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puheenjohtajan palsta

Saatiinhan se kunnon talvikin kun vain jaksoi
odottaa. Paukkupakkasten jälkeen lunta on satanut jopa niin
paljon, etteivät ihmiset tiedä mihin lumensa lykkäisivät.
Parhaat paikat tuntuvatkin löytyvän sitten naapurin puolelta tai ehkäpä keskeltä ajoväylää. Omalle nurmikolle kun ei
lumista taakkaa viitsisi millään kolata, mutta naapurin viheriö siitä ilmeisesti vähemmän kärsii. Lieneekö vika sitten
ihmisten asenteissa vaiko yhdyskuntasuunnittelussa, ehkäpä
molemmissa olisi parantamisen varaa.
Suomi sai uuden presidentin lopulta selvällä enemmistöllä.
Mitään suurempaa yllätystä ei ehkä tällä kertaa tapahtunut.
Presidentin valta on koko ajan kaventunut, ja tehtävätkin
ovat muuttuneet enemmän edustamisen puolelle kuin tärkeiden päätösten tekemiseen. Vähentyneestä vallasta huolimatta presidenttiä maan keulakuvana ja näkyvyyden
edistäjänä ei voi vähätellä. Uudella presidentillä on onneksi myös vankkaa kokemusta talousasioista, joka on hyvin
tärkeää näinä vaikeina aikoina.
Yhdistyksemme asioista sen verran, että talviopintopäivät
keräsivät Tampereelle tiedonjanoisia oppilaita ilahduttavan
määrän. Saimmekin tuhdin paketin mallipuolen uusimmista tuulista Veijo Karttusen johdolla. Esillä oli esimerkiksi
mielenkiintoista tietoa, kuinka malliveistämöt aikovat vastata tulevaisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin.
Keväällä toteutettavan ulkomaanopintomatkan osallistujamäärä jää valitettavan alhaiseksi, vaikka kohteet ovat takuulla mielenkiintoisia. Saksan yhdistymisen jälkeen saksalaisessa valimoteollisuudessa panostettiin Itä-Saksan
valimoteollisuuteen. Nyt vierailukohteina olevat valimot
pitävät sisällään uusinta uutta saksalaisen valimoteollisuuden
saralla. Yhtä kattavaa valimokierrosta on hyvin vaikea järjestää. Kiinnostuksen puute herättää miettimään koko ulkomaanopintomatkan tulevaisuutta. Eikö suomalainen valimoteollisuus tarvitse näkymiä ulkomailta? Onko meillä
mielestämme jo kaikki tarvittava teknologia ja osaaminen?
Ammattilainen varmasti oppii näkemästään ja kotiin viemisinä on muutakin kuin reissussa rähjääntyneet vaatteet.
Mahdollisuudet nähdä ja oppia uutta tulisi käyttää hyödyksi jotta pysymme kehityksessä mukana, joten koetetaan
olla aktiivisempia seuraavaa matkaa järjestettäessä.
Muutamat aurinkoiset päivät tuntuvat vihjailevan ehkäpä
jo hyvinkin leppoisista talvilomasäistä. Mikäpä sen virkistävämpää kuin ulkoilla muutaman asteen pakkasessa auringon paistaessa, oli liikkumismuoto sitten hiihto, laskettelu
tai mikä muu laji hyvänsä. Luistavia kelejä ja aurinkoisia
kevätpäiviä kaikille yhdistyksemme jäsenille.
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Jani Isokääntä

Visst ﬁck vi en riktig vinter när vi bara orkade
vänta. Efter den stränga kylan har vi fått så mycket snö att
alla inte vet vart de skall skuffa den. De bästa ställena tycks
ju ﬁnnas på grannens sida, eller kanske mitt på körbanan.
Man vill ju inte belasta sin egen gräsmatta med snömassorna, grannens gräsmatta lider säkert mindre av dem. Ligger
felet måhända i människornas attityder eller i samhällsplaneringen, kanske det ﬁnns rum för förbättringar i båda.
Finland fick till slut en ny president med klar majoritet.
Valet var ingen större överraskning denna gång. Presidentens
makt har minskat, och uppgifterna har gått mera i riktning
mot att representera än att göra viktiga beslut. Trots den
minskade makten bör man inte förringa den betydelse presidenten har som landets förgrundsﬁgur och främjare av
synligheten. Den nya presidenten har lyckligtvis erfarenhet
av ekomomi, vilket är viktigt i dessa svåra tider.
Föreningens vinterskolningsdagar i Tammerfors samlade en
glädjande riklig skara kunskapstörstiga. Vi ﬁck ett rejält
informationspaket om modellsidans nyaste vindar under
ledning av Veijo Karttunen. Vi ﬁck till exempel veta hur
modellsnickerierna kommer att möta framtidens utmaningar.
Deltagandet i vårens utrikes studieresa blir tyvärr ganska
lågt, fastän besöken säkert är intressanta. Efter återföreningen av Tyskland satsades det rätt mycket på gjuteriindustrin
i östra Tyskland. De gjuterier som nu skall besökas har de
nyaste nyheterna inom den tyska gjuteriindustrin. Det är
mycket svårt att ordna gjuteribesök av denna klass. Bristen
i intresset får en att överväga utrikesstudieresornas framtid.
Vill inte den finska gjuteriindustrin se vad som händer
utomlands? Tror vi att vi har all nödvändig teknologi och
kunnande? En fackman lär sig säkert någonting av det han
ser och hämtar hem annat än kläderna som under resan
blivit smutsiga. Möjligheterna att se och lära sig nya saker
borde utnyttjas för att vi skall hållas med i utvecklingen, så
vi bör nog försöka vara aktivare vid följande studieresa.
Några gångna soliga dagar ger en antydning om ett möjligen
rätt skönt vintersemesterväder. Vad är skönare än att vara
ute i några graders köld när solen lyser, och skid traditionellt,
slalom eller någon annan gren. Jag önskar alla föreningens
medlemmar ett gått före och soliga vårdagar.
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asiamiehen palsta

Asiamiehen
asiaa
10.2.2012

Valimoiden työtilanne on pääosin heikko ja
tilauskanta lyhyt. Kahden valimon tilauskanta
on kuitenkin hyvä. Mallipuolella on parempi
työtilanne, mutta tämän vaikutus valimoihin
kestää pitkään. Toivottavasti suhdanteet jatkavat kehittymistä ylöspäin.

Piha, Olavi: 750 e matka-avustus World Foundry Organisationin maailmankokoukseen Meksikoon huhtikuussa 2012.
Valimoviestiin tulee matkakertomus.

Uudet jäsenet
Hallitus hyväksyi seuraavat uudet SVY:n jäsenet:

Vuosikokous
Valmisteluryhmä Componenta Högforsilla on aloittanut
työnsä. Hotellimajoitus ja iltajuhla ovat todennäköisesti
Vantaalla. Vuosikokousohjelma ja tarjoukset tulevat seuraavaan Valimoviestiin, joka ilmestyy kesäkuussa.. Näin on
hyvää aikaa varautua lokakuun Karkkilan matkaan ja vierailukohteisiin tutustumiseen.

Härkönen, Mika
Tuomi, Kari
Pihkala, Sakari
Rinne, Marja
Mämmi, Aki

Componenta Finland Oy Högfors
Niemisen Valimo Oy
Keycast Oy
Componenta Oyj
Kiteen Malliveistämö Aki Mämmi Oy

Hallitus ja asiamies toivottavat teidät tervetulleiksi mukaan
SVY:n toimintaan. SVY:n jäsenmäärä on nyt 717 henkilöä.

Toimikunnat

Opintopäivät

Seuraavat toimikunnat jatkavat asioittemme hoitamista:
Lehtitoimikunta on uusi, koska lehden teko siirtyy Valimoinstituuttiin: Jouni Lehto, pj ja Jani Isokääntä,
Juhani Orkas, Lilli Rasilainen ja Rauno Sippel.
Ulkomaan toimikunta: Carl-Johan Nybergh, pj.
Perinnetoimikunta: Matti Johansson ja Raimo Koski.
Koulutustoimikunta: N.N., pj ja Juhani Orkas,
Jouni Lehto, Jani Isokääntä, Kari Seppälä, Eero Pellikka
ja Rauno Sippel.
Mallitoimikunta: Veijo Karttunen, pj ja Toni Häkkinen,
Markku Gustafsson, Tero Kuusisto, Jouni Mattson ja
Alexander Strakh.

Vierailukohteena oli Sandvik Mining and Constuction Oy
ja hyvänä oppaanamme Erkki Ahola. Maailmanlaajuiset
markkinat ja Suomen kaivosteollisuuden nousu ovat pitäneet
tehtaan tuotannon korkealla tasolla. Oli hienoa nähdä korkeatasoista osaamista ja valuja käyttäviä järeitä koneita omin
silmin. Kiitos vielä kiinnostavasta vierailustamme!

Paavo Tennilän rahasto
SVY:n hallitus päätti helmikuun kokouksessaan jakaa seuraavat stipendit:

Opintopäivien esitelmät olivat hyvin laadittuja ja esitettyjä.
Korkeatasoiset esitelmöijät valottivat mallipuolta, protovalmistusta, suunnittelu- ja simulointiohjelmia, robotiikkaa,
kanavistojen ja syöttöjen suunnittelua ja herättivät ajoittain
vilkastakin keskustelua Osallistujia oli paikalla 52 henkilöä.
Koulutustoimikunnalle kiitos luentoaiheista, jotka saivat
näin paljon osallistujia mukaan.
Seuraava valun käyttäjien ja valajien tapaaminen on maaliskuussa Valun käytön seminaarissa. Siitä on toisaalla
tässä lehdessä tarkempaa tietoa.

Häkkinen, Toni: 250 e parhaalle Valumallinvalmistajan
oppilaalle, Tampereen Ammattiopisto, Hervannan ammattioppilaitos.
Janhunen, Jussi: 250 e parhaalle valimoalan opiskelijalle,
Tampereen Ammattiopisto, Hervannan ammattioppilaitos.
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Saksan matka
Matkoille on ilmoittautunut noin 30 osallistujaa. Odotamme
mielenkiintoisia vierailuja Saksan itäosan valimoihin.

Pauli Kivinen on täyttänyt 70 vuotta. Hän on tehnyt pitkän uran Ruotsin ja Suomen valimoteollisuudessa. Opintopäivien yhteydessä Veijo
Karttunen ja Rauno Sippel luovuttivat Paulille onnittelujen kera SVY:
n viirin. Pauli kertoi värikkääseen tapaansa vaiheitaan eri valimoissa ja
malliveistämön parissa. SVY:n jäsen hän on ollut vuodesta 1970 eli 42
vuotta!

Tässä lehdessä oleva matrikkeli perustuu niihin tietoihin,
jotka yhdistykselle on ilmoitettu. Pyydän ilmoittamaan
havaitsemistanne virheistä, niin saamme jäsenrekisterin
paremmin ajan tasalle. Ole Krogell ansaitsee taas suuret
kiitokset siitä, että hän muutti jäsenrekisterin exel-tiedoston
word-muotoon henkilömatrikkeliksi. On hienoa, että apua
löytyy, kun itse en osaa!

Hyvää kevättalvea ja kevättä toivottaen

Rauno Sippel
asiamies

SVY:n opintomatka
itäiseen Saksaan
14.4.–18.4.2012
Valimoviestissä 4-2011 kerrottiin Mallikolmio Oy:n 30 vuotisesta taipaleesta. Opintopäivien yhteydessä mallitoimikunnan puheenjohtaja Veijo
Karttunen ojensi Markku Gustafssonille puujalustaan istutetun turvekoneen jyrsinterän. Jalustassa oli kaiverretut laatat asian muistamiseksi.

SVY:n asiamies ja konttori
Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
Puh
Gsm
e-mail
Pankki

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

Opintomatkaan on ilmoittautunut 28
SVY:n jäsentä. Matkaohjelmaan on
tullut yksi lisäys. Maanantaina 16.4.
SHB Bösdorf käynnin jälkeen tulemme
myös käymään valimossa Kessler & Co,
joka sijaitsee hyvin lähellä SHB Bösdorf
valimoa. Kessler & Co on teräsvalimo,
joka työllistää 60 henkilöä ja joka valaa lyhyitä sarjoja mm. kuumalujia- ja
haponkestäviä teräslaatuja.
Ulkomaantoimikunta/
Calle Nybergh
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valun käytön seminaari 2012
Alustava ohjelma
Torstai 29.03.2012
Päivän puheenjohtaja on Erkki Karvonen
8.30
9.30

9.45
10.15

11.00
11.40
13.00

14.40
15.00
15.30
15.45

n. 17.00
19.00
21.00

Ilmoittautuminen ja kahvi
Avaus
Puheenjohtaja Erkki Karvonen,
Valutuoteteollisuusyhdistys ry, VALTY
Teknologiateollisuusden tilanne ja näkymät
Pääekonomisti Jukka Palokangas, Teknologiateollisuus ry
Keynote-puheenvuoro: Kuinka tehdä businesta Kiinassa.
Tulevaisuuden visiot ja riskit
Johtaja Kai Syrjälä, Nokia Oyj
Valutuotteiden globaali hankinta
General manager Kim Laine, Metso Minerals Oy
Lounas
Valuja käyttävän teollisuuden ja valimoiden uudet yhteiset
tuotantokonseptit (VATU)
- VATU-hankkeen esittely, tutkija Jukka Väinölä, VTT
- Robotiikan mahdollisuudet valutuoteteollisuudessa,
erikoistutkija Timo Salmi, VTT
- Valutuotteiden hankinta, tutkija Olavi Piha, Aalto-yliopisto
- Kaukohankinnan riskit ja niiden hallinta,
tutkimusinsinööri Kimmo Virolainen, VTT
FIMECC MANU-ohjelma alkamassa
NN, Fimecc Oy
Kahvi
Hyödyt rinnakkaissuunnittelusta
Prof. Juhani Orkas, Aalto-yliopisto
Tuotekehityscaset
- Valurauta, solution selling case,
tuotekehitysinsinööri Petteri Sirola,
Componenta Oyj
- Alumiiniseokset, NN, Alteams Oy
- Valun simuloinnin hyödyntäminen tuotekehitysprosessissa,
valuasiantuntija Jarkko Laine, Wärtsilä Oyj
Kylpylän tilojen testaaminen
Kontaktitilaisuus
- stipendien jako, näyttely, cocktails
Valomerkki (tilat käytettävissä loppuillan)

