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puheenjohtajan palsta

Jani Isokääntä

Tämän Valimoviestin myötä yksi aikakausi

I och med denna Valimoviesti tar en era slut

päättyy, kun Valimoviestiä 20 vuotta toimittaneet Kaisa
Ahomaa-Krogell ja Ole Krogell jättäytyvät hyvin ansaittujen eläkepäivien viettoon. Uutisen kuullessani ensimmäiseksi mieleeni hiipi pieni epäilys, että mistä löytyy
lehdelle yhtä omistautuneet tekijät. Onneksi jatkajat löytyivät “omista joukoista” lehden toimittamisen siirtyessä
Valimoinstituutin vastuulle. Iso kiitos ja hyviä eläkepäiviä
Kaisalle ja Olelle itseni ja edustamani yhdistyksen puolesta!

när Kaisa Ahomaa-Krogell och Ole Krogell efter att i 20
år ha redigerat tidningen, drar sig tillbaka för att gå i välförtjänad pension. När jag hörde detta, slogs jag av tanken
att var skall vi hitta en ny engagerad redaktion för tidningen. Till all lycka hittade vi efterträdare i inom den egna
kretsen då Valimoinstituutti tar över ansvaret. Ett stort
tack och goda pensionärsdagar tillönskar jag och föreningen åt Kaisa och Ole.

Yhdistyksen vilkas kevät on kääntymässä kesään. Huhtikuinen ulkomaan opintomatka Saksassa sujui raporttien
mukaan kaiken kaikkiaan hyvin, järjestelyt ja kohteet
olivat jälleen ensiluokkaisia. Tarkemmin opintomatkasta
on kerrottu toisaalla tässä lehdessä. Kiitokset Olkinuoran
Pekalle ja Roivaksen Mikolle, heidän loistavien matkaraporttien ansiosta myös matkalta poisjääneetkin saavat
kokea reissun tunnelmia.
Yhdistyksemme seuraava voimainkoitos on syksyllä, eli
vuosikokous Karkkilassa. Järjestelytoimikunta on saanut
työnsä siihen pisteeseen, että ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät tämän lehden sivuilta.
Kevään uutiset ja tapahtumat tuntuvat olevan vanhan
toistoa: Kreikka lähtee/ ei lähde EU:sta, talouskriisi syvenee ja laajenee todenteolla EU:n suuriin maihin ja Pohjois-Korean uusi johtaja suunnittelee avaruussukkuloita,
kunhan hole-in-oneiltaan ja sinfonian sävellyksiltään
ehtii. Myöskään Suomen Leijonat eivät onnistuneet uusimaan viimevuotista MM-kultaansa, ja siten tuomaan hiukan vaihtelua puuduttaviin uutisiin. Joten ei niistä sen
enempää, vaan käännetään suosiolla katse kohti kesää ja
uusia tuulia. Mukavaa kesää ja rentouttavia lomapäiviä
kaikille yhdistyksemme jäsenille.

Den verksamhetsfulla våren går nu över till sommaren.
Studieresan till Tyskland i april var enligt rapporterna på
allt sätt lyckad, arrangemangen och besöksobjekten var
igen förstklassiga. Reserapporterna kan ni läsa annanstädes i denna tidning. Ett tack till Pekka Olkinuora och
Mikko Roivas för de förträfﬂiga rapporterna, genom vilka
även bortblivna kan ta del av stämningen på resan.
Föreningens följande evenemang är årsmötet i höst som
nu hålls i Högfors. Arrangemangena är så långt klara att
årsmötets program och anmälningsanvisningarna ﬁnns i
denna tidning.
Vårens nyheter och händelser förefaller vara gamla repriser: Grekland träder ut ur/träder inte ut ur EU, den ekonomiska krisen blir allt djupare och sprider sig till de stora
EU-länderna, och Nord-Koreas nya ledare planerar
rymdskyttlar, när han inte slår hole-in-ones eller komponerar symfonier. Och de ﬁnska ishockeylejonen lyckades
inte förnya VM-guldet vilket skulle ha betytt litet omväxling i de annars trista nyheterna. Låt oss alltså vända
blickarna mot sommaren och nya vindar. Jag önskar alla
medlemmar en trevlig och avslappnande sommar.

Kiitän kuluneista vuosista SVY:tä, lehtitoimikuntaa, lehteen
kirjoittaneita ja kuvia toimittaneita sekä kirjapainoa. Ja ennen kaikkea
oikolukija ylimmäistä, Olea, jota ilman yksikään lehti ei
olisi valmistunut. – Haikein mielin, mutta kun jokin elämässä tulee tiensä päähän,
jokin uusi polku löytyy.
Kaisa Ahomaa-Krogell

Myös Ole kiittää hyvästä yhteistyöstä kaikkien osapuolten kanssa.
Ole Krogell
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asiamiehen palsta

Asiamiehen
asiaa
10.5.2012

Valimoiden tilauskannat ovat lyhyet. Muutama
valimoistamme tekee töitä normaalivauhdilla. Osin on nykyisellä henkilöstöllä toimittaessa jopa kapasiteettipulaa.
Sopeutusten jälkeen alkaa olla tarvetta uudelle työvoimalle.
Mallipuolella on työtilanne selvästi parantunut. Toivottavasti tämä tilanne jatkuu kesälomien jälkeenkin.

SVY:n jäsenmäärä on nyt 720 jäsentä. Jäsenmaksulaskut
on lähetetty. Vuosi sitten yhdistyksen jäsenmäärä oli 725
jäsentä.

SVY:n 65-vuotisjuhla

Aulangolla järjestettiin 27. seminaari. Aihe oli Valukomponentti – globaali tuote? Selvitettiin Kiinan businesta sekä
kansainvälistä valunhankintaa. Tuotekehitys ja laatuasiat
olivat myös mukana. Osallistujia oli 149 henkilöä, eli suunnilleen saman verran kuin aiempinakin vuosina.

Lokakuussa pidämme vuosikokouksen Karkkilassa. Componenta Finland Oy Högforsin työryhmä on hoitanut kokousjärjestelyt mallikkaasti ja kokouskutsu on tässä Valimoviestissä. Hotellin ja muiden järjestelyiden kannalta on
parempi näin, koska seuraavan Valimoviestin ilmestymisestä on vain kuukausi vuosikokoukseen. Majoitumme
Tikkurilaan, koska Karkkilassa ei ole tiloja vuosikokousryhmällemme.

Saksan opintomatka

Valimoviesti

Osallistujia oli ilmoittautunut 28 henkilöä. HRG Nordicin
Marika Lahtinen oli hoitanut hyvin kaikki matkaan liittyvät
järjestelyt. Kaikki sujui hienosti! Suuri kiitos kuuluu myös
Calle Nyberghille ja Lauri Kivijärvelle siitä, että kaikki
vierailukohteet olivat hyviä ja kiinnostavia. Matkakertomukset ovat tässä lehdessä, kiitos raporteista Pekka Olkinuora ja Mikko Roivas! Siirtymätaipaleella Leipzig – Dresden poikkesimme hakkapeliittojen vuoden 1632 muistomerkillä, joka on pystytetty kuninkaan kaatumisen muistoksi.
Muistokivessä oli GA eli suomalaisittain Kustaa II Aadolf.

Valimoviestin kokoamisen ja taiton vuosina 1992 – 2012
ovat menestyksellä hoitaneet Kaisa Ahomaa-Krogell ja Ole
Krogell. He ovat hoitaneet 80 Valimoviestin asiat! SVY
kiittää Kaisaa ja Olea tästä suurenmoisesta työstä. Kaisa ja
Ole ovat kutsuvieraina mukana vuosikokouksessa Karkkilassa. Huomioikaa myös tämän lehden takakansi, josta
kiitos Arvo Huiskolle!

Valun käytön seminaari

Hallitus
SVY:n hallitus valitsi viime kokouksessa uuden varapuheenjohtajan, hän on Niku Nurmi Componenta Finland Oy
Högforsilta.

Lehtitoimikuntaan kuuluvat nyt Jouni Lehto, Lilli Rasilainen, Jani Isokääntä, Juhani Orkas ja Rauno Sippel. Seuraavat Valimoviestit tehdään Valimoinstituutissa ja lehden
toimitussihteeri on Lilli Rasilainen.

Toivotan kaikille hyvää kesää ja rentouttavaa lomaa!

Rauno Sippel
asiamies

Uudet jäsenet
Toukokuun kokouksessa hallitus hyväksyi SVY:n jäseniksi
seuraavat seitsemän uutta jäsentä:
Pitkänen, Tony
Hokkanen, Sanna
Piippo, Nina
Saine, Johanna
Korpela, Jaakko
Parkas, Juha-Pekka
Nolvi, Leena

Componenta Oyj
Metso Minerals Oy
Lokomo Steel Foundry
Sibelco Nordic Oy Ab
Sibelco Nordic Oy Ab
Metso Minerals Oy
Lokomo Steel Foundry
Componenta Finland Oy Pietarsaari
Posiva Oy

Hallitus ja asiamies toivottavat Teidät tervetulleiksi mukaan
SVY:n toimintaan.
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SVY:n asiamies ja konttori
Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
Puh
Gsm
e-mail
Pankki

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

NDEAFIHH
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vuosikokous 2011

Vuosikokouskutsu −
Årsmöteskallelse
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 65. vuosikokous
pidetään perjantaina
5.10.2012 klo 12.00
Componenta Finland Oy, Högfors, Tehtaanhotelli
Bremerintie 21, 03600 Karkkila
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.
Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 65. årsmöte arrangeras
fredagen den 5.10. 2012 kl 12.00
Componenta Finland Oy Högfors, Fabrikshotellet
Bremersvägen 21, 03600 Högfors
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9. §.
Yhdistyksen hallitus, juhlatoimikunta ja Högforsin valimoväki
toivottavat SVY:n jäsenet seuralaisineen
sydämellisesti tervetulleiksi vuosikokoukseen Karkkilaan.
Föreningens styrelse, festkommitte´och gjuterifolk i Högfors
hälsar alla FGFs medlemmar med sällskap hjärtligt välkomna
till årsmötet i Högfors.
Torstai 4.10.2012
Saapuminen hotelliin, Sokos Hotel Vantaa,
Hertaksentie 2, 01300 Vantaa
20.00

