiin ja hyväk-
syttiin Kiinan hakemus päästä CIATF:n 31. täysivaltaiseksi 
jäseneksi. Heti seuraavana vuonna, eli vuonna 1979, FIC-
MES:in viisihenkinen delegaatio osallistui ensimmäistä 
kertaa maailmankokoukseen yhdistyksen täysivaltaisena 
jäsenmaana. Juuri tässä Madridin kokouksessa kiinalainen 
professori Zhou Yaohe luennoi lämpöeristetyn valukanavis-
ton teoriasta. Se oli luonnollisesti Kiinan ensimmäinen 
kansainvälinen luento kautta aikain, ja se palkittiin kongres-
sin parhaana teknistieteellisenä artikkelina. Tämän jälkeen 
professori Zhou edusti Kiinaa nousujohteisesti lukuisissa 
kansainvälisissä kokouksissa, ja viimein vuonna 1993 hän 
nousi CIATF:n presidentiksi. Presidentin asemassa hänellä 

The 69th Foundry Congress 2010
World Foundry Organization piti virallisen 
kokouksensa Kiinassa, Hangzhoun 
kaupungissa 16.–20.10.2010. Hienosti 
toteutettuun tapahtumaan osallistui noin 
1 000 rekisteröityä osallistujaa. Yleiskokous 
hyväksyi täysivaltaisiksi jäseniksi kaksi uutta 
maata ja vierailut kiinalaisiin valimoihin 
osoittivat Kiinan olevan valamisen suurvalta. 

oli erinomaiset mahdollisuudet lisätä Kiinan vaikutusvaltaa 
erittäin monissa maailman valimoasioissa. Juuri hän vaikut-
ti aktiivisesti siihen, että Kiina sai tiukan kilpailun jälkeen 
järjestettäväkseen 61. maailmankokouksen, joka sitten pi-
dettiin Pekingissä syyskuussa 1995. Silloin ulkomaisia 
kongressivieraita oli 460, joka on yli kaksi kertaa enemmän 
kuin vuonna 2010. Vuoden 1995 maailmankokouksella oli 
ja on edelleen suuri merkitys koko valimoteollisuuden tut-
kimukselle ja kehitykselle Kiinassa. Näiden alkutapahtumi-
en jälkeen Kiina on päättäväisesti ja erittäinkin aktiivisella 
tavalla jatkanut jäsenenä ja tarjonnut oman maansa valimo-
alan tutkijoille ja toimijoille mahdollisuuden esitellä omia 
tutkimustuloksiaan ja myös kuulla muun maailman uusista 
valimoalan innovaatioista ja tuloksista. 

Vuoden 2010 kokouksen järjestelyissä oli FICMES:in 
lisäksi mukana laaja joukko taloudellista ja muuta apua 
antavia toimijoita, mm. Hangzhou Municipal People’s Go-
vernment, Chinese Mechanical Engineering Society, Jinan 
Shengquan Group (pääsponsori), Foseco, Hüttenes-Albertus, 
Shenyang Research Institute of Foundry, Yong Guan Ener-
gy Technology Group, South China University of Techno-
logy ja China Foundry. 

Ulkomaisia vieraita oli hieman alle 200 ja kiinalaisia 
osallistujia noin 800, joten yhteensä päästiin noin tuhanteen 
osallistujaan. Tällä kertaa, kun kerran oltiin totalitaarisessa 

WFC 2010 kokouspaikka oli Zhejiang People’s Great Hall.
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järjestelmässä, osallistujat olikin jaettu kahteen osallistuja-
listaan. Ulkomaalaiset kokousvieraat saivat ohuemman 
osallistujalistan, jossa olivat vain Kiinan ulkopuoliset osal-
listujat. Kiinasta saapuneet osallistujat taas saivat paksum-
man listan, johon oli listattu vain kiinalaiset kokousvieraat. 
Vasta tiukan haastamisen ja sanailun jälkeen onnistuin saa-
maan myös tämän paksumman listan käyttööni. Osallistujia 
oli kaikkialta maailmasta, erityisen paljon maan kokoon 
nähden oli puolalaisia. Suomesta oli paikalla yksi osallistu-
ja, nimittäin tämän jutun kirjoittaja. Ruotsista paikalle oli 
saapunut liki 20 hengen ryhmä, vaikka Ruotsin valimoteol-
lisuus onkin ainakin Suomeen verrattuna pääosin vain oman 
maan sisäistä valutuotteiden valmistusta. 

Puitteet kokoukselle olivat kertakaikkisen mahtipontiset, 
kokouspaikka oli nimeltään Zhejiang People’s Great Hall. 
Rakennuksessa oli Itäistä ja Läntistä Hallia, megasuuria 
sisääntulohalleja ja portaikkoja sekä valtavia auditorioita 
vaikka kuinka monia. Jos vastaavaa poliittista nimitysajat-
telua sovellettaisiin meidän maassamme, olisi kokouspaik-
ka ollut nimeltään Suomalaisten Ihmisten Suuri Palatsi ja 
esimerkiksi Turun Linna olisi Varsinaissuomalaisen Alueen 
Henkilöiden Suuri Kokoontumispalatsi. Tämä rakennus-
kompleksi oli kooltaan sellainen, että jos lukija on käynyt 
Pekingin lentoasemalla, voi sen mittasuhteista vähän kuvi-
tella, kuinka leveällä voivat seinät olla ja kuinka korkealle 
katto yltää. 

China International Foundry 
Exhibition 2010
The China International Foundry Exhibition 2010 (CHINA 
FOUNDEX 2010) oli järjestetty samoissa tiloissa, ja erin-
omaisella tavalla se olikin järjestetty. Siellä olivat valimot, 
tutkimuslaitokset, valimoraaka-aineiden sekä valimokonei-
den toimittajat valmiina vastaamaan kävijän kysymyksiin. 
Näyttelyn fokus oli prototyyppien valmistamisessa. Ulko-
maalaista vierailijaa haittasi huomattavasti kiinalaisten 
olematon englannin kielen taito. Useimmat esitteet esimer-
kiksi olivat vain kiinan kielellä. 

Green Foundry 
– kongressin pääteema
Kongressin teemana oli Green Foundry. Tätä teemaa pidet-
tiin, tosin välillä vähän väkinäisesti, esillä koko kongressin 
ajan. Ajatuksena oli tietysti se, että maailman raaka-aineet 
ovat rajalliset, energian tuottaminen lämmittää vaarallisella 
tavalla maapalloa ja maailman valimot voivat omilla toimil-
laan olla hyödyksi ihmiskunnan kestävän kehityksen tiellä. 
Valimoiden keinoiksi löydettiin mm. valujen suunnittelu 
niin, että mahdollisimman vähän energiaa sitoutuu niiden 
valmistamiseen, sekä raaka-aineen käytön ja kierrätyksen 
optimointi nimenomaan maapallon luonnon kannalta. Teema 
näkyi luentojen sisällössä, mutta ei kovinkaan paljon. 

Kongressin teemasta kannattaa pistää merkille sen mo-
nimuotoisuus ja se, kuinka sitä voidaan monella kekseliääl-
lä tavalla hyödyntää aivan tavanomaisessa kaupankäynnis-
sä ja myös valtioiden teollisuuspolitiikassa. Otetaan vaikka 
miljoonista esimerkeistä esille Kiinan maametallit. Kiinan 
keskushallinto on tiukentanut otettaan harvinaisista maame-
talleista. Kiina nimittäin on valtiollistanut paikallisviran-
omaisilta laajoja maametallien kaivosalueita mm. Jiangxin 
maakunnassa Etelä-Kiinassa, ja näiden alueiden kooksi 
kerrotaan peräti 2 500 neliökilometriä. Toimiaan hallinto 
perustelee maametallialan suojelemisella ja kehittämisellä. 
Maametallit ovat tärkeitä esimerkiksi elektroniteollisuudel-
le, sillä niitä käytetään kosketusnäytöissä, hybridiautojen 
akuissa ja tuulivoimaloiden turbiineissa. On tärkeää huoma-
ta, että Kiinalla on melkein monopoliasema maailman 
maametallien tuotannossa ja sekä Yhdysvallat että EU ovat-
kin olleet jo kauan erittäin huolestuneita tilanteesta, sillä 
Kiina on vähentänyt viime vuosina tuntuvasti maametallien 
vientikiintiöitä. Kiinan virallisen selityksen mukaan vienti-
kiintiöitä on kuitenkin leikattu ympäristön suojelemiseksi 
eikä kyse ole poliittisesta tai taloudellisesta kiristämisestä. 

Uusimmat Kiinan tilastokeskuksen julkaisemat tiedot 
kertovat maan viime vuoden talouskasvuksi 10,3 prosenttia: 
kasvu on ollut ennakoitua selvästi suurempaa. Pitää myös 
huomioida se väistämätön tosiasia, että jos kasvu jatkuu 

Kiinan Kansantasavallan vaakuna lähikuvassa. Näitä oli kiitettävästi lai-
tettu esille, kokoustilojen ja aulojen kunnianarvoisille paikoille varsinkin.

Mr. Li Rongde, Chairman of Organizing Committee of the 69th World 
Foundry Congress, julistaa kongressin alkaneeksi. Monien vuosien val-
mistelutyö on takanapäin. On aika lopultakin itse Kongressille ja juhlalle. 
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tällä vauhdilla, talouden koko kaksinkertaistuu karkeasti 
laskettuna seitsemässä vuodessa. Nämä ovat aivan järkyt-
tävän isoja asioita Kiinan kokoisessa maassa. Voisikin ihan 
aiheesta ajatella kongressin teeman muuntamista ja räätä-
löimistä koko Kiinaa koskevaksi. Kiinan valtion pitäisi 
varmaankin ottaa nyt teemakseen Green China. Siinä sitä 
haastetta riittäisi. 

Hangzhou – paratiisi maan päällä

Hangzhou sijaitsee Kiinan itärannikolla ja on Zhejiangin 
maakunnan pääkaupunki. Hangzhou on väkiluvultaan, yli 
8 miljoonaa, reippaasti Suomea suurempi. Kaupunki on 
yksi Kiinan suosituimmista turistikohteista ja sijaitsee vain 
kolmen tunnin junamatkan päässä läheisestä metropolista, 
Shanghaista. Kiinan kehityksen vauhtia kuvastaa se, että 
lähivuosina tuo matka taittuu luotijunalla alle 40 minuutis-
sa. Erinomaiset yhteydet jo nyt ovat vahvistaneet kaupungin 
merkitystä ja suosiota. Kaupunki suorastaan pulppuaa men-
neisyyden tarinoita, ja perinteikäs kulttuuri on täynnä mitä 
omalaatuisimpia traditioita. Kaupunki perustettiin yli 2 200 
vuotta sitten Qin-dynastian aikana, ja se on yksi maailman-
historian seitsemästä antiikin ajan pääkaupungista. 

Erityisen kuuluisaksi kaupunki on tullut vuosisatojen 
aikana upeista silkeistään ja erinomaisesta teestään – näitä 
kahta asiaa Kiinassa arvostetaan erittäin paljon. Hangzhou-
ta kutsutaan paratiisiksi maan päällä ja samalla myös rak-
kauden kaupungiksi. 

Kaupungin hyvät puolet havaitsi aikoinaan jo italialainen 
löytöretkeilijä Marco Polo (1254–1324). Tämä historian 
tunnetuin silkkitien tallaaja loihe lausumahan (tai kirjoitta-
maan) seuraavasti: ”Hangzhou on epäilemättä maailman 
kaunein ja suurenmoisin kaupunki.” Kiinan suuruudesta ja 
Hangzhousta voisi kirjoittaa paljonkin, mutta ehkä tyydyn 
vain mainitsemaan vielä sen, että Kiinan Song-dynastia oli 
yksi Kiinan historian kukoistavimmista aikakausista. Sen 
aikaiset rauhalliset olot lisäsivät ruuan tuotantoa merkittä-
vällä tavalla ja väestö kasvoi. Samalla syntyi monia hyvin 
merkittäviä keksintöjä, kuten esimerkiksi kirjapaino ja pa-
periraha. Painetut kirjat kiinnostivat, ja iso osa väestöstä oli 

lukutaitoista. Yksityinen kaupankäynti toi vaurautta kaikil-
le osapuolille. Vuonna 1200 Hangzhou oli todennäköisesti 
maailman laajin kaupunki. Kahden miljoonan asukkaan 
Hangzhou oli 40 kertaa isompi kuin silloinen Lontoo. Kas-
vua kiihdytti dynastian suvaitseva suhtautuminen kaupan-
käyntiin ulkomaalaisten kanssa. Persialaiset ja arabikaup-
piaat saivat jopa veronalennuksia, jotta kauppaa käytäisiin 
enemmän. Heidän myös sallittiin muuttaa Kiinaan. Kiina-
laiset ajattelivat, että niin kauan kuin ulkomaalaiset omak-
suvat kiinalaiset tavat, ongelmia ei ole. Maassa maan taval-
la! Song-dynastia kuitenkin tuhoutui Tsingis-kaanin hyökä-
tessä Kiinaan. Tässä tarinassa on monenlaista ajattelemisen 
aihetta nykyisille päätöksentekijöille ja mikseipä valimo-
miehillekin. 

Kiinan valimoteollisuus
vuonna 2009
Kiinan valimoteollisuus on maailman ykkönen kooltaan jo 
yhdeksättä (9.) vuotta peräjälkeen. Tämä teollisuuden haa-
ra jatkaa nopeaa kasvamistaan, ja sen tuotteita viedään 
jatkuvasti enemmän ja enemmän muihin maailman maihin. 
Kiinan valimoteollisuus on luonnollisesti hyvin erilaista eri 
valimoissa ja ns. vanhan koulukunnan valimoitakin vielä 
löytyy. Tämä on luonnollista, kun tiedetään, että maassa on 
melkein 40 000 valimoa. Kiinan valimoteollisuudessa ovat 
edustettuina kaikki tunnetut valetut materiaalit:
– 17 000 000 tonnia  Harmaa valurauta
– 8 700 000 tonnia Pallografi itti
– 600 000 tonnia  Adusoitu 
– 4 800 000 tonnia Teräsvalu
– 600 000 tonnia   Kupari
– 3 350 000 tonnia Alumiini
– 250 000 tonnia  Muut ei-rautametallit
– 35 300 000 tonnia Yhteensä 

Kiina valmisti siis yli 35 miljoonaa tonnia valutuotteita 
vuonna 2009, ja kasvu jatkuu vuosittain kaksinumeroisin 
luvuin. Tuo määrä valuja on 45 % koko maailman tuotan-

Mr. Don Huizenga (USA), WFO:n puheenjohtaja 2010-2011, pitää 
oman avauspuheenvuoronsa ja tilaisuus on Opening Ceremony.

Kongressin taustakulissit olivat komeat, siinä on kaikkien järjestön 
maiden liput.
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nosta, ja se on esimerkiksi 250 kertaa enemmän kuin Suomen 
kaikkien aikojen huipputuotanto. 

Kiinan väkiluku vastaa karkeasti noin 16:ta prosenttia 
koko maailman väestöstä, joten suhdeluku 45 % tuotannos-
ta ja 16 % väestöstä pistää ajattelemaan monenlaisia tule-
vaisuuden skenaarioita. Otetaan vertailun vuoksi tarkasteluun 
vaikkapa Intia, joka ponnisti kerralla upeasti neljänneltä 
sijalta maailman valutuottajien kakkoseksi. Intia on väkilu-
vultaan suurin piirtein samankokoinen valtio kuin Kiina, 
mutta jää tuotantovertailussa kauaksi Kiinan taakse: Intia 
valmisti vuonna 2009 vain viidesosan kiinalaisesta tonni-
määräisestä tuotannosta. Tällainen tieto kertoo tavattoman 
selkeästi Kiinan ylivertaisesta tuotantovoimasta. 