Valukomponentti
– globaali tuote?
Torstai – perjantai 29.–30.03.2012
Kylpylähotelli Rantasipi
Aulanko, Hämeenlinna

Seminaarin tarkoituksena on kertoa valuteknologian
uusista saavutuksista ja lisätä suunnittelijoiden tietoa
valukappaleiden mahdollisuuksista erilaisissa käyttökohteissa esittämällä esimerkkejä valuratkaisujen
tuomista eduista.
Seminaarissa kuulee myös uutta tietoa hankintatoimen
edellyttämistä ja valutekniikan suomista mahdollisuuksista.
Ilmoittautuminen Valun käytön seminaariin viimeistään
ke 14.03.2012! Huomaattehan, että huonevaraukset
tulee jokaisen osallistujan varata itse suoraan Aulangolta 6.3.2012 mennessä. Toivomme, että jaatte tätä
seminaarikutsua yrityksessänne kaikille asiasta kiinnostuneille.
Tervetuloa kuuntelemaan viimeisimmät kuulumiset
valutekniikan suomista mahdollisuuksista!
Teknologiateollisuus ry
Valutuoteteollisuusyhdistys ry
prof. Juhani Orkas
toimialayhdistyksen asiantuntija

Perjantai 30.03.2012
Päivän puheenjohtaja on Jyrki Järnstedt
09.00
09.30

10.00

11.00
11.30
11.40

Uudet ferriittiset liuoslujitetut pallograﬁittiraudat
Tutkija Veijo Rauta, Aalto-yliopisto
Teräsvaluverkoston toimivuuden ja laaduntuottokyvyn
tehostaminen
Kehitysinsinööri Matti Rousku, Metso Automation Oy
Valukappaleen laatutason määrittely
- Valurauta- ja teräsvalut, kehityspäällikkö Markku Eljaala,
Metso Minerals Oy Lokomo Steel Foundry
- Alumiinivalut, kehityspäällikkö Esa Suikkanen, Alteams Oy
Valuatlas
Tutkija Tuula Höök, Valimoinstituutti
Seminaarin päättäminen
Puheenjohtaja Erkki Karvonen, VALTY ry
Lounas

Lisätietoja
www.teknologiateollisuus.ﬁ
Ilmoittautuminen seminaariin viimeistään 14.03.2012
sähköpostitse osoitteeseen:
leena.eiranto@teknologiateollisuus.ﬁ .
Seminaariohjelman osalta lisätietoja antaa
Juhani Orkas, puh. 050-556 2288.
Ilmoittautumisen ja käytännönjärjestelyiden osalta
lisätietoja antaa Leena Eiranto, puh. 040-559 1881

Hyvää kotimatkaa!
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valimoteollisuudessa tapahtuu

Olavi Piha

Valimoteollisuuden uutisia
läheltä ja kaukaa
Maailman valimoteollisuuden tuotanto vuonna 2010 oli 91,4 miljoonaa tonnia, ja siinä
oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 13,7 prosenttia. Tiedot on kerätty maailman
noin 50 000 valimosta ja 36 maasta.
Tässä artikkelissa luodaan ensin katsaus vuoteen 2011. Tämän jälkeen tarkastellaan
vuoden 2010 toteuman pohjalta maailman valimoteollisuuden tonneja ja eri valumateriaalin jakaumaa. Artikkelissa tuodaan esille eroja kansakuntien suhteellisen kilpailukyvyn
muutoksessa kymmenen vuoden aikana valutuoteteollisuuden näkökulmasta. Tulokset
osoittavat, että korkean elintason tai nopeasti kehittyvien (BRIC-maat) kansantalouksien
maissa on aina vahva valimoteollisuus.
Artikkelissa pohdiskellaan tuulivoimateollisuuden nykyisyyttä ja tulevaisuutta sekä valotetaan esimerkiksi suomalaisen rautavalimoteollisuuden mahdollisuuksia päästä osalliseksi mahdollisista kasvavista volyymeistä.
Mukana artikkelissa on myös muutamia valimoalan uutisia Suomesta.
Suomen teollisuuden vuosi 2011
Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto kasvoi Suomessa viime vuonna 6-7 prosenttia ja oli noin 68 miljardia
euroa. Vertailun vuoksi: vuonna 2008 liikevaihto oli 82
miljardia euroa. Vuoden 2011 alkupuolisko kehittyi vielä
noususuuntaan niin uusissa tilauksissa kuin tilauskannassakin. Loppuvuonna uudet tilaukset jäivät alemmalle tasolle
ja tilauskanta supistui hieman. Verrattuna talouskriisiä edeltävään aikaan tilauskanta oli 40 prosenttia alemmalla tasolla vuoden 2011 lopussa. Yritysten välillä tilanne eteni
epäyhtenäisenä.

Suomen kauppatase vuonna 2011
Kauppatase on Suomen kaikkien tavaroiden vienti vähennettynä kaikkien tavaroiden tuonnilla. Vientimme oli 56,6
miljardia euroa ja tuontimme 60,2 miljardia euroa. Tämä
tarkoittaa, että kauppatase oli vuonna 2011 pakkasella 3,6
miljardia euroa. Edellisen kerran kauppatase oli negatiivinen
10

20 vuotta sitten. Tilanne on nyt hyvin vakava erityisesti sen
vuoksi, että yhtä ruma vaje syntyi edellisen kerran öljykriisin aikaan vuonna 1974. Ja siitä on sentään 37 vuotta aikaa.

Suomen tavara- ja palveluvienti vuonna 2011
Suomen tavara- ja palveluviennillä tarkoitetaan luonnollisesti tavaravientiä lisättynä palveluviennillä. Tavara- ja
palveluvienti on tällä hetkellä koko vuoden tasolle korotettuna vajaat 20 miljardia euroa pienempi kuin mitä se oli
enimmillään ennen talouskriisiä vuonna 2008. Jos otamme
huomioon vuoden 2008 jälkeen toteutuneen kustannusten
nousun, tarvittavia vientituloja Suomelta puuttuu tällä hetkellä lähes 30 miljardia euroa.
Vakavin uhkakuva on, että viennin tasopudotus ei olekaan
tilapäinen vaan jää pysyväksi. Vastaavaa ei ole tapahtunut
aiemmin Suomessa, koska aina ennen on laman tai ns.
huonon ajan jälkeen noustu varsin nopeasti kasvukäyrälle.
VALIMOVIESTI 1 • 2012

Puuttuva vientitulo on aivan valtava määrä rahaa, jos sitä
vertaa vaikka Suomen valtion vuoden 2011 budjettiin, joka
oli 50 miljardia euroa (ja jo julkistamistilaisuudessa 8 miljardia euroa alijäämäinen!).

Metallien jalostusyritysten liikevaihto
vuonna 2011
Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut)
liikevaihto kasvoi noin 14 prosenttia ja oli 10,8 miljardia
euroa, edellisvuoden liikevaihto oli 9,5 miljardia euroa.
Tuotantomäärä tässä ryhmässä kasvoi noin 4 prosenttia.
Voidaan todeta, että tuotteiden hintoja on pystytty korottamaan ja että 4 prosentin kasvu tuotannossa on kuitenkin
kovin vaatimatonta. Hintojen ja tuotannon eritahtiseen
kasvuun on useita syitä, ainakin valimoiden raaka-ainehinnat nousivat nopeaa tahtia. Monille valimoille kävi myös
vuoden 2011 aikana niin, ettei useimpia raaka-aineiden
hinnannousuja saatu siirrettyä toimitettuihin valuihin. Yleistä maailmanlaajuista tämän alan aktiviteettia kuvastaa se,
että maailman terästuotanto kasvoi viime vuonna 7 prosenttia jakaantuen kuitenkin varsin epätasaisesti: Aasiassa tuotanto kasvoi 8 prosenttia, Pohjois-Amerikassa 7 prosenttia
mutta EU-maissa vain 3 prosenttia. Huomionarvoista on,
että vuoden 2011 lopussa Kiinan osuus maailman terästuotannosta oli peräti 45 prosenttia.

Metallien jalostusyritysten nettovienti
vuonna 2011
Metallien jalostuksen osuus Suomen nettoviennistä nousi
lähes neljännekseen vuonna 2011. Joka seitsemäs vientieuro tulee jo metallien jalostuksesta. Alan investoinnit ja
henkilöstömäärä ovat viime vuosina kehittyneet huomattavasti muuta teollisuutta myönteisemmin, mikä taas kertoo
alan toimijoiden uskosta teollisuuden hyvään tulevaisuuteen
Suomessa. Investoinnit kasvoivat sekä kiinteiden että t&kinvestointien osalta, ja metallien jalostuksen investointiaste
onkin selvästi muuta teollisuutta korkeammalla tasolla.
Vuonna 2011 metallien jalostuksen tavaravienti Suomesta
oli arvoltaan noin 7,9 miljardia euroa. Kasvua edellisvuoteen
kertyi noin 0,9 miljardia euroa. Siis 10,8 miljardin liikevaihdosta 7,9 miljardia on vientiä! Paljon parjattu globalisaatio
on tämän mahdollistanut. Näin jälkikäteen arvioituna globalisaatio on ollut Suomelle uskomaton menestystarina.
Mutta kuten osakekaupan esitteissä lukee, menneisyyden
menestys ei ollenkaan ole takeena tulevaisuuden kehitykselle. Globalisaatio on juuri nyt näyttämässä Suomelle sitä
”kolikon toista puolta”. Suomalaisten on vain pakko valita
puolensa, se, nähdäänkö globalisaatio suurena mörkönä vai
mahdollisuutena kehittyä muiden maailman johtavien teknologiamaiden joukossa ja tahdissa.
Metallien jalostuksen tavaravienti on noussut samalle tasolle kuin vuosina 2006-2008, kun Suomen muu vienti on
vielä 14 prosenttia alle kriisiä edeltävän tason. Metallien
jalostuksen vienti oli vuonna 2011 yli kaksinkertainen tuontiin nähden, ja näin ollen nettovienti on noin 4,6 miljardia
euroa! Nettovienti saadaan vähentämällä viennistä tuonti,
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ja tulos voi siis olla positiivinen tai negatiivinen. Positiivinen
nettovienti on erinomainen ja välttämätön asia Suomen
kansantaloudelle. Juuri nyt näyttää siltä, että metallien jalostus on nousemassa uudeksi Nokiaksi. Tätä kehitystä
vahvistanee se, että Outokumpu Oy osti saksalaisen Inoxumin.
Otetaanpa tähän vertailu tavararyhmästä ”Puhelimet, radiot,
tv:t”. Puhelimien ja muun kulutuselektroniikan tuonti ja
vienti olivat vuonna 2011 lähes tasapainossa. Tämä on nolo
uutinen kännykkä-Suomelle. Näiden tavaroiden tuonti oli
2,5 miljardia euroa ja vienti vain 2,2 miljardia euroa. Monelta on ehkä jäänyt huomaamatta se, että jo viime vuonna
Suomeen tuotiin enemmän kännyköitä kuin niitä täältä
vietiin! Kannattaa muistaa sekin aika, jolloin kännykät ja
tietoverkot muodostivat Suomen viennistä reilun kolmanneksen! Nyt osuus on romahtanut, ja kun Nokian Salon
tehtaan tuotanto tämän vuoden kuluessa ajetaan hyvin pieneksi, niin vuonna 2012 ja 2013 tämä romahtaa entisestään.
Paljon on puhuttu uuden ja korvaavan Nokian tarpeesta,
mutta eipä sitä tuolta ICT-alalta ole kuulunut. Jospa se tulisikin meille niin kotoisasta metallien jalostuksen piiristä?

Metallien jalostusyritysten henkilöstö
vuonna 2011
Metallien jalostusyritysten henkilöstön määrä Suomessa
lisääntyi viime vuonna hieman. Henkilöstöä niissä oli vuoden lopussa kaikkiaan noin 17 000. Suomalaisissa valimoissa työskenteli viime vuonna 2 421 henkilöä. Suomen valimot
kuuluvat metallien jalostusyritysten ryhmään teknologiateollisuuden jaottelussa. Valimot edustavat ryhmässään noin
3:a prosenttia liikevaihdolla mitattuna ja 16:ta prosenttia
henkilömäärällä mitattuna. Suurimmat yritykset ovat terästuotteiden ja värimetallien valmistajia, kuten mm. Outokumpu, Luvata, Ovako, Ruukki (entinen Rautaruukki), Outotec
ja Boliden.