12.15–15.30
Rinnakkaisohjelma
–
Valimomuseo, iltapäiväkahvit Sarin Herkuissa

Iltapala, Sokos Hotel Vantaa

Perjantai 5.10.2011
07.30
08.30

Linja-autokuljetus Vantaa – Karkkila
Ilmoittautuminen, aamukahvit
Componenta Finland Oy Högfors, Tehtaanhotelli
09.00 Vierailu Componentalla ja
SEW Industrial Gearsilla
11.00 Buffet-lounas Tehtaanhotellissa,
ilmoittautuminen jatkuu
12.00 SVY:n vuosikokous
13.00–13.30
Iltapäiväkahvit
13.30–15.30
Esitelmätilaisuus
–
Componentan puheenvuoro, Juha Vatanen
–
Kaupunginjohtajan puheenvuoro,
Juha Majanlahti
–
Professorin puheenvuoro,
Juhani Orkas
–
Päätössanat, Juha Vatanen
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Vantaalle bussilla tai omilla autoilla
16.30
19.00
–

Sauna, Sokos Hotel Vantaa
Iltajuhla Tulisuudelmassa (ei yksityistilaisuus)
juhlaillallinen
Täyteläinen parmesan-juustokeitto,
oliivi-tomaattileipänen
Pariloitu härän entrecôte, madeirakastike,
perunagratiini ja uunikasviksia
Vadelmainen Pannacotta

–
–
01.00

muuta ohjelmaa
tanssia
Tilaisuus päättyy

Huomioitavaa!
Ruoka-aineallergioista on ilmoitettava.
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vuosikokous 2011
SVY:N 65. VUOSIKOKOUS KARKKILASSA 5.10.2012
ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Osanottaja: ___________________________

Yritys: _________________________________

Jäsenkoodi osoitetarrasta

Seuralaisen nimi:_________________________

_____________________________________

Jäsen (

)

Veteraani (

) Opiskelijajäsen (

)

MAJOITUS, SOKOS HOTEL VANTAA, Hertaksentie 2, Vantaa
Valitse yö(t)
1-hengen huone
2-hengen huone

yö 4.10.
( ) hlöä
( ) hlöä

yö 5.10.
( ) hlöä
( ) hlöä

€/vrk/hlö
105 € / vrk / hlö ( ) vrk
65 € / vrk / hlö ( ) vrk
YHTEENSÄ

yht. €
€
€
€

6.10.2011 ILLALLINEN, HOTELLI VANTAA
4.10. klo 20.00

Illallinen

40 € (

) kpl

yht.

€

5.10.2012 VUOSIKOKOUS JA ILLALLINEN, Tehtaanhotelli Karkkila ja SOKOS HOTEL VANTAA
5.10. klo 12.00-15.30

Kokous- ja esitelmäpaketti

65 € (

) kpl

yht.

€

5.10. klo 12.15-15.30

Rinnakkaisohjelma
Paketit sis. buffet-lounaan
sekä iltapäiväkahvin

65 € (

) kpl

yht.

€

5.10. klo 19.00

Juhlaillallinen, alko
Juhlaillallinen, vesi

95 € (
60 € (

) kpl
) kpl

yht.
yht.

€
€

YHTEENSÄ

€

TEHDASVIERAILUT COMPONENTA FINLAND OY HÖGFORS JA SEW INDUSTRIAL GEARS OY
Tehdasvierailut, linja-auto lähtee Sokos Hotelli Vantaalta Karkkilaan klo 7.30
5.10. klo 9.00-10.45

(

) hlöä

ESITELMÄTILAISUUS 5.10.2011 klo 13.30-15.30
SEURALAISOHJELMA 5.10.2011 klo 12.15-15.30 Valimomuseo, iltapäiväkahvi Sarin herkuissa
ERIKOISTOIVOMUKSET (huonetoveri, ruokarajoitukset yms.)

Päiväys ____________

Allekirjoitus___________________________________

yht._________€

Palautathan tämän lomakkeen 31.8.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rauno.sippel@svy.info tai
vaihtoehtoisesti postitse SVY / Rauno Sippel, Kiiskintie 11, 17200 VÄÄKSY.
Kaikki maksut on suoritettava SVY:n tilille IBAN FI49 1012 3000 0732 11 viimeistään perjantaihin 31.8.2012
mennessä. Maksuviite on 603300 ja kirjoita maksulappuun osallistujan tai osallistujien nimet. Varauksesi on
voimassa, kun sekä maksu että ilmoittautuminen ovat saapuneet määräaikaan mennessä. Lisätietoja
antavat Rauno Sippel SVY, puh 040 760 1520 tai Kirsi Lehtonen, puh 010-403 2405
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matkakertomus

SVY:n opintomatka itäiseen Saksaan
14.4.2012 – 18.4.2012

Kaiken kaikkiaan matka valotti saksalaisten pieniin ja
keskisuuriin sarjakokoihin keskittyneiden valimoiden
kilpailuvaltteja, joita ovat sitoutunut ja motivoitunut
henkilöstö sekä valtiolta saadut halvat lainat ja teollisuuden tukiaiset.

Pekka Olkinuora
Sulzer Pumps Finland Oy
Karhulan valimo

Maanatai 16.4.2012
DIHAG-ryhmä
Vierailun kohteina olleista valimoista kaksi (SHB ja Schmiedeberget Giesserei) kuului DIHAG Holding GmbH-yhtymään. DIHAG koostuu 11:sta erillisestä valimosta, joista 8
toimii Saksan alueella, ja lisäksi Puolassa, Unkarissa ja
Kiinassa, yksi kussakin. Yhtymän valimot toimittavat pääasiassa rautavaluja ja teräsvaluja eri laatuina. Lisäksi yksi
valimoista tekee kuparivaluja, etupäässä potkureita, nettopainoltaan 140 tonniin saakka.
DIHAG-ryhmä ilmoittaa liikevaihdokseen yli 400 miljoonaa
euroa, ja se työllistää noin 2000 henkeä ja lisäksi noin 150
harjoittelijaa.

Stahl- und Hartgusswerke Bösdorf GmbH (SHB)
Ensimmäinen vierailukohteemme SHB valaa teräsvaluja,
myös seostettuja laatuja, noin 2 br-ton saakka. Päätuotteet
ovat kulutusosia alueen runsaslukuisille hiilikaivoksille,
lisäksi tehdään valuja mm. rautateille, yleiseen koneenrakennukseen ja pumppuihin.
DIHAG-yhtymään kuuluvan SHB:n valimorakennus on
vuodelta 1984. Historia ulottuu kauemmaksikin, mutta
vanha valimo purettiin hiilikaivosten tieltä. -84:n jälkeen on
investoitu muun muassa -04 HWS-kaavauslinjaan, -06 furaani-käsikaavauslinjaan, -07-08 11 milj € layoutin uusintaan,
putsaukseen ja mallinvalmistukseen, ja hiljattain FAT:n osin
mekanisoituun alphaset-käsikaavaukseen. LUX Oy on ollut
mukana viimeisimmässä projektissa.
Hallitilaa on 55 000 m , työntekijöitä 250 + 60 vuokramiestä. (DDR-aikana väkeä oli enimmillään 1100). Henkilöstön
keski-ikä on 50 v, nuorta väkeä koetaan olevan vaikea saada alalle
Vuosituotanto on noin 8700 toimitettua tonnia, tavoitteena
10000 tonnia, liikevaihto 39 milj. euroa. Malleja on noin
3000, mutta määrää haluttaisiin karsia.
Mainittujen neljän kaavauslinjan tueksi löytyy kolme keernatykkiä, 20- ja 40-litraiset Laempen tykit ja yksi 30-litrainen Bicor:n kolmeasemainen kääntöpöytäkone, sideaineena
amiini-coldbox.
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Sulatukseen on kaksi valokaariuunia, noin 7ton per kappale, sekä keskitaajuus-induktiouuni n.1,1 ton. Valokaariuunien virransyöttöä jouduttiin vuorottelemaan. Senkoissa on
argonhuuhtelu, mutta esim. konvertteria ei ole. Valusenkoissa altavaihdettavat suutiilet
Lämpökäsittelyuunit ja sammutusaltaat (yht. 13) oli sijoitettu yhteen riviin ja panostus hoidettiin uunien eteen sijoitetuilla kiskoilla kulkevalla vaunulla.
Suunnittelua varten valimolla on käytössään cad-ohjelmat
Catia ja Pro/E, ja simulointiin Magma. Kuten jokaisessa
muussakin vierailun kohteena olleessa valimossa, sertiﬁkaatteja oli pitkä liuta, mm. 9001:2008, AD2000 blatt W0,
HPQ, DIN… Sertit tuntuvat olevan pakollisia jos haluat
tehdä yhteistyötä Saksalaisen asiakkaan kanssa. Niin ikään
tutkinnot ovat tärkeitä, joka valimo muisti mainita diplomiinsinöörin ja tohtorin tutkinnoista.
Turvallisuusasioissa oltiin ehkä hieman Suomen keskitasosta jäljessä, vierailijaryhmä muun muassa päästettiin hajaantumaan jopa sulatolla, mutta pääpiirteissään toiminta, siisteys ja järjestys olivat hyvällä tasolla.