Jatkuvasti kehittyvät modernit kiinalaiset valimot lisäävät 
vauhdilla osuuttaan ja korvaavat vanhanaikaisia ja saastut-
tavia valimoita. Nykyisin useimmat kiinalaiset valimot 
pystyvät valamaan laadukkaasti korkean vaativuusluokan 
valutuotteita, joita toimitetaan autoteollisuudelle, lentoko-
neteollisuudelle, energiateollisuuteen ja aseteollisuuteen. 

Täytyy myös huomata sellainen seikka, että koko maail-
man valutuotanto putosi rajusti eli 14 % vuonna 2009 ver-
rattuna vuoteen 2008. Tämä luku ei kuitenkaan kerro todel-
lisesta romahduksesta ns. kehittyneissä maissa. Jos nimittäin 
otetaan koko maailman tilastosta pois viisi tuotantoaan 
kasvattanutta maata (Kiina kaksinumeroisella kasvuluvul-
laan, Intia, Korea, Portugali ja Etelä-Afrikka), niin jäljelle 
jäävien maiden tuotannon romahdus on 30 %.  Lisäksi on 
ilmeistä, että Suomen luvut kaikista maailman maista olivat 
kaikkein kamalimmat. Suomen tuotanto enemmän kuin 
puolittui, tuotannon arvo putosi 46 % ja 700 työntekijää 
menetti työpaikkansa. Suuri taloudellinen mahti, USA, ra-
portoi jo neljättä kertaa peräjälkeen tuotannon vähenemises-
tä, tällä kertaa peräti 29 prosentilla. Euroopan valutuotanto 
romahti peräti 32 prosenttia vuonna 2009.

Hevonen Kylmä 

Kongressin tervetuliaisillallisilla tapasin Markku Hietalan, 

pitkäaikaisen työtoverini Rautpohjan ajoilta. Markku on 
työskennellyt Metso Paper Technology (Shanghai) Co., Ltd:
n rautavalimossa useita vuosia ja vastaa siellä tuotantojoh-
tajana yli 10 000 vuositonnin kuivatussylinteri- ja telatuo-
tannosta. Hän onkin päässyt ainutlaatuiselle näköalapaikal-
le ajatellen maailmanlaajuista valimotoimintaa. Hän on 
vieraillut lukuisissa kiinalaisissa valimoissa. Markku kertoi 
äskettäin tapahtuneesta vierailusta kiinalaiseen teräsvali-
moon, joka valmistaa yli 200 000 tonnia teräsvaloksia 
vuodessa (noin 40 kertaa enemmän kuin koko Suomen 
vastaava tuotanto, kirj. huom.). Yrityksen päätuotteita ovat 
junan telin turvallisuusosat, kuten kytkimet. Valimon laatu-
osastolla on käytössä maailman ensimmäinen viipalekuvaa-
miseen perustuva laitteisto, joka perustuu röntgenkuvaami-
seen. Valimon tuotteiden kriittiset osat, kuten pohjat ja tietyt 
seinämät, tarkastetaan tällä menetelmällä sataprosenttisesti. 
Eikä ole valimon viennissäkään hävettävää, yli 80 prosent-
tia tuotannosta menee vaativille USA:n ja Australian mark-
kinoille. Tästä tulee mieleeni vuonna 2006 SVY:n hallituk-
sessa tekemäni aloite, että SVY tekisi seuraavan ulkomaan 
opintomatkansa maailman johtavaan valimomaahan, siis 
Kiinaan. Sieltä meidän suomalaisten valimomiesten nyt 
tulisi ottaa oppia tehokkaasta ja globaalisti kilpailukykyi-
sestä valimotuotannosta. Sieltähän se tulee, oman maamme 
valimoteollisuuden ankarin hintakilpailija. Harmillista kyl-
lä, SVY:n hallitus ei ottanut ehdotustani edes käsittelyyn. 
Ruotsalaiset valimomiehet sen sijaan kiersivät viikon kii-
nalaisia valimoita jo 5 vuotta sitten SGF:n järjestämällä 
matkalla. 

Markku Hietalasta ja hänen kiinalaisesta käyntikortistaan 
vielä eräs humoristinen huomio: Kiinassa tekstin kirjoitta-
minen perustuu aivan erilaiseen ajatteluun kuin meillä 
länsimaissa, siellä on käytössä piirrosmerkit. Niinpä paikal-
liset toimijat tekivät hänelle käyntikortin, jossa on ensin 
maan ja sitten kuun merkki. Nämä merkit puhutussa kiinan 
kielessä tarkoittavat ihmisestä puhuttaessa seuraavaa: He-
vonen Kylmä. 

Kuuntelin myös tarkkaan hänen ja muidenkin Kiinassa 
paljon kulkeneiden kertomuksia, kuinka Kiinassa tulee elää 

Avajaisissa ja kaikissa virallisissa tilaisuuksissa kiinalaiset 
valimomaailman mahtimiehet olivat ahkerasti paikalla. Kuvassa 
on myös heille tyypillinen virallinen kokousilme. 

General Assemblyyn kokoontuvat järjestön kaikki jäsenmaat ympäri 
maailman. Tässä ennen yleiskokousta harjoitellaan pohjoismaista yh-
teistyötä Ruotsin Mats Holmgrenin kanssa. Joko liput tai miehet ovat 
sekaisin, ei tästä kuvasta voi muuta todeta. Seinällä Kiinan Kansanta-
savallan vaakuna valvoo tarkasti kaikkinaista toimintaa kokoussalissa. 
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ja olla. Tässä muutamia vinkkejä: 
– Kiinalainen työntekijä on ahkera, mutta oma-aloittei-
suus on erinomaisen vähäistä.
– Kiinalainen yritys on äärimmäisen autoritäärinen. Adju-
tantit ja avustajat valmistelevat loputtomasti asioita, mutta 
kaikki paperit on kuitenkin käytettävä ison päällikön kaut-
ta.
– Yksityisen edun tavoittelu on Kiinassa hyväksytympää 
kuin Suomessa.
– Tasa-arvon voi unohtaa jo matkalla Kiinaan. 
– Neuvotteluissa pitää näyttää tunteita ja tehdä eleillä ja 
ilmeillä selväksi, että tämä on nyt tässä. Tämä on viimei-
nen tarjous. Kiinalaista neuvottelukumppania ei saa kui-
tenkaan missään olosuhteissa nolata. Kukaan ei saa me-
nettää kasvojaan neuvottelussa. 
– Neuvottelun tulos paperilla on arvoton. Jos neuvottelu-
jen päätteeksi laaditaan kirjallinen sopimus, jonka molem-
mat osapuolet allekirjoittavat, niin hyvä. Suomalainen ei 
kuitenkaan tajua, että kahden viikon päästä tulee puhelu, 
jossa kiinalainen osapuoli ehdottaa muutoksia sopimuk-
seen. 
– Kiinalaiset ovat kauppakansaa ja sen vuoksi ottavat 
kumppaneista etukäteen tarkasti selvää. Kiinalaiset pelaa-
vat kovaa peliä. He ovat kopioinnin maailmanmestareita. 
Kiinassa johtaja ei missään tapauksessa saa esiintyä ja 
pukeutua vaatimattomasti (kuten suomalaiset mennessään 
Kiinaan). Johtajalla pitää olla vähintään silkkipaita, paljon 
koruja, hieno auto autonkuljettajan kera. Ravintolassa 
johtaja osoittaa asemansa esimerkiksi puhumalla tavatto-
man kovaäänisesti kännykkään, kun pyytää autonkuljetta-
jaansa paikalle. Samalla on hyvä tarkistaa aikaa ranteessa 
olevasta aidosta Rolexista. 
– Verkostot ovat Kiinassa kaikki kaikessa, joita ilman ei 
pääse lentokenttää pidemmälle. Näitä liike-elämän suhde-
verkostoja on jopa kaupan meille kiireellisille länsimaalai-
sille. Tarkkana kannattaa olla tulkkien kanssa ja saattaa 
pahimmassa tapauksessa olla vakoilemassa. Ei ole ollen-
kaan harvinaista, että neuvottelutulos jää vaatimattomaksi 
vain siksi, että tulkkaus on ollut väärä. 

Maailman ja Euroopan 
valutuotanto vuonna 2009

Nämä molemmat tilastotiedot on nyt julkaistu. Seuraavissa 
Valimoviesteissä niiden karuun kertomaan paneudutaan 
tarkemmin. Mutta sen verran kokonaislukuja voi valottaa, 
että Eurooppa menetti vuonna 2009 tuotantovolyymistään 
32 prosenttia ja USA vastaavasti 29 prosenttia.

Technical Sessionit päiväohjelman runkona

Kongressin tieteellinen anti tulee ns. Tecnical Papersien eli 
tieteellisten artikkelien kautta. Eri artikkelien sisältö esitet-
tiin useissa auditorioissa samanaikaisesti, ja yleisö pystyi 
siis oman mieltymyksensä mukaan valitsemaan ne technical 
sessionit, jotka halusi kuulla. Tässä Kiinan kongressissa oli 
noin 250 luentoa, joista liki 150 Kiinasta. Erityisen aktiivi-
nen oli Puola, josta tuli kongressiin 14 artikkelia. Muista 
maista mainittakoon Etelä-Korea 13, Saksa 12, Japanista 
10, USA 8, Intia 7, Tanska 6, Kanada 5, Turkki 5, Englanti 
4, Hollanti 3, Ruotsi 3, Egypti 2, Espanja 2 ja Suomi 1. 
Lisäksi yhdessä intialaisessa esitelmässä oli Aalto-yliopiston 
tutkija Janne Kollanus ollut mukana artikkelin laatimisessa. 
Tämän artikkelin otsikko oli Lean Operations in a Foundry 
through a Manufacturing Oriented ERP Software, ja sitä 
olivat olleet tekemässä Janne Kollanuksen lisäksi Mr. Vijay 
Singh (Managing Director, Touch Systems Pvt., Bangalore) 
sekä Mr. V. G. S. Mani (Consultant, Touch Systems Pvt., 
Bangalore). Allekirjoittanut esitelmöi valimoiden agilitee-
tista (ketteryys) otsikolla Agility in Volyme Changes as a 
Succes Factor in the Future Global Foundry Industry. Tätä 
artikkelia olivat olleet laatimassa Aalto-yliopistosta myös 
dipl.ins. Eero Niini ja professori Juhani Orkas. Jos SVY:n 
jäsenenä olet kiinnostunut näitä tai muista aiheista, ota ih-
meessä yhteyttä kirjoittajaan. 

PhotoGraph 2010 -valokuvanäyttely

Edellisessä Valimoviestissä jo kerrottiinkin suomalaisten 
hyvästä menestyksestä ensimmäisessä maailmanlaajuisessa 
valokuvauskilpailussa. Yhteensä 235 valokuvaa useista eri 
maista osallistui kilpailuun. Tarkka ja ammattitaitoinen 
raati arvioi pronssimitalin arvoiseksi kirjoittajan kollaasin, 
joka oli rakennettu nelikentän muotoon. Kuvakollaasi on 
julkaistu tämän valimoviestin kannessa. 

Kaikki nelikentän valokuvat oli otettu samana päivänä 
ja samalla kuvaamiskierroksella, samoilla asetuksilla ja 
herkkyyksillä. Valokuvien keskeiset tiedot ovat:
- Valokuvauksen aika 29.6.2010
- Valokuvauksen paikka URV, Uusikaupunki
- Kameran runko  Canon G10
- Objektiivi  kiinteä, Canon 1:2,8-4,5
- Aukko   5,6
- Suljinaika  1/40
- Herkkyys  ISO 400
- Tiedostomuoto  JPG/RAW
- Salama   Ei salamaa
- Suodatin  Ei suodatinta
- Jalusta   Ei jalustaa

Seuraava kokous, WFC 2012, on sitten jo ensi vuonna Meksikossa. Se 
on WFO:n 70. virallinen kokous. Tässä haetaan vauhtia ja materiaalia 
tulevaan kokousohjelmaan. Meksikon osasto kokouksessa oli hyvin 
suosittu, eikä yksin hyvien juomiensa takia.



21VALIMOVIESTI 1 • 2011

►

General Assembly 2010

General Assembly, eli yleiskokous, on järjestön asioista 
päättävä elin, ja siihen osallistuvat jäsenmaiden viralliset 
edustajat. Puhetta johti kauden 2010–2011 puheenjohtaja 
(Presidentti) Don Huizenga USA:sta. Henkilövaaleissa ei 
tarvinnut tällä kertaa äänestää, vaan yleiskokous valitsi 
yksimielisesti varapuheenjohtajaksi espanjalaisen X. Gon-
zales Azpirin. Uuden järjestelmän mukaisesti hänestä tulee 
Mr. Huizengan jälkeen kahdeksi vuodeksi järjestön puheen-
johtaja. Englantilainen Colin Steed jatkaa järjestön rahas-
tonhoitajana ja toiminnanjohtajana maailmanjärjestön päi-
vittäisten asioiden hoitamista jatkaa englantilainen euroin-
sinööri Andrew Turner. 

Kokouksessa kuultiin jokaisen maan kommentit kuluvas-
ta ja/tai kuluneista vuosista, siis lähinnä vuodesta 2009, 
mutta monet osallistujat kertoivat myös vuoden 2010 talou-
den elpymisen tunnelmistakin Valimomaailmassa ongelmat 
vaihtelevat maasta toiseen, mutta ehkä huonoiten asiat olivat 
viime vuonna Pakistanissa, jossa kaksi suurta valimoa oli 
pommitettu raunioiksi. Pakistanin valimoyhdistyksellä ei 
myöskään ole ollut mahdollisuutta hoitaa järjestön varsin 
maltillista jäsenmaksua. Yleiskokouksessa kuitenkin tehtiin 
yksimielinen päätös, ettei Pakistania eroteta maksamattoman 
jäsenmaksun vuoksi järjestöstä vaan annetaan vaikeassa 
tilanteessa elävälle maalle reilusti lisää maksuaikaa.

Järjestön taloudellinen tilanne on pysynyt täsmälleen 
entisenä, laskusuhdanteen aikana sekä tulot että menot 
pienenivät tasasuhtaisesti. 

Kokouksessa myös päätettiin, että maailmankokouksien 
pitopaikat määritellään jatkossa noin 10 vuoden päähän. 
Tähän on syntynyt tarve jo senkin vuoksi, että konferenssin 
järjestäminen jopa yli 2 000 osanottajalle on valtaisa pon-
nistus pienemmille järjestäjille. Kokouksessa päätettiin 
seuraavat pitopaikat:

2011 Saksa, Düsseldorf, WFO Technical Forum (GIFA  
 2011) 
2012 Meksiko, Monterrey (70th WFC)

2013 USA, Technical Forum
2014 Espanja (71th WFC)
2015 Saksa, Düsseldorf, WFO Technical Forum (GIFA  
 2015)
2016 Japani (72th WFC)
2017 Etelä-Afrikka
2018 Puola (73th WFC) 
2019 Saksa, Düsseldorf, WFO Technical Forum (Gifa  
 2019)
2020 Intia (74th WFC) 

Valimovierailut (Foundry Visits)

Kiinalaiset isännät olivat järjestäneet hyvin valimovierailut. 
Vierailumahdollisuuksia oli useita, joten jokaisen mielty-
myksiä varmaan pystyttiin tyydyttämään. Myös kohdevali-
mot olivat ehdotonta Kiinan huippua, esimerkiksi kirjoitta-
jalla oli mahdollisuus vierailla Shanghai Sandmann Found-
ryssä, joka oli useana vuonna peräkkäin saanut Kiinan Va-
limoliiton palkinnon maan parhaana valimona. Valimon 
tuotanto koostui pienestä tavarasta, tyypillisesti moottorin 
nokka-akselin ja jarrulevyn kokoisista valutuotteista. Tuo-
tanto oli käsittämättömät 90 000 tonnia vuodessa tällaisella 
tuotesorttimentilla. Valimossa oli myös suuri kapasiteetin 
laajennusinvestointi menossa, joka vuonna 2012 nostaa 
tuotannon tasoon 120 000 tonnia vuodessa. Ensimmäistä 
kertaa myös kuulin valimon edustajan vastaavan vieraiden 
kysymykseen, mitä tuollaisesta valutuotteesta valimo voi 
laskuttaa asiakasta. Mutta koska se on oma ja pitkä tarina, 
kirjoitan siitä jossain muussa Valimoviestissä.