Maailman valimoteollisuus
vuonna 2010
Maailman valimoteollisuuden tuotanto vuonna 2010 oli 91,4
miljoonaa tonnia, jossa kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna 13,7 %. Aiemmat kaksi vuotta olivat menneet tuotannon vähentymisen merkeissä. Vuosi 2008 oli kehnon
loppuvuotensa takia jo päättynyt kokonaisuutena 1,5 %:n
vähentymiseen, ja katastroﬁvuosi 2009 toi tullessaan 14 %:
n tuotannon pudotuksen. Nyt siis päästiin kasvu-urasta
kiinni. Modern Casting -lehti arvelee, että tämä tarkoittaisi
uuden kasvukauden alkua vuoden 2009 syvästä kuopasta.
Tämä on taas niitä asioita, joista on mahdoton sanoa mitään
näin epävarmoina aikoina. Talouden merkit kyllä viittaavat
siihen, että ainakin Euroopan talouden kasvu tulee olemaan
hyvin hidasta ilmeisen kauan.
Maailman valimoteollisuudessa vuosi 2010 oli siis kokonaisuutena katsottuna rivakan kasvun vuosi. Katsaus aiem11
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piin Modern Casting -lehtiin pudottaa lukijan maan pinnalle. Lehdet osoittavat sen ikävän tosiasian, että maailman
valimoteollisuus on pudonnut pois kasvukäyrältään. Elämme edelleen ”kuoppavaihetta”, jonka alkutahdit löi Lehman
& Brothersin konkurssi. Esimerkiksi vuonna 2007 maailman
tuotanto oli 95 miljoonaa tonnia ja vuonna 2010 ”vain” 91,4
miljoonaa tonnia. Maailman valimoteollisuuden pitäisi siis
kasvaa vuoden 2010 luvuistaan vielä 4 %, jotta päästäisiin
vuoden 2007 lukuihin. Tarvittavaa valtavaa valumäärää
havainnollistaa yksinkertainen vertailu Suomen valimotuotantoon: pelkästään tämän 4 prosentin kasvun tulisi olla 50
kertaa Suomen vuoden 2010 koko vuosituotanto.
Neljä maata, Kanada, Norja, Serbia ja Slovenia ilmoittavat
tuotantonsa vähenemisestä. Tässä näyttää käyneen nyt niin,
että vuotta aiemmin neljä maata ilmoitti kasvusta ja nyt
sitten neljä maata vähentymisestä. Suurimman kasvuprosentin esitti Taiwan, joka ilmoitti kasvuksi 42 %, mutta
melkein yhtä paljon kasvua (41 %) ilmoitti Brasilia.

yhdessä ovat 73 prosenttia maailman tuotannosta. Vuonna
2010 valuterästä valmistettiin 10,2 miljoonaa tonnia, joka
vastaa 11:tä prosenttia maailman valutuotannosta. Monista
valumateriaaleista koostuva ryhmä ei-rautametallit vastaa
14,5 miljoonalla tonnillaan 16:ta prosenttia maailman valutuotteiden valmistuksesta. Kuvasta 1 nähdään näiden kolmen
materiaaliryhmän jakauma maailmassa vuonna 2010.
Kiinnostavia muutoksia vuoden takaiseen jakaumaan on
myös tapahtunut. Valurauta on nostanut osuuttaan kahdella
prosenttiyksiköllä. Näistä yksi prosenttiyksikkö menee
harmaan valuraudan kasvun hyväksi ja yksi prosenttiyksikkö pallograﬁittivaluraudan kasvun hyväksi. Ehkä tässä on
taustalla ajoneuvoteollisuuden virkistyminen vuoden 2009
syvästä kuopasta. Menettäjiä vuoden takaiseen jakaumaan
ovat yhdellä prosenttiyksiköllä valuteräs ja samaten yhdellä prosenttiyksiköllä ei-rautametallivalut.

Maailman valutuotannon muutokset 2000-2010
Maailmassa on tuotantolukunsa Modern Casting -lehdelle
antavia valimoita yhteensä 48 186 kappaletta. Sitä ei taida
tietää kukaan, kuinka paljon valimoita tai valimoiksi katsottavia tuotantolaitoksia todellisuudessa on olemassa.
Luultavasti kuitenkin näiden noin 50 000 valimon lisäksi
maailmassa on kymmeniä tuhansia pieniä muutaman työntekijän valimoita ja ns. perintönä isältä pojalle kulkeutuvia
satunnaisesti toimivia valimoita. Maailmassa lienee olemassa myös paljon valimoita, jotka syystä tai toisesta eivät
lähde mukaan kansallisiin teollisuus- tai valimo-organisaatioihin eivätkä siten näy esitetyissä luvuissa.
Ilmoitetusta maailman valimotuotannon absoluuttisen oikeasta luvusta voidaan käydä pitkäänkin keskustelua, mutta tapahtuneet muutokset ovat usein merkitsevämpiä ja
kiinnostavampia seurannan kohteita. Länsimaissa valimot,
jotka ilmoittavat tuotantonsa, vastaavat reilusti yli 90 prosentista kaikesta oman maansa valimotuotannosta. Nämä
valimot kuuluvat kansallisiin organisaatioihin. Edellä kerrottuun viitaten voitaneen todeta, että maailman todellinen
valimotuotanto on ”jonkin verran” suurempi kuin 91,4
miljoonaa. On kuitenkin selvää, että tämä ”jonkin verran”
on erittäin paljon valutuotteita. Kirjoittajan sivistynyt arvio
on, että tämä kirjaamaton valimotuotanto maailmassa on
noin 100 kertaa Suomen vuosituotanto, siis joka vuosi.
Tällä luvun ja todellisuuden välisellä erolla ei kuitenkaan
ole merkitystä vertailuja tehdessä, sillä valimoiden jako
organisaatioon kuuluviin ja ”villeihin” pysynee vuodesta
toiseen kutakuinkin samana.

Muutokset kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen ovat
seuraavanlaiset: Valuraudan osuus oli silloin 74 prosenttia,
nyt 73 prosenttia. Valuteräksen osuus vuonna 2000 oli 10
prosenttia, nyt 11 prosenttia, ja ei-rautametallien osuus
kymmenen vuotta sitten 16 prosenttia, nyt täsmälleen sama.
Edellä mainitut muutokset ovat hämmästyttävän pieniä,
voisi sanoa olemattomia. Suurempaa liikkumista onkin tapahtunut rautavalu-ryhmän sisällä. Harmaa valurauta, jota
valettiin kymmenen vuotta sitten 53 prosenttia kaikista
maailman valuista, on menettänyt osuuttaan 5 prosenttiyksikköä. Täsmälleen saman 5 prosenttiyksikköä on pallograﬁittivalurauta voittanut osuuttaan, eli sen osuus on kymmenen vuoden aikana noussut viidenneksestä neljännekseen
kaikista valetuista maailman valutuotteista.

Maailman valimoiden lukumäärä
valumateriaalin suhteen
Vuonna 2010 maailman valimoista 57 prosenttia oli rautavalimoita, yhteensä reilut 24 000 kappaletta. Maailman
valimoista 15 prosenttia oli teräsvalimoita, yhteensä 6 500
kappaletta. Ei-rautametallivalimoita oli peräti 28 prosenttia
kaikista maailman valimoista, 11 683 kappaletta. Kuvasta
2 näkyy, kuinka maailman valimoiden lukumäärä jakautuu
eri materiaalien suhteessa.

Kun näitä vuoden 2010 kahta jakaumaa tarkastellaan lähemmin, voidaan todeta seuraavaa:

Maailman valutuotanto valumateriaalien suhteen
Harmaa valurauta jatkaa edelleen paalupaikalla vuoden 2010
tilastoissa. Tätä edullista ”perusrautaa” valmistetaan maailman valimoissa 44,1 miljoonaa tonnia, joka vastaa 48:aa
prosenttia kaikesta valetusta materiaalista. Toisena painoperusteisessa jaottelussa sinnittelee pallograﬁittivalurauta
22,6 miljoonalla valmistetulla tonnillaan, joka vastaa tasan
neljännestä kaikesta maailman valetusta tuotannosta. Nämä
12

– 57 % valimoista valaa 75 % maailman tuotannosta
– 15 % valimoista valaa 11 % maailman tuotannosta
– 28 % valimoista valaa 16 % maailman tuotannosta.
Tulos on odotusten mukainen. On luonnollista, että suuret
autoteollisuuden rautavalimot valmistavat selvästi enemmän
tonneja kuin esimerkiksi teräsvalimot, joille ajoneuvoteollisuus ei ole niin merkittävä asiakasteollisuus.
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Ei-rautametallivalimot palvelevat alumiinivaluillaan myös
ajoneuvoteollisuutta, mutta johtuen materiaalin keveydestä
niiden valamat tonnit eivät nouse ollenkaan sille tasolle,
johon mm. rautavalimot pääsevät. Alumiinivalimoiden ulkopuoliset ei-rautavalimot tämän ryhmän sisällä ovat usein
pieniä paikallisia kupari-, pronssi- ja sinkkivalimoita ja
niiden valmistamat vuosituotannot vaatimattomia. Tästä
syystä tarvitaan 28 prosenttia maailman valimoista eli 11
683 valimoa tuottamaan 16 prosenttia tuotannosta.

Euroopan valimoteollisuus vuonna 2010
Eurooppalaisten valimoiden toteutuneita lukuja vuodelta
2010 esiteltiin laajasti Valimoviestissä 4/2011. Lyhyenä
kertauksena tässä vielä merkittävimmät luvut. Euroopan
valimoteollisuuden kasvu jakaantui CAEF:in tilastoimana
ja materiaalikohtaisesti jaettuna seuraavasti:

Kuva 1. Maailman valimoissa vuonna 2010 valetut kolme eri valumateriaaliryhmää prosenttijakaumana. Kuvan tiedot perustuvat AFS:n
julkaisuun 45th Census of World Casting Production.

– rauta- ja teräsvalut, kasvu 20 % ja tuotanto 11,2 miljoonaa
tonnia
– ei-rautametallivalut, kasvu 31,7 % ja tuotanto 3,2 miljoonaa tonnia
– työntekijöiden määrä eurooppalaisissa valimoissa 254
894
– työntekijöiden määrä eurooppalaisissa valimoissa kasvoi
17 %
On hyvä huomata, että ryhmään ei-rautametallivalut kuuluvat alumiinivalut, kupariseosvalut, pronssivalut, alumiinipronssivalut, messinkivalut sekä kaikki painevalut edellä
mainituista valumateriaaleista.
Toinen huomio on se, että joka sadas eurooppalainen valimoalan työntekijä on suomalainen, sillä kuin sattumalta
Euroopan ja Suomen henkilöstömäärässä on satakertainen
kokoero.

Suomen valimoteollisuus vuonna 2010
Suomen valimoteollisuus menestyi vallan hyvin vuonna
2010 maailman ja Euroopan valimoteollisuuden vanavedessä. Tuotantomme kasvoi 26,3 prosenttia, maailman vastaava luku oli 14 prosenttia. Tässä Suomen kasvuprosentissa
on huomioitu eri valumateriaalien erilaiset kasvuprosentit.
Näin luvut ovat yhteismitalliset. Kasvumme vauhti oli siis
selvästi nopeampi kuin maailman vastaava kasvu ja myös
nopeampi kuin eurooppalainen vastaava kasvu. Suomen
valimoteollisuuden luvut vuodelta 2010 on esitelty Valimoviestissä 2/2011, mutta tässä keskeisimmät mahdollista
vertailua varten:

Kuva 2. Maailman valimoiden lukumäärä prosentteina ja yksikköinä jaoteltuna valimon valmistaman materiaalin suhteen. Kuvan tiedot perustuvat AFS:n julkaisuun 45th Census of World Casting Production.
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– rauta- ja teräsvalut, kasvu 27 % ja tuotanto 0,089 miljoonaa tonnia
– alumiiniseosvalut, kasvu 12 % ja tuotanto 0,004 miljoonaa
tonnia
– kupariseosvalut, kasvu 25 % ja tuotanto 0,0038 miljoonaa
tonnia
– valutuotannon arvo kasvoi 13 % ollen 281 miljoonaa
euroa
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– työntekijöiden määrä 2 421, joka on aivan sama kuin
vuonna 2009.
Kupariseosvaluihin kuuluvat kuparivalut, pronssivalut,
alumiinipronssivalut, messinkivalut ja painevalut edellä
mainituista valumateriaaleista.
Vuoden 2011 Suomen tuotantoluvut kuulemme Valun Käytön Seminaarissa 2012 maaliskuun lopulla. Euroopan tuotantoluvut vuodelta 2011 CAEF julkaisee syyskuussa. Koko
maailman toteutunut tuotanto on luettavissa Modern Casting
-lehden joulukuun 2012 numerossa.

Tilastojen lukemisen ja tulkinnan vaikeudesta
Tilastoissa mitataan ja verrataan tonneja, jotka 36 maata
ovat raportoineet. Nämä tilastot ovat kyllä dimensionsa
puolesta aivan oikein. Tonni valua on varmasti tonni valua
niin Suomessa, Kiinassa kuin Brasiliassa. Tonni valua
vuonna 2010 oli tonni valua myös vuonna 1971.
Valutuoteteollisuuden tilastojen lukuja eri vuosikymmeniltä vertailtaessa on muistettava, että luvuissa ei ole mukana
valutuotteiden kevenemistä. Tarkemmat lujuuslaskentamenetelmät sekä valumateriaalien kehittyminen yhä lujemmiksi ovat mahdollistaneet kymmenien prosenttien painosäästöt.
Monet valuteknologian innovaatiot ja mm. tietokoneiden
mukanaan tuomat parannukset ovat painaneet valujen osuutta per tuotettu kone alaspäin. Valujen osuus koneissa ja
laitteissa painolla mitattuna on saatu vähentymään, mikä
tietysti näkyy koko tuotteen painon pienenemisenä, ja useissa tapauksissa siitä on seurannut tehon sekä hyötysuhteen
kasvu. Erityisen aktiivinen tässä tietysti on ollut mm. kuorma-autoteollisuus, jonka intresseissä on kuljettaa maantiellä kuormaa eikä painavaa autoa.
Eri teollisuudenaloilla arvostetaan valujen keveyttä eri tavalla, ja senkin vuoksi yleiset vertailut ovat vaikeita. Jokainen voi mielessään rakentaa eri vuosikymmenille korjauskertoimia, joilla tuotannot muutetaan yhteismitallisiksi,
mutta yleiseen käyttöön tällaisen julkaiseminen olisi liian
uskaliasta. Niin tai näin, valujen kevenemisellä on hyvin
suuri merkitys valujen tuotantoluvuissa. Tilastojen suoraa
vertailua estää myös se, että ei tiedetä, kuinka koneistetut
komponentit asettuvat tähän tilastoon. Tästä ei ole näkynyt
paljoakaan keskustelua ammattilehtien sivuilla. Tekisi mieleni väittää, että esitetyissä luvuissa on enenevässä määrin
valmiiksi koneistettujen valutuotteiden painoja, jolloin luvut
eivät mitenkään ole vertailukelpoisia aikaisempien lukujen
kanssa. Vuoden 1980 maailman valutuotanto ei näin ollen
ole vertailukelpoinen vuoden 2010 kanssa, vaan tosiasiassa
valimoteollisuus maailmassa on palvellut asiakasteollisuuksiaan suhteellisesti paljon enemmän kuin suoraan tonneissa
mitattu kasvua kuvaava prosenttiluku osoittaa. Jos otetaan
esimerkki moottorivalmistuksesta, siellä moottorinlohkot ja
sylinterikannet ovat keventyneet kymmeniä prosentteja. Jos
jollain prosenttiluvulla haluttaisiin osoittaa valimoteollisuu14