Kessler & Co GmbH
Toinen vierailukohteemme, Keßler & Co GmbH, on pienehkö, yhden kaavauslinjan käsikaavausvalimo. Isäntämme,
valimopäällikkö Siedler, lupaili, että valimo pystyy valamaan
“kaikkia rautametalleja” kunhan valupaino pysyy maksimissaan 250-300 kg:ssa, mutta tähdensi että tehdas on
parhaillaan lyhyissä sarjoissa, yksittäiskappaleissa ja protovaluissa. Valimo ottaisi tuotantoonsa mielellään myös
suomalaisvalimoiden protoja.
Keßler työllistää noin 60-70 henkeä, ja he kouluttavat itse
itselleen henkilöstöä, noin 6 uutta nuorta tulee oppiin joka
vuosi. Työntekijöiden keski-ikä 35 vuotta.
Vuonna 2011 toimitettiin noin 30 000 valukappaletta, 15
000 eri mallia. Vuosituotanto on noin 400 tonnia tehtynä
osin kolmessa vuorossa. Liikevaihto on 7,3 M€. Puolet
valuista on pumppuja ja venttiileitä. Vientiä on muun muassa Norjaan ja Tanskaan.
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Valimolla on omissa varastoissaan noin 6000 mallia. Varastopaikkoja on vain 1400 joten samoissa varastopaikoissa on
useampia malleja. Tästä huolimatta mallivarasto vaikutti
erittäin hyvin organisoidulta – esimerkiksi lavapaikkojen
merkinnät olivat hyvin selkeät ja järjestys hyvä. Noin puolet malleista on pohjitettuja ja puolet irtomalleja. Mallinkorjausta tehdään sisäisesti mutta uudet mallit hankitaan seudun
kahdeksasta malliverstaasta.
Kaavauksessa käytetään sideaineena furaania, mikserin
teho on 3,5 t/h ja kaavauskapasiteetti 8-paikkaisella karuselli-kaavauspöydällä yksi kierros (8 muotinpuolikasta) per
tunti. Valimon jokaiselle työlle oli asialliset työkortit, joissa
luki mm. allekkain kaikki ko. kappaleen työvaiheet ja niiden
perässä oli tilaa kuittaukselle. Kortin yläosassa oli malli ja
lukumäärätietoja. Kääntöpuolelta löytyi varusteluohjeena
toimiva valokuva mallista ennen kaavausta.
Sulatossa on kaksi keskijakso-induktiouunia, 350 kg ja 500
kg. Kiertoromu käy Silbitz Guss GmbH:n valimossa sulatuksessa ja vakuumikonvertterissa, ja palautuu harkkoina
takaisin Kesslerille. Syynä on paitsi sulan puhtaus, myös se
ettei kiertoromu mahdu hyvin omiin uuneihin.
Putsaus tehdään pääosin omin voimin mutta myös alihankintaa käytetään jonkin verran kapasiteetin lisäämiseksi.
Lämpökäsittely ilma- tai vesijäähdytyksellä on mahdollista,
mutta öljysammutukseen ei ollut omia välineitä. Myös
yleisimmät tarkastukset onnistuvat omissa tiloissa (mm.
magneettijauhe, tunkeumaneste, ultraääni). Radiograﬁseen
tarkastukseen (RT) ei ole mahdollisuuksia omissa tiloissa.
Valimolla oli käytettävissään myös kameramittaus, tarkastuskopin seinillä oli teipattuna vertailupistetä.

Mikko Roivas
Componenta Finland Oy
Högfors

Tiistai 17.4.2012
Schmiedeberger Giesserei GmbH
(Altenberger Strasse 59, 01762 Schmiedeberg). Osa Dihagkonsernia.
Schmiedeberger Giesserei GmbH on erikoistunut lyhyiden
sarjojen ja eri rautalajien joustavaan tuotantoon kahdella
HWS-tuorehiekkakaavauslinjalla (900x710x200/250 sekä
tasan tuplat edelliseen eli 1400x900x400/400). Valut ovat
painoltaan 0,1 – 300 kg. Rautalajeja ovat GJS (49 %), GJL
(48 %), GJMW (2 %), ADI ja SiMo-raudat. Vuosivolyymi
on 16 500 tonnia eli 4,8 miljoonaa kappaletta ja liikevaihto
40 miljoonaa euroa (2008 - 2011: 28 - 40 M€). Tuotteita on
3000 ja vuosittain valimoon tulee 400-600 uutta työtä (kooltaan pieniä). Susituotannon osuus on 3,5 %. Yrityksen
vuotuiset investoinnit ovat noin 5 % liikevaihdosta. Henkilöstöä yrityksessä on 258, joista toimihenkilöitä on 48 (25
DI). Henkilöstö on nuorta ja sitä koulutetaan jatkuvasti lisää
tarpeen mukaan mm. oppilaitosyhteistyön kautta.

Monelta osin asiallinen pieni valimo.

Hotellivälikohtaus
Retken järjestelyt onnistuivat erinomaisesti, esimerkiksi
kenenkään alkoholinkäyttö ei tällä kertaa karannut missään
vaiheessa pahasti käsistä, ja matkaan päästiin joka aamu
suunnitellusti. Tämä siitäkin huolimatta, että autokuskimme
järjesti ystävällisesti virvokkeita juotavaksi bussin jääkaapista omakustannushintaan. Ordnung muss sein (järjestys
olla pitää), sanoisi germaani.
Ainoa kommellus sattui kolmannelle yölle Dresdeniin tehdyn hotellivarauksen kanssa. Hotelli oli ylibuukannut huoneensa, minkä vuoksi ryhmämme joutui siirtymään tämän
syrjäinen kolmen tähden hotellimme järjestämään tilapäismajoitukseen uudenkarheaan neljän tähden hotelliin aivan
Dresdenin vanhan kaupungin ytimeen. Onneksi alkuperäinen
hotelli ymmärsi pahoitella tapahtunutta, muttei mitenkään
harmillista vahinkoa tarjoamalla ryhmällemme vielä lasilliset shampanjaa.
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Noin 30 % yrityksen tuotteista toimitetaan alihankintakoneistettuna asiakkaille. Asiakkaista 85 % on saksalaisia (mm.
Bosch-Rexroth) ja ne toimivat pääasiassa koneenrakennusalalla. Venäläisten ja kanadalaisten asiakkaiden vuoksi valimossa valetaan jonkin verran iskusitkeitä ja matalan
lämpötilan sovelluksiin käytettäviä pallografiittirautoja.
Voimassa olevia sertiﬁkaatteja valimolla ovat muun muassa
TÜV, VDA, BV, LROS, GL, DB, AG ja DNV.
Pienessä Schmiedebergin kylässä sijaitsevan Schmiedeberger Giesserei GmbH:n juuret ulottuvat jopa 600 vuoden
taakse (1412). Tien toisella puolella on pystyssä sata vuotta
sitten (1912) perustetun valimon rakennukset. Sotavuosina
valimossa valettiin terästä sotatarviketuotantoon, mutta
sodan jälkeen laitteet siirrettiin miehittäjän toimesta Uralille. Tämän jälkeen valimo rakennettiin uudelleen ja vuodesta 1949 eteenpäin yritys valmisti myös valimolaitteita konepajassaan itäblokin markkinoille. DDR:n aikana yritys
työllisti noin 1500 henkeä. Vuonna 1991 konepaja erotettiin
valimosta ja myytiin. Vuonna 1995 tapahtuneen yksityistämisen jälkeen valimo työllistää noin 350 henkeä. Saksojen
yhdistymistä seuranneesta konkurssiaallosta selviytymisen
jälkeen ja 1995 tapahtuneen yksityistämisen ja investointien vahvistamana aloitettiin useiden rautalajien rinnakkainen
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valmistus. Investointien myötä valimon tilat ovat käyneet
ahtaiksi ja tämän vuoksi laajennustyöt joidenkin osastojen
siirtämiseksi uusiin tiloihin ovat käynnissä.
Hiekanvalmistus ja sulan riittävyys ovat suuria pullonkauloja valimon tuotannossa. Tällä hetkellä valimo toimii
kolmessa vuorossa, mutta sulatuskapasiteetin rajallisuuden
vuoksi molempia kaavauslinjoja ei tosin ajeta rinnakkain
useita vuoroja. Käsiajolla ajettavalla isolla linjalla (10
muottia/h) keernanasetuspiste on yhden muotin ”sivuraide”,
jolloin työntekijä pääsee kulkemaan kaavauskehän ympäri.
Tuotekohtainen kaavauksen ja keernoituksen työohje pyörii
jatkuvasti isolla näytöllä. Valu tapahtuu isolla linjalla alta
valuna siltanosturista riippuvasta senkasta. Pienellä linjalla
(80 muottia/h) on 2 peräkkäin sijoitettua automaattista valulaitetta, joista toisessa on lämmitetty valuallas GJL- ja
GJMW-rautoja varten ja toisessa on lämmittämätön valuallas GJS-rautoja varten. Pienellä linjalla voidaan kahden
peräkkäisen valualtaan mahdollistamana valaa GJL- ja GJSrautaa kahden kaatoaukon kautta jopa samaan muottiin,
sillä pienellä linjalla näytti olevan jopa neljä eri mallipöytää
kiinni samassa mallinvaihtokasetissa. Järjestelyllä pidennetään samalla mallinvaihdon taajuutta.
Keernanvalmistus hoidetaan Cold-Box-menetelmää käyttävillä Laempe-keernatykeillä, joita on yhteensä kymmenen
kappaletta ja joista suurin on sadan litran tykki. Keernahiekkoja on kolmea eri tyyppiä: hieno- ja karkearakeinen kvartsihiekka sekä kromiittihiekka. Käytetyin peitosteaine
näytti olevan vihreä zirkonipeitoste (95 % vesipeitosteita ja
5 % alkoholipohjaisia). Keernat kuivataan uuneissa ja varastoidaan keernavaunuissa.
Sulatuslaitteistona on 2x5 tn yhteisellä 5 MW:n ohjauksella varustettua keskitaajuusuunia (tandem-sulatus: toinen
sulattaa ja toinen jakaa) sekä yksi erillinen 5 tn ja 3 MW:n
keskitaajuusuuni. Senkkaa liikutetaan koko matka aina
sulatosta valupaikalle saakka siltanosturin avulla. Magnesium-käsittely suoritetaan lankakäsittelynä.
Muotit puretaan tärylinjalla, kanavistot poistetaan hydraulisten kiilojen avulla ja kappaleet singotaan useilla pienillä
riippuratasingoilla. Valoisassa puhdistamossa on käytössä
”perinteiset menetelmät”, mutta myös joitakin työskentelyä
helpottavia laitteita on käytössä. Noin 60 % tuotannosta
puhdistetaan itse ja loput, kooltaan alle kolmen kilon kappaleet puhdistetaan alihankintana. Valimo suorittaa omalla
lämpökäsittelylaitteistollaan pääasiassa normalisointeja ja
adusointeja. Lisäksi valimolla on oma maalaamo. Mallit
ostetaan pääasiassa ulkoa ja pohjitetaan ja kanavoidaan
omassa mallipajassa, jossa on töissä noin 10 henkeä. Uusista töistä isoimmat simuloidaan käytössä olevalla venäläisellä simulointiohjelmistolla, mutta pienemmät kappaleet
hiotaan tuotannossa yrityksen ja erehdyksen kautta.