Kiitokset kongressimatkani taloudellisesta tukemisesta 
osoitan Aalto-yliopistolle sekä Valutuoteteollisuusyhdistys 
ry:lle. 

Valimoteollisuuden uutisia 
läheltä ja kaukaa 

Suomi/USA. Michiganissa sijaitseva URV USA on kaksin-
kertaistanut suunnitelmansa uuden valimon sulatuskapasi-
teetista kesken valimon rakennustöiden. Alkuperäinen 
suunnitelma oli tehty 40 000 vuositonnin rautavalimosta, 
mutta uudistetun suunnitelman mukaisesti luku kaksinker-
taistuu ja sen mukana myös työntekijöiden määrä kasvaa 
niin, että vuonna 2014 valimo työllistää 276 työntekijää. 
Tällä radikaalilla muutoksella URV USA:n valimo vastaa 
amerikkalaisen valuja käyttävän teollisuuden tarpeeseen. 
Tämä tarve syntyi yllättävän nopeasti OEM-tuulivoimatur-
biinien (Original Equipment Manufacturer) valmistajien 
keskuudessa, kun he havahtuivat tilanteeseen, jossa vain 
kourallinen amerikkalaisia valimoita pystyi enää toimitta-
maan heille tuulivoimakomponentteja. Tiedossa on myös 
se, että komponentit suurenevat koko ajan. Nyt amerikka-
laiset tuulivoiman valmistajat (OEM-toimijat, GE, Siemens 
jne.) ovat tilanteessa, jossa strategiset valukomponentit, 
kuten esimerkiksi napa (= hub) tuodaan meriteitse toiselta 
mantereelta. Tilanne on erittäin huono ja epätoivottava 
heille jo senkin vuoksi, että suurien valosten kuljetuskus-

Valimovierailulla ajettiin bussilla 4 tuntia suuntaansa, jotta päästiin 
Shanghai Sandmann Foundryyn. Mutta kyllä se kannatti, vierailu oli 
varsinainen elämys. Valimo on maailman tehokkaimpia ja parhaiten 
johdettuja omalla alallaan. Perusteluksi riittää tälle väitteelle se, että se 
on useina vuosina peräkkäin palkittu Kiinan parhaana valimona. 
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tannukset ovat tavattoman korkeat, sillä ne eivät mahdu 
merikuljetuksessa standardina olevaan konttiin. 

Tuotannollinen toiminta Eaton Rapidsissa alkaa vuoden 
2011 alussa, jolloin mm. maalataan Euroopasta kuljetettuja 
valukomponentteja. Raudan sulatustoiminta käynnistyy 
vielä vuoden 2011 lopussa. Useiden pohjoisamerikkalaisten 
ekonomistien sekä teollisuuden asiantuntijoiden mukaan 
tällainen täysin uusi ja taloudellisesti terve satsaus tuulivoi-
ma-alaan murtaa monia teollisuuteen kohdistuvia ennakko-
luuloja. Kinetik Partnersin johtava konsultti Dan Radomski 
toteaa: ”URV USA:n sitoutuminen USA:n markkinoille 
konkretisoituu siinä, että yhtiö on kehittänyt itse itselleen 
seuraavan sukupolven valmistusmenetelmän, joka innova-
tiivisella tavalla tuo uudenlaista tehokkuutta muuten perin-
teiseen valimon tuotantoprosessiin. Luonnollisesti Michi-
ganin osavaltio ja U.S. Department of Energy ovat mielissään 
URV USA:n voimakkaasta panostuksesta ja aivan erityises-
ti siitä, että se kohdistuu puhdasta tuulivoimaa valmistavaan 
teollisuuteen. Investointi synnyttää tärkeitä teollisia työpaik-
koja, taloudellista kasvua sekä myös tiettyä tämän alan 
teollista johtajuutta Michiganin osavaltioon. Myös alaan 
liittyvä tutkimus- ja tuotekehitystoiminta saa tästä toimin-
nasta valtavan piristysruiskeen ajan myötä. Vuorovaikutus 
on siis molemminpuolista. Yhteiskunnan panostuksen myö-
tä URV USA on nyt istuttamassa USA:han pitkän ajan 
teollisia juuria.”

U.S.Department of Energyn taloudellinen taustavaikut-
taminen ja URV USA:n oma osaaminen mahdollistavat 
valimon kasvun jopa 160 000 tonnin rautavalimoksi. Se 
tarkoittaa 550 teollisen työpaikan syntymistä – näin URV 
USA Michiganissa olisi maailman suurin tuulivoimavaluihin 
erikoistunut valimo. ”Uuden sukupolven valmistusteknolo-
gia muuttaa vallankumouksellisella tavalla vanhan tuulivoi-
makomponenttien valamistekniikan. URV USA on nouse-
massa omalla alallaan maailman kärkeen”, totesi Michiga-
nin kuvernööri Jennifer M Granholm tavatessaan URV:n 
johtoa Tukholmassa. 

Modern Casting käsitteli marraskuussa 2010 samaa ai-
hetta pääkirjoituksessaan. Lehti on 101-vuotias American 
Foundry Societyn (AFS) äänenkannattaja ja valimoalan 
ammattilehti. Amerikan Foundry Society on 115 vuotta 
vanha järjestö, ja maassa on melkein 4 000 valimoa (siis 
sata kertaa enemmän kuin Suomessa, kirjoittajan huom.). 
Sivun mittaisessa kirjoituksessa oli aiheena URV USA:n 
investointi, ajanmukaisen ”green fi eld” -valimon perusta-
minen ja sen vaikutukset amerikkalaiselle valimoteollisuu-
delle ja koko tuulivoimaenergia-alalle.  Pääkirjoituksessa 
referoitiin toimitusjohtaja Pekka Kemppaisen lehdistötilai-
suudessa antamaa lausuntoa, jonka mukaan URV USA on 
ensimmäinen näin suuri rautavalimo Pohjois-Amerikassa 
40 vuoteen. Vahvana juonteena pääkirjoituksessa oli myös 
koko amerikkalaisen valimoteollisuuden imago. 

Ruotsi. Tuulivoimamarkkinat kasvavat globaalisti noin 20 
prosentin vauhtia, eikä kasvun vauhti näytä hiipuvan. Sen 
vuoksi Ruotsissakin teollisuus osoittaa koko ajan kasvavaa 
kiinnostusta tuulivoimatuotannon aloittamiseen mahdolli-
simman pian teollisessa mittakaavassa. Ruotsissa on nyt 
perustettu tuulivoimatekniikan keskus (Svenskt Vindkrafts-
Tekniskt Centrum, SVTC), jonka kautta voidaan tukea 

ruotsalaista teollisuutta tuulivoimateollisuuden kysymyk-
sissä sekä kouluttaa uuden sukupolven ruotsalaisia insinöö-
rejä tälle alalle. Ruotsin energiaviranomaiset, teollisuus ja 
Chalmers AB tukevat tätä hanketta yhteensä 100 miljoonal-
la kruunulla. Chalmersin lehdistötiedotteen mukaan Ruotsiin 
onkin mahdollista luoda tulevaisuudessa korkeatasoinen 
tuulivoiman osaamiskeskus, joka on hyvä sekä tekniikassa 
että koulutuksessa. Tutkimuksen, kehittämisen ja demonst-
raatioiden avulla keskus huolehtii siitä, että ruotsalainen 
tuulivoima-ala on merkittävä energian tuottaja tulevaisuu-
dessa. Uuden keskuksen toimitusjohtaja ja samalla hallituk-
sen puheenjohtaja on Mathias Rapp. SVTC yhdessä yhteis-
työkumppaneiden kanssa tähtää heti toimintansa alussa 
yhden täysin ruotsalaisen tuulivoimalan rakentamiseen. 
Yhteistyökumppaneita ovat tällä hetkellä mm. Chalmers, 
ABB, SKF ja GE Wind. Rapp pitää tärkeänä, että ruotsalai-
nen teollisuusosaaminen saa näin mahdollisuuden osallistua 
kotimaahan rakennettaviin hankkeisiin. Myöhemmin SVTC 
avaa kansainväliset kontaktit sekä antaa viitekehyksen toi-
minnalle myös maailmanlaajuisessa tuulivoimaliiketoimin-
nassa. 

Ruotsi. MPJ Waterjets on saanut vesijettialan kaikkien ai-
kojen suurimman tilauksen. Tilaus on arvoltaan 12 miljoo-
naa euroa. Ennätystilaukseen kuuluu vesiagregaattien toi-
mittaminen 36 intialaiseen rannikkovalvontaveneeseen. 
Rannikkovalvontaveneet rakentaa ja varustelee yhteistyö-
kumppanina toimiva telakka Larsen & Toubro, ja toimituk-
set ajoittuvat vuosille 2010–2013. Tämä tilaus toimii erin-
omaisena referenssinä MPJ Waterjetin tulevaisuuden toimi-
tuksille Intiaan, jonka lasketaan olevan maailman suurin 
vesijettimarkkina tulevina vuosina. Yhteensä yli 700 vesi-
jettiagregaattia on toimitettu maailmanlaajuisesti tähän 
mennessä, ja juuri nyt tilauskirjat ovat mukavasti täynnä. 
”Jättitilaus on ensimmäinen toimitus Intian rannikkovalvon-
taviranomaisille, ja se tarkoittaa myös, että nyt 22 maata on 
valinnut MPJ Waterjetsin viranomaisveneidensä toimitta-
jaksi. Tämä tilaus on tärkeä osa MPJ Waterjetsin pyrkimyk-
siä nousta maailman ykköseksi vesijettien aggregaattimark-
kinoilla”, sanoo toimitusjohtaja Hans Andersson. Vuoden 
2009 liikevaihto yrityksellä oli 17,6 miljonaa euroa, josta 
tulosta syntyi 10 %. Muutenkin yrityksellä menee hyvin, 
sillä kasvu on vuosina 2007–2009 ollut 23 % vuosittain ja 
tilauskanta on nyt 33 miljoonaa euroa. Tämän vuoden alus-
sa yritys avasi Singaporeen myyntikonttorin, joka vahvistaa 
yrityksen läsnäoloa nopeasti kasvavilla Aasian markkinoil-
la. MPJ Waterjets perustettiin vuonna 1986. Pörssissä no-
teeratun ruotsalaisen pääomasijoitusyhtiö Capillonin omis-
tamaan Österby Marineen kuuluvat Österby Gjuteri, MPJ 
Waterjets ja Alcopropeller, joka on juuri kaksinkertaistanut 
ja modernisoinut koneistuskapasiteettinsa mm. investoimal-
la nyt neljäakseliseen koneistuskeskukseen vuonna 2008 
hankkimansa viisiakselisen rinnalle. Yrityksen käytössä on 
ollut vuodesta 2008 mittauksia varten laserskanneri. Näin 
yritys on noussut eurooppalaisten potkurikoneistajien mi-
talisijoille. Uusimmat investoinnit on toteutettu niin, että 
jyrsinkapasiteetti on myös potkuriteollisuuden ulkopuolisen 
teollisuuden käytettävissä erityisesti silloin, kun kyseessä 
on mitoiltaan poikkeuksellisen iso tuote. 

(Österby Gjuteri on Pohjanlahden rannalla sijaitseva 
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teräsvalimo, joka useiden konkurssien ja taloudellisten 
vaikeuksien jälkeen lopulta löysi kannattavan ansaintalogii-
kan. Se ei myy raaka-aineeksi katsottavia teräsvaloksiaan 
kilohinnalla asiakkailleen vaan kehitti vaativan teräsvalun 
ympärille kukoistavan liiketoiminnan. Duplex-teräksestä 
valetut vesijetin osat ovat kertaluokkaa kestävämmät kuin 
kilpailijoiden alumiinista valmistetut vastaavat. Duplex-
teräksen muutkin ominaisuudet ovat ylivoimaiset: materi-
aali kestää selvästi pidempään viranomaisten käytössä eikä 
likainen satamavesi syövytä sitä. Liiketoimintaa lisää laaja 
after sales -toiminta, joka tuo yritykselle koko ajan kasvavaa 
ja kannattavaa liiketoimintaa. Huolto- ja varaosatoiminta 
sitoo asiakasta mukavasti kuin huomaamatta MPJ Waterjet-
sin asiakkaaksi. Kirj. huom.).  

Ruotsi. Kilpailu tuulivoima-alalla kiristyy sen muuttuessa 
yhä globaalimmaksi liiketoiminnaksi. Suurimpana markki-
noita hallitsee tanskalainen Vestas Wind Systems noin 20 
prosentin markkinaosuudella, mutta se on viime aikoina 
kohdannut kovia haastajia niin kotimaasta kuin ulkomailta-
kin.  Kuusi vuotta sitten Siemens etabloitui tuulivoima-
alalle ostamalla tanskalaisen Bonus Energyn. Aggressiivinen 
toimija alalla on myös amerikkalainen GE Wind, jonka 
suunnitelmissa on investoida Ruotsin tuulivoima-alaan 
puoli miljardia kruunua lähivuosina. Intialaiset ja kiinalaiset 
toimijat ovat myös tulossa tälle alalle, ja erinomaisen huo-
mionarvoista onkin se, että 15 suurimman tuulivoimayri-
tyksen joukossa on viisi kiinalaista yritystä. 

Vestas Wind Systems irtisanoo 3 000 työntekijää, kun 
Tanskan tehtaita lopetetaan. Vestaksen valimoista Vestas 
Casting Lidköpingissä Ruotsissa joutuu lopettamaan tuo-
tannon jo tämän kevään aikana. Lopettamispäätös tuli täy-
tenä yllätyksenä valimolle, joka valaa laakereita Vestaksen 
tuulivoimaloihin. Ruotsin Vestaksen toimitusjohtaja Torbjörn 
Rudqvist summaa tilannetta: ”Euroopassa on nyt yksinker-
taisesti liikaa kapasiteettia ja menossa on erittäin suuri alan 
uudelleenjärjestäytyminen. Tuotteiden koko kasvaa jatku-
vasti, ja me Lidköpingissä olimme juuri se valimo, jolla on 
tällä hetkellä suurimmat rajoitukset siirtyä suurempien va-
lutuotteiden valmistamiseen.” Lidköpingin valimossa 
työnsä menettää 68 työntekijää ja 16 toimihenkilöä. 

Ruotsi. Arvika Gjuteri AB ja Perfekta AB ovat hakeneet 
Ruotsin Kasvuvirastolta (Tillväxtverket) alueellista inves-
tointitukea kone- ja laitehankintoja varten. Yhteissummaltaan 
tukihakemus on 55 miljoonaa kruunua, josta Arvikan osuus 
on 30 miljoonaa kruunua ja Perfektan osuus 25 miljoonaa. 
Tuki on käytettävä kolmen vuoden aikana. Arvika Gjuteri 
AB aikoo käyttää kolmasosan rahasta romunkäsittelylait-
teiden uusintaan ja loput valimon valmistusketjun rationa-
lisointiin. Perfekta AB taas käyttää rahansa suoriutuakseen 
Scanialta saamastaan tilauksesta, jonka läpivieminen vaatii 
investointeja koneisiin ja erityisesti robotteihin. 