den ”volyymin” kasvua moottorien valmistuksessa maailmassa, olisi kuvaava mittari vaikkapa hevosvoimat valukiloa kohden tai moottoreiden lukumäärä jaettuna niihin
käytetyllä valumäärällä.
Luotettavaa vertailua eri vuosien mutta erityisesti eri valtioiden ja maanosien välillä vaikeuttaa aina myös se, että eri
valmistuskulttuureissa ymmärretään ”valimon tuotettu
tonni” toisistaan poikkeavalla tavalla. Tilastossa esiintyvä
tonni voi silloin olla yhtä hyvin yhdessä valimossa punnittu valupaino tai toisessa valimossa viereisen konepajan
ovesta asiakkaalle lähetetty valmiiksi koneistettu tonni.
Tästä nyt vain yhtenä esimerkkinä teräsvalut, joissa valimon
ns. valupainon ja valmiiksi koneistetun ja asiakkaalle toimitetun painon välillä voi olla jopa 50 %:n poikkeama.
Kaiken lisäksi valutuotteita ja erityisesti teräsvaluja toimitetaan ja punnitaan siinä vaiheessa, kun ne ovat rouhekoneistettuna lähdössä asiakkaalle. Tällöin tämä paino ei ole
oikein kumpaakaan, se ei ole valupaino, eikä se ole ns.
koneistetun valun paino. Jotta kuvio olisi tarpeeksi sekava,
on myös tulkintoja, joissa paino (siis tonni) tarkoittaa valimossa punnittua puhdistamatonta painoa. Useimmissa, ainakin länsimaisissa valimoissa ”painolla” eli ns. valupainolla tarkoitetaan puhdistetun raakavalun painoa, josta on
kaikki painokuvut yms. valutuotteeseen kuulumattomat osat
poistettu. Kuten mainittu, käytäntö ja terminologia ovat
edelleen vuonna 2012 tässäkin asiassa vakiintumattomia ja
sekaannuksia termeissä esiintyy jatkuvasti.
Edellä mainitusta havaitaan, että vuoden 1972 tai vuoden
1992 luvut eivät ole vertailukelpoisia Modern Castingin
antamiin vuoden 2010 lukuihin. Mutta riittävän tarkkoja ne
ovat, kun yrittää ottaa huomioon toimintatavoissa ja tuotteissa tapahtuneet radikaalit muutokset. Modern Casting on
American Foundry Societyn (AFS) yli sata vuotta yhtäjaksoisesti ilmestynyt ammattilehti. Lehti aloitti maailman
valutuotannon seurannan vuonna 1967. Joulukuussa 2011
ilmestyi 45th Census of World Casting Production. Tilastointiin ovat osallistuneet kaikki maailman merkittävimmät
teollisuusmaat. Poikkeuksiakin toki on, sillä esimerkiksi
Kiina ja Neuvostoliitto eivät ole olleet kovinkaan kauan
mukana. Vuoden 2010 tilastoinnissa on mukana 36 maata
ja viime vuonna mukaan tuli Pakistan uutena maana. Mitään
muita valimoalan tilastoja ei ole olemassa. Mutta älkää
minulta kysykö, miksei. Olisiko tässä vähän sama asia kuin
ﬁnanssimaailmassa, jossa muutamat tärkeilevät luokituslaitokset ovat yksityisiä amerikkalaisia liikelaitoksia.

Valimoteollisuuden kilpailukyvyn
muutoksia 2000-2010
Tehdäänpä taulukko, johon haetaan muutamien viime vuosien kymmenen maailman suurinta valimomaata (taulukko
1). Kun vertailua tehdään kymmenen vuoden ajalta, tuloksen
voi olettaa antavan viitteitä aivan oikeista muutoksista
maiden välillä. Taulukko on kuitenkin epätarkka johtuen
erilaisista raportointikulttuureista eikä ehkä kovinkaan tieteellinen. Taulukon luvut eivät kerro suoraan kyseisen maan
omasta koneenrakennusteollisuudesta tai vaikkapa bruttoVALIMOVIESTI 1 • 2012

kansantuotteen kasvusta. Yksinkertainen ja ymmärrettävä
se kuitenkin on. Mieleni tekisi väittää, että muutokset maiden järjestyksessä antavat vahvasti suuntaa kunkin maan
valimoteollisuuden suhteellisesta kilpailukyvystä. Globalisaation jatkuva laajeneminen ja ennen kaikkea taloudellisen
aktiviteetin siirtyminen Aasiaan näkyy selvästi.
Taulukko 1.
Maailman kymmen suurinta valmistusmaata vuosina 2000
– 2010 sekä Suomi, joka vuonna 2010 sijoittui sijalle 28.
Maiden järjestys määräytyy yksinomaan valimoiden tonnimääräisen tuotannon mukaan, eikä valetuilla materiaaleilla ole merkitystä. Taulukon tiedot perustuvat AFS:n vuosittaisiin julkaisuihin: Census of World Casting Production.
Sija

2010

2009

2008

2000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
28.

Kiina
Intia
USA
Saksa
Japani
Venäjä
Brasilia
Korea
Italia
Ranska
Suomi

Kiina
Intia
USA
Japani
Venäjä
Saksa
Brasilia
Korea
Ranska
Italia

Kiina
USA
Venäjä
Intia
Saksa
Japani
Brasilia
Italia
Ranska
Korea

USA
Kiina
Japani
Venäjä
Saksa
Intia
Ranska
Italia
Brasilia
Meksiko

Voittajia ja häviäjiä
Selvä voittaja on Kiina, joka kasvatti tuotantonsa 3,6-kertaiseksi kymmenessä vuodessa. Erittäin suuren huomion
ansaitsee myös Intia, joka kolminkertaisti tuotantonsa. Tämä
on vallan uskomaton saavutus, kun otetaan huomioon maan
kelvoton infrastruktuuri. Intialaisilla on kova pyrky päällä,
ja he ovatkin julistaneet tavoitteekseen saavuttaa ja ohittaa
Kiinan. Näin saattaa vallan hyvin käydäkin, mutta siihen
kyllä menee vielä paljon aikaa. Taulukon ulkopuolelta on
mukaan kirinyt Etelä-Korea. Kannattaa myös huomata
Saksan sijoittuminen neljänneksi, mikä on hurja suoritus,
kun huomioidaan kolmen ensimmäisen maan väkiluku
verrattuna Saksan vaatimattomaan 80 miljoonaiseen kansaan.
Saksan sijoittuminen näin korkealle tässä taulukossa romuttaa myös sen sitkeän uskomuksen, että valimoteollisuutta
ei voisi harjoittaa korkean elintason ja korkean tulotason
maassa.
Ranska on suuri eurooppalainen häviäjä. USA, Japani ja
Venäjä ovat selkeästi menettäneet suhteellista kilpailukykyään viimeisen kymmenen vuoden aikana. Meksiko on pudonnut kokonaan pois 10 suurimman valimomaan taulukosta.
Taulukko 2 näyttää valmistetut tonnit vuosien 2000 ja 2010
välillä. Lukujen yksikkö on miljoonaa tonnia. Kun lukija
tutkii taulukkoa, on syytä tietää, että vuonna 2000 maailman
valimoiden tuotanto oli 65 miljoonaa tonnia. Vuonna 2010
se oli 91,4 miljoonaa tonnia. Jätän näiden taulukoiden läVALIMOVIESTI 1 • 2012

hemmän analysoinnin lukijan oman mielenkiinnon varaan
ja otan mielelläni kommentteja ja korjauksia vastaan.

Taulukko 2.
Maailman valimotuotanto tonnien mukaan vuosina 2000 – 2010.
Lukujen yksikkö on miljoonaa tonnia (Mt). Mukana taulukossa ovat
10 suurinta vuoden 2010 maata sekä Suomi, joka sijoittuu vuonna
2010 sijalle 28. Suomen jäljessä tulevat suuruusjärjestyksessä Belgia
(käytännössä sama tuotanto kuin Suomellakin), Tanska, Sveitsi, Serbia,
Norja, Kroatia, Bosnia-Herzegovina ja Mongolia, joka raportoi vuoden
2010 tuotannokseen 15 000 tonnia. Taulukon tiedot perustuvat AFS:n
vuosittaisiin julkaisuihin: Census of World Casting Production.
Maa

2010

2008

2000

1. Kiina
2. Intia
3. USA
4. Saksa
5. Japani
6. Venäjä
7. Brasilia
8. Korea
9. Italia
10. Ranska
28. Suomi

39, 6
9,1
8,2
4,8
4,8
4,2
3,2
2,2
2,0
2,0
0,098

33,5
6,8
10,8
5,8
5,7
7,8
3,4
2,1
2,6
2,4
0,153

11,0
3,1
13,1
4,5
6,3
6,2
1,8
1,7
2,4
2,7
0,128

Maailman valimoteollisuus ja Pareton periaate
Mehän kaikki tiedämme valimo- ja konepajaympäristöstä
seuraavat seikat:
– Valimon haastavimmat (lue: ikävimmät) valut, joita yleensä on noin 20 % kaikista valmistettavista valuista, kuluttavat
laatuosaston, myynnin ja johdon ajasta 80 %.
– Heikoimmat 20 % valutuotteiden toimittajista kuluttaa
valunostajan ja koko asiakkaan organisaatiosta ajasta 80
%.
– Tärkeimmät hankittavat valut vastaavat 80 %:a rahassa,
mutta vain 20 %:a hankittavien nimikkeiden määrästä.
– Parhaat 20 % asiakkaista tuottaa 80 % liikevaihdosta,
volyymistä ja katteesta. Ja kääntäen: 80 % tuotteista on
sellaisia, joista pitäisi päästä mahdollisimman pian eroon,
koska ne tuottavat vain 20 % liikevaihdosta, volyymistä ja
katteesta ja niiden satunnaiset tilaukset vain sotkevat yrityksen kannattavampien tuotteiden tekemistä.
Tässähän on kyseessä se kuuluisa Pareton periaate. Italialainen Vilfredo Pareto tutki väestön vaurauden jakautumista sata vuotta sitten. Syntyi epäoikeudenmukaisen jakautumisen teoria eli Pareton periaate, joka tunnetaan nykyään
80/20-sääntönä. Työelämässä vuorenvarmasti kuka tahansa
huomaa, että 80/20-periaate pätee, olivatpa kyseessä sitten
asiakkaat, tuotteet, laatu, prosessi, varasto, tietohallinto,
henkilöstö, neuvottelutaito tai vaikkapa tämä kuuluisa kustannusten karsinta. On koko ajan muistettava, että 80/20säännössä ei lukujen summaksi tarvitse tulla 100, sillä tässähän verrataan eri asioita.
►
Otetaan seitsemän (20 %) maailman suurinta valimomaata
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tarkasteluun. Huomataan, että nämä tuottavat tasan 80 prosenttia (73 miljoonaa tonnia) kaikista maailman valutuotteista. 80 prosenttia maista (tässä laskentakuviossa 29
maata) valmistaa 20 % prosenttia (18 miljoonaa tonnia)
kaikista maailman valuista. Tässä siis puuttuu 159 maata,
jotka eivät ole taulukoissa mukana (kuten esimerkiksi
Kreikka), ja tämä tietysti tuo laskelmaan epätarkkuutta.
Mutta taulukoitujen ja tonninsa ilmoittaneiden maiden
kohdalla Pareton periaate puree hyvin tarkasti.
Otetaanpa mukaan maailman väkiluku ja katsotaan, kuinka
80/20-sääntö siellä toimii. Maailmassa on 7 miljardia ihmistä ja 195 maata. Seitsemän suurimman valimomaan yhteenlaskettu väkiluku on 3,3 miljardia eli 47 % maailman väkiluvusta. Näitä 7:ää maata vähemmän valuja tuottaa maailmassa 185 maata, ja näissä maissa asuu 3,7 miljardia ihmistä. Tästä lähtöaineistosta toteamme, että 47 % maailman
ihmisistä tuottaa 80 % maailman kaikista valutuotteista.
Tarvitaan 53 % maailman väestöstä valamaan loput 20 %
maailman valutuotannosta.
Pareton säännön mukaiset suhdeluvut ovat siis 7/80 ja 185/20,
ja taas tuli johtava periaate todistettua. Niin mikä se oli? No
se oli se, että epätasaisuuden periaate pätee universaalisti ja
siis myös maailman valimoteollisuuteen.

Korkea elintaso edellyttää
vahvaa valimoteollisuutta
Jatkamalla lukujen käsittelyä saadaan tulokseksi, että 7
suurimmassa valimomaassa tuotetaan valutuotteita 24 kiloa
per asukas vuodessa. Lopuissa 185 maassa (29 tilastoitua
maata +159 tilastoimattoman maan tuotanto oletetaan nollaksi) vastaava luku on vain 4 kiloa valutuotteita vuodessa,
siis 1/6 verrattuna ensin mainittuihin seitsemään maahan.
Tulokset osoittavat kiistatta sen, että kansakunnan korkea
elintaso edellyttää teollista toimintaa ja sen tarpeisiin modernia valimokapasiteettia. Tämänhän meille kertoi jo SVY:
n Lahden vuosikokouksessa lokakuussa 1992 Asko-Upon
valimotoimintojen johtaja Olavi Elomaa. Ei havainto siis
uusi ole, 20 vuoden aikana tämä lainalaisuus on ehkä vain
tullut selvemmäksi.
Vuonna 2010 Suomessa valettiin 18 kiloa valutuotteita
asukasta kohden. Arvo on siis pienempi kuin maailman
seitsemän suurimman valimomaan vastaava keskiarvo!