Keskiviikko 17.4.2012
Duktil Guss Fürstenwalde GmbH
(Saarower Chaussee 34, 15517 Fürstenwalde/Spree)
Duktil Guss Fürstenwalde GmbH on erikoistunut lyhyiden
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ja keskipitkien sarjojen tuotantoon kahdella HWS-tuorehiekkakaavauslinjalla
(650x500x250/250
ja
1000x800x350/350). Yritys valmistaa GJS- (95 %) ja GJLvaluja (5 %). Kappaleet ovat kehäkokoihin nähden melko
pieniä, painoltaan vain 150 kiloon saakka. Susituotannon
osuus on noin 4 %. Tällä hetkellä valimo työllistää 200
henkeä, joista 40 on tuotannosta täysin irti olevia toimihenkilöitä ja kolme on työnjohtajia. Yrityksen vuosivolyymi oli 16
000 tonnia ja liikevaihto 35 miljoonaa euroa (2009: -40 %).
Valimoon tulee uusia tuotteita noin viiden tuotteen viikkovauhtia. Asiakkaita yrityksellä on noin 180, joista suurin
asiakas on Hawle (25%) ja sille menevät tuotteet ovat pääasiassa painetarkastettavia LVI-tuotteita kuten putkia ja
venttiilejä. Suurinta asiakastaan lukuun ottamatta valimon
valmistamat tuotteet menevät pääasiassa maatalous- ja
hyötyajoneuvoteollisuuteen sekä koneenrakennukseen ja
Deutsche Bahn:ille. Pääasiassa tuotteet ovat sellaisia mitä
isot valimot eivät halua tuotepaletteihinsa.
Yritystä esitteli sen pitkäaikainen toimitusjohtaja Marienne
Gerwin, joka tuli yritykseen talouspäälliköksi jo ennen
Saksojen yhdistymistä. Yritys on perustettu vuonna 1923.
Vuonna 1932 alueella toimi pieni teräsvalimo, joka sotaaikana valmisti telaketjuja. Valimo säästyi puna-armeijalta,
sillä ennen miehittäjien saapumista tärkeimmät koneet oli
purettu ja piilotettu lähiseudulle. Vuonna 1962 valimossa
alettiin valaa teräksen ja GJL:n lisäksi myös GJS-rautaa.
Berliinin muurin kaatuessa valimon piti erittäin nopeasti
sopeutua lännen markkinatalouteen. Myös vuonna 1995
valimo oli kriisissä, jolloin partneriksi tuli LVI-alalla toimiva Hawle ja valimo rakennettiin uusiksi. Vuonna 2004 valimon vuosikapasiteetti nostettiin 9 000 tonnista 16 000
tonniin. Tällä hetkellä käynnissä olevat investoinnit tähtäävät käytännössä toiminnan tehostamiseen ja rationalisointiin.
Yritys panostaa voimakkaasti työntekijöihinsä, mistä kertoo
esimerkiksi ruusupensaat pihalla, verhot konttorin ikkunoissa sekä investointi valimon vieressä sijaitsevan päiväkodin
rakentamiseen. Työntekijöiden keskimääräinen palkkataso
on noin 45 000 euroa vuodessa.
Hiekkalaitoksen mielenkiintoinen piirre oli että lisäaineet
lisätään myllyn sijasta jo jäähdyttimeen. Pienellä linjalla
kaavaukseen tulevat kasetit tuodaan kaavauskoneelle siististi pareittain eurolavan päällä. Itse mallinvaihto on toteutettu kaavauskoneen mallinvaihtopisteen yläpuolella olevan
ovaalinmallisen I-palkkikiskon avulla, jossa olevalla nostolaitteella siirrettiin mallit lattialta kaavauskoneelle ja
kaavauskoneelta lattialle. Keernoituksessa ylä- ja alakehät
on erotettu omiksi linjoikseen.
Keernanvalmistus on toteutettu Cold-Box–menetelmää
käyttävillä viidellä MAP- ja yhdellä Laempe-keernatykillä.
Isoimman tykin koko on 40 litraa. Valimossa on kaiken
kaikkiaan 40 eri keernahiekkareseptiä. Keernat valmistetaan
regeneroidusta hiekasta. Keernojen peitosteaineena käytetään
pääasiassa graﬁittipeitostetta sekä vihreää zirkonipeitostetta ja ne kuivataan uunissa ja varastoidaan keernaräkeissä.
Keernalaatikot ja mallit varastoidaan liikuteltavissa ”arkistohyllyissä”.
VALIMOVIESTI 2 • 2012

Kuva Reijo Oksanen

suojattuna korkeissa ja pyöreän muotoisissa 1,5-2 tn vetoisissa siirtosenkoissa. Valupaikalla rauta kaadetaan valusenkkaan ja sen suojaksi käännetään kansi. Vaikka valimo kokonaisuudessaan käy kolmessa vuorossa, joudutaan linjoja
(pieni 130 muottia/h ja iso 50-60 muottia/h) ajamaan alimitoitetun sulatuskapasiteetin vuoksi lomittain yleensä kaksi
vuoroa kumpaakin. ”Seisovassa vuorossa” suoritetaan linjojen korjaus- ja huoltotoimenpiteet. Sulatustehoa olisi tosin
mahdollista nostaa lisäinvestoinnilla 8-9 MW:in.

Duktil Guss Fürstenwalde GmbH:n laatujohtaja Menz, valimopäällikkö
Dietrich, Calle Nybergh ja Rauno Sippel.

Sulatuslaitteistona on 2x8 tn keskitaajuusuunia yhteisellä 6
MW:n ohjauksella varustettuna (tandem-sulatus: toinen
sulattaa ja toinen jakaa). Senkkaa liikutetaan koko matka
aina sulatosta valupaikalle saakka siltanosturin avulla.
Magnesium-käsittely suoritetaan lankakäsittelynä kannella
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Muotit puretaan tärylinjalla, kanavistot poistetaan hydraulisten kiilojen avulla, kappaleet nostellaan manipulaattorilla metallilaatikoihin ja kappaleet singotaan pienellä riippuratasingolla ja kahdella rumpusingolla. Valoisaa puhdistamoa
halkoo kumiremmi, jonka molemmin puolin on noin 15
valunpuhdistuspistettä. Kumiremmin päässä on tarkastus- ja
kovuusmittauspiste joka toimii myös ”hienohiontapisteenä”.
Kappaleet tulevat valunpuhdistuspisteisiin laatikoissa. Puhdistamon työntekijöistä kaksi kolmasosaa on puolalaisia.
Loppu kolmasosa operoi viittä Koyama-hionta-automaattia.
Yrityksen oma ”maailman kaunein mallipaja” työllistää 10
henkeä. Lisäksi muutama henkilö työskentelee mallilogistiikassa ja -tarkastuksessa. Itse mallit ostetaan yrityksen
ulkopuolelta, mutta valujärjestelmät, pohjitukset ja korjaukset tehdään itse.
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valimoteollisuudessa tapahtuu

Valimoteollisuuden uutisia
läheltä ja kaukaa

Olavi Piha

Maailman valimoteollisuus kasvoi hyvää vauhtia
vuonna 2011. Valimoviestin lukijat näkevät nyt
ensimmäisinä maailmassa näitä tietoja, sillä artikkelissa esitellään Meksikossa pidetyn maailmankokouksen (WFC2012) maakohtaisia tietoja
vuoden 2011 kehityksestä. Virallisesti näitä lukuja tulee alan ammattilehtiin vasta noin vuoden
kuluttua. .
Suomessa rautavalujen tuotanto kasvoi 4,9 %
mutta ei-rautametallien tuotanto supistui 3,3 %.
Tämä merkitsee noin 4 prosentin kokonaiskasvua. Näin vaatimattomat luvut poikkeavat ikävällä tavalla maailman yleisestä linjasta ja erityisesti meihin verrattavissa olevista maista. Saksassa ja Ruotsissa on jo päästy taannoista rahoituskriisiä edeltäneelle tuotantotasolle, ja näissä
maissa valimoteollisuuden kasvuvahti onkin moninkertainen Suomeen verrattuna, esimerkiksi
Ruotsin valimoteollisuus kasvoi neljä kertaa nopeammin kuin omamme.
Viiden vuoden aikana Suomen valimoteollisuudesta on kadonnut enemmän kuin kolmannes.
Samaan aikaan valimoidemme vienti on romahtanut alle puoleen sekä 850 työpaikkaa on kadonnut.
Vuoteen 2010 verrattuna viime vuosi oli hitaan
kasvun vuosi, mutta samaan aikaan pallografiittivalujen, teräsvalujen ja ei-rautametallivalujen
vientitoiminta sakkaa pahan kerran. Hälyttävää
on se, että tällaista tapahtuu aikana, jolloin oma
konepajatuotantomme kerää ennätyssuuria tilauksia ja maailmalla rakennetaan kiihtyvää vauhtia erittäin valutuoteintensiivistä tuulivoimaa.
Artikkeli 70. World Foundry Congressista julkaistaan seuraavassa Valimoviestissä.
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Maailmantaloudessa vallitsee
epävarmuus
Maailmantalouden näkymät ovat pysyneet epävarmoina alkuvuoden 2012 aikana. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF korotti kuitenkin juuri ennustettaan maailmantalouden kasvusta. Maailmantalouden ennakoidaan
nyt kasvavan tänä vuonna 3,5 prosenttia, kun ennuste
tammikuussa oli 3,3 prosenttia. Vaikka lukujen ero on
matemaattisesti pieni, sen vaikutus ja suunta ovat erinomaisen merkittäviä. Ennusteet Yhdysvalloille, Japanille ja Venäjälle ovat jonkin verran aiempaa valoisammat. Suomen teollisuuden päättäjille merkittävä tieto
on, että Yhdysvaltain talouden ennustetaan kasvavan
tänä vuonna noin 2 prosenttia.
Maailmantalouden kasvusta huomattava osa on kehittyvien maiden varassa. Myös näissä maissa talouden
kehitys on ollut viime kuukausina hitaampaa kuin viime
vuonna. Kiinan talous on monella tavalla avainasemassa. Tiedot maan talouden kehityksestä ovat olleet viime
kuukausina korostetun ristiriitaisia tilastojen laatijasta
riippuen.
Maailmanlaajuinen kuva työllisyydestä on synkkä.
Erityisen synkkä se on nuorille, arvioi Kansainvälinen
työjärjestö ILO tuoreessa vuosiraportissaan. Nuorten
työttömyysaste on maailmanlaajuisessa vertailussa
kolme kertaa aikuisia korkeampi. Maailman nuorten
työttömyysaste on 12,7 prosenttia, prosenttiyksikön
korkeampi kuin ennen talouskriisiä. Maailmaan on
luotava 600 miljoonaa työpaikkaa kymmenessä vuoVALIMOVIESTI 2 • 2012

dessa yhteiskunnallisen vakauden takaamiseksi. Tämä tarkoittaa, että noin 200 miljoonan työttömän ihmisen työllistämisen lisäksi olisi kymmenessä vuodessa luotava yli 400
miljoonaa uutta työpaikkaa, sillä maailmaan tulee vuosittain
noin 40 miljoonaa uutta työnhakijaa. Samaisen raportin
mukaan kolmannes maailman työvoimasta on vailla työtä.
Toipuminen talouskriisistä alkoi jo pari vuotta sitten, ja
makrotasolla monet talouden indikaattorit ovatkin elpyneet
talouskriisiä edeltäneelle tasolle. Suuria ongelmia mikrotasolla aiheuttaa se, että työllisyys ei ole kasvanut ollenkaan
vastaavaa vauhtia.