Ruotsi. Yksitoista ajoneuvoteollisuuden alihankkijaa haki 
Ruotsin valtiolta hätälainaa, kun talouskriisi oli pahimmil-
laan. Kaksi näistä meni konkurssiin, yksi siirsi tuotantonsa 
ulkomaille ja yksi koki rajun uudelleenjärjestelyn. Loput 
näistä hätälainan hakijoista on selvinnyt, tosin todellisuu-
dessa vain yksi hakijoista sai hätälainan. Tällä hetkellä 

kaikissa kriisistä selvinneissä yrityksissä on täysi tuotanto-
vauhti päällä. ”Novacast siirtää osan tuotantoaan Puolaan 
ja Tsekkiin ja myöhemmin Kiinaan”, toteaa toimitusjohtaja 
Hans Svensson Novacast Technologiesilta. 

Ruotsi. Eskilstunassa toimiva Nike Hydraulics AB on ajau-
tunut konkurssiin juuri, kun se oli toipumassa laskusuhdan-
teen tuomasta tuskasta. Niken talousjohtaja mainitsee 
konkurssin syyksi sen, että valimon alihankkija joutui on-
gelmiin, joiden seurauksena Nike Hydraulicsilla syntyi 
suuria ongelmia omien toimituksiensa kanssa. Tämän myö-
tä pankki sanoi irti kaikki lainat. Nyt toimintaa pyörittää 
konkurssipesä ja yritykselle etsitään uutta omistajaa. Yri-
tyksestä kerrotaan, että perusteiltaan Nike Hydraulics on 
kuitenkin terve ja tuottava yritys. 

Ruotsi/Etelä-Korea. SinterCast AB ja eteläkorealainen 
Daedong Metals Co., Ltd ovat sopineet pitkäaikaisesta ja 
hyvin merkittävästä yhteistyöstä. Daegussa sijaitseva valimo 
on perustettu vuonna 1947. Se on maan suurin ja monipuo-
lisin rautavalimo, joka ei kuulu mihinkään konserniin vaan 
on riippumaton toimija. Yritys on listautunut Korean pörs-
siin. Valimon asiakkaita ovat mm. GM Daewoo, Hyundai 
Heavy Industries, Kia Motors, Kubota ja Volvo. Valimon 
tuotanto on noin 40 000 tonnia vuodessa ja tuotteiden koko 
vaihtelee 2,5–250 kilon välillä. Valimo valaa harmaata va-
lurautaa, pallorautaa ja CGI-komponentteja autoteollisuu-
delle ja koneteollisuudelle. Daedong Metals on nyt siirtynyt 
yhdessä ruotsalaisen yhteistyökumppaninsa kanssa CGI-
materiaalin käyttöön sarjavalmistuksessaan. SinterCast AB 
toimittaa erityisesti tälle asiakkaalle räätälöidyn version 
System 3000  prosessinohjaussysteemistään. Järjestelmä 
antaa juoksevasta raudasta analyysimahdollisuuden, joka 
sitten välittyy kahdelle operaattorille eri puolilla valimoa. 
System 3000 toimitettiin jo vuodenvaihteessa, ja CGI-sy-
linterikansien valaminen on alkanut tammikuussa 2011. 
CGI-sylinterikansia valetaan kolmea eri kokoa. Kannet on 
tarkoitettu 6–11-litraisiin moottoreihin. Moottorit ovat sar-
jatuotannossa, mutta niistä valmistetaan korkean paineen 
kestäviä tehomoottoreita näiden sylinterikansien avulla. 
Vuoden 2011 aikana näitä kansia valmistuu noin 1 000 
tonnia. (Jos arvioidaan yhden sylinterikannen painoksi 50 
kiloa, tämä tarkoittaa noin 20 000 sylinterikantta, kirjoitta-
jan huom.). Yhtä aikaa tämän sarjavalmistuksen kanssa 
yritykset kehittävät CGI:n käyttöä muissakin rautavalimon 
tuotteissa. (CGI on lyhenne termistä ”compacted graphite 
iron”, suomeksi ”tylppägrafi ittivalurauta”, standardin mu-
kainen lyhenne GJV).

Ruotsi/Brasilia/Italia. SinterCast AB ja brasilialainen 
Tuby S.A. -valimo ovat tehneet sopimuksen prosessinoh-
jausteknologiasta. Tuby S.A. valmistaa Joinvillen ja Mauan 
valimoissaan vuodessa 500 000 tonnia valurautakomponent-
teja (= 5 kertaa enemmän rautaa kuin suomalaisten rauta-
valimoiden vuosituotanto, laskettuna 10 viimeisen vuoden 
keskiarvonakin, kirjoittajan huom.). Yli 7 500 työntekijää 
ahertaa valimoissa ja valimon konttoreissa. Valimon asia-
kaslista on huikaiseva: Chrysler, Cummins, Daimler, Ford, 
GM, Volkswagen, Audi, Perkins, MAN, John Deere, Kubo-
ta, Bosch, Peugeot jne. Tuby-valimoa pidetään maailman 
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johtavana CGI:n valmistajana. Tubyn toimitusjohtaja Mr. 
Luiz Tarquinio toteaa näiden komponenttien olevan kuu-
destoista ja seitsemästoista sarjavalmistukseen trimmattu 
CGI-komponentti ja italialaisen VM Motorin olevan heidän 
seitsemäs CGI-asiakkaansa. 

Nyt asennetun prosessinohjauslaitteiston avulla valimo 
varmistaa uusimman moottorinsa ja pohjalaattansa CGI-
laadun. Moottori on 3.0 litran V6-dieselmoottori, ja se on 
ollut sarjavalmistuksessa vuoden 2010 kesästä alkaen. Lop-
puasiakas on italialainen VM Motori SpA. Moottorikom-
ponentit esikoneistetaan Tubyn tehtailla Brasiliassa ja vii-
meistelykoneistus ja moottorin kokoonpano suoritetaan 
tätä moottoria varten rakennetulla VM Motorin Centon 
tehtaalla Italiassa. Moottorissa on 240 hevosvoimaa ja 550 
Nm:n vääntömomentti. Uusi moottori täyttää vaativat Euro 
5 -päästövaatimukset ja tulee asennettavaksi Euroopan 
markkinoilla vuoden 2011 ajoneuvoihin. 

SinterCast AB onkin mielenkiintoinen ruotsalainen yritys. 
Sen yrityslogossa sanotaan itsevarmasti ”SinterCast – Su-
permetal CGI”. Yritys lupaa CGI:lle vähintään 75 % kor-
keamman vetomurtolujuuden, 45 % korkeamman kimmo-
kertoimen ja kaksinkertaisen väsymislujuuden verrattuna 
perinteiseen harmaaseen valurautaan tai alumiiniin. Koko 
pörssissä olonsa ajan, eli 15 vuotta peräjälkeen, SinterCast 
AB on tehnyt tappiota pääsemättä kertaakaan plussalle. 
Kuitenkin sen kehittämää prosessin tarkkailuteknologiaa 
nykyisin käytetään 11 eri automerkissä ja 26 eri automallis-
sa. Lisäksi optiona ovat henkilöautopuolella Audi A4, A5, 
A6, A8, Q5 ja Q7, Citroen, Ford, Hyundai, Jaguar S-Type, 
Jaguar XJ, Porsche Cayenne jne. Hyötyajoneuvopuolella, 
johon CGI-teknologia paremmin sopiikin, optiot ovat DAF, 
Hyundai, Navistar, MAN ja Volvo. Mutta olisiko sitten niin, 
että optiot eivät tuota kassavirtaa? CGI:n haittapuolena ovat 
korkeammat valmistuskustannukset rautavalimossa. Lisäk-
si CGI:n koneistaminen on perinteisesti kuluttanut enemmän 
leikkaavia työkaluja verrattuna tavanomaiseen harmaaseen 
valurautaan. SinterCast AB:n toimitusjohtaja Dawsonin 
mukaan työkalupuolella tapahtunut kehitys on kuitenkin 
johtanut siihen, ettei CGI:n ja harmaan valuraudan koneis-
tamisessa ole eroa. 

Tanska & Kiina. Valdemar Birn A/S aikoo kymmenker-
taistaa kahden vuoden aikana Kiinan valimonsa työntekijä-
määrän. ”Asiakkaamme ovat Aasiassa, joten meidän on 
seurattava heitä. Useat suuret kuorma-autovalmistajat halu-
avat kehittää ajoneuvojansa aasialaisia markkinoita varten, 
joten alihankkijan on siirryttävä Kiinan kaltaisiin maihin, 
joissa palkat ja sosiaalikustannukset ovat alemmat kuin 
Tanskassa”, sanoo hallinnollinen johtaja Jens Birn. Hänen 
mukaansa myös tuotekehitystoiminta siirtyy Kiinaan. Tans-
kassa ei näet ole mahdollista tehdä tutkimus- ja tuotekehi-
tystoimintaa kaiken tuotannollisen toiminnan ollessa Kii-
nassa. Valdemar Birn työllistää tällä hetkellä noin 500 
henkilöä Tanskan Holstebrossa. Yritys tekee kolmatta vuot-
ta peräkkäin raskasta tappiota sekä valimon että koneista-
misen osalta. 

Saksa. G. Siempelkamp GmbH & Co. KG on valanut Kre-
feldin valimossaan tiettävästi maailman raskaimman valu-
tuotteen, joka painoi 312 tonnia. Valumateriaali on pallo-

grafiitti, ja ennätystuote on takeita valmistavan koneen 
johdinkappale. Loppuasiakas on USA:ssa, ohiolainen Alcoa 
Forging & Extrusions. Valutuotteella on muhkeat mitat: 10,9 
x 3,95 x 2,74 metriä. Raudan kaatolämpötila oli 1 350 oC. 
Valu kaadettiin muottiin kahden minuutin aikana viidestä 
senkasta. Valun jäähtymisaika oli yksi kuukausi, jonka 
jälkeen Siempelkamp koneisti tuotteen valmiiksi. Yrityksen 
tiedotuslähteiden mukaan Siempelkampilla on maailman 
ainoa konepaja, joka pystyy koneistamaan tämän kokoluo-
kan kappaleen. Aiempi painoennätys, 298 tonnia, oli vuo-
delta 2009, ja tuotteen oli valanut sama Siempelkampin 
valimo. Alcoan valmistama puristin toimii 50 000 tonnin 
voimalla. Siempelkamp on valanut ja koneistanut tämän 
tilauksen yhteydessä yhteensä 14 osaa, joista kymmenen 
painaa yli 220 tonnia. Alcoan prässiä käytetään valmistet-
taessa alumiini- ja titaanitakeita, jotka menevät pääasiassa 
sotateollisuuteen ja siellä Lockheed Martin F35 -hävittä-
jiin.

Saksa. Honsel AG:tä järjestetään nyt uudelle mallille, sillä 
yritys ei sopeutunut markkinoiden romahtamiseen riittävän 
nopeasti ja lisäksi sen uusissa tuotteissa on esiintynyt vaka-
via laatupuutteita. Honsel AG ja sen valimo Fonderie Lor-
raine Saarbrückenissä lukeutuvat kiistatta maailman johta-
viin alumiini- ja magnesiumvalimoihin. Valimon tuotanto 
suuntautuu ajoneuvoteollisuuteen, ja eräs sen pääasiakkais-
ta on saksalainen ZF Friedrichshaven. Honsel käyttää paine-
, kokilli- ja hiekkavalumenetelmiä ja lisäksi muitakin val-
mistusmenetelmiä. Valmistusyksiköt sijaitsevat Saksassa, 
Ranskassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Meksikossa. Valimo-
konsernin liikevaihto on 540 miljoonaa euroa ja työnteki-
jöitä on 3 800. 

Saksa. Buderus Guss GmbH investoi 36 miljoonaa euroa 
valimoonsa Breidenbachissa, jossa se valmistaa lähinnä 
henkilöautojen jarrulevyjä. Työntekijöiden määrä on nyt 
650, ja se tulee kasvamaan yli 700:aan. Investoinnin laske-
taan olevan täydessä käytössä vuonna 2012. 

Ranska. Ranskan hallitus on alkanut ottaa vastaan tarjouk-
sia merelle perustettavasta tuulivoimapuistosta. Tarjouksen 
kokoluokka on 10 miljardia euroa, sillä saadaan rakennettua 
3 000 MW:n teho (rakenteilla oleva Olkiluoto-3 on kooltaan 
puolet tästä, kirjoittajan huom.). Tarkoituksena on rakentaa 
600 tuulivoimalaa Ranskan rannikolle. Ranska suunnittelee 
lisäksi rakentavansa vuonna 2020 lisää tuulivoimaa omalle 
merialueelleen, kooltaan 6 000 MW:n luokkaa. Kyseessä 
on erittäin suuri muutos valtion energiapolitiikassa, sillä 
tällä hetkellä Ranskassa on erittäin vähän tuulivoimaa ja 
merellä sitä ei ole laisinkaan. 

Englanti. Jos maapallon vuorovesienergiasta saataisiin 
talteen 0,1 %, se riittäisi viisinkertaisesti maailman vuotui-
sen energiankäytön kattamiseen. Englantilainen Atlantis 
Resources Corp. kerää parhaillaan yhteen aiheeseen liittyviä 
tahoja, sillä vuorovesivoimaloiden arvellaan tulevaisuudes-
sa kasvavan merkittäväksi energiantuottajaksi. Atlantis 
Resources Corp. on juuri esitellyt maailman suurimman 
vuorovesivoimalan, joka on 22,5 metriä korkea ja jossa 
roottorinlapa tekee 18 metrin ympyrän. Painoa tällä laitteel-
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la on 1 300 tonnia. Kaksinkertainen roottorilapa pyörii va-
kionopeudella, eli 6–8 kertaa minuutissa. Sisempää rootto-
ria pyörittää luode, kun taas ulompi pyörii nousuveden 
tullessa vuoroonsa. Jokaisen tällaisen turbiinin lasketaan 
tuottavan 1 MW:n tehon, joka riittää kattamaan tuhannen 
kotitalouden sähköntarpeen. Turbiini aiotaan laskea mereen 
Skotlannin ulkopuolella. Suurempaa ympäristöhaittaa tur-
biinista ei valmistajan mukaan aiheudu, koska turbiini 
pyörii niin hitaasti. Turbiini asennetaan mereen niin syvälle, 
ettei siitä aiheudu myöskään laivaliikenteelle mitään haittaa. 
Vuonna 2020 Atlantis Resources Corp. laskee tuottavansa 
energiaa vuodessa 1 400 MWh, tähän päästään valmista-
malla 50 kappaletta turbiineja, joista jokainen tuottaa ener-
giaa 30 MWh. DI Paavo Tennilä kirjoitti vuorovesi- ja 
aaltoenergiasta Valimoviestissä 4/2010.