Mitä tästä kaikesta seuraa?
Entä mitä tekemistä näillä luvuilla on valimoteollisuuden
kanssa? Voiko näistä taulukoista oppia jotain vaikkapa tulevaisuutta ajatellen?
Taulukot paljastavat, kuinka onnistuneita kansakuntien
teollisuuspoliittiset päätökset ovat. Maan suhteellisen aseman
nousu ja lasku kertoo vaikkapa hallituksen suhtautumistavasta raskaaseen metalliteollisuuteen.
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Uutiskatsaus valimomaailmaan
Suomi
Haapakosken Tehdas Oy hakeutui omasta hakemuksestaan
konkurssiin syyskuussa 2011. Oikeus totesi heti yhtiön
maksukyvyttömäksi. Yrityksen toiminta oli lakannut jo
keväällä 2010, ja se oli hakeutunut yrityssaneeraukseen,
suojaan velkojiltaan. Konkurssiin johtivat valuuttalainat,
joita yritys oli ottanut ennen Suomen devalvaatiota. Yritys
raahasi velkakuormaansa kaksi vuosikymmentä mutta ei
lopultakaan selvinnyt niistä. Itse yrityksen tuotannollinen
toiminta oli tuottavaa ja terveellä pohjalla.
Haapakosken Tehdas sijaitsee Haapakosken Ruukkialueella noin 21 km Pieksämäeltä. Tehdas on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1842 alkaen, mistä viimeiset 45 vuotta
Luhtisen suvun hallinnassa. Tehdas sai alkunsa ruukista,
joka perustettiin Haapajoen koskelle. Vuodesta 1905 asti
Haapakosken Tehdas Oy -nimellä toiminut yritys aloitti
valimona ja laajensi toimintaansa vesijohto- ja viemärituotteisiin. Haapakosken Tehdas oli Suomen viimeinen valimotuotteita valmistava ruukki, joten se aikakausi taitaa nyt
lopullisesti olla Suomessa ohitse. Viime vuosina yritys
valmisti HM-tuotemerkillä erilaisia ympäristönsäätölaitteita kunnallistekniikan ja teollisuuden tarpeisiin. Asiakkaina
olivat mm. Grundfoss ja Wärtsilä, ja tavoitteena oli saada
asiakkaaksi Pieksämäellä sijaitseva VR:n konepaja.
Uudeksi omistajaksi tuli vuodenvaihteessa 23.12.2011 tehdyllä yrityskaupalla Pauli K. Väänänen. ”Kiinnostus ruukkimiljööseen tulee isältäni, joka aloitti vuonna 1934 myllärinä Kiimingissä. Isällä oli myös vesivoimalla toimiva sahausliike. Juuri tällainen vesivoimala on Haapakoskella, ja
se siellä se sähköä jauhaa tälläkin hetkellä. Tämä on kulttuurihistoriallinen aarre”, iloitsee vuonna 1956 vaatekauppiaana aloittanut Väänänen. Uusi omistaja rakentaa tällä
hetkellä Kiimingissä vesivoimalaa pari vuotta sitten palaneen
paikalle eikä ole valmistautunut yrityksen tuotannolliseen
pyörittämiseen. Hän toteaa, että mikäli konepajan ja valimon
pyörittämisestä kiinnostuneita maassamme on, hän on valmis keskusteluihin aiheesta.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön vuoksi tehtyyn
kauppaan on sisällytetty ELY-keskuksen räätälöimä vaarantamiskielto. Tehdassaleissa olevia koneita ja laitteita tai
rakenteita ei saa purkaa, muuttaa eikä myydä. Valimossa on
kaksi Junkerin induktioupokasuunia, jotka on ostettu Karkkilasta Högforsilta. Ne ovat kooltaan molemmat noin 700
kg. Lisäksi valimossa on kaksi kupoliuunia, joita ei kuitenkaan ole käytetty moneen vuoteen.
Tehtaan entinen omistaja Timo Luhtinen toteaa helpottuneena: ”Varmatoimisten HM-venttiilien saatavuus on edelleen turvattu, ja asiakkaat saavat niitä aivan kuten ennenkin.
Jatkan liiketoimintaa oman yhtiöni kautta.” Uusi yritys on
nimeltään HM Haapakoski Oy, internetistä osoitteesta www.
hmhaapakoski.ﬁ löytyy tarkempaa tietoa. Yrityksen konttori sijaitsee Pieksämäellä, ja se keskittyy valupohjaisiin ja
VALIMOVIESTI 1 • 2012

vaativiin tuotteisiin, joita ovat mm. kumiluisti-, kiilaluisti-,
takaisku-, ilmanpoisto- ja pohjaventtiilit, vedenpitävät sulkuluukut veden säätelyyn, kansistot, palopostit, putkenosat,
isojen pumppujen pesät sekä arinakappaleet. Yritys hankkii
valut suomalaisilta korkean laatutason valimoilta kuten
Uudenkaupungin Rautavalu Oy:ltä ja Riihimäen Muottivalu Oy:ltä. Tuotteen jatkojalostamisen, kuten koneistuksen,
kokoonpanon ja koeponnistuksen, suorittaa yrityksen alihankintaverkosto. Vuonna 1966 yrityksen Kymi-yhtiöltä
ostanut Juhani Luhtinen (Timo Luhtisen isä) on nyttemmin
muuttanut Fuengirolaan nauttimaan ansaituista vapaaherran
päivistä.

ta arvaamattomien poliittisten ja taloudellisten muutosten
kouriin. Seuraavana vuonna yritys oli konkurssissa ja jouduttiin myymään englantilaisille. Ettei vain kävisi niin, että
Moventaksen tuotannollinen toiminta lakkaa Suomessa,
koska markkinat ovat aivan muualla? Ei tämä tuulivoimabisnes olekaan taannut alan yrityksille tietä äkkirikastumiseen. Tanskalainen Vestas on tavattoman suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Iso Siemens osti vaikeuksiin joutuneen
Bonuksen. Maailmanmahtava GE osti ongelmissa painivan
Energon, eikä esimerkiksi ABB taida aivan tosissaan tähdätä tuulivoima-alan kokonaisratkaisijaksi, sillä se keskittyy
vain generaattoreiden valmistamiseen.

Suomi

Kaikkinensa on niin, että kädenvääntö tuulienergian järkevyydestä tai taloudellisuudesta jatkuu niin kauan kuin ympäristöarvoille ei ole hintaa. Sama tietysti koskee ydinvoiman
riskin hintaa. Ja tämä, jos mikä on ns. poliittinen kysymys.
Nyt näyttää käyvän tämän energia-asian kanssa niin, että
ydinvoimaa ei oikein saisi rakentaa (vaikka lupa on myönnetty Pyhäjoelle rakennettavaan ydinvoimalaan), luonnonsuojelullisista syistä koskia ei saa valjastaa puhtaan energian valmistamiseen ja erityisen tuomittavaksi on tullut
hiilivoimaloiden pyörittäminen. Sähköä kuitenkin pitäisi
töpselistä saada. Samanaikaisesti myös tiedetään, että ihmiskunta on jo käyttänyt 2/3 öljyvaroistaan ja loppujen 1/3
tuottaminen kuluttajalle on paljon aiempaa kalliimpaa.

Valimo- ja konepajakonserni Componenta on käynnistänyt
toimet Turkin Manisan yksikön myymiseksi. Yksikkö valmistaa henkilöautojen alumiinivanteita työllistäen noin 400
henkeä. Sen liikevaihto vuonna 2011 oli 45 miljoonaa euroa,
käyttökate vajaa 9 miljoonaa euroa.
Componenta julkisti tuloksensa jo 24. tammikuuta. Liikevaihto vuonna 2011 oli 576 miljoonaa euroa, jossa on kasvua
edelliseen vuoteen verrattuna 28 %. Componentan yhtiökokous pidetään 23.2.2012, ja kokouksessa yrityksen hallitus
tulee ehdottamaan, ettei osinkoa vuodelta 2011 jaeta.

Suomi
”Suomen tuulivoimakapasiteetti lisääntyy puolella”, iloitsee
Suomen tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni
Mikkonen. Nyt käytössä olevien voimaloiden tuotantokapasiteetti on 197 megawattia, ja ilmoituksen mukaan se
nousee tänä vuonna miltei 300 megawattiin, kun seitsemän
rakenteilla olevaa tuulivoimapuistoa sekä Tervolaan suunniteltu puisto valmistuvat. Tervola sijaitsee noin 40 kilometriä Kemistä pohjoiseen. Sinne nousee Suomen ensimmäinen
sisämaan tuulivoimapuisto. Vuoden 2012 aikana valmistuva puisto tuottaa 30 megawattia, joka siis on 10 % koko
valtakunnan kapasiteetista.
Keskeistä uutisessa veronmaksajan kannalta on se, että tämän
vuoden alusta on otettu käyttöön korotettu syöttötariffi.
Korotus näyttäisi olevan erinomaisen merkittävä eli parikymmentä prosenttia. Veronmaksajien takaama syöttötarifﬁ turvaa tuulivoiman tuottajalle tietyn hinnan huolimatta
markkinatilanteesta. Vuoteen 2015 kestävällä korotetulla
tuella kannustetaan yrityksiä tuulivoiman rakentamiseen.
Ei tämä kuitenkaan näin yksinkertaista taida olla. Sitran
johtava ekotehokkuusasiantuntija Karoliina Auvinen näkee
asian ongelmalliseksi, koska syöttötarifﬁ ei ulotu pieniin
aurinko- ja tuulivoimaloihin. Jos näin olisi, se saisi aikaan
merkittävän markkinamuutoksen. Auvisen mukaan on nimittäin osoitettu, että kun kuluttajat pystyvät tuottamaan
osan käyttämästään energiasta itse, he alkavat aivan toisella tavalla tarkkailla ja vähentää energiankäyttöään.
(On mielenkiintoista lukea ennusteita tuulivoimasta. Toissavuonna otsikoissa oli Moventaksesta uutinen, jonka mukaan yritys kymmenkertaistaa tuotantonsa Suomessa suurten investointien valmistuttua. Yritys joutui kuitenkin ennalVALIMOVIESTI 1 • 2012

Mitä siis jää jäljelle? Ei oikein muuta kuin tuulivoima.
Tuulivoima kohtaa jatkuvasti voimistuvaa vastarintaa kansalaisten keskuudessa. Kaikki tietävät, ettei tuulivoimalla
tuotettu sähkö ole kilpailukykyistä. Ainakaan vielä. Ja kuka
sen osaa sanoa, milloin se kustannuksiltaan muuttuu kilpailukykyiseksi esimerkiksi ydinenergian kanssa? Onhan
meillä Suomessakin näitä ydinenergian vankkumattomia
kannattajia. Emeritusprofessori Martti Tiuri on pamﬂeteissaan kritisoinut vihreiden intoa rakentaa tuulivoimaa toteamalla, että tuulivoiman rakentamisessa kuluu rautaa, terästä ja muita raaka-aineita tuotettua energiaa kohden
kymmenkertainen määrä verrattuna ydinvoimalan vastaavaan lukuun. Mutta onhan se selvää, että tällaisen asian ja
näin monimutkaisten laskelmien tuominen julkiseen keskusteluun merkitsisi monelle poliitikolle poliittista itsemurhaa.
Alkamatta tässä Tiurin lähteitä arvostelemaan todetaan
kuitenkin nyt se, että Euroopan tuulienergiajärjestö EWEA
on arvioinut, että tuulivoimalaitos tuottaa sen valmistamiseen, pystyttämiseen käytetyn ja kunnossapitoon ja käytöstä poistoon myöhemmin tarvittavan energian takaisin noin
3-6 kuukaudessa. Toisissa lähteissä on varovaisesti päädytty noin yhden vuoden takaisinmaksuaikaan energian suhteen
(esimerkiksi Nalukowe et al, 2006). Kysymys siis kuuluukin,
kumpaan lähteeseen lukija luottaa tai haluaa luottaa.
Kaikkineen tästä energian tuottamisesta on tullut tavattoman
paljon mielikuviin perustuva asia. Sen näkee vaikkapa uutisia seuraamalla, kuinka kiihkeästi erityisesti nuoret ihmiset osoittavat mieltään milloin mitäkin energian tuottamistapaa vastaan. Mutta kuinka moni heistä on selvittänyt itselleen näin laajan ja moniulotteisen asian aivan perin
pohjin. Luulenpa, että ei monikaan.
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►

Poliitikothan päättävät isoista ja merkittävistä asioista
puolestamme. Me äänestäjät heille kannatuksemme annamme. Insinöörit rakentavat, mitä tilataan. Ja selvyyden vuoksi: poliitikoksi pääsee nykyään opiskelemalla yliopistossa
valtiotieteellisessä tiedekunnassa, ainakin hetken aikaa.
Eräät henkilöt näyttävät pääsevän korkeisiin yhteiskunnallisiin asemiin suorittamalla ylioppilastutkinnon.

tästä saadaan tulokseksi se, että tuulivoimalat tuottavat nyt
Suomessa noin 0,3 prosenttia sähköenergiasta. Mutta voidaan asia ilmaista toisinkin päin: Suomen tuulivoimakapasiteetin tulisi ainakin 25-kertaistua seuraavan kahdeksan
vuoden aikana, jotta hallitusohjelman tavoitteeseen päästäisiin.

Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon perustettiin Suomen
ensimmäinen tuulivoimateknologian professuuri loppukeväästä 2010, juuri kun tuulivoiman kasvukäyrät näyttivät
jyrkästi koilliseen. TkT Olli Pyrhönen (s. 1964) kertoo ensimmäisessä haastattelussaan uskovansa tuulivoiman tulevaisuuteen ja sen mahdollisuuksiin synnyttää teollisia työpaikkoja Suomeen. Hän piti haastattelussa Suomea tuulivoiman koekenttänä ja koko maailmaa suomalaisen tuulivoimaosaamisen päämarkkina-alueena. Olisi meille kaikille suomalaisille tavattoman onnellista, että näin tapahtuisi
jo mahdollisimman läheisessä tulevaisuudessa.
Meitä valimomiehiä koskettaa poikkeuksellisen likeisesti
tuulivoiman menestys maailman energiamarkkinoilla. Kaksikymmentä vuotta sitten rautavalimoalalla alkoi ennennäkemätön kasvu, joka pohjasi tuulienergiabuumiin. Erinomaisen vaativien ja suurten pallograﬁittivalujen valmistajista
oli kaikkialla huutava pula. Pallograﬁittivaluja, kuten esimerkiksi vaativia napakappaleita, ennustettiin tarvittavan
ällistyttäviä määriä. Ja näin olikin, kun ennustetta verrattiin
aikaisempaan valmistukseen. Kasvuprosentit näyttivät häikäiseviltä. Ehkäpä siinä vauhtisokeuden vimmassa jäi valimomiehiltä näkemättä, kuinka alhaalta lähdettiin kun isot
kasvun prosenttiluvat kiehtoivat. Valtavia investointeja
kokonaan uusiin valimoihin ja tuotantolinjoihin toteutettiin
Euroopassa ja kaikissa maailman valimoissa, jotta tuulivoimaloiden valmistajien ennustamat määrät saataisiin valettua. Kun vuoden 2009 lama särki nämä illuusiot, todettiin
markkinoilla olevan valtavasti ylikapasiteettia todelliseen
tarpeeseen verrattuna, lisäksi joidenkin arvioiden mukaan
nämä valimot olivat aivan väärissä paikoissa. Valimoiden
sijainnit olivatkin määräytyneet energiapoliittisten tukiaisten pohjalta, ei liiketaloudellisiin tai logistisiin tosiseikkoihin.
Poikkeuksen kapasiteettimielessä edelliseen muodostaa
keskusjohtoinen Kiina. Siellä valtiojohto on päättänyt satsata tosissaan tuulivoimaan ja tuulivoimakomponentteja
valetaan kiihtyvään tahtiin. Kiinassa on muutenkin toisenlaiset olosuhteet yritystoiminnalle, valtio voi esimerkiksi
pidättäytyä voitollisen tuloksen tuottamisesta, joka antaa
aivan toiset mahdollisuudet pitkäjänteiselle energiapolitiikalle kuin täällä länsimaissa.
Hallituksen virallisesta hallitusohjelmasta tässä on tieto
niille, joita tuulivoimaan liittyvät valimoasiat kiinnostavat.
Suomen hallitus on kirjannut selkeän ja numeroilla esitetyn
tavoitteen, jonka mukaan ”vuonna 2020 Suomen energiankulutuksesta kuusi prosenttia tuotetaan tuulivoimalla”. Se
on 6 terawattituntia (TWh) vuonna 2020. Nyt tuulivoimalat
Suomessa tuottavat alle 0,3 teravattituntia (uusin käytettävissä oleva luku on vuodelta 2008 ja se on 261 GWh) ja
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Kuva 3 (tuulivoimala 2415*3543 eli 2,2 MB)

Tällaisia tuulivoimaloita Kataisen johtama hallitus aikoo rakennuttaa
maahamme 1 000 kappaletta vuoteen 2020 oletuksella, että jokainen
mylly jauhaa tulevina vuosikymmeninä 6000 MWh. Siis joka vuosi.
Alalla ollaan siirtymässä ajatteluun, että tuulivoimaloiden elinikä voisikin tulevaisuudessa olla 40 vuotta eikä esimerkiksi 25 tai 30 vuotta.
Tämä parantaisi tuulivoiman hintakilpailukykyä suuresti. Tämä taas
edellyttää parempaa tekniikkaa ja lujempia ratkaisuja ja materiaaleja.
Tornin huipulla oleva linja-auton kokoinen pömpeli ei saisi painaa
tarpeettoman paljon. Jokainen lisätonni siellä edellyttää neljän tonnin
lisäystä voimalan torniosaan. Kääntäen; jos valimoteollisuus voisi löytää
materiaalitieteestä ja tarkoista kuormitussimulaatioista vaikkapa yhden
tonnin painonsäästön, se tarkoittaisi tornia kohden 5 000 kiloa säästöä.
Koko Suomen mainitussa skaalassa se merkitsisi 5 000 tonnin materiaalinsäästöä.
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Mitä nämä luvut tarkoittavat valimomiehille?

Mitenköhän hallituksen
tuulienergiatavoitteen käy?

Matematiikasta tiedetään, että tera on biljoona eli 1012 ja
mega on miljoona eli 106. Nyt haluamme siis tietää, kuinka
monta tuollaista tuulivoimalaa Suomessa pitäisi olla 8
vuoden päästä. Oletetaan yhden yksittäisen tuulivoimalan
tuottavan sähköä vuodessa 6000 MWh, mikä arvo näyttää
olevan alan kirjallisuudessa yleisin arvo. Vastaus saadaan
jakamalla hallituksen tavoite yhden yksittäisen tuulivoimalan sähköntuotannolla, eli luku 6*10 12 jaetaan luvulla
6000*106. Laskutoimituksen ja sievennyksen jälkeen tulokseksi saadaan, että Suomeen tulee rakentaa noin 1000
tuulivoimalaa seuraavan 8 vuoden aikana. Meille valimomiehille ja valimoteollisuudelle tämä olisi erittäin, erittäin
mieluinen asia. Siis miksi?

Edellä on perusteellisesti selvitetty tuulivoima-asioita, erityisesti suomalaisen valimo- ja konepajateollisuuden näkökulmasta. Mutta tästä eteenpäin on asioiden toteutuminen
kiinni näistä Arkadianmäelle valitsemistamme kansanedustajista ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista lakeijoista.

Nyrkkisääntö on, että rautavalutuotteita menee tuulivoimarakentamisessa keskimäärin noin 17 tonnia per MW. Tämäkin suhdeluku vaihtuu sen mukaan, kuinka suurta voimalaa
rakennetaan. Kolmen MW:n voimalassa kulutus voi olla 15
tonnia megawattia kohden, mutta nämä suuret, jopa 5 megawatin voimalat konstruktiosta riippuen voivat tarvita
peräti 20 tonnia vaativia rautavaluja yhtä megawattia
kohden. Toki näitä suuria ns. off-shore voimaloita on valmistettavista voimaloista alle 10 prosenttia, mutta kehitys
on kuitenkin ohjautumassa suurien ja korkeiden voimaloiden
suuntaan.

Ettei vain kävisi kuten savolaisessa sananlaskussa: hyvin
suunniteltu, ainoastaan toteutus puuttuu.

Nyt voimme sitten laskea pallograﬁittivalujen tarpeen Suomessa rakennettavaan tuulivoimaenergiaan, mikäli hallituksen tavoite halutaan saavuttaa. Se tulee laskutoimituksella 1000*3*17 ja vastaukseksi saadaan 51 000 tonnia.
Tämä taas sattuu olemaan täsmälleen se tuotanto, jonka
suomalaiset rautavalimot ovat keskimäärin tuottaneet pallograﬁittia vuodessa viimeisen viiden vuoden aikana. Onko
se sitten kiinnostava määrä esimerkiksi perustaa tuulivoimakomponentteihin erikoistunut rautavalimo tai laajentaa
nykyisin jo olemassa olevaa rautavalimoa? Kuitenkin tiedossa on, että suurimpia komponentteja voi valmistaa
laitteistonsa ja kapasiteettinsa puolesta Euroopassa vain
puolenkymmentä valimoa ja niidenkin sijainti on pääsääntöisesti erittäin epäedullinen tuotteiden kuljettamisen kannalta. Tämän kysymyksen jätän kyllä vastattavaksi suomalaisen valimoteollisuuden nykyisille ja tuleville omistajille.
He sen joka tapauksessa joutuvat ratkaisemaan. Tosiasiahan
tietysti on se, että jos näitä komponentteja ei valeta Suomessa, ne valetaan aivan varmasti jossain muualla. Niin se
vaan tuo kuuluisa kysynnän ja tarjonnan laki toimii.
Uutena käsitteenä suomalainen Mervento on tuonut hyvin
mielenkiintoisen käsitteen alan terminologiaan ja se on
near-share. Tällä tarkoitetaan karikoille, matalikoille ja
vastaaville paikoille rakennettavia tavallisesti erittäin suuria yksiköitä. Tämä tuulivoimarakentamisen osa-alue voisi
toivottavasti olla tulevaisuudessa suomalaisten osaajien
käsissä. kirj. huom.)

Menemättä nyt enää syvemmälle tähän asiaan, totean vain
seuraavan tosiasian: vuonna 2009 maahamme rakennettiin
2 (lue: kaksi) tuulivoimalaa. Ns. talouden lihavina vuosina
maahamme rakennettiin parhaimmillaankin kymmenkunta
tuulivoimalla vuodessa. Siis mistä nyt löytyy se ”viisastenkivi”, että äkkiä tahti muuttuisi kahdeksan vuoden aikana
vauhtiin 125 tuulivoimalaa joka ikinen vuosi?

Toisaalta; eihän meillä ole mitään hätää täällä Angry Birds
-Suomessa. Lehdissä nuoret reportterit kertovat ihastuneena
suomalaisen trendikkään peliteollisuuden ja Rovion valtavista voitoista ja maailman valloituksista. Vihaiset linnut
valtaavat koko maailman. Hyvä niin, niillä tuloilla sitten
voidaankin hoitaa Suomen 30 miljardin euron valuuttatarve
ja pitää tämä nykyinen elintasomme ennallaan. Luin muuten
äskettäin, että Rovion omistajille olisi tarjottu 2,7 miljardia
euroa (selvyyden vuoksi varttuneimmille lukijoille: summa
on 16 000 miljoonaa mummon markkaa) yrityksen osakkeista. Tällä rahalla saa esimerkiksi 77 150 erinomaisesti
varusteltua Volkswagen Passat henkilöautoa (arvotettu
tässä hintaan 35 000 euroa per auto). Rovion pojat kieltäytyivät neuvotteluista. Olisi ehkä kannattanut mennä kuuntelemaan ehdotus. Ja ehkä harkitakin sitä, sillä 10 vuoden
kuluttua Angry Birds on jo historiaa ja Rovio menneen
talven lumia.

Ja lopuksi hippunen synkkää kulttuuria
Nyt kyllä ahdistaa nuo yllä olevat tulevaisuuden näkymät.
Eikä tähän artikkeliin kovin optimistista loppukevennystä
löydykään. Kauan matkavihkojani selasin ja sieltä löytyi
lopulta käsinkirjoitettu ruutupaperi, johon oli kirjoitettu
oheinen Uuno Kailaan runo, se sopii mielestäni tunnelmaltaan tähän artikkeliin. Olin kai sen jollain Ruotsin matkallani saanut, koska siinä oli merkintä ”Sibbhult, 1991”.
Niihin aikoihin kuljin paljon Scanian Sibbhultin valimossa,
jossa valettiin Scanian kuorma-auton vaihteistonkoteloita.
Sibbhult on maatalousvaltainen kylä pohjoisessa Skånessa.
Ja niinhän siinä sitten kävi, että Suomen laman synkimpänä
vuonna 1992 sieltä tuli tieto, että Scania sulkee Sibbhultin
valimonsa, vaikka sinne oli juuri tehty suuret rakennusten
laajennukset ja laaja valimokoneiden modernisointi. Scania
antoi vapaaehtoisesti erään keskeisen tärkeän osan kuormaauton valmistamisesta omista käsistään pois ja hyvin suurelta osin Saksaan ja se mikä sinne meni, se valmistus ei
taatusti koskaan takaisin Ruotsiin tule.
Mutta sitten Uuno Kailas; hän syntyi vuonna 1901 ja kuoli
Nizzassa vuonna 1933. Hänen elämänsä oli lyhyt. Runoja
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sen sijaan syntyi paljon. Uuno oli luonteeltaan synkkä eikä
hänen tuotannossaan ole sijaa huumorille, ei edes optimismille. Tämä runo lienee kirjoitettu 1920-luvulla ja se löytyi
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran varastosta vuonna 1990,
siksi se varmaan minullekin oli kulkeutunut.

Helvetti
kirjoittanut Uuno Kailas
Minä heräsin silkkityynyjen päältä,
salit hohteli kullalta, loisteli jäältä,
ja naisia, paljaita sieltä sun täältä,
minun vuoteeni tanssien ympäröi,
ja nurkassa piru pianoa löi.
Luo pirun mä hiivin ja kysyin tältä:
”Mikä paikka tää, ei tunnu tämä elämältä,
ei myöskään ikävältä,
onko naisia nää?”
”On, naisia on”, piru rähinöi
ja mielettömästi pianoa löi.
Minun mainen haluni heräsi silloin,
sitä tuntenut olin jo monin illoin,
ja piru-herralta kysyin:
”Näitä lempiä saako?”
”Saa, lempiä saa”, piru rähinöi
ja aivan hurjasti pianoa löi.
Vein naisista kauneimman vuoteellein
kädet kauniit kiertyivät kaulallein,
ja nurkassa piru pianoa löi.
Minä kääntelin ja vääntelin naista sitä,
mut arvatkaas, veljet mitä!
sillä ei ollutkaan sitä!
Minun ruumiini himosta kihelmöi,
luo pirun mä hiivin ja kysyin tältä,
”Kuinka olla näin voiskaan?”
”Ei helvetti tää muuten oiskaan!”
Piru rähinöi
ja kuin mieletön hyppi ja pianoa löi.

13.2.2012

Kutsu

Valimoalan
Golfopen 2012
Kaikille valimoalalla toimiville ja heille tarvikkeita toimittaville,
Valimoalan asikkaille ja valimoalan läheiseksi tunteville.