Euroopassa vallitsee
lievä taantuma 2012
Ennuste Länsi-Euroopalle on edelleen lievä taantuma. Näin
siis uskoo EU-komissio, jonka mukaan talous kutistuu euroalueella tänä vuonna 0,3 %. Sen jälkeen alkaa hidas elpyminen. Ensi vuonna euromaiden ennustetaan ponnistavan
prosentin kasvuvauhtiin. Euroopan paikallaan pysyvää tilannetta ei kuitenkaan helpota julkisen velan kasvun jatkuminen. Julkisen sektorin velka suhteessa bruttokansantuotteeseen jatkoi kasvuaan useimmissa EU-maissa vuonna
2011. Kaikkiaan julkinen velka suhteessa BKT:hen oli EUmaissa 87 prosenttia, kun edeltävänä vuonna osuus oli 85
prosenttia.
Taustapeiliin katsottaessa nähdään, että lievä taantuma
Länsi-Euroopassa on siis jatkunut talven ja kevään 2012
aikana. Pelkästään teollisuuden kehitystä tarkasteltaessa
havaitaan sama asia: teollisuuden ostopäällikköindeksit
ennakoivat taantuman jatkumista myös lähikuukausina.
Maiden välillä tilanne kuitenkin eroaa merkittävästi, mistä
esimerkkinä tuore Suomessa tehty kyselytutkimus, jonka
mukaan tulevaisuuden odotukset ovat suomalaisissa teollisuusyrityksissä aikaisempaa positiivisempia. Suurista
maista tuotanto supistuu Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa.
Saksassa bruttokansantuote kasvaa edelleen.
Poliittisesti tilanne Euroopassa on kriisissä. lyhyesti ilmaistuna: istumme ruutitynnyrin päällä. Tämä näkyy totta kai
aivan suoraan teollisuudenkin vaivalloisena kehittymisessä
tai jopa taantumisena.
Kreikassa ajauduttiin sitten uusiin vaaleihin, joiden tulos
ratkaisee, pysyykö Kreikka mukana Euroopan kehityksessä.
Vaihtoehtona taitaa olla Kreikan irtaantuminen EU:sta sekä
maan sisäinen sekasorto, joka suistaa tavallisten ihmisten
elämän pois raiteiltaan. Tästä voi vain mainita sen, että
hyvin vaaleissa menestyneen Kultainen sarastus-puolueen
johtaja on kieltänyt holokaustin, eli juutalaisten systemaattista tuhoamista toisen maailmansodan aikana. Näin siis
puhuu äärioikeistolaisen puolueen johtaja Nikolaos Michaloliakos, ei siis mikään ”rivimies”. Joten näin lyhyt on ihmiskunnan muisti, vain noin kaksi sukupolvea. Laitavasemmiston johtaja Alexis Tsipras ei vielä ole tämmöisiä sammakoita suustaan päästänyt. Puheet ovat olleet tavanomaista populistista äänten keräämistä katteettomilla lupauksilla.
VALIMOVIESTI 2 • 2012

Hänelle ennustetaankin jytkyä uusissa vaaleissa. Jos Kreikka ajautuu pois EU:sta, artikkelin alussa esitetyt varovaisen
positiiviset ennusteet eivät toteudu, vaan eteläisen Euroopan
poliittinen ja taloudellinen tilanne muuttuu arvaamattomaan
suuntaan. Seuraukset näkyvät Suomessa miljardiluokan
välittöminä ja välillisinä menetyksinä.
Espanja on vakava ongelma EU:lle, eikä se komissionkaan
mukaan saa painettua vajettaan sovittuun 5,3 prosenttiin
vaan jää keikkumaan 6,4 prosenttiin. Ensi vuoden luvut
eivät näytä sen paremmilta. Kuitenkin ehkä kaikkein kamalinta ovat maan työttömyysluvut: työttömyys on tällä hetkellä 24,4 % ja nuorista on yli puolet työttömänä.
Ranska siirtyi sitten äärimmäisen tasaisen vaalikamppailun
jälkeen sosialistipresidentin johdettavaksi ensi kertaa liki
kahteen vuosikymmeneen. Ranskassa valtaan noussut tavispresidentti Francois Hollande joutuu pettämään suurin
piirtein kaikki vaalilupauksensa, sillä maa on ajamassa
kovaa vauhtia kohti suoritustilaa. Maan kammottavan suuri budjettivaje pitää nopeasti saada pienenemään, eivätkä
siinä taida hänen paljon mainostamansa matkat Saksan
liittokansleri Angela Merkelin luokse paljon auttaa. Poliittisen nyrkkisäännön mukaan taloudellisesti antoisa aika
suosii vasemmistoa ja laiha aika oikeistoa. Tässä taisi nyt
käydä niin, että poikkeus vahvistaa säännön. Jäämme seuraamaan presidentti Hollanden selityksiä tulossa oleville
välttämättömille ja rajuillekin säästöille.
Euroalueella työttömyysaste nousi jo 10,4 prosenttiin, korkeammaksi kuin koskaan euroajalla. Poliittiset ääriliikkeet
vahvistuvat kovaa vauhtia. Tilanne alkaa näyttää samalta
kuin Euroopassa vuonna 1933. Kun tähän saadaan päälle
hyperinﬂaatio setelirahoituksen seurauksena, koossa ovatkin
kaikki ne ainekset, jotka johtivat aikanaan sotaan. Mutta
niinhän se on: kautta kirjoitetun ihmiskunnan historian on
käynyt niin, että sotaa käynyt sukupolvi kiroaa sodan ja
vannoo, että ”ei enää ikinä”. Heidän lapsensa omaksuvat
ajatuksen ja välttävät tämän kurimuksen. Mutta lastenlapset
sitten eivät olekaan saaneet tätä oppia ja aloittavat taas
voimaa puhkuvan uhoamisen ja järjestelmällisen valmistautumisen tulevaan voimainkoitokseen.

Suhdannenäkymät Suomessa
Suomen kevään 2012 teollisuuden suhdannenäkymät ovat
kevään aikana parantuneet, mutta suhdanne kohoaa kuitenkin hitaasti ja sen vaikutukset työllisyyteen ovat vähäiset.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK perustaa näkemyksensä
huhtikuussa tekemäänsä mittaukseen, jossa mitattiin teollisuuden mielialoja. Kyselyyn vastasi noin tuhat yritystä,
jotka työllistävät Suomessa 260 000 henkilöä. Varmin johtopäätös tuoreesta ja laajasta kyselystä on, että suhdanteiden
heikkeneminen on päättynyt. Suhdannebarometrissa päästiin
juuri ja juuri positiiviselle puolelle. Se tarkoittaa, että tulevaisuuteen myönteisesti suhtautuvia yrityksiä on hieman
enemmän kuin kielteisesti suhtautuvia.

15

►

Jos on päästy teollisuudessa positiiviselle uralle, niin Suomen
kansantaloudessa ollaan menossa kovaa vauhtia kohti katastroﬁa, sillä Suomen vaihtotase uhkaa vajota jopa kriisimaiden tasolle.
Teollisuuden ja sitä kautta koko valtakunnan kilpailukykyä
mittaa viennin suhde tuontiin. Suomessa vienti tuo noin
puolet Suomen bruttokansantuotteesta, kun mukaan lasketaan viennin välilliset vaikutukset. Suomen menestyksellisessä taloushistoriassa tuotteiden ja palveluiden vienti on
mahdollistanut tämän nykyisen korkean elintasomme ja sen
ennen näkemättömän menestystarinan. Nyt olemme tulossa
tämän menestystarinan viimeiseen lukuun ja päällemme on
kehittymässä mustia ukkospilviä. Matkustamme kovaa
vauhtia kohti rajuilmaa, jossa meitä heittelevät pitkäaikainen
negatiivinen talouden alakierre ja sen jälkeen tilanteeseen
puuttuvat ns. markkinavoimat. Tässä uusinta raakaa faktaa:
kauppatase oli suurimmillaan 13–14 miljardia euroa ylijäämäinen vuosina 2001 ja 2002. Vastaavasti tavaroiden ohella myös palveluviennin ja -tuonnin sisältävä vaihtotase oli
tuohon aikaan 11–12 miljardia euroa ylijäämäinen. Vuoden
2002 jälkeen kauppatase ja vaihtotase ovat heikentyneet
vuodesta toiseen, ja lopulta luvut ovat muuttuneet punaisiksi (punainen väri tarkoittaa tässä negatiivista suhdelukua).
Viime vuonna, siis vuonna 2011, molemmat kilpailukykyämme kuvaavat mittarit painuivat alijäämäisiksi. Nyt Suomi
velkaantuu ulkomaille myös koko kansantalouden tasolla.

Rakennemuutos koskettaa
jokaisen työpaikkaa
Suomi on globaalin rakennemuutoksen kourissa, tämä kai
nyt on jo tullut selväksi. Työpaikat häviävät Suomesta, ja
se jos mikä koskettaa meitä jokaista. Myös korkeaa ammattitaitoa vaativat työt siirtyvät Suomesta pois. Katsotaanpa
lukuja: Teknologiateollisyrityksillämme oli loka-joulukuussa 2011 henkilöstöä kaikkiaan runsaat 596 000. Ulkomailla
henkilöstöä oli noin 310 000 ja Suomessa vajaat 290 000.
Talouskriisin ja globaalin rakennemuutoksen seurauksena
henkilöstön määrä Suomessa on vähentynyt kaikkiaan lähes
46 000:lla verrattuna kriisiä edeltävään aikaan syksyllä
2008.