RUUKKIGOLFIN KENTÄLLÄ
 

Aika :                      Tiistai  14.6.2011  Alkaen klo 14.00
 
Kilpailu :                  Lyöntipeli 3/4 tasoituksilla
                                Väylien max.tulos  5+väylän par
 
Kilpailumaksu :        30 Eur + palkinto ( jokainen tuo )
                                Sis.kärryvuokran
 
Palkinnot :                 Voittajalle kiertopalkinto + palkintopöydän anti
                                 Paras schratch tulos oma kiertopalkinto
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                                 Puhelin 019-2454485
                                 Lähtoajat  14.6.2011 klo 8.00 alkaen
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Terveisin   
Ossi Levander
Keskiyöntie 15 B 10 FI-02210 Espoo
puh: 0400-625348
ossi.levander@olevander.fi 

Kutsu
 

Valimoalan 
Golfopen 2011 

Kaikille valimoalalla toimiville ja heille tarvikkeita toimittaville,
Valimoalan asikkaille ja valimoalan läheiseksi tunteville.
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teiden korkeakoulun valutuotetekniikan tutkimusyksikössä. 
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Kustannukset 
kilpailutekijänä
Valimoalallakin on viimevuosina tullut  
tutuksi se, että markkinat määrittävät 
valusta saatavan hinnan.  Uusien tila-
uksien saaminen ja vanhojen tuotteiden 
tuotannon jatkaminen edellyttävät 
asiakkaiden hyväksymää valmistus-
kustannuksien tasoa. Globaalit asiak-
kaat ja globaali  kilpailu lisäävät  enti-
sestään tarvetta pienentää valmistus-
kustannuksia. Alihankkijoiden roolissa 
olevien on vain sopeuduttava tilantee-
seen. Valmistuskustannuksia voidaan 
pienentää investoimalla uuteen tehok-
kaampaan tekniikkaan. Resurssit ovat 
usein kuitenkin rajalliset eikä kaikkea 
pystytä lyhyellä aikavälillä uusimaan.  
LEAN ja Six Sigma lähestyvätkin 
edellistä ongelmaa toisenlaisesta nä-
kökulmasta eliminoimalla hukkaa ar-
voketjusta (= Cos reduction princible).  
Kustannuksia pienennetään äärimmil-
leen systemaattisella projektityösken-
telyllä minimoiden prosessien vaihtelu 
ja maksimoiden prosessien välinen 
virtaus. Kustannuksien pienentämisen 
lisäksi Leanin ja Six Sigman tavoittee-
na on asiakastyytyväisyyden kasvatta-
minen. Lyhyt läpimenoaika turvaa 
oikea-aikaiset toimitukset ja prosessin 
pieni vaihtelu varmistaa tuotteiden 
vaatimuksienmukaisen laadun. Toivot-
tavaa olisi, että suomalaisten valimoi-

den asiakkaiden suusta ei enää jatkos-
sa kuultaisi  ” Valimo on perustettu 
kaksi viikkoa liian myöhään” tai ” 
Ainahan valimo on susia toimittanut”. 
Tässä artikkelissa kuvataan Six Sigmaa 
ja LEANia yleisellä tasolla. Valimo-
viestissä 2/2011 käsitellään Six Sigmaa 
ja 3/2011 LEANia hieman tarkem-
min. 

Parannustyökalut ja 
osaaminen
Parantamiseen löytyy suuri joukko 
konsepteja, työkaluja ja menetelmiä. 
Kuten normaalien työkalujenkin teho-
kas käyttäminen niin myös parannus-
työkalujen tehokas hyödyntäminen  
edellyttävät osaamista ja harjoittelua. 
Sopivan työkalun valinta riippuu pa-
rannuskohteen  vaikeusasteesta. Paran-
tamisen alkuvaiheessa riittävät yksin-
kertaiset perustyökalut. Vaikeusasteen 
ja vaatimuksien kasvaessa tarvitaan 
kehittyneempiä työkaluja ja enemmän 
osaamista. Toyota Kata kirjan (s 178/ 
Shimizu 2004) mukaan  vain 10 % 
Toyotan tuottavuuden ja kustannuksien 
parannuksesta tuli työntekijöiden ”va-
paaehtoisesta” parannustyöstä. 90 % 
parannuksesta toteuttivat henkilöt, 
joiden työn kuvaan kuului parantami-
nen. Heillä oli  myös osaamista paran-
nustyökalujen käytöstä. Charles Hol-

landin 150 000 liike-elämän paran-
nusideasta ja 13 000 parannusprojek-
tista tekemän tutkimuksen mukaan 
(Breakthrough Business Results with 
MVT) vain 25 % ideoista parantaa , 22 
% heikentää ja 53 % ei tee mitään. 
Kyseisen tutkimuksen mukaan paran-
nusidean onnistumistodennäköisyys on 
vain 3 %:ia (+-53/-22/+25). Systemaat-
tinen parantaminen vaatii osaamista ja 
resursseja. Pelkällä parannustyökalujen 
summittaisella käytöllä ei useinkaan 
saavuteta haluttuja tuloksia. Paranta-
miselle pitää olla visio eli selkeä tavoi-
te mihin pyritään. Työkalujen tehtävä 
on tuoda ongelmat esille. 

Läpimenoajan vaikutus 
kustannuksiin
Littlen lain mukaan läpimenoaika on 
laskettavissa jakamalla keskeneräinen 
tuotanto ulostulolla aikayksikössä:

Yhtälö on monella tapaa mielenkiin-
toinen ja se selittää myös hyvin Six 
Sigman ja Leanin välisen roolin. Lean 
keskittyy pääasiassa keskeneräisen 
tuotannon optimointiin tehostamalla 
prosessien välistä virtausta esim oh-
jausteknisin keinoin. Six Sigma puo-
lestaan keskittyy pääasiassa prosessin 
ulostuloon aikayksikössä pienentäen 
prosessissa olevaa virtausta heikentä-
vää vaihtelua kuten esim hylkykappa-

Tapani Paalanen 

 FP Improvement Oy

kustannustehokkuus

Kustannusten pienentäminen 
Six Sigman ja Leanin avulla
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►

leiden syntymistä. Kaavan avulla on 
helppo ymmärtää myös se, että paran-
nustyötä on tehtävä sekä varastojen 
että ulostulon kanssa. Pitää muistaa, 
että varastot ovat olemassa usein sen 
takia, että häiriöistä/hylkäyksestä riip-
pumatta tuotanto voi jatkua tietyn aikaa 
keskeytymättä. Läpimenoajan lyhen-
täminen pelkällä keskeneräisen tuotan-
non laskemisella puuttumatta ulostu-
loon aiheuttaa todennäköisesti haluttua 
päinvastaisen vaikutuksen. Oleellisem-
paa onkin huolehtia siitä, että prosessi 
itsessään toimii tehokkaasti eikä aiheu-
ta katkoksia virtaukseen.

”Läpimenoaika = kustannukset” voi 
tuntua aluksi hieman oudolta. Lean 
fi losofi an mukaan tähän on vain uskot-
tava ja kaikki on tehtävä sen eteen, 
että läpimenoaika saadaan mahdolli-
simman lyhyeksi. Lyhyt läpimenoaika 
tarkoittaa Lean fi losofi assa pieniä kus-
tannuksia. Mikä on sitten perustelu 
tälle väittämälle ? Selitys on yksiker-
tainen. Parantamisen alkuvaiheessa 
tehostetaan virtausta pienentämällä 
hieman varastoja. Varastojen pienentä-
minen  tuo esille prosessissa olevan 
ongelman esim sen, että keernakoneen 
asennusaika on liian pitkä ja vaihtelee 
paljon suorituskerrasta toiseen. Edelli-
sen ongelman juurisyy on löydettävä 
ja parannustoimenpiteet toteutettava 

ennenkuin virtaus tehostuu. Parannus-
toimenpiteen jälkeen lisätään virtausta 
pienentämällä varastoja edelleen ja 
esille nousee seuraava virtausta estävä 
ongelma esim hiekkaprosessin vaihte-
lusta johtuva sisäinen hylkäys. Se rat-
kaistaan ja parannusprosessi jatkuu. 
Vuosien työn jälkeen läpimenoaika on 
lyhentynyt ja ongelmien lopullisen 
ratkaisemisen takia myös ”hukasta” 
johtuvat kustannukset ovat pienenty-
neet pysyvästi.

Jos esim tavoitteena on toimitusvar-
muuden parantaminen, voidaan Littlen 
kaavan avulla laskea tarvittavan varas-
ton taso nykyisellä ulostulon tasolla. 
Jos tavoitteena on pienentää varastoin-
tikustannuksia voidaan kaavasta laskea 
ulostulon parannustarve heikentämättä 
toimitusvarmuutta. Kaava perustelee 
myös miksi yleinen käsitys siitä, että 
Leanissa tarvitsee keskittyä vain varas-
toihin ja virtaukseen ja että prosessin 
tehokkuus voidaan jättää vähemmälle 
huomiolle, on väärä. Otetaan esimer-
kiksi tilanne,  jossa keskeneräisessä 
tuotannossa  on tuotteita 10 000 eur 
arvosta odottamassa hiontaa. Vuosi-
myynti 50 000 e. Hiontavaiheesta 
saadaan nykyisellä tehokkuudella 
tuotteita läpi 2000 eur arvosta päivässä. 
Littlen lain mukaan läpimenoaika = 10 
000 e/ 2000 /pv = 5 pv. Tavoitteeksi 

asetetaan läpimenoajan pienentäminen 
4 päivään . Läpimenoaika voidaanLitt-
len kaavan mukaan  parantaa laskemal-
la varastotasoa tai kasvattamalla tehok-
kuutta eli ulostuloa aikayksikössä. 
Tarvittava varastotaso voidaan laskea 
Littlen kaavasta = 2000 e/pv*4 = 8000 
e. Uusi ulostulo voidaan laskea = 10 
000 e/4pv = 2500 e/pv. Varaston pie-
nentämisen säästö 15 % vuotuisella 
varastointi kustannuksella (pääoma, 
varastointi ja hävikki) = 15*(10000 e 
– 8000 e)/100 = 300 e. Hionnan ulos-
tulon tehokkuuden kasvattamisen 
säästö vuodessa = (50000 e/2500 e/
pv)*500e/pv = 10000 e. Ulostulon te-
hostaminen on moninverroin kustan-
nustehokkaampi vaihtoehto. Parhaa-
seen tulokseen päästään maksimoimal-
la samanaikaisesti ulostulo aikayksi-
kössä ja minimoimalla varastot. 

Six Sigma
Kysyttäessä viideltä valimomieheltä 
syytä johonkin ongelmaan saadaan 
vähintään kymmenen erilaista vastaus-
ta. Parantaminen tällaisessa tilanteessa 
onkin vaikeaa. Toimenpiteitä tehdään 
paljon mutta ongelmat eivä siltikään 
pysyvästi poistu. Ongelman juurisyytä 
ei ole löytynyt. Six Sigma konsepti 
tekee mahdolliseksi sen, että todellinen 
juurisyy löytyy ja että parannustoimen-
piteet kohdistuvat oikeaa syyhyn. Six 
Sigmassa keskitytään prosessin ulos-
tulon tutkimisen sijaan vaikuttavien 
prosessiparametrien etsimiseen, niiden 
vaihtelun pienentämiseen sekä ohjaa-
miseen jo prosessin aikana. 

Six Sigman DMAIC prosessi kes-
kittyy nykyisen prosessin parantami-
seen. Uuden prosessin luomiseen 
käytetään DFSS ( Design for Six Sigma) 
metodiikkaa. Tässä artikkelisarjassa 
keskitytään DMAIC prosessiin, jonka 
tavoitteena on parantaa nykyisen pro-
sessin ulostuloa ja kustannustehokkuut-
ta sen sijaan että investoidaan täysin 
uuteen tekniikkaan. 

Six Sigma DMAIC vaiheet ovat 
määrittely (Design), mittaus (Measure), 
analyysi (Analyse), parannus (Improve) 
ja ohjaus (Control). Määrittelyvaihessa 
asetetaan parannusprojektille liiketoi-
minnalliset ja ulostulo tavoiteet sekä 
valitaan projektitiimi ja sovitaan aika-
taulusta. Mittausvaiheessa nykyinen 
prosessi kuvataan tarkasti, tehdään 

Parannustyökalujen vaatima osaaminen ja parannuskohteen vaikeusaste.
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alustava ulostuloon vaikuttavien pro-
sessimuuttujien tunnistaminen, kerä-
tään prosessidataa sekä varmistutuaan 
siitä että prosessissa käytettävien mit-
taussysteemien anatamiin tuloksiin 
voidaan luottaa. Analyysivaiheessa 
pienennetään ulostuloon vaikuttavien 
prosessimuuttujien määrää tutkimalla 
historiatietoa. Parannusvaiheessa teh-
dään tarvittaessa teollisen koesuunnit-
telun kokeita merkittävimpien proses-
simuuttujien löytämiseksi, niiden vai-
kutuksien määrittämiseksi sekä oppi-
misen nopeuttamiseksi.  Ohjausvai-
heessa varmistutaan edellisissä vaiheis-
sa löydettyjen prosessimuuttujien oh-
jaamisesta siten, että ulostulo pysyy 
tavoitteen mukaisena myös tulevaisuu-
dessa. DMAIC :n toteuttamisen turvaa-
va osaaminen saavutetaan koulutuksel-
la ja harjoittelulla. Osaajia on kolmea 
eri tasoa – Black Belt, Green Belt ja 
Yellow Belt. Six Sigmasta lisää seu-
raavassa Valimoviestissä.

LEAN

Vaikka Lean pitää sisällään suuren 
joukon erilaisia työkaluja on se ennen-
kaikkea visioihin perustuva konsepti. 
Lean visiot ovat:
1. Nolla virhe
2. 100 % lisäarvo
3. Yhden kappaleen virtaus perättäin 
kysynnän mukaan
4. Jatkuvuus
Edellisten visoiden saavuttaminen on 
vaikeaa. Oleellista onkin edetä kohti 
visiota välitavoitteiden kautta poista-
malla esteitä yksi kerrallaan. 

Leanista on puhuttu jo pitkään, 
mutta sillä saavutetut tulokset ovat 
jääneet laihoiksi. Toyota Kata kirjan 
mukaan syynä on ollut keskittyminen 
yksittäisiin Lean työkaluihin ja niiden 
käyttöön ilman selkeää visiota. Vision 
toteutus etenee 5 vaiheessa:
1. Minne haluat päästä?  Visio
2. Missä olet nyt? VSM 
3. Minne asetat välitavoitteet? Plan

4. Mitä esteitä sinun täytyy poistaa 
matkalla? Tools
5. Miten  poistat esteet? PDSA

Onnistuneen LEAN konseptin käyt-
töönoton oleellisessa roolissa on VSM 
( arvovirta-analyysi / Value Stream 
Map/Value Stream Management).  
Siitä ja LEAN:sta lisää Valimoviestin 
numerossa 3/2011. 

Six Sigma ja LEAN läpimenoajan lyhentämisessä ja kustannuksien pienentämisessä.
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Valimon luotettava yhteistyökumppani jo

yli 55 vuotta

Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo, Neuhof

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 taloudellisemmaksi. 

Sylinterikappaleden keeernojen poistolaite (patentti haettu), Neuhof

Tämä kone siirtää sylinterikappaleiden keernanpoiston
paineilmakoneilla menneisyyteen. Valukappaleet kiinnitetään 
paineilmalla keernanpoistotäryyn. Tärinä rikkoo  valukappaleen  
keernat. Suunnattu tärytys poistaa paakut ja irtohiekan valuista 
ja täryltä. Muutamassa minuutissa kappale on täysin keernaton.  