RUUKKIGOLFIN KENTÄLLÄ
Aika :

Tiistai 12.6.2012 Alkaen klo 14.00

Kilpailu :

Lyöntipeli 3/4 tasoituksilla
Väylien max.tulos 5 + väylän par

Kilpailumaksu : 35 Eur + palkinto (jokainen tuo)
Sis. kärryvuokran
Palkinnot :

Voittajalle kiertopalkinto +
palkintopöydän anti
Paras schratch tulos
oma kiertopalkinto

Ilmoittautuminen : Suoraan Ruukkigolﬁin
1.5.2012 mennessä
Puhelin : 019-2454485
Lähtöajat 12.6 klo 8.00 alkaen
Lisätietoja:

Ossi Levander 0400-625348
Krister Lundqvist 019-2785800

Taulukot ja piirakat: kirjoittajan laatimia
Kuva 5: TEKES, Matias Uusikylä
Lähteet: Artikkeliin liittyvän lähdeluettelon voi lukija niin
halutessaan pyytää sähköpostilla olavi.piha@aalto.ﬁ.
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Ossi Levander
Keskiyöntie 15 B 10 FI-02210 Espoo
puh: 0400-625348
ossi.levander@olevander.ﬁ
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mallijaosto

Toni Häkkinen
valumallinvalmistuksen
opettaja
Tampereen ammattiopisto

Mallit – mitä nyt?
Vuoden 2012 opintopäivät Tampereella painottuivat siihen,
mihin suuntaan valumallinvalmistus on kehittynyt. Osallistujamäärä oli noin 50 henkilöä ja malliveistäjiä tästä porukasta vain kymmenisen prosenttia. Useammankin malliveistäjän kanssa olisi ollut kiva vaihtaa kuulumisia, eli tuleeko
tulevina opintopäivinä tähän mahdollisuus?
Ojasen Mikon luento oli mielestäni koko luentopäivien
ydin. Se tiivisti hyvin sen, kuinka mallien valmistus on
edennyt ajan saatossa, niin materiaalien kuin koneidenkin
osalta. Materiaalien osalta suurin muutos on ollut muovin
tuleminen mallimateriaaliksi ja koneiden osalta alaa on
uudistanut tietenkin tietotekniikan mukaan tulo sekä suunnitteluun että valmistukseen.
Valujen simulointia käsiteltiin useassa luennossa, taisi
siinä olla myyjiäkin seassa. Ulkomaan vahvistuksena meille luennoi Lars Zumbusch Chemexiltä. Hänellä oli kattava
materiaali kanavistojen syöttämisen apuvälineistä.

tarvetta. Onko kyseessä kustannus- vai toimitusaikakysymys?
Itse uskon, että ensisijainen valumallien käyttö valimoissa
ei tämän asian suhteen ole uhattuna.

Malliton valu

Kustannukset?

Malliton valu vilahti terminä muutamassakin esityksessä,
luennoitsijoiden anteeksipyytelevään sävyyn, olihan paikalla kuitenkin mallinvalmistajia, ja opintopäivät painottuneet
mallien valmistukseen. Itse en ole juuri tähän asiaan kantaa
ottanut, mutta kokemukseni mukaan toimivat ja toimimattomat asiat hakevat kyllä paikkansa. Uusia asioita pitää
mielestäni pyrkiä lähestymään neutraalisti, vaikka se koskisikin oman leivän reunaa.

Naaraspuolisen muodon (muotti) koneistus on aina hankalampaa kuin urospuolisen (malli). Hiekkakakun koneistukseen ja ratojen tekemiseen menee sama aika kuin vastaavan
muovi-/puumallin. Hiekkaan koneistetun muodon voi valimossa käyttää vain kerran. Jos valussa tapahtuu virhe, on
hiekkakakku koneistettava uudestaan. Joskus yhtä kaavausta varten tilatuista malleista halutaankin kaavata myöhemmässä vaiheessa pari muottia lisää. Edullisesta mallimateriaalista valmistettu malli saattaa tämän hyvinkin kestää.
Koneistetussa muotissa kustannukset kertaantuvat vastaavassa tapauksessa muottien lukumäärän mukaan. Halvasta
mallimateriaalista tehty malli olisi voinut tulla edullisemmaksi.
Palataanko vanhaan? Ennen malliveistämöt olivat valimoissa, ja ajan saatossa mallinvalmistus ulkoistettiin erillisiin malliveistämöihin. Jos mallittomat hiekkakakut koneistetaan valimoissa, kuka konetta käyttää ja ohjelmoi? Ympyrä on sulkeutunut, kun valimot ovat tilanteessa, jossa osa
kustannuksista on siirtynyt takaisin valimoihin.

Termitikusta asiaa
Mielestäni mallitonta valua kuvaisi paremmin termi koneistetun muotin valu, koska vastakohtana pidettävää mallillista valua ei lost foamia lukuun ottamatta ole.
Vai onko mallittoman valun vastakohta sittenkin mallikas
valu, jolloin mielikuvat ovat yhä enemmän metsässä? Malliton valu huvittaisi varmasti ammattitaitoisia valajia kuulostamalla synonyymiltä susi-valulle.
Koneistetun muotin valulle on ehkä joissakin valimoissa
42

Laatu?
Koneistetun muotin pinnanlaatu ei ole niin hyvä kuin mallia
vasten kaavatun muotin. Lisäksi hiekkakakun koneistuksessa käytettävän hiekan pitää olla puhdasta. Kiertohiekan
seassa olevat epäpuhtaudet saattavat rikkoa pintaa koneistusvaiheessa ja näiden ”monttujen” paikkaaminen on vähintäänkin työlästä pinnanlaadun huonontuessa entisestään.
Muottia koneistettaessa hiekanjyvien sideainesillat hajoavat
ja irtohiekka kulkeutuu sulan metallin sekaan.
Koneistettu muotti on kustannuksiltaan ja nopeudeltaan
toimiva ratkaisu ehkä protovalujen tuottamisessa asiakkaan
yksittäiseen hätä- tai pikatarpeeseen.
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Valamista pitääkin kehittää kaikilla osa-alueilla, koska
tällä varmistetaan alan tulevaisuus. Jos hiekan koneistuksessa ajan oloon löytyy enemmän positiivisia asioita kuin
negatiivisia, sen osuus varmasti vakiintuu entisestään.
Muistetaan kuitenkin, että koneistus maksaa aina, tehtiin se
missä hyvänsä. Koneet, työkalut ja terät huoltoineen ja
korjauksineen sekä ohjelmistot ylläpito- ja koulutuskuluineen
maksavat. Nyt nämä kulut ovat malliveistämöiden maksettavana. Hiekan koneistuksen kohdalla valimot valitsevat
huolettoman mallin tilaamisen sijaan edellä mainitut, suorat
ja välilliset kustannukset.
Ajansäästö?
Muotin ja mallin koneistusajat voidaan katsoa käytännössä
vastaavan toisiaan. Kuljetuksiin käytettävä aika tietenkin
säästetään, jos muotti koneistetaan valimossa. Onko kuitenkin suurin vaikutus, kustannustenkin yli, sillä että valu
saadaan mahdollisimman nopeasti asiakkaalle?
Ison mallin valmistukseen menee usein aikaa malliveistämössä, jonoakin joskus on. Valimossa taas, muotin koneistusrobotin seisoessa, sillä voitaisiin aloittaa heti muottihiekan koneistus, ja näin säästettäisiin mallinvalmistukseen ja
siellä olevaan mahdolliseen jonoon varattu aika. Tämä
kuitenkin vain tapauksessa, jossa valimon robotille ei todellakaan ole jonoa.
Lopuksi
Lars Zumbusch kanavistojen ja syöttöjen kimpussa.

Tuula Höök luennoi vanhan robotin käyttökokemuksista hiekkakakun
ja mallien valmistuksessa.
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Valimot saattavat ajatella mallien valmistusta negatiiviseen
sävyyn, eli kustannuksena, josta olisi syytä päästä eroon.
Olisiko valimoilla syytä ja halua tutustua malliveistämöiden
tämän päivän toimintaan? Tutustumiskäynti voisi tuoda
uutta valoa esimerkiksi mallikustannuksiin suhtautumisessa.
Valumalleja kannattaa ajatella valimon työkaluina. Jokainen voi miettiä millaisilla työkaluilla ja materiaaleilla
haluaisi oman talonsa rakentaa. Laadun edistäjiä valimoissa ovat toimivat, ammattitaidolla tehdyt valumallit ja keernalaatikot sekä kyseisen laadukkaan valun aikaansaavat
kaavaajat ja valajat.
Opintopäivien aikana jaettiin kunniamaininta ja viiri,
mutta niistä tarkemmin Sippelin artikkelissa. Omasta puolestani kiitokset kaikille, jotka olivat mukana rakentamassa
opintopäiviä. Mallit – mitä nyt? ...Sitähän sä kysyit!
Toni Häkkinen
valumallinvalmistuksen opettaja
Tampereen ammattiopisto
Mallijaoston sihteeri
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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.

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

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
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Valimon, takomon ja pursottamon laitteiden luotettava toimittaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kouruinduktiouunit metallien sulattamiseen, lämpimänäpitoon ja valamiseen
Kouruinduktiouunit kupariseosten valamiseen, portaaton säätö transistorimuuttajalla
Induktioupokasuunit
Pulttien induktiolämmityslaitokset tankopuristimille
IGBT- transistorimuuttajat induktiolaitoksille
Takeiden lämmityslaitokset
Pursottimien lämmityslaitokset
Valusenkkateknologia
Kaikkien toimittajien kelojen huolto ja korjaukset
Asennukset ja käyttöönotot
Muutokset ja uudistukset
Tehon optimoinnit

PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778
e-mail: diaco@diaco.ﬁ
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metallurgin palsta 20.
Markku Eljaala

Konvektiovirhe
Konvektiovirhe tai konvektiovirheet ovat varsin huonosti tunnettuja valuvirheitä. Merkittävin syy tähän on se, että konvektion vaikutus on lähinnä välillinen ja sen rooli on muiden valuvirheiden muodostumista edesauttava. Merkittävän asiasta
tekee se, että ilman konvektiota kyseiset virheet eivät välttämättä muodostuisi ollenkaan.
Taustaa
Konvektiovirheillä tarkoitetaan valuvirheitä, jotka ovat seurausta sulan
metallin virtauksesta ja liikkeistä sulan
jähmettymisen aikana. Konvektiolla
tarkoitetaan tässä tapauksessa aineen
liikettä johtuen sulan metallin erilaisista tiheyseroista. Pääsääntöisesti nämä
tiheyserot johtuvat valun eri kohdissa
olevan sulan erilaisesta lämpötilasta.
Kuumempi sula on tiheydeltään pienempää ja pyrki nousemaan ylöspäin
aivan kuten tapahtuu kuuman ilmankin
kanssa. Kylmä sula taas pyrkiin painumaan alaspäin. Tavallisesti sula on
kylmintä muotin seinämiä vasten olevilla alueilla, tällöin muotin pystysuorilla seinämillä muodostuu alaspäin kulkevia virtauksia. Kuvassa 1 on esitetty
jähmettyvässä kappaleessa syntyviä
konvektiovirtauksia. Konvektiota aiheuttavia tiheyseroja voi syntyä myös
suotautumisen johdosta. Sulaan suotautuvat seosaineet muuttavan sulan
tiheyttä, mistä seuraa virtauksia.[1]

Konvektiovirheiden
muodostuminen
Konvektio ei suoranaisesti sinällänsä
aiheuta valuvirheitä, mutta konvektiolla voi olla suuri vaikutus muiden virheiden muodostumiselle ja niiden sijoittumiseen valukappaleessa. Konvektion tiedetään edesauttavan imuvirheiden, suotautumien, reoksidaativirheiden ja kaasuhuokosten muodostumista.
Lisäksi konvektio voi kuljettaa valuvirheitä kuten kuonaa ja huokosia valun
kohtiin, joihin niitä ilman konvektiota
ei koskaan päätyisi. [1]
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Kuva 1. Syöttötavan vaikutus
valussa muodostuviin konvektiovirtauksiin. Syötettäessä
kappaleen päältä on syötön
konvektiota voimistava vaikutus
kaikkein vähäisin. Sivusyöttökupu voimistaa konvektiovirtausta
ja kuumentaa kappaleen yläpäätä, mistä voi seurata imuvirhe, vaikka syöttökuvun ja kuvun
kaulan moduuli olisikin laskettu
aivan oikein. [1]
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Kuva 2. Kuvassa on esitetty suotautuminen ja konvektiovirtausten muodostumista alumiinilla tiivistetyssä teräs valanteessa [1].

Gravitaatiovaletuissa kappaleissa konvektiovirtaukset eivät ole yleensä
erittäin voimakkaita. Ellei muotissa ole
ulkopuolista lämmönlähdettä, niin
konvektiovirtaukset loppuvat viimeistään silloin, kun syöttökupu jähmettyy.
Tästäkin huolimatta nämä virtaukset
voivat merkittävästi pidentää tietyn
alueen jähmettymisaikaa, mikä voi
vaarantaa kyseisen alueen metallurgisen laadun. Esimerkiksi paikallisilla
kaasuhuokosilla on enemmän aikaa
muodostua. Pahimmillaan konvektiovirtauksen lämmittämälle alueelle voi
muodostua imuhuokoisuutta, mitä
virtaukseen suotautuneet kaasut voivat
vielä entisestään pahentaa. Konvektiovirtaus voi estää kaadon aikana sulan
sekaan juotuneiden ilmakuplien kellumisen valun yläpinnalle. Tämä saattaa
selittää valukappaleen pystysuorilta
ulkopinnoilta löytyvät pienehköt 13mm kokoiset pyöreät kuplat, joita
alaspäin kulkeva konvektiovirtaus pitää
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paikoillaan tai jopa työntää mukanaan
alaspäin.[1]
Tavallisesti jähmettymisrintaman kuvitellaan kulkevan kappaleessa tasaisesti eteenpäin, kunnes koko kappale
on täysin jähmettynyt. Todellisuudesssa valukappaleessa voi tapahtua jähmettyneen metallin paikallista uudelleen sulamista lukuisista syistä jähmettymisen aikana. Jähmettyneen metallin
paikallista uudellen sulamista tapahtuu
tyypillisesti sekundääristen dendriittivarsien juurissa. Näille alueille suotautuu seosaineita, jotka laskevat seoksen
sulamispistettä. Tällöin dendriittivarsien ohuimmat kohdat saattavat sulaan
uudelleen, etenkin jos jähmettyä dendriitti kasvaa kohti kuumempaa aluetta.
Tällöin voi käydä niin, että irronneet
dendriittien pätkät alkavat vajota kohti valun pohjaa kuten kuvassa 2 on
esitetty. Konvektiovirtaukset voimistavat ilmiötä entisestään luoden jäh-

mettyvien dendriittien väliin kanavia,
joita pitkin sula metalli voi virrata.[1]