Suomen valimoteollisuus
vuonna 2011
Suomen valimoteollisuuden tuotanto kasvoi vuonna 2011
noin 4,3 prosenttia päätyen 99 322 tonniin, kertoi Valutuoteteollisuusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Erkki
Karvonen vuoden 2012 Valun käytön seminaarissa. Tarkemmin ilmaistuna kehitys oli sellainen, että rautametallien
tuotanto kasvoi 4,9 prosenttia ja ei-rautametallien tuotanto
supistui 3,3 prosenttia.
Valettujen materiaalien vuoden 2011 luvut verrattuna vuoden
2010 lukuihin olivat seuraavat:

Suomen kilpailukyky
verrattuna verrokkimaihin
Maassamme näyttää olevan käynnissä vertailumaihin verrattuna poikkeava kehityskulku. Suomen teollisuuden
suhteellinen kilpailukyky heikkenee, mikä on erittäin huono asia. Suhteellisen kilpailukyvyn muutokset ovat aina
vakavampia kuin absoluuttiset muutokset. Suomen tapaista
vaihtotaseen heikkenemistä ei nimittäin ole tapahtunut
verrokkimaissamme, kuten Saksassa, Ruotsissa ja Alankomaissa. Näissä maissa vaihtotase on pysynyt selvästi ylijäämäisenä, ja se näyttää olleen viime vuonna 5,5–8 prosenttia ylijäämäinen suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Suomessa vastaava suhdeluku oli pakkasen puolella ja
osoittaa prosentin alijäämää. Vastaavaa ei ole tapahtunut
koskaan aiemmin Suomessa. Tulevista tapahtumista meillä
ei siis ole poliittista eikä taloudellista kokemusta tai ennakkotapausta. Sen varmaankin voisin todeta, että tulevassa
tilanteessa jääkiekkolippujen hinnat ja Kalervo Kummola
tuskin ovat suomalaisten ensisijainen puheenaihe, kuten nyt
tuntuu olevan. Eli, tätä vauhtia kun vielä vähän aikaa matkustetaan, olemme pian samassa tilanteessa kuin missä nyt
ovat Espanja, Portugali, Iso-Britannia, Ranska ja Kreikka.
Kun Suomi liittyy tähän kerhoon, silloin varmaan vaimenevat ja loppuvat irvistelyt ja Suomen pilkkaaminen ”EU:
n mallioppilaana” – puheenvuorot, joita tässä vuosien saatossa on ahkerasti viljelty.
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Valumateriaali
– Harmaa valurauta
– Pallografiittivalurauta
– Valuteräs
– Ei-rautametallit
– Koko tuotanto 2011

Muutos
–0,3 %
–0,2 %
+33,2 %
–3,3 %

Tuotanto
28 126 t
46 359 t
17 008 t
7 829 t
99 322 t

Ei-rautametalleja valaa Suomessa 16 valimoa, eikä niiden
lukumäärässä ole tapahtunut muutosta vuoden 2010 ja 2011
välillä. Suomalaisten ei-rautametallivalimoiden tuotantoon
kuuluu useita valumateriaaleja. Kansainvälisessä tarkastelussa käytetään käsitettä kupariseosvalut (copper alloy
castings). Tässä tarkastelussa kupariseosvalut-ryhmä on
kuitenkin jaettu alaryhmiin, joita ovat pronssivalut ja messinkivalut. Tämän lisäksi kansainvälisissä tilastoissa on
omana ryhmänään sinkkivalut. Viime vuonna suomalaiset
ei-rautametallivalimot saavuttivat seuraavat arvot:
Valumateriaali
– Kevytmetallivalut (Al)
– Pronssivalut
– Messinkivalut
– Sinkkivalut
– Ei-rautametallit yhteensä

Muutos
ei muut.
+3,0 %
–8,3 %
–13,6 %
–3,3 %

Tuotanto
4 032 t
2 303 t
1 272 t
222 t
7 829 t

Kevytmetallivalujen ryhmä koostuu yksinomaan alumiinivaluista, sillä maassamme ei ole magnesiumvalutuotantoa.
Alumiinivaluja tuotetaan maassamme kahdella eri valmisVALIMOVIESTI 2 • 2012

Kuva 1. Valutuotanto Suomessa. Suomen rauta- ja teräsvalimot kasvattivat tuotantoaan viime vuonna
4,9 % saavuttaen tuotannon 91 493 tonnia. Se on 63 % vuoden 2007 takaisesta tuotannosta. Lähde:
Valutuoteteollisuusyhdistys ry.

Kuva 2. Kevytmetallituotanto Suomessa. Kevytmetallivalut Suomessa ovat vain alumiinivaluja, sillä
magnesiumvalimoita maassamme ei ole. Alumiinivalut valmistetaan joko hiekkavaluina, kokillivaluina tai
painevalamalla. Tuotanto viime vuonna oli 4 032 tonnia, jossa ei ollut muutosta verrattuna vuoteen 2010.
Lähde: Valutuoteteollisuusyhdistys ry.
VALIMOVIESTI 2 • 2012
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tusmenetelmällä: hiekka- ja kokillivaluina sekä painevaluina. Näiden kesken jakauma viime vuonna oli seuraava:
Valmistusmenetelmä
– Hiekka- ja kokillivalut
– Painevalut
– Kevytmetallivalut (Al) yhteensä

Muutos
–13,6 %
+8,5 %
ei muut.

Tuotanto
1 325 t
2 707 t
4 032 t

Valumateriaali
– Harmaa valurauta
– Pallografiittirauta
– Valuteräs
– Alumiini
– Pronssi, messinki
– Sinkki
– Tuotannon arvo

Laskutus, 1 000 e
48 050
91 090
96 860
41 320
25 320
1 650
306 000

Suomen valimoteollisuuden vienti
vuonna 2011

Huomioita
Suomen valimovuodesta 2011

Rautametallivalujen vienti jakaantui seuraavasti: harmaasta
valuraudasta valettuja tuotteita vietiin 20,3 % tuotannosta,
pallograﬁittivalujen kohdalla luku oli 37,4 %. Teräsvaluja
vietiin 7,1 % tuotannosta. Jakauma perustuen valettuun
materiaaliin muutoksineen ja tonnimäärineen oli viime
vuonna seuraava:

Keskeinen huomio edellä esitetystä on, että toteutunut tuotanto on vain 64 % rahoituskriisiä edeltäneestä tuotannosta
sekä se, että kilpailukyvyn muutoksia peilaava vienti on
romahtanut alle puoleen viimeisen viiden vuoden aikana.

Valumateriaali
– Harmaa valurauta
– Pallografiittivalurauta
– Valuteräs
– Vienti yhteensä

Muutos
+30,6 %
–20,5 %
–9,4 %
–11,8 %

Vienti
5 712 t
17 321 t
1 214 t
24 247 t

Suomalaisten ei-rautametallivalimoiden suora vienti romahti puoleen viime vuonna ja oli16,4 % valmistetuista valutuotteista. Edellisenä vuonna näiden valujen vientiprosentti oli 28,9 %. Viennin väheneminen oli siis peräti 430 tonnia.
Jakauma ei-rautametallien viennissä näyttää seuraavalta:
Valumateriaali
– Kevytmetalli (Al)
– Pronssi- ja messinki
– Sinkki
– Vienti yhteensä

Muutos
-33,7 %
+13,1 %
vienti 15 t
-16,4

Vientimäärä
1 066 t
1 124 t
ei vientiä
2 190 t

Suomen valimoteollisuuden työlliset vuonna 2011
Valimoteollisuutemme työllisti viime vuonna 2 371 henkilöä, määrät jakautuivat oheisen luettelon mukaisesti:
Valimo
– Rautavalimot
– Teräsvalimot
– Ei-rautametallivalimot
– Henkilöstö yhteensä

Muutos
–1,2 %
–0,9 %
–6,3 %
–2,1 %

Henkilöstö
1 268
639
464
2 371

Suomen valimoiden tuotannon arvo
Suomen valimoteollisuuden tuotannon arvo kasvoi nopeammin kuin tuotanto. Tästä voidaan päätellä, että tuotteiden
hinnoissa ja laskutuksessa on voitu käyttää edellistä vuotta
korkeampia tuotehintoja.

Vuoteen 2010 verrattuna viime vuosi oli hieman parempi,
kokonaiskasvua syntyi jonkin verran. Tuotannon arvoa
saatiin korjattua tuotannon kasvua nopeammin, se kuitenkaan
ei ole yksistään mikään autuaaksi tekevä seikka, ja onko
kyseinen korjaus kattanut edes valimon maksettavaksi tulleita monenmoisia lisäkustannuksia. Arvon nopeamman
muutoksen taustalla voivat vallan hyvin olla valimoiden
raaka-aineiden nopea hinnan nousu mutta myös ympäristöviranomaisten jatkuvasti tiukentuvat säädökset, joista johtuu
usein merkittäviä kustannuksia vaikka ne usein ovatkin
kertaluonteisia, jotka nekin näkyvät valutuotteiden valmistuskustannuksissa. Huolestuttava kehitys vuonna 2011 sen
sijaan oli vientitoiminnan väheneminen. Viime vuonna tapahtuneille, osin hyvin yllättäville, viennin pudotuksille
olisi hyvä löytää syy. Kokonaisvienti väheni 12 %, teräsvalujen vienti liki 10 % ja ei-rautametallien vienti puolittui.
Tällainen on maamme valimoteollisuuden kolkko todellisuus.
Se on kuitenkin linjassa koko suomalaisen teollisuuden
kilpailukyvyn nopean rapautumisen kanssa, joka on tällaisessa tilanteessa laiha lohtu. Ja maailmasta löytyy maita,
joissa valimotoiminta kasvoi vuonna 2011, vaikka yleinen
teollisuuden toimeliaisuus väheni. Miksipä meillä Suomessa ei voisi olla asiat näin?
Kasvuluvussa (4,3 %) ovat mukana kaikki maassamme
valetut materiaalit, ja kasvuprosentti on laskettu suoraan
tonneista. Laskutoimituksessa ei ole huomioitu materiaalien
erilaisia ominaispainoja, millä on lopputulosta vinouttava
merkitys. Se on vähän kuin vertaisi kumisaapasta ja soutuvenettä – molemmat pitävät vettä. Ei-rautametallien painon
osuus kokonaisuudesta on kuitenkin vähäinen, vain noin 7,7
prosenttia. Tässä ei siis kovin suurta virhettä tai virheellistä
yleistystä tapahdu, vaikka nämä valumateriaalit lasketaan
yhteen. Valimomiesten maailmassa virhe ja ero ovat kuitenkin merkittäviä. Sen vuoksi monien maiden valimojärjestöt
eivät edes suostu yhtä yksittäistä lukua antamaan. Saksasta
esimerkiksi saa aina vain kaksi erillistä tilastointia ja siis
vain kaksi lukua: rautametallit ja ei-rautametallit.
Tuotannon osalta todetaan siis tarkasti rautametallivalujen
kasvuksi Suomessa viime vuonna 4,9 %. Vastaavasti eirautametallista valettujen tuotteiden tuotanto väheni 3,3 %.
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Kuva 3. Valimoiden henkilöstö Suomessa, arvo on laskettu vuoden lopussa. Valimoteollisuus työllisti 2
371 henkilöä vuonna 2011. Määrä on 2,1 % pienempi kuin vuonna 2010. Työpaikkoja oli vuonna 2011
850 vähemmän kuin vuonna 2007. Lähde: Valutuoteteollisuusyhdistys ry.