Koneet ja laitteet

– Automaattikaavaus:     Künkel-Wagner 
– Valukoneet:                 Künkel-Wagner, SLS  Swisspour AG    
– Pullakaavamot:           Eri saksalaisia toimittajia
– Keernatykit:                Röper, Hottinger, Lämpe
– Hiekan elvytys             Neuhof 
– Paineilmalähettimet:     Neuhof, Klein
– Induktiouunit, -kelat:     I.A.S .
– Transistoritekniikka:     I.A.S. 
– Aminikaasupesurit:      B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:       eri toimittajia
– Sinkotekniikka:           AGTOS
– huolto ja varaosat:  lähes kaikki merkit 
– Tärytekniikka:              Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet:    Webac
– Furaani- ja alfaset-hiekkojen sekoittimet:        Webac, Axmann
– Valimosuunnittelu, valuohjelmia:                  Neuhof 
– Panostuslaitteet, pölynpoisto:                          Cyrus
– Tuorehiekkasekoittimet: Künkel-Wagner

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

Lämmitys- ja jäähdytysseula sekä 
paineilmalähetin, teho 15 t/h
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Mallitoimikunta 
kokoontuilee

Toni Häkkinen

valumallinvalmistuksen 
opettaja

Tampereen ammattiopisto

mallijaosto

Yleistä

Mallijaoston kokous pidettiin tammi-
kuussa ja paikan meille tarjosi ystäväl-
lisesti Valimoinstituutti Tampereelta. 
Suuret kiitokset Valimoinstituutille 
tilojen järjestämisestä ja pullakahveis-
ta!

Kokous

Uusi mallitoimikunnan puheenjohtaja 
Veijo Karttunen kopautti kokouksen 
alkaneeksi kello 12.10. Mainittakoon, 
että laillisuus ja päätösvaltaisuus todet-
tiin, ja myös edellisen kokouksen 
pöytäkirjat todettiin tarkastetuiksi.

Ensimmäisenä asiana käsiteltiin 
GIFA-messut. Messuille lähtijöitä 
saattaisi olla jokunen malliveistäjä, 
mutta sankoin joukoin ei liikennettä 
siihen suuntaan syntyne.

Mallien tarkastuksesta ja laadusta 
kehkeytyikin sitten enemmän asiaa. 
Aina silloin tällöin nousee esiin vali-
moiden ja malliveistämöiden vastuut 
mallien ja valujen tarkastuksista. Näi-
tä asioita käsiteltiin laajasti mallitoimi-
kunnan kokouksessa. Keskustelua 
herättäneitä aiheita olivat:
- Isojen mallien ollessa kyseessä mah-
dolliset mittapöytäkirjat tehdään asiak-
kaan haluamista päämitoista. Usein 
asiakas lähettää malliveistämöön oman 
työntekijänsä mittamaan mallin.
- Ainakin yhdessä valimossa on käy-
tössä 3D-kamera, jolla saadaan isot 
mallit kuvattua. Kuvia voidaan verrata 

alkuperäiseen 3D-tiedostoon ja näin 
saadaan selville mahdolliset virheet.
- Valimoissa saattaa joskus jäädä mal-
lien tarkastus tekemättä, olisiko tässä 
yhteistyön ja kehittämisen tarvetta?
- Vakuutusyhtiöistä ei vastuuvakuutus-
ta valitettavasti ole malleihin mahdol-
lista saada. Valimoiden kanssa yhteis-
työssä on tähän asti pärjätty suhteellisen 
hyvin.
- Valimossa ja malliveistämössä mal-
lien tarkastuksessa käytettävät mitta-
välineet pitäisi olla kunnolliset, kutis-
tumilla varustetut.
- Hellityksistä näyttää olevan hieman 
epätietoisuutta joissakin valimoissa. 
Mikäli valimot eivät tilauksessa ole 
määrittäneet hellitystä, käytetään aina 
plushellitystä, joka kasvattaa nimellis-
mittaa jakopinnassa.
- Valimoiden olisi hyvä tehdä mallien 
tarkastus heti kun se vain on mahdol-
lista, ei mielellään vuosien päästä.

Parannusehdotukseksi

Huomio te kaikki valimoiden ja malli-
veistämöiden valumallien tarkastuksis-
ta vastaavat! Haluaisimme muistuttaa 
pohjoismaiden yhteisestä sopimukses-
ta, joka kulkee nimellä Valutuotteiden 
yleiset sopimusehdot NLG 95. Jos 
kuulut siihen ryhmään, joka ei ole 
koskaan kuullut sopimuksesta, niin nyt 
olisi tietojen päivittämisen paikka. 
Teknologiateollisuudelta voi varmaan 
tilata kyseisen nelisivuisen ohjeen lu-
ettavaksi.

NLG 95 -sopimuksen tarkoitus on 
selkeyttää yhteisiä tapoja toimia, ettei 
konflikteja vastaisuudessa syntyisi. 
Kehittäkäämme yhdessä ja rakentavas-
sa hyvässä hengessä valuja, joista 
loppuasiakkaat ovat tyytyväisiä. 

Mallipuuseppien koulutus

Valumallinvalmistuksen tutkinnoista 
ja oppisopimuksesta toin kokouksessa 
julki tämän hetken tilanteen. Perustut-
kintoa suorittavat kolmetoista opiske-
lijaa. Ammattitutkintoa suorittaa yksi 
opiskelija ja mestarintutkintoa suorittaa 
yksi opiskelija oppisopimuksella. Tie-
doksi muillekin että yhdestä valimosta 
oltiin Valimoinstituutin johtajaan Jou-
ni Lehtoon yhteydessä ja kysyttiin että 
onnistuuko valumallinvalmistus kou-
lutus, jos kyseessä on metallimallien 
kanssa työskentelevä henkilö. Teimme 
Jounin kanssa suunnitelman, jossa 
päädyimme niin sanottuun yhdistelmä-
tutkintoon. Siinä opiskelija opiskelee 
vuoden valumallinvalmistusta normaa-
listi valumallinvalmistusosastolla ja 
toisen vuoden työvälinevalmistuksen 
osastolla saaden sieltä opin metallin 
työstöön, mittaukseen yms. Näitä op-
peja ei voida antaa valumallinvalmis-
tusosastolla, koska koneet ja laitteet on 
suunniteltu pehmeiden aineiden työs-
tämiseen ja mittaamiseen. Tällaiset 
yhdistelmätutkinnotkin ovat siis mah-
dollisia.
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Työtilanne

Työtilanne malliveistämöissä on koh-
tuullinen. Tilanne viime vuoden vas-
taavaan ajankohtaan on parantunut. 
Onnea sekä valimoille että malliveis-
tämöille tilauskannan virkistymisestä

Muut asiat

Muissa asioissa todettiin, että kovin 
montaa malliveistäjää ei ole osallistu-
massa SVY:n talviopintopäiville, 
koska luennot eivät liippaa läheltä. 
Mallien toimitusajoista keskusteltiin 
vielä lisää, viime kokouksen lisäksi. 
Mahdottomiin toimitusaikoihin eivät 
malliveistämöt pysty. Tiedoksi haluttiin 

tuoda se, että malliveistämöistä lähes 
kaikki haluavat ilmoittaa todellisen 
mallinvalmistukseen menevän ajan. 
Tällaista herrasmiessopimusta on nou-
datettu jo vuosikymmeniä. Kenenkään 
etu ei ole se että luvataan liian lyhyet 
toimitusajat malleille, joita sitten jou-
dutaan venyttämään. Malliveistämöt 
haluavat jatkossakin noudattaa tätä 
sopimusta.

Pekka Virtanen on päässyt/jäänyt/
joutunut/saanut jäädä/halunnut (ylivii-
vaa väärät vaihtoehdot) eläkkeelle. 
Allekirjoittanut toivottaa Pekalle kirei-
tä siimoja eläkepäiville!

Veijo Karttunen päätti kokouksen 
klo 13.10. Lopuksi kävimme tutustu-
massa Tampereen ammattiopiston va-

lumallinvalmistusosastolle. Viikolla 
6/2011 on tälle osastolle saapumassa 
koneistavalla kouralla, työkalunvaih-
dolla ja pyöröpöydällä varustettu ro-
botti. Tästä koneistusmuodosta ja ro-
botiikasta kiinnostuneille järjestetään 
esittelytilaisuus myöhemmin.
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Kymmenen miehen ryhmä, johon Lehtosen Mikkokin kuu-
lui, alkoi valmistautua tonnien painoisen turbiinirenkaan 
valuun, oli jokaisen tiedossa Cricton-Vulcanilla saatettavan 
parhaillaan tehdä ratkaisua, joka tulisi vaikuttamaan kaik-
kien metallimiesten elämään.

Vesivoimalaan tarkoitettu turpiinirengas ei valmistunut 
käden käänteessä. siitä tulisi suurin murikka mitä tähän 
mennessä oli valettu. Halkaisijaltaan viisi metriä, korkeutta 
puolisentoista ja painoa runsaat neljätuhatta kiloa.

Jo kuopan kaivuuvaiheessa hääri insinöörikin mukana. 
Se oli harvinaista, sillä Slotte ei yleensä valimossa käynyt. 
Mutta nyt olikin kyseessä ensimmäinen tosisuuri ruotsalai-
nen lisenssityö.

Förpanna…paha, paha, Slotte selitti kieppuessaan mies-
ten jaloissa. Edessään olevaa työtä ajatellessaan veti Mikko 
lakin takaraivolle, kun hän kyykki valumontussa. Yksistään 
jo keernasannan siteeksi tarvittiin ruisjauhoja toistasataa 
kiloa ja melassivettäkin kymmeniä litroja. Niiden kanssa 
keernamiehet vellasivat ja kuivattelivat kolme täyttä työpäi-
vää.

Toiset kolme päivää ehti kulua ennen kuin koitti valuhet-
ki. Vormu oli valmiina odottamassa ensimmäistä senkallis-
ta sulaa valurautaa. Miehet valmistautuivat valuun.

”Varokaa, senkka liikkuu!”
Insinööri Slotte seisoi kädet työtakin taskuissa Hartmanin 

vieressä katsellen lähestyvää senkkaa, joka samassa olikin 
jo ohjeiden mukaisesti kaatoaukon päällä.

Mäkinen ei nyt kyhnyttänyt itseään, vaan viittoili korke-
alle katonrajaan, jossa kraanamies Siren kurkki kopissaan, 
tarkoituksella pirstaleiksi lyödyistä ikkunaruuduista.

-”Vähän vasemmalle… hyvä!”
Kaatoaukkoja oli kaikkiaan kuusi, kolme rinnakkain 

molemmin puolen rengasta. Ensimmäisessä senkallisessa 
oli valurautaa runsas tuhat kiloa. Metalli valui räiskyen ja 
kipinöiden aivan kuin tuhannet muutkin senkalliset olivat 
vuosien varrella valuneet.

-”Selvä!”
Mäkinen viittoili Sirenille. Tyhjä senkka lähti keikkuen 

kohti uunia. Miehet jäivät odottamaan seuraavaa senkallis-
ta. Slotte piipahti katsomassa, kumartui syynäämään täyt-
töaukosta ja palasi takaisin kurkkuaan köhien.

-” Se onkin ainakin neljätuhatta kiloo!” Mikko huusi 
kavereille nähdessään senkan lähestyvän.

Senkka ohjattiin paikalleen ja jälleen rauta valui aukosta 
muottiin. Kaikki näytti sujuneen kuten pitikin.

-”Jämpti.”
Joku ehti jo taputtaa käsiään, mutta huomatessaan lähem-

valimohistoriaa
Kari Pohjalainen

Maaperä eli vetolautakaavaus. Tässä valmistetaan Francis-turpiinin 
siipipyörän muottia, jossa liitosvaluna kiinnitettiin teräksiset siivet val-
urautaan.
Kuvassa vasemmalla Kaarlo Husu ja oikealla Erkki Murtola.

Erään 
turbiinirenkaan 
valu

pänä täyttöaukkoja olevien pudistavan päätään ja viittoile-
van Slottea paikalle, loppui käsien läiske.

-Ei helvetissä?
Mikko meni myös lähemmäksi, Kaikki katselivat Slottea 

ja toisiaan. Oliko siitä tullut susi?
-”Satans…förpanna, ”Slotte kirosi
Mitä??
Hildenin Lasse tokaisi: Perkele, formu on vajaa! 
Se oli todella vajaa. Mikkokin sen totesi kurkistettuaan 

kaatoaukoista. Mikä nyt eteen? Lähes viisituhatta kiloa oli 

Kirjoituksessa mainittu henkilö Mikko Lehtonen työskenteli Tampellan 
valimossa eläkkeelle siirtymiseen asti ja hän on eturivissä 
oikealla.
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kaadettu ja sillä selvä. Ensi kertaa Hartmankin oli neuvot-
toman näköinen. Ei kuulunut laskelmissa olleen vikaa. 
Neljätuhattaviisisataa kiloa, sen oli määrä riittää. Slotte 
pyöritteli kynää, pudisti päätään ja lähti konttoriin.

Sillä hetkellä ei tehtaan alueella ollut ketään, joka olisi 
pystynyt sanomaan minkä vuoksi vormu oli vajaa. Ei edes 
se timpuri, joka oli kävelemässä valimon seinustalla. Mies 
pysähtyi ja katseli ihmeissään.

-Jumalauta, mistä noi kaikki tulee?
Mies lähti juoksemaan, sillä rottia nousi maan alta valimon 

sokkelin vierestä. Niitä tuli vikisten ja hyppien, tuli kuin 
kusiaisia pitkässä jonossa, mutta ne oli suuria kuin kollikis-
sat.

-Voi herran perkele! timpuri luikkasi kuin kuoleman 
hädässä ja viiletti kohti Tammerkosken rantaa.

Seuraavana aamuna asia selvisi. Turha oli miesten valun 
vieressä kiroilla; susi mikä susi. Miehet alkoivat tönkiä 
vieläkin lämmintä hiekkaa. Vormunreunoihin kiinnitettiin 
kettingit ja Siren ryhtyi kiskomaan isolla kraanalla jähmet-
tynyttä valua maan  sisästä.

-Ei helvetissä, pojat, mitä tää tämmönen tietää? Mikko 
ihmetteli nähdessään lättänäksi jääneen turpiinirenkaan 
nousevan hiekasta perässään valtavat rautalonkerot kuin 
jättiläismäiset puunjuuret.

Olivat miehet rotankoloja ja käytäviä ennenkin masuu-
nilla nähneet ja senkin he tiesivät, että rotat kaivoivat niitä 
päästäkseen nakertamaan ruisjauhoilla ja melassivedellä 
tuettuja keernoja, jotka oli upotettu syvään vormun sisään. 
Mutta noin suuret käytävät – siinä oli ihmettelyn aihetta 
kerrakseen.

-Kuka perkele korvaa, kun rotat kusi urakan?
….

Kirjoitus on lainattu tamperelaisen kirjailijan Erkki ”Nappi” 
Lepokorven romaanitrilogiasta, kirjasta nimeltään: Rauta-
koura ja Pulmunen.

Mikko Lehtonen, kirjan kohdehenkilö, oli kirjailijan 
sukulainen ja hän toimi ohjaavana työntekijänä Tampellan 
valimossa, jossa ent. mallilehtori aloitti 1957 oppisopimuk-
sella valimoalalla työskentelyään. Mikko oli ns.oppi-isä 
kirjoittajalle Tampellan valimossa.

TAUSTAA
Isot pyörähdyskappaleet tehtiin aikaisemmin maaperäkaava-
uksena ns. vetolautatekniikalla, jota muottia valmistaessa 
pyöritettiin pintelin ympärillä. Entisajan valimoissa oli 2 
– 4 metrin vahvuudelta kvartsihiekkaa valimon lattialla, 
jossa suuret valumuotit kaavattiin. 