Konvektiovirheiden ehkäisemisen
Valumenetelmällä ja –järjestelmällä on
merkittävä vaikutus konvektion ja
siitä johtuvien virheiden muodostumiseen. Konvektio voi muodostua ongelmaksi kaikilla valumenetelmillä painevalua lukuunottamatta, mutta ennen
kaikkea se kiusaa valuja joiden jähmettymisaika on pitkä. Pitkän jähmettymisajan kappaleilla konvektion täydellinen ehkäiseminen voi olla vaikeaa tai
täysin mahdotonta, mutta konvektiosta
syntyviä ongelmia voidaan kuitenkin
vähentää. [1]
Valukanaviston sijainnilla on merkittävä vaikutus ilmiön syntymiselle.
Erityisen vaikea tilanne voi muodostua
matalapainevalukoneilla, joissa kappa47

letta syötetään uunista valukanaviston kautta, joka yleensä
sijaitsee kappaleen alapinnassa. Täyttymisen jälkeen kappaleessa on täysin väärä lämpötilajakauma. Kylmintä sula
on kappaleen yläosissa ja kuuminta alapäässä. Täyttymisen
loputtua alkaa tämä kylmä sula valumaan alaspäin. Jos
valukanava on suuri, niin valuu tämä kylmä sula alas uuniin
saakka. Vastaavasti uunista nousee kokoajan uutta kuumaa
sulaa, joka käy kääntymässä kappaleen yläpäässä.[1]
Tehokkain keino konvektion estämiseki on valaa altavaluna
kappaleen syöttökupujen läpi, jolloin kuvut kuumenevat
täyttymisen aikana. Kun valu on täynnä, kännetään muotti
ylösalaisin, jolloin kuuma sula on ylhäällä syöttökuvuissa
ja kylmin metalli on valun pohjalla. Tällain tehdään esimerkiksi Cosworth-menetelmässä. Kyseinen menettely ei
useinkaan ole mahdollista etenkään kappaleiden koon kasvaessa. Yleensä paras vaihtoehto on valaa alta ja sijoittaa
syöttökuvut kappaleen yläpintaan. Kappaleen geometrian
tulisi myös kaventua alaspäin. Konvektion suhteen tämä on
yleensä paras kompromissi, mutta syöttökuvuista joudutaan
tekemään suurempia, kuin jos niiden läpi valettaisiin. [1]
Tavallisesti valuvirheitä tutkittaessa konvektio ei ole ensimmäinen asia, joka tulee mieleen. Konvektio kannattaa
kuitenkin ottaa huomioon etenkin silloin, kun virhe esiintyy
alueella, jossa sen ei pitäisi olla. Nykyään valunsimulointiohjelmat osaavat ottaa konvektion huomioon, jos näin halutaan. Konvektion huomioiminen simuloinnissa nostaa
kuitenkin jähmettymisen laskenta-aikoja huomattavasti,
sillä pelkän lämmönsiirtymisen lisäksi täytyy laskea myös
jähmettymisen aikana tapahtuvat virtaukset.
Markku Eljaala
Metallin urkkija
Metallurgist

LÄHTEET
1. Castings: John Campbell, ISBN 0 7506 4790

www.leinovalu.ﬁ
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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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VIB STAR
– ei rasita ranteita,
kyynärpäitä tai
muita niveliä

Kerromme mielellämme lisää
uutuustuotteestamme!
Tyrolit Oy
Tel: +358 3 3581700
Fax: +358 3 3581750
Mail:tyrolit-ﬁ@tyrolit.com
Web:www.tyrolit.com
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Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet
liittymisjärjestyksessä
Yritys / Osoite / Puhelinumero / www-sivut tai sähköpostiosoite

Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3, 02650 ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.ﬁ
Sulzer Pumps Finland Oy
PL 18, William Ruthin katu
48601 KARHULA
010 234 3333, www.sulzer.com
Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11, 28100 PORI
(02) 641 8540, www.mecatrade.ﬁ
Sibelco Nordic Oy Ab
Mikkelänkallio 3
02770 ESPOO
010 217 9800
www.sibelconordic.com
Sepikon Oy
Ainolankatu 7
03600 Karkkila
0400- 624416
sepikon@kolumbus.ﬁ
Componenta Finland Oy
Pietarsaari
PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI
010 403 00
www.componenta.com
Keycast Oy
PL 100, Merikatu 7
92101 RAAHE
0103 208 200, www.keycast.ﬁ
Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.ﬁ
Beijer Oy
Elannontie 5, 01510 VANTAA
(09) 6152 0550, www.beijers.ﬁ
Stena Metalli Oy
Pajakatu 7 - 9 ,11130 RIIHIMÄKI
010 802 323, www.stenametalli.ﬁ
TEK-MUR
Tekninen Muuraus Oy
Jokisentie 167
05200 RAJAMÄKI
(09) 8386 4300, www.tek-mur.ﬁ
Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600 KARKKILA
(09) 225 9281, www.malliapu.ﬁ
Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 10 C
00211 HELSINKI
(09) 682 1544, www.diaco.ﬁ
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Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
(08) 410 5600, www.betker.ﬁ

Ferral Alucast Oy
Ferralintie 1, 68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.ﬁ

Aga Oy Ab
Karapellontie 2, 02610 ESPOO
010 2421, www.aga.ﬁ

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

Metso Foundries
Jyväskylä Oy
PL 342, 40101 JYVÄSKYLÄ
020 484 152, www.metso.com

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

Tyrolit Oy
Sirkuja 3 K
00940 HELSINKI
(03) 358 1700, www.tyrolit.ﬁ

Viasveden Hiekka- ja
Kuljetusliike Oy
Vanha Raumantie 811, 28660 PORI
(02) 6471 230
www.viasvesihiekka.ﬁ

Termorak Oy
Aittomäentie 1
33880 Lempäälä
0207 680 600, www.termorak.ﬁ
Keskipakovalu Oy
Lastikankatu 21
33730 TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.ﬁ

Harjavallan Valu Oy
PL 18, Sepänkatu 5
29201 HARJAVALTA
(02) 531 8500
www.harjavallanvalu.ﬁ

Specialvalimo J. Pap Oy
Niittyrinne 3, 02270 ESPOO
(09) 888 1188
www.specialvalimo.ﬁ
Ponsse Oyj
Ponssentie 22, 74200 VIEREMÄ,
020 768 800, www.ponsse.ﬁ
Lapuan Valu
Kiviristintie 20, 62100 LAPUA
06 4331731, info@valimo.pp.ﬁ
Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101 VAASA
010 709 0000,
www.wartsila.com
Sandvik
Mining and Construction Oy
PL 100, 33311 TAMPERE,
0205 441 20,
www.tamrock.sandvik.com

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

Erikoisvalu Oy
Kartanonlenkki 51,
04680 HIRVIHAARA,
019 - 689 3311,
www.erikoisvalu.ﬁ

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

Malliveistämö Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
(03) 379 1330
karttunen@malliveistamo.ﬁ

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

Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
(09) 675 166, ravatek@ravatek.ﬁ

Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800, www.selcast.ﬁ

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

Leinovalu Oy
Leinonkatu 5, 24100 SALO
(02) 77500, www.leinovalu.ﬁ

Metallikonepaja Oy
49200 HEINLAHTI
(05) 220 1100

Northcast ky
Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
mika.isokyto@northcast.ﬁ

Metso Paper
Valkeakoski Oy
PL 125, Niementie
37601 VALKEAKOSKI
020 482 170, www.metso.com

Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2, 27430 PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.ﬁ

Alteams Oy
PL 9, Hyttipojankuja 2
02781 ESPOO
0201 339 500, www.alteams.com
Metso Minerals Oy
Lokomo Steel foundry
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE
020 484 146, www.metso.com
Simtech Systems Inc. Oy
Hälsovägen 2
01150 SÖDERKULLA
0500 514 531
matti.sirvio@easysimulation.com

Insinööritoimisto
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101 TAMPERE
(03) 2680 111, www.axcons.ﬁ
Alphaform RPI Oy
Aholantie 17, 21290 RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.ﬁ
KM-Valu Ky
Teollisuustalo,
40900 SÄYNÄTSALO
(014) 337 3200, www.km-valu.ﬁ

Bruker AXS Nordic AB/Spectral
Solutions AB
Vallgatan 5, SE-170 67 Solna
0400-610799
kari.nieminen@bruker-axs.se
Sintrol Oy
Ruosilantie 15, 00390 HELSINKI
(09) 5617 3637
www.sintrol.com
Finfocus Instruments Oy
Niittyluhdantie 29A
00660 HELSINKI
050-408 0085
www.ﬁnfocusinstruments.ﬁ
Heraeus Electro-Nite Intl
Työpajankatu 10 A 28
00580 HELSINKI
www.heraeus.com
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valimomuseo

Suomen Valimomuseo • PL 50,Tehtaanpuisto • 03601 Karkkila
janne.viitala@karkkila.ﬁ • Puhelin (09) 4258 3674

Taidevalua valimomuseossa
Tänä vuonna Helsinki on maailman design-pääkaupunki.
Tätä asiaa juhlistaakseen Suomen Valimomuseossa haluttiin
osoittaa, että myös valumetalleihin voidaan liittää sana
design. Design-sanalle ei ole sovittu yleispätevää merkitystä. Yleensä kyseinen sana kuvaa itse suunnittelutoimintaa,
joka ei rajaudu pelkäksi tuotteen muotoiluksi, ja jonka pyrkimyksenä on tuottaa toimiva ratkaisu tiettyyn tarpeeseen.
Valuraudan parissa on työskennellyt aivan Suomen eturivin
muotoilijoita: Timo Sarpaneva, Antti Nurmesniemi, Börje
Rajalin, Juhani Salovaara, Nanny Still ja Heikki Orvola. He
ja heidän tuotteensa, talousvalut, tulisijat, lämmityskattilat
ym. edustavat suomalaista designia puhtaimmillaan.
Onko taide designia? Ahtaimman määritelmän mukaan ei
ole. Taidevalu sen sijaan on asia erikseen. Niiden valmistumista edeltää tiukka suunnitelma, materiaalien rajoitteiden
ymmärtäminen ja hyväksyminen, luovat ratkaisut, tietenkin
itse muotoilu sekä viimeiseksi itse valmistus. Designin
määritelmät siis toteutuvat melko tarkkaan.
Suomen Valimomuseossa järjestetään ensi kesänä taidevalunäyttely Elämä pronssiin, jossa nimestään huolimatta on
pronssiteosten ohella esillä myös valurautaisia taideteoksia.
Taideteokset ovat kaikki ihan upouusia. Museon yhteistyökumppani tässä hankkeessa on Valimoinstituutti Tampereelta, jossa on jo parin vuosikymmenen ajan järjestetty taidevalukursseja. Ammattitaiteilijoiden ohella mukana on ollut
myös alan harrastajia. Ensi kesän näyttelyyn töitään valmistaa yli 20 taiteilijaa.

pailun, joten näkemystä ja taitoa löytyy. Nyt häneltä valmistuu näyttelyyn sekä pronssi- että rautavaluja.
Toinen mielenkiintoinen nimi on Marianne Laiti, erittäin
arvostettu kuvataiteilija, joka perehtyi pronssivaluun Kankaanpään taidekoulussa 1990-luvulla. Viitisen vuotta sitten
häneltä valmistuivat ensimmäiset valurautateokset Valimoinstituutin kurssilla. Instituutti onkin ainoa paikka Suomessa, jossa aiheesta kiinnostuneet taiteilijat voivat toteuttaa itseään ilman hirmukustannuksia. Myös Laitilta valmistuu näyttelyyn sekä pronssisia että rautaisia taideteoksia.
Näyttelyn kanssa samoihin aikoihin Karkkilan ruukkimuseo
julkaisee suomalaisista taidevaluista kertovan kirjan. Pääpaino on sarjatuotannossa olleissa taidevaluista, joten myös
Högforsin Hyväriset, Schilkinit ym. ovat kirjassa hyvin
edustettuina, jopa kunniapaikalla. Perusnäyttelyä myös
täydennetään harvinaisilla Högforsin taidevaluilla ainakin
kyseisen näyttelyn ajaksi.
Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä päätetty, pääseekö hieno
Aleksis Kivi -relieﬁ kirjaan. Esinettä on valettu valimoinstituutissa vuosikymmenten ajan, mutta kukaan ei tunnu
muistavan mistä ja keneltä malli lähtöisin. Jos voit paikata
tiedollisia puutteitamme, ota yhteyttä Valimomuseoon!

Hyvää kevättä Valimoviestin lukijoille!

Janne Viitala

Taiteilijoista mainittakoon Hannu Paasonen, joka aikoinaan
Tamrockilla toimiessaan muotoili kallioporakoneiden valuosia. Taiteen valaminen pronssista alkoi jo 1970-luvulla
ja pari vuosikymmentä myöhemmin mukaan tuli valurautataideteokset, jotka valmistuivat Valimoinsituutin, silloin
toki eri nimellä, ensimmäisillä taidevalukursseilla. Paasonen
on voittanut Valimoinstituutin järjestämän lahjaesinenkil56
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Marianne Laiti ”Naulat”.

Hannu Paasonen siirtää taidevalumuotteja.

Pronssivalun hehkua.

Pronssinen Aleksis Kivi.
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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

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

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

Ins.tsto. AX-LVI Oy

Peiron Oy

Lapuan Valu

Simtech Systems Inc. Oy

Mallivaruste Koski Oy

Suutarilan Valimo Oy

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

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

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

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

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

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

Valimoinstituutti

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

Suomen Valimomuseo
Tehtaanpuisto, 03601 Karkkila
Puhelin (09) 4258 3674
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.ﬁ
Muista museokauppa!
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Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf
JÄSENHAKEMUSLOMAKE / JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE
Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä
Korjaan/täydennän tietojani

Jäsennumero

Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika

Koulutus

Kotiosoite
Kotipuhelin

Kotifaksi

Matkapuhelin

Sähköposti (koti)

Työnantaja

Tehtävä yrityksessä

Osoite
Puhelin

Faksi

Matkapuhelin

Sähköposti (työ)

www-sivut
Lisätietoja

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 20__ _____________________________________
Jäsenhakemus hyväksytty

_____/_____ 20__ _____________________________________

SVY

Postita tai mailaa lomake
viereiseen osoitteeseen!
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Rauno Sippel
vastaa mielellään.
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Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
puh.: (03) 766 9736
gsm: 040 - 760 1520
e-mail: rauno.sippel@svy.info
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SVY / Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY

Palautusosoite:

Joukkokirje
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