Kuva 4. Valimoiden tuotannon arvo oli 306 miljoonaa euroa viime vuonna, jossa oli kasvua 8,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Teräsvalujen laskutus oli suurempi kuin pallografiittivalujen laskutus ja paljon
suurempi kuin harmaavalurautaisten valutuotteiden laskutus. Lähde: Valutuoteteollisuusyhdistys ry.
VALIMOVIESTI 2 • 2012
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Näin on ilmoitettu asia kansainvälisesti hyväksytyllä mutta
myös matemaattisesti oikealla tavalla. Valettujen materiaalien kesken erot muutoksissa vaihtelevat mutta ovat kutakuinkin samalla tasolla.
Teräsvalujen tuotannon kasvu poikkesi tästä maltillisesta
linjasta: tuotanto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 33
%. Ilo tästä suuresta prosenttiluvusta on kuitenkin aiheeton.
Ikävä matemaattinen tosiasia kun on, että kun oikein alhaalta lähdetään, muutokset näyttävät vain prosenteissa suurilta.
Absoluuttiset muutokset ovat kuitenkin hyvin vaatimattomia.
Nyt ollaan vasta saavuttamassa teräsvaluille tyypillinen
pitkäaikainen keskimääräinen tuotanto. Vaikka teräsvaluja
valmistettiin viime vuonna 17 008 tonnia, kannattaa huomata, että kahdentoista vuoden ajan eli vuosina 1997–2008
teräsvalujen tuotanto oli tätä korkeammalla tasolla.
Teräsvalujen viennin romahtaminen noin puoleen on erityisen huolestuttavaa. Vienti on ollut pitkän aikaa keskimäärin
2 000 tonnia, usein selvästi ylikin. Tämä oli teräsvalualalle
tyypillinen arvo aina vuosituhannen vaihteeseen saakka.
Lisäksi vienti vielä pieneni viime vuonna huomattavasti eli
peräti reilut 9 prosenttia. Mistä tämä mahtaa kertoa?
Teräsvalujen valmistamisessa käytetään kalliita raaka-aineita. Luonnollisesti myös lopputuotteet ovat hinnakkaita.
Tällaiset valutuotteet ovat kaukaisessa Suomessamme hyvässä tai ainakin paremmassa kilpailutilanteessa kuin rautavalut, sillä rahdin osuus kokonaiskaupasta on selvästi
pienempi, kun rahdin osuutta verrataan vaikkapa rautavaluihin. Yleisesti tunnetun nyrkkisäännön mukaan teräsvalu
on kilohinnaltaan vähintään kolme kertaa kalliimpaa kuin
rautavalu, seostetut teräslaadut luonnollisesti selvästi enemmän. Pienissä valutuotteissa hintojen suhdeluku usein
kasvaa. Nämähän ovat yleistyksiä, jotka ovat tosia vain tilastoissa ja paljon poikkeuksia löytyy. Tällä on suuri rahdin
osuutta vähentävä merkitys, mikä on tiukassa kilpailutilanteessa ratkaiseva asia. Ero vielä korostuu, kun teräsvalut
toimitetaan vientiin vähintään rouhekoneistettuna, mieluummin valmiiksi koneistettuna. Vientimäärä 1 214 tonnia ja 7
prosentin viennin osuus kertovat ikävällä tavalla sen, etteivät suomalaiset teräsvalimot ole onnistuneet vientiponnisteluissaan ja/tai teräsvalutuotantomme ei ole kansainvälisesti kilpailukykyinen (hinta, laatu, toimitusajat, toimitusmoraali, uusien tuotteiden kehittäminen jne.). Näin on tilanne siitäkin huolimatta, että maassamme on yksi suuri konsernin sisäinen teräsvalimo, joka toimittaa teräsvaloksia
yksinomaan omalle tehtaalle samalla tehdasalueella, ja ettei
sitä sen erikoisluonteen vuoksi voida ottaa suoraan mukaan
näihin numerotarkasteluihin.
Kannattaa muistaa myös se, että kaikkialle maailmassa
Saksaa lukuun ottamatta voi valutuotteita myydä englanniksi. Saksalaiset eivät osta kuin omalla äidinkielellään. He
saattavat kyllä kuunnella englanninkielisen valumyyjän
esittelyn, mutta siihen se jää. Ruotsalaiset arvostavat suuresti ruotsinkielistä neuvottelua (koska ovat koko ajan
kielellisesti niskan päällä) mutta pakon edessä tekevät poikkeuksen ja suostuvat käyttämään englantia.
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Suomen valimoteollisuuden kokonaisvienti laski viime
vuonna 12 %. Erikoista tässä on se, että juuri harmaa valurauta on nostanut viennin osuuttaan peräti 30 %. Harmaa
valurauta, jonka jokainen ajattelee olevan juuri se ”halpa ja
yleinen valumateriaali”, jota saa joka maasta ja halvalla.
Totta on, että se on kilohinnaltaan valumateriaaleista halvin,
mutta itse rakenneaineena ja oikein suunniteltuna, esimerkiksi kunnollisilla ja vahvoilla rivoilla jäykistettynä, se on
aivan kelpo valumateriaali hyvinkin useisiin kohteisiin.
Silti tämä nopea kasvu on erikoista, sillä rahdin osuus on
näissä suomugraﬁittitoimituksissa usein hyvin korkea suhteessa tuotteen hintaan. Kaikki muut valumateriaalit ovat
menettäneet osuuttaan viennissä, pallografiittivalurauta
peräti 20 %. Nämä ovat ikäviä uutisia, erityisesti kun tarkastelemme suomalaisen valimoteollisuuden kilpailukykyä
kansainvälisillä markkinoilla. Meille kun täällä etäisessä,
syrjäisessä ja pienessä Suomessa ei riitä se, että olemme
yhtä hyviä kuin kilpailijamme. Meidän on oltava parempia
ja osoitettava se jollakin kilpailukeinolla, muuten ei tilauksia tule. Valimoteollisuuden kilpailukeinot ovat hyvin
proosalliset ja kaikille tutut: hinta, laatu ja usein myös toimitusaika. Nykyisin mukaan tulee myös kyky palvella
tuotekehityksessä nopeasti ja luotettavasti. Jossakin näistä
siis on oltava kilpailijaa parempi, että esimerkiksi saksalainen valunhankkija antaa tilauksen Suomeen, jota hän ei
tunne ollenkaan ja jossa on ehkä 7 vuotta sitten käynyt
kerran jossakin omaan alaansa kuuluvassa kongressissa.
Korostettakoon taas kerran sitä, että vienti ei sellaisenaan
ole mikään ehdoton ja tarkka kilpailukyvyn mittari alallamme. Sen muutokset kuitenkin peilaavat varsin osuvasti sitä,
mihin suuntaan kehitys menee. Ruotsalaiset kollegamme
tuolla läntisessä naapurimaassamme vievät valutuotteita
ehkä suhteellisesti kolmasosan siitä, mitä me täällä Suomessa viemme. Ruotsalaiset ovat kuitenkin ymmärtäneet, että
ainakaan raakavalujen vientitoiminta sellaisenaan ei pitkän
päälle voi olla heille kannattavaa liiketoimintaa. Ruotsalaisiin valuihin onkin lisätty älyä ja ne viedään maailmalle
kaivinkoneina, puskutraktoreina, hydraulimoottoreina, henkilö- ja kuorma-autoina, työstökoneina, panssaroituina ajoneuvoina, taistelulentokoneina tai vaikkapa tappavan tehokkaina asejärjestelminä. Näissä kaupoissa harvemmin lasketaan tuotteen kilohintoja – kummallakaan puolella pöytää.
Kuvastaako edellä kerrottu nykyisen valimotuotantomme
heikkoa kansainvälistä kilpailukykyä (tuotantokustannukset,
laatu, markkinointi, myynti) vai mitä tämä kaikki tarkoittaa,
sen jätän tässä vaiheessa lukijan itsensä pohdittavaksi. Se
kuitenkin lienee selvää, että tällaiset luvut kertovat jostakin,
nämä tilastoluvut kun eivät itsestään synny.
Henkilöstön poistuma Suomen valimoteollisuudesta on
erittäin suuri toimialan kokoon nähden. Se myös toimii kuin
hälyttävä signaali koskien koko toimialan tilannetta. Henkilöstön määrä on laskenut yhtäjaksoisesti 5 vuotta. Tänä
aikana on hävinnyt valimoteollisuutemme työpaikoista yli
neljännes eli 850 työpaikkaa. Minne? Ulkomaille tietysti,
sillä jokuhan nämä valut nyt valaa, eihän valutuotteiden
tarve mihinkään ole kadonnut. Päinvastoin, kaikki tutkimukset ja indikaattorit osoittavat valimoteollisuuden olevan
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yksi maailman vahvimmista teollisuudenaloista, myös erittäin pitkällä aikatähtäimellä.
Toimialamme henkilöstöpoistuma on kuitenkin linjassa
koko Suomen kuihtuvan kappaletavaratuotannon henkilöstötappioiden kanssa. Meidän osaltamme tässä on kysymys
myös valimo-osaamisen katoamisesta toimialaltamme ja
kokonaan maastamme. Valimon tuotannolliset työtehtävät
edellyttävät vaativimmillaan paitsi tavatonta sitkeyttä ja
tietynlaista luonnetta, myös erittäin pitkää perehtyneisyyttä
työhön. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa käsinkaavaaja. Ammatin kohdalla puhutaan vähintään kymmenen vuoden työkokemuksesta, ennen kuin henkilö on
valmis valimon vaativimpiin ammattitehtäviin. Sama koskee
vielä ehkä korostetummin mallipuuseppiä, tai pitäisikö
nykypäivänä sanoa mallinvalmistajia, sekä monia muita
ammattimiehiä, esimerkiksi tarkastajia, jotka ainetta rikkomattomilla menetelmillä tarkastavat valetut tuotteet. Pelkäänpä, että pian olemme tilanteessa, jossa näitä henkilöitä
ei enää ole eikä tule, jos vaikka valimon myynti ja markkinointi saisivatkin tilauksia vaativista valutuotteista suomalaisen valimon valmistettavaksi.