Sen aikaisissa valimoissa ei ollut nosturikapasiteettia, 
eikä kääntötilaa isoille valukehille.
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Yhteiskunnallinen vaikuttaja, kansanedustaja, 
professori Artturi Leinonen (1888–1963) julkaisi vuonna 
1960 teoksen Vuosikymmenten valinkauhassa. Sana ”va-
linkauha” kuvaa erinomaisella tavalla valinnan mahdolli-
suutta. Joskus valinnanmahdollisuuksia todellisessa elämäs-
sä on vain muutama ja niistä on vain valittava vähiten 
huono. Toisinaan valinta pitää tehdä lähes rajattomien vaih-
toehtojen avaruudesta. Valinnan mukanaan tuomat seurauk-
set voivat olla joskus yllätyksellisiä, eivät kuitenkaan aina. 
Valintoja on kuitenkin koko ajan tehtävä niin teollisessa 
toiminnassa kuin henkilökohtaisessa elämässä. Valimomie-
helle tuttu työkalu on valinkauha (ruots. stöpslev, engl. 
ladle shank, pouring ladle). Valinkauha on jokaisessa vali-
mossa omanlaisensa ja nimitykset vaihtelevat. Valinkauhan 
perustehtävä on kuitenkin ollut sama vuosituhansia, kauhal-
la käsivoimin valaminen, joka toki on nykyisin harvinaista. 
Valimoiden valinkauhat ovatkin siirtymässä valimoteollisen 
historian ikiaikaiseen hämärään. Kielikuvana valinkauha 
kukoistaa ja jatkaa elämäänsä hamaan tulevaisuuteen.

Eduskuntavaaleissa äänestäjät saavat valinkauhan käyt-
töönsä. Sodanjälkeisen historian tärkeimpiin vaaleihin on 
aikaa kuukausi siitä, kun tämä Valimoviesti on kopsahtanut 
eteisenne lattialle. Vaaleissa ja sen jälkeisissä hallitusneu-
votteluissa on valinkauhassa yhteiskunnallisesti ensiarvoisen 
tärkeitä asioita. Teollisuuden ja sen mukana myös energi-
aintensiivisen valimoteollisuuden olennaisimmat toiminta-
edellytykset tulevat valinkauhaan. Onkin mielenkiintoista 
nähdä, kuka seuraa nykyistä hallituksen ilmastopoliittista 
neuvonantajaa. Toivoa sopii, että tuleva hallitus ymmärtäi-
si esimerkiksi mihin vihreä energiavero aivan suoraan iskee, 
nimittäin valimoidemme hintakilpailukykyyn. Politiikasta 
totean, että on surullista nähdä kansakunnan kaapin päälle 
kavunneiden henkilöiden pilanneen kaikkinaisen politiikan 
arvostuksen. Politiikka on ja sen nimenomaan pitää olla 
arvostettua yhteisten asioiden hoitamista. Nyt tilanne on 
päässyt siihen pisteeseen, että ainoastaan asialliset ja asian-
sa osaavat poliitikot voivat hankkia takaisin kansalaisten 
arvostuksen politiikkaa kohtaan. Vaikka sellaisia tulevissa 

Valinkauhasta

Valinkauhasta

vaaleissa Arkadianmäelle valittaisiinkin, asenteiden muut-
tuminen politiikkaa kohtaan vie aikaa – tekisi mieleni sanoa 
vuosikymmeniä. 

Muistuu mieleeni eräs kuulemani viisaus 70-luvun lopul-
ta. Olin valimoasioissa tutustunut ruotsalaislähtöiseen lii-
kemieheen nimeltään Alfred Strohmayer, joka oli omin 
käsin, tyhjästä ja tavattomalla ahkeruudella rakentanut 
erikoisteräksien jakeluyrityksen Itävaltaan. Suurin terästoi-
mittaja sijaitsi Suomen Torniossa. Olin ollut Pietarsaaressa 
tulkkina, kun Alfred oli Swan-veneestä neuvottelemassa, 
josta kiitokseksi Alfred kerran kutsui minut Wienin kotiin-
sa iltapalalle. Toimistolta ajaa hurautettiin isolla Mersulla 
hulppeaan omakotitaloon, jossa isäntä esitteli taloa ja ruos-
tumattomasta teräksestä valmistettua uima-allasta. Tavan 
mukaisesti ihastelin uima-allasta, saunaa ja koko taloakin. 
Vältin saunan ylenpalttista kehumista, sillä hänellä oli vuo-
sien kokemus suomalaisten pohjoisen poikien löylyistä. 
Välillä uida polskuteltiin. Toisen ja kolmannen löylyttelyn 
välissä sitten vilvoittelimme korituoleissa. Hän vakavoitui 
ja lausui minulle: ”Kuules Valdemar, tilannehan on kaikissa 
yhteiskunnissa ja maissa sellainen, että fi ksut, osaavat ja 
ahkerat ihmiset ohjautuvat kuin luonnostaan liike-elämän 
palvelukseen. Jotka sitten eivät liike-elämään ohjaudu tai 
eivät siellä menesty, he usein suuntautuvat politiikkaan.” 

  ------   oooooo  ------

Vaikka muuta väitetään, Suomen menestyksen ja 
teollisuuden välillä on aina ollut, on ja tulee olemaan vahva 
kohtalonyhteys. Suomen vauraus, koulutus ja teollinen 
menestys ovat ulkomaisen kilpailukykymme varassa. Tek-
nologiateollisuudessa toimivat yritykset tuovat 60 prosent-
tia Suomen vientituloista. Tarkastellaanpa tästä lähtökoh-
dasta lähimenneisyyttä. Monet kansainväliset lähteet kerto-
vat Suomen menestyneen toisen maailmansodan jälkeen 
kaikista kansakunnista parhaiten. Meillä tuloerot ovat maa-
ilman mittakaavassa kaikkein pienimmät. Koulutusasiat ovat 
maailman parhaiten hoidettu ja Newsweek pääsi laajojen 
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tutkimusten jälkeen tulokseen, että Suomi on maailman 
kaikista maista paras maa elää ja asua. Että näin hyvin 
meillä on asiat, kun katsellaan taustapeilistä. Mutta ollaan-
pa realisteja ja siirrytään katsomaan tuulilasista eteenpäin. 
Mitä siellä näkyy?  Kannattaa tulevaisuutta miettiessä muis-
taa se satoja kertoja nähty tilanne, että suomalainen mies 
kestää ihan mitä vain, paitsi menestystä. 

Saksan teollisuuden luottamus tulevaan oli alkuvuonna 
korkeammalla kuin koskaan Saksojen yhdistymisen jälkeen. 
Monien mielestä Saksan talous käy ylikierroksilla. Mutta, 
mutta. Tuoreet tiedot Saksasta ovat kuitenkin hämmentäviä. 
Maan teollisuustuotanto notkahti parisen prosenttia joulu-
kuusta marraskuuhun. Maan kasvukäyrä onkin alkanut sa-
hata edestakaisin vuoden 2011 puolella. Mistä tämä kertoo 
ja mitä tämä ennakoi? Hieman pelottaa, että tässäkö se 
noususuhdanne sitten meni. Suomessa teknologiateollisuu-
den tilaukset ovat yhä 30 prosenttia alemmalla tasolla kuin 
syksyllä 2008. Viennin ankkurialan toipuminen on siis 
Suomessa pahasti kesken. Miten mahtaa Suomen lilliputti-
maisen pienen kansantalouden käydä mahtavan Saksan ja 
erinomaisesti asiansa hoitaneen Ruotsin naapurissa. OECD 
ainakin ennustaa Ruotsille vahvaa talouskasvua. ”Ruotsi on 
menestystarina”, tiivisti OECD:n pääsihteeri Angel Gurria 
tammikuun lopussa.  

 
  ------ oooooo ------

Nokian kasvu maailman johtavaksi matkapuhelinten 
valmistajaksi toi vuosikymmen sitten viljalti nostetta Suo-
melle ja balsamia suomalaisten itsetunnolle. Lehtikirjoituk-
sissa kyllä maailmanlaajuisesti insinööriosaamistamme 
ihannoitiin. Innovaatiojärjestelmämme toimijat ottivat mie-
lihyvin vastaan jatkuvaa kehumista ja saivat kosolti kunni-
aa oikeista valinnoistaan. 

Kävikö tässä kuitenkin niin, että päättäjät laittoivat kaik-
ki munat samaan koriin. Luottivatko he muita mahdollisuuk-
sia suuremmin miettimättä menestyvään ja aivan kuuhun 

saakka kasvavaan telekommunikaatioon. Olisiko kannatta-
nut arvostaa enemmän konventionaalisen teollisuuden te-
kemisiä ja suunnata sinne myös yhteiskunnan T&K euroja. 
Telekommunikaation kehittymisluvuista en tiedä, mutta 
suomalaisessa valimoteollisuudessa kiristyneeseen kilpai-
lutilanteeseen on reagoitu koko ajan. Viimeisen 30 vuoden 
aikana tuotanto on kaksinkertaistettu ja tätä tuplatuotantoa 
tekee nyt neljänneksellä pienentynyt henkilöstö. Suomen 
valimoteollisuus onkin menestynyt aivan kohtuullisesti 
kiihtyvässä kilpailussa, vaikka sen investoinnit ympäristön-
suojeluun ovat moninkertaiset matalan palkkatason maihin 
verrattuna. Valimoteollisuutemme tulevaisuuden haasteet 
ovat valtavat. Globaali bisnesmaailma on kylmä eikä anna 
toiminnasta tyylipisteitä, eivätkä kaikki alan toimijat pelaa 
suinkaan samoilla säännöillä. 

Tekikö Nokian häikäisevä menestys suomalaisista liike-
miehistä ja päättäjistä kaikkivoipia ja ehkä myös arrogant-
teja. Tämä on päivän kysymys, johon on yhtä monta vasta-
usta kuin on vastaajaa. Mutta muistellaanpa Bochumin 
tehtaan tyylitöntä alasajoa. Tai kun Jorma Ollila vuonna 
1999 julisti, että hän ottaa heti ainakin 600 suomalaista te-
lealan insinööriä töihin, jos sellaisia vain olisi. Nokiahuuma 
oli parhaimmillaan silloin. Paljas totuus koko tässä touhus-
sa on oikeastaan se, että kyseessähän on sentään vain puhe-
lin. Ei siis mikään elämää suurempi asia, uskonto tai epäju-
mala. Kaikille asiaa ajatteleville ihmisille lienee ollut selvää, 
että tuollainen vouhkaaminen ja hypetys tasaantuu. Toimin-
ta laantuu vähitellen muiden tavallisten asioiden tasolle. Se 
voi päättyä myös kertarysäyksellä. Oli miten oli, nyt ei pidä 
kuvitella, että Suomessa voitaisiin enää koskaan palata 
näihin kultaisiin vuosiin, joissa Nokia antoi aurinkonsa 
loistaa koko yhteiskunnalle ja erityisesti Nokian osakkeita 
hankkineille tahoille. Sic transit gloria mundi, niin katoaa 
mainen kunnia, sanoivat muinaiset roomalaiset jo 2000 
vuotta sitten. 

En missään nimessä ole vahingoniloinen. Syvästi surul-
linen ja pettynyt olen, sillä onhan Nokia tuonut Suomeen 
paljon hyviä asioita. Henkilökohtaisesti minulla on Noki-
asta myönteisiä ajatuksia.Jos olisi sijoittanut 20 000 mark-
kaa Nokian osakkeisiin Kari Kairamon kuoleman aikoihin, 
niiden osakkeiden arvo olisi päivän kurssilla reilut 5 mil-
joonaa euroa. Työeläkkeitä hallinnoivat suomalaiset eläke-
yhtiöt omistavat Nokiaa lähes miljardilla eurolla. Mitä se 
taas tarkoittaa, jos Nokian osake alkaa pudota kuin kivi. 
Suomalaisista omistajista Valtion Eläkerahaston osuus on 
17,0 % ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus 
peräti 37,2 % (tilanne 11.2.2011). Varma sijoitti Nokiaan 
paljon ihan viime kuukausina. Ilmeisesti Varmassa ajateltiin 
niin, että Nokian pohjakosketus on nähty. Se oli väärä ole-
tus. 

11.02.2011
 Valdemar Valuri
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metallurgin palsta 16.

Markku Eljaala

Taustaa

Teräsvalimoissa epämetallisten sul-
keumien pääsääntöisinä lähteinä on 
pitkään pidetty sulan sisään joutuneita 
prosessimateriaaleja kuten tulenkestä-
viä vuorauksia, muottihiekkaa, kuonaa 
ja peitosteita. Tämän osoittamiseksi 
eräässä kokeessa verrattiin parhaalla 
tunnetulla tavalla valmistettuja teräs-
valuja mahdollisimman epäedullisella 
tavalla valmistettuihin koevaluihin. 
Parhaana tapana pidettiin AOD-kon-
vertterilla käsitellyn sulan valamista 
altavalusenkalla keraamiseen kanavis-
toon ja muottiin. Huonoimpana tunnet-
tuna tapana pidettiin happamassa 
vuorauksessa sulatettua terästä, joka 
kaadetaan huulen yli tuorehiekkamuot-
tiin. Tulokset olivat alkuoletukseen 
nähden täysin päinvastaiset, sillä vähi-
ten sulkeumia löytyi happamassa 
vuorauksessa sulatetuista huulen yli 
tuorehiekkamuotteihin kaadetuista 
teräsvaluista. Sulkeumat analysoitiin 
pyyhkäisyelektorimikroskoopilla ja 
tulosten mukaan prosentuaalisesti 
suurin osuus sulkeumista oli peräisin 
sulan valunaikaisesta uudelleen hapet-
tumisesta kuten kuvasta 1 käy selville. 
[2]

Sulkeumien ja kaasuhuokosten 
muodostuminen

Muottionkalon täyttäminen sulalla on 

Epämetalliset sulkeumat 
ja valusuihkuun sekoittuva ilma
Epämetalliset sulkeumat ovat merkittäviä valuvirheiden läh-
teitä ja vaativien tuotteiden hitsauskorjauksiin tai hylkäyksiin 
johtavista syistä. Viimeaikaisten tutkimusten valossa kaato-
suihkuun ja/tai valukanavistossa sekoittuva ilma on merkittä-
vä ellei merkittävin epämetallisten sulkeumien ja avointen 
huokosten lähde etenkin kuoren muodostavilla seoksilla ku-
ten teräksillä.

kaiken valutuotannon perusta ja myös 
monen ongelman lähde. Tavallisesti 
suurten teräsvalujen tuotannossa käy-
tetään altavalusenkkoja ja tiiliputkista 
koottuja valukanavistoja. Hiekkakana-
vistoon verrattuna tiiliputket ovat 
käytännössä kaasua läpäisemättömiä, 
joten niiden läpi ei pitäisi päästä imey-
tymään ilmaa valukanavistossa kiihty-
vän metallivirtauksen aiheuttaman 
alipaineen johdosta. Tällä ei kuitenkaan 
ole lopputuloksen kannalta merkitystä, 
sillä valtaosa ilmasta sekaantuu sulan 
sekaan senkasta tulevan metallisuihkun 
osuessa kaatoaltaassa olevan sulan 
pintaan. Kun ilma on sitten päässyt 
sekantumaan sulaan, niin tiiliputkia 
käytettäessä ilma päätyy varmuudella 
muottionkaloon johtuen tiilen kaasun-
läpäisemättömyydestä. [1] [2] [3][5]

Sulan pudotuskorkeudella näyttää 
olevan suuri vaikutus ilman sekaantu-
miselle sulan sekaan. Pudotuskorkeu-
della tarkoitetaan sulan yläpinnan ja 
valusuihkun alimman iskupisteen vä-
listä erotusta.  Suuri pudotuskorkeus 
näyttäisi aina lisäävän ilman sekaantu-
mista. Altavalusenkkoja on tavallises-
ti pidetty parhaimpana vaihtoehtona 
epämetallisten sulkeumien ehkäisyssä, 
koska kuona kelluu niissä sulan pin-
nalla mahdollisimman kaukana valu-
aukosta. Kuitenkin  altavalusenkat 
tuottavat huonointa laatua ollessan 
melkein täynnä ja vähiten sulkeumia 
löytyy lähes tyhjällä senkalla valetuis-

ta kappaleista, kuten kuvasta 2 on 
nähtävissä. [2][3][5]

Ilman sekoittumisen estäminen

Heti aluksi täytyy sanoa, että ilman 
sekoittumisen estäminen valusuihkuun 
voi osoittautua hyvin vaikeaksi ellei 
mahdottomaksi, minkä jälkeen ainoa 
vaihtoehto on estää kuplien pääseminen 
muottionkaloon tai kaasukuplien oh-
jaaminen muottionkalossa niin, että ne 
päätyvät esim. syöttökupuihin.[1]

Valusuihkun ja muotin suojaaminen 
inertillä kaasulla ei näytä vaikuttavan 
lopputulokseen parantavasti ainakaan 
mitattaessa korjaushitsaukseen kuluvaa 
aikaa.  Mutta hyviä  tuloksia on saavu-
tettu järjestelmillä, missä altavalusen-
kan suutiileen on lisätty valettavaa 
sulaa suojaava jatkeputki, joka ulottuu 
valualtaassa olevan sulapinnan alapuo-
lelle. Kyseinen käytäntö on tuttu jatku-
vavalulaitteiden välialtaista. Kuvassa 
3 on vertailtu normaalisti valettujen 
kappaleiden sulkeumapitoisuuksia 
suojaputkella valettuihin kappaleisiin. 
Menetelmän käyttöönottoa valimoissa 
on hidastanut vaikea implemointi, 
mutta todella suurten valujen valmis-
tuksessa se on varmasti varteenotettava 
vaihtoehto.  [2] [4][5][7]

On kehitetty myös erilaisia suutilen 
aukon geometrioita, joilla on pyritty 
muuttamaan senkasta purkautuvan 
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sulasuihkun muotoa siten, että virtauk-
seen sekaantuvan ilman määrä mini-
moituisi. Eräässä tutkimuksessa ristin-
muotoinen suutiilen aukko ei kuiten-
kaan näyttänyt vaikuttavan merkittä-
västi tehtyjen valun laatuun verrattaes-
sa perinteiseen suutiilen. [2]

Valuajan lyhentäminen vähentää 
ilman sekaantumista sulaan, kunhan se 
ei ole seurausta korkeammasta sulakor-
keudesta senkassa. Altavalusenkalla 
tämä tarkoittaa suutiilen halkaisijan 
kasvattamista ja mahdolllisesti kaato-
altaan tilavuuden ja korkeuden lisää-
mistä. [3]

Käytä kaatoallasta, joka mahdollis-
taa sekaantuneiden kaasukuplien er-
kaantumisen sulasta ennen kuin se 
virtaa kaatokanavaan. Kuvassa 4 on 
esitetty erään tällaisen kaatoaltaan 
konstruktio. [3]

Kaada huulen yli. Helpoin tapa 
vähentää sulan pudotuskorkeutta ja 
vakioida se samasta senkasta valetta-
vien kappaleiden kesken on käyttää 
T-kannu tai huulen yli senkkaa. Kuonan 
kanssa tulee varmuudella ongelmia, 
joika voidaan kuitenkin ehkäistä suo-
dattimien käytöllä. Huulen yli kaadet-
taessa tulee käyttää kaatoallasta, sillä 
suoraan kaatokanavaan kaadettaessa 
altavalusenkkaan verrattaessa ei saa-
vuteta muuta etua kuin pienempi valu-
korkeus. [1][2][6]

Vala hiekkakanavistolla ja käytä 
suodattimia. Kanavisto pitää suunni-
tella paineelliseksi niin, että se pysyy 
täysinäisenä valun alusta asti. Kuplilla 
pitää olla mahdollisuus erottua sulasta 
ja poistua  muottihiekkaan. Tällöin 
muotin ja peitosteen kaasunläpäisevyy-
dellä on merkitystä. Suodattimien 
käytöllä voidaan helposti vähentää 
sulkeumien määrää yli 50%:lla. Suo-
dattimet toimivat parhaiten pienemmil-
lä kappaleilla. Valulämpötilan nosta-
minen helpottaa kuplien ja sulkeumien 
erkaantumista sulasta ja hidastaa jäh-
mettyneen metallikuoren syntymistä, 
jolloin kuplilla on enemmän aikaa 
työntyä  muottihiekkaan. Samoin sul-
keumilla on parempi mahdollisuus 
nousta aivan muotin yläpintaan. 
[2][4][7]

Viime aikoina erilaiset painovoimaa 
vastaan toimivat valujärjestelmät ovat 
nousseet tarkastelun alle. Näistä mene-
telmästä ei välttämättä koskaan ole apua 
puhuttaessa raskaasta teräsvalusta, 
mutta ei-rautametallivalussa ne ovat 

 Kuva 1. Makrosulkeumien lähdejakauma tutkituista hiili ja matala-
seosteisista koevaluista. [2]

Kuva 2. Valujärjestyksen vaikutus valettujen kappaleiden 
virhepitoisuuteen valettaessa samasta altavalusenkasta 
useampia kappaleita. [2]

Kuva 3. Sulkeumien lukumäärä eri valuissa. Valut 2-36  valettu normaalisti alta-
valusenkalla. Valuissa 37-47 senkasta tuleva valusuihku liitetty valukanavistoon 
suojaputkella.[2] ►
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olleet arkipäivää jo vuosikymmenten 
ajan. Tällaisia vaihtoehtoja voivat olla 
sulan nostaminen muottiin käyttäen 
alipainetta muotissa tai ylipaineen 
käyttö muotin alapuolella olevassa 
valuastiassa. Lisäksi erilaiset kallistu-
vaa muottia käyttävät ratkaisut voivat 
tulla kysymykseen kun halutaan mah-
dollisimman hallittua muotin täytty-
mistä. [2][6]

Markku Eljaala
Metallin urkkija

Metallurgist
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Dörentrup valmistaa yli 100 vuoden kokemuksella tulenkestäviä materiaaleja teräs-, rauta-, ja 
metallivalimoiden tarpeisiin; mm sulatus- ja lämpimänäpitouuneihin, valu-, kuljetus-, ja käsittelysenkkoihin.

Tuotevalikoimaa:
– tulenkestävät massat
– esivalmistetut upokkaat ja uunin nokat jne.
– eristysmateriaalit; senkat, induktio- ja lämpimänäpitouunit
– vuoraustyökalut
– asennuspalvelu
– prosessiteknologia.

SOITA, kerromme lisää !!

  Oy Line-Ma Ab
  PL 101

  06100 Porvoo
  tel: 019 – 5244 922              

  e-mail: linema@linema.fi
  www.linema.fi
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valimomuseo

Suomen Valimomuseo • PL 50,Tehtaanpuisto • 03601 Karkkila 

janne.viitala@karkkila.fi  • Puhelin (09) 4258 3674

Taidevalujen tutkiminen etenee

Mielenkiintoista tämä taidevalujen tutkiminen. Kun esinei-
den jälkiä seuraa, niin johtolangat tuntuvat aina vievän 
sinne, minne tutkija ei haluaisi. Nimittäin johonkin toiseen 
valimoon, mistä malli on ’lainattu’ ja unohdettu palauttaa. 
Melkein yhtä usein käy niin, että jäljet johtavat Suomen 
rajojen ulkopuolelle, jolloin varsinaisen suunnittelijan nimen 
selvittäminen käy liki mahdottomaksi.

Otetaanpa yhdeksi esimerkiksi vaikka Karkkilan Com-
ponentan valmistama ”Hattu”. Erään tiedon mukaan sitä ei 
olisi keksitty Karkkilassa vaan Componentan Iisalmen va-
limossa. Mahtaako jutussa olla siteeksikään 
totta..?[kuva1] 

Toinen esimerkki voisi olla vaikka Upon ns. ”Viimeinen 
valu” vuodelta 1997. Vaan eipä taida sekään olla alkujaan 
upolainen. Sellaisen varhaisempi versio on museon koko-
elmissa myös pronssista valettuna (valmistuspaikka tunte-
maton) ja aikoinaan meille kerrottiin, että mallin alkuperä 
olisi Ranskassa. Ja erään kerran sellainen saatiin museon 
kokoelmiin valurautaisena, ja lahjoittaja kivenkovaan väit-
ti, että se on Ruotsin Allvestasta siltä ajalta, jolloin Compo-
nentan valimo siellä lakkautettiin. Selvyyttä tähänkin kai-
vattaisiin, jos vaan tietäjä löytyisi.[kuva2] 

Mielenkiintoiset vaiheet on myös komealla ”Vuodenaika-
sarjalla”, jota Högforsin valimo on valmistanut iät ja ajat. 
Myös VR:n valimon tuotannossa se on aikoinaan ollut. Erään 
tiedon mukaan se olisi ollut kuuluisan taiteilijan Emil Ce-
dercreutzin 1920-luvulla suunnittelema sarja. Vaan kuiten-
kin tämänkin esinesarjan jäljet johtivat lopulta Saksanmaal-
le. [Vuodenaikasarjan Kevät-kuva julkaistiin Valimoviesti 
4–2010 -lehdessä sivulla 56, ylempi kuva.]

Emil Cedercreutz on kyllä suunnittelut koristevaluja. 
Ensin 1920-luvulla Högforsille ja 1940-luvulla Suomivali-
moon hevosaiheisen Kylväjät-reliefi n. Suomivalimon mal-

Taidevaluja Suomen valimoista 
ja vähän muualtakin

Kuva1. Högforsin lytätty hattu.

Kuva 2. Viimeinen valu mietityttää tutkijaa…
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lit siirrettiin 1980-luvun puolivälissä Högforsin taidevali-
moon JOT-yhteistyön merkeissä. Nyt onkin sitten hankala 
selvittää, mitkä mallit Suomivalimosta Karkkilaan tuotiin, 
ja mitkä siellä olivat entuudestaan. Mitään aiheeseen liitty-
viä asiakirjoja ei ole tietenkään säilynyt, tuskin on edes 
laadittu. Mahtaako lukijoiden joukosta löytyä Suomivalimon 
taidevalujen asiantuntijaa?[kuva 3] 

Taidevalujen valmistus on aina ollut hieman salaperäistä 
puuhaa. Harvemmin niitä edes mainitaan tehtaiden esitteis-
sä, vaikka valmistus olisi ollut laajaa. Taidevaluja piti osata 
kysyä oikealta henkilöltä ainakin Karkkilassa ja niiden 
saannista tehtiin tahallaan pikkuisen hankalaa. Tämä nosti 
esineiden arvoa. Samalla tekijänoikeuksia rikottiin häpeile-
mättä ja malleja otettiin ja kopioitiin mistä vain saatiin. 
Salamyhkäisyyden nimissä esineistä ei juurikaan laadittu 
asiakirjoja, mikä on omiaan hankaloittamaan aiheen tutki-
mista.

Naisvaluri edelleen hakusessa
Lehden viime numerossa tein etsintäkuulutuksen naisvalu-
rista, jollaisen tarvitsisimme haastateltavaksi ja valokuvat-
tavaksi nykydokumentointihanketta varten. Halukkaita ei 
ilmaantunut. Sittemmin juttu on täsmentynyt siihen suuntaan, 
että haettavan henkilön suotaisiin olevan jollain tavalla te-
kemisissä sulan metallin kaadon kanssa. Eli perinteinen, 
vanhanajan kuppivaluri ei olekaan enää kiikarissamme.

Nykydokumentointiprojektista saatu materiaali talletetaan 
TAKO:on (josta juttua viime lehdessä) kuuluvien museoiden 
yhteiseen ns. Suomi-kokoelmaan, jonka tarkoitus on olla 
mahdollisimman edustava otos nykypäivän suomalaisesta 
yhteiskunnasta. Kuolemattoman kunnian lisäksi asianosai-
sille, sekä työnantajalle ja työntekijälle, saattaa tipahtaa il-
maista, myönteistä julkisuutta. Näistä nykydokuhankkeista, 
joita toteutetaan kerran vuodessa, on nimittäin tarkoitus 
tiedottaa medialle. Mutta kuinka laajasti, siitä ei ole vielä 
tarkemmin päätetty. Joka tapauksessa toivon, että ujoim-
matkin nyt rohkaisisivat mielensä, jotta saisimme homman 
hoidetuksi.

Näyttelykalenteri 2011 on valmis

Hieman myöhässä on valmistunut Valimomuseon näyttely-
kalenteri vuodelle 2011. Suuria yllätyksiä se ei tarjoa. 
Asiat on tullut kerrottua jo edellisissä numeroissa. Taide-
näyttelypainotteisesti edetään tänä vuonna. Ainoa poikkeus 
on teknikko Eino Sarkin ottamat valokuvat 1950-60 –luku-
jen Högforsin tehtaasta. Tosin Pekka Airaksisen underground-
henkisessä taidenäyttelyssä näillä näkymin saadaan kuulla 
varhaista metallimusiikkia, mikä valimoihmisten mieltä 
lämmittänee.

Valurauta kolisee Karkkilan kesässä museon ulkopuolel-
lakin. Järjestyksessään toiset Ruukkimuseon rautapäivät 
järjestetään 16.6.–19.6., jolloin on tapahtumia ympäri kau-
punkia. Tiedossa on ainakin Aki Kaurismäen lyhytelokuva 
Valimo, wanhojen diojen tunnistus- ja katseluilta, valurau-
tapannujen puhdistusta perinteisin menetelmin, raudan su-
latusta harkkohytissä jne.[kuva 4] 

Näyttelyt 2011

29.1.–17.4. Eino Sarkin valokuvia 1950- ja 60-lukujen 
 Högforsin tehtaasta, osa 1/3
25.4.–1.5. Työväenopiston kevätnäyttely
14.5.–31.7. Karkkilan taiteilijaseura esittäytyy
5.8.–25.9. Pekka Airaksisen musiikki- ja taidenäyttely
8.10.–6.11.  Aarne Nousiaisen maalauksia
19.11.–19.2.2012 Soile Hovilan tekstiilitöitä

[kuva 3] Kylväjät Karkkilan malliavun valmistamana.

[kuva 4]  Vauhtia ja vaarallisia tilanteita Sarkin valokuvanäyttelyssä.
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Erikoisvalu Oy
Kartanonlenkki 51  
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311 
Faksi  (019) 689 3333
www.erikoisvalu.fi 

Harjavallan Valu Oy
Sepänkatu 5
29201 HARJAVALTA
Puhelin (02) 5318500
Faksi  (02) 531 8510
www.harjavallanvalu.fi 

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

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.

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

Suutarilan Valimo Oy
Oppipojantie 6, 
04500 KELLOKOSKI  
(09) 271 2890  
aarno.lahtinen@suutarilanvalimo.com

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

Muista museokauppa!

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

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

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

Valimoinstituutti
Hepolamminkatu 10
33720 Tampere
Puhelin 0500 625 792 tai 040 800 4374
www.valimoinstituutti.fi 
www.valuatlas.fi 

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

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

www.svy.info



51VALIMOVIESTI 1 • 2011

Sukunimi Etunimi

Syntymäaika Koulutus

Kotiosoite

Kotipuhelin Kotifaksi

Matkapuhelin Sähköposti (koti)

Työnantaja Tehtävä yrityksessä

Osoite

Puhelin Faksi

Matkapuhelin Sähköposti (työ)

www-sivut

Lisätietoja

Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf

JÄSENHAKEMUSLOMAKE / JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE
Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä
Korjaan/täydennän tietojani

Postita tai mailaa lomake 
viereiseen osoitteeseen! 
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Rauno Sippel 
vastaa mielellään.

SVY
Rauno Sippel 

Kiiskintie 11 
17200  VÄÄKSY

puh. (03) 766 9736
e-mail: rauno.sippel@svy.info

Jäsenhakemus hyväksytty       _____/_____  20__  _____________________________________

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 20__  _____________________________________

Jäsennumero
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