Maailman valimolukuja 2011
World Foundry Congressin yhteydessä pidetään aina järjestön virallinen kokous, ns. General Assembly, jossa käsitellään
tällaiselle järjestölle tyypillisiä asioita, kuten tilinpäätöksiä,
budjetteja ja uusia jäseniä. Yksi kokouksen kiintoisimpia
hetkiä on, kun WFO-jäsenmaat esittelevät jokainen vuorollaan mennyttä vuotta ja toki myös tulevaisuuden näkymiä.
Voi siinä samalla muutakin kertoa. Tänä vuonna kiinalaiset
edustajat muun muassa esittivät yhteistyötä eräiden nyt
lopetettavaksi päätettyjen komiteoiden sijaan, ja lupautuivat
ottavansa tässä mahdollisessa yhteistyössä vetäjän roolin.
Tämän vuoden kokouksessa oli mielenkiintoista kiintoisaa
kuulla, että tavattoman usealla maalla on samantapainen
huoli kuin meillä täällä Suomessakin, eli pysyvän ja motivoituneen henkilöstön saaminen on yhä vaikeampaa. Tämä
huoli ei keskity suinkaan yksin kehittyneisiin maihin, vaan
myös maat kuten Intia, Romania ja Unkari toivat tämän
haasteen vahvasti esiin.
Esitän tässä nyt eri maiden keskeisimmät tiedot, joista
useimmat koskevat vuotta 2011. Nämä luvut tulevat maailman valimoalan lehtiin alkuvuonna 2013, mutta silloinkin
paljolti ilman kommentteja. Mikäli luvun perässä on suluissa jokin luku, se on Suomen vastaava arvo.

Ruotsin valimoteollisuudella pyyhkii hyvin. Valujen
kokonaistuotanto kasvoi 16 % ja päätyi 308 000 tonniin.
Kaikki valumateriaaliryhmät näyttävät kasvua, vaikka materiaalien välillä onkin eroja. Nyt on taas ylitetty maaginen
300 000 tonnin raja. Toki vuoden 2007 ennätystuotantoon
on vielä matkaa, mutta rajan ylittäminen on ruotsalaisille
aina tärkeä asia. Kahdessa vuodessa Ruotsi on nostanut
tuotantoansa 58 % (Suomi 31 %).
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Vuoteen 2010 verrattuna valurautatuotanto kasvoi Ruotsissa 13 % päätyen 228 300 tonniin. Pallograﬁittivalurauta
loikkasi ylöspäin 31 %:lla (Suomi –0,2 %), harmaan valuraudan tuotanto kasvoi 10 % (Suomi –0,3 %). Valkoisen
valuraudan valmistus väheni hieman ja tylppägraﬁittivaluraudan valmistusmäärä pysyi vuoden 2010 tasolla. Teräsvalutuotanto kasvoi 26 % (Suomi 33,2 %) päätyen 22 800
tonniin, joka yllättävää kyllä ei ole paljonkaan suurempi
luku kuin Suomen vastaava tuotanto (17 008 tonnia). Teräsvalujen tuotanto on kahdessa vuodessa kasvanut 50 %
(Suomi 81 %).
Alumiinivalujen tuotanto kasvoi vuodessa 26 % ja painevalettujen alumiinivalujen tuotanto 30 %. Kuparipohjaisten
valujen tuotanto kasvoi 10 %. Kahden vuoden perspektiivillä tarkasteltuna ei-rautametallien kahden vuoden kasvu
oli 50 % (Suomi 18 %). Ruotsi panostaa voimakkaasti valumateriaalien tutkimukseen ja niiden saattamiseen teolliseen
tuotantoon, pääkohteena ovat ADI ja CGI. Ruotsalaiset
valimo- ja dieselmoottorimiehet siis uskovat tämän tylppägraﬁittivaluraudan olevan tulevaisuuden rakennemateriaali.
Eivät he siihen muuten näin voimallisesti panostaisi. CGI
on lyhenne termistä ”compacted graphite iron” mutta kannattaa huomata, että standardin mukainen merkintä onkin
GJV. Lisäksi tutkimusresurssit kohdistetaan kevytmetalleihin sekä sekoitemateriaaleihin (mixed materials), joiden
koekäytöstä teollisuudessa on saatu rohkaisevia tuloksia.
Ruotsalaisille tärkeä ympäristönsuojelu on myös realisoitumassa melkoisina investointeina valimoteollisuuteen. Vuoden 2012 näkymistä Mats Holmgren totesi, että vuoden 2011
lopussa alkanut kasvun taittuminen tekee vuoden 2012
tuotannon ennustamisen todella vaikeaksi. Yksityisessä
keskustelussa hänen kanssaan pääsin käsitykseen, että vuodesta 2012 taitaa tulla Ruotsin valimoteollisuudessa laskevien käyrien vuosi.

Saksan edustaja Max Schumacher ilmoitti kaksi muutoslukua: rautavalut kasvoivat viime vuonna reilut 16 %, 4,5
miljoonan tonnin tuotantoon, ja ei-rautametallit 3,2 %, noin
yhden miljoonan tonnin tuotantoon. Näillä luvuilla Saksa
on siis saavuttanut kaikkien aikojen (2007) tuotannon, joka
silloin oli 5,7 miljoonaa tonnia. Saksalla ei ole mitään ongelmaa pitää maailmantilaston neljättä sijaa itsellään. Kolmanneksi sillä ei kuitenkaan ole asiaa lähitulevaisuudessa.
USA on kolmantena noin 8,3 miljoonalla valetulla tonnilla,
eikä Saksa ihan nopeasti voi tuotantoaan 2,5 miljoonalla
tonnilla nostaa. Mutta Saksan kansantalouden huomioiden
neljäs sija on loistava saavutus.
Viennin osuus tuotannosta on Saksassa aivan ällistyttävän
iso: harmaa valurauta 35 %, pallograﬁittivalurauta 44 % ja
teräsvalu 42 %. Saksa on kohta tavoittamassa taannoista
rahoituskriisiä edeltäneen tuotantotason. Saksassa valimoiden ja autotehtaiden yhteistyö sujuu nyt hyvin. Täysin uusia
valimoita ja myös uusia kaavauslinjoja rakennetaan. Raakaaineiden hinnannousu ja ennen kaikkea energian korkea
hinta ovat vakavia ongelmia Saksan valimoteollisuudelle,
ja edustaja toivoikin yhteistyötä tämän ongelman ratkaisemiseksi.
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Isossa-Britanniassa valimoteollisuudessa vallitsee
optimistinen tunnelma, vaikka maa on vaikeassa taloustilanteessa joutunut supistamaan monia palveluita ja tukia.
Investointeja jopa kokonaan uusiin valimoihin tehdään,
eikä merkittäviä valimoiden sulkemisia ole tapahtunut.
Pysyvän työvoiman saanti on vaikea kesto-ongelma, johon
valimot ovat reagoineet alkamalla täsmäkouluttaa mm.
muilta teollisilta aloilta työttömäksi jääneitä insinöörejä
sekä henkilöitä valimon tuotannollisiin tehtäviin.
Kasvuprosentit verrattuna viime vuoteen ovat vallan kelvollisia: harmaa valurauta 13 %, pallograﬁitti 17 %, teräsvalut 13 %, kevytmetallivalut 16 %, kuparipohjaiset valut
16 %, sinkkivalut 8 %. Vuoden 2011 tuotanto oli 572 000
tonnia (Suomi 99 322 tonnia). Koska englantilaisia on 11
kertaa enemmän kuin meitä suomalaisia mutta valutuotteiden tuotanto on vain kuusinkertainen, voidaan todeta, ettei
Iso-Britannia ole niin valimointensiivinen maa kuin Suomi.
Iso-Britannia on kuitenkin selvinnyt viisi vuotta sitten tapahtuneesta romahduksesta selvästi paremmin kuin Suomi,
sillä tuotanto on siellä saavuttanut 80 % (Suomi 64 %)
taannoista rahoituskriisiä edeltäneestä tuotannon tasosta.

Ranska raportoi kasvuluvuksi 16 %. Edustaja kommentoi kulunutta vuotta valimoteollisuuden kannalta hyväksi.
Teräsvalujen tuotanto kasvoi 22 %, ja ei-metallivalujenkin
kasvuprosentti oli mukavat 12 %. Valimoteollisuus on kasvanut autoteollisuuden imussa, ja toinen kasvuala on ollut
todella raskaiden ja suurten valujen valmistus. Vuoden 2011
lopussa alkanut kasvun hyytyminen ei kuitenkaan Ranskan
edustajan mukaan anna odottaa alkaneesta vuodesta kovinkaan hyvää.
Sloveniassa siirryttiin kesän 2011 jälkeen kasvuluvuista miinusmerkkisiin lukuihin, ja maa ajoi syksyllä 2011
kiihtyvällä vauhdilla kohti huonompia aikoja. Bruttokansantuote pieneni vuositasolla kuitenkin vain 0,2 %, kiitos
hyvän alkuvuoden. Tällaisessa ilmastossa maan valimoteollisuus selviytyi hienosti nostamalla tuotantoaan 10 %.
Kaikki materiaalit osoittivat kasvulukuja: harmaa valurauta
4 %, pallograﬁittivalurauta 29 %, valuteräs 3 %, alumiini
11 % ja sinkki 19 %. Tuotannoksi muodostui 180 800 tonnia,
joka on peräti 92 % kaikkien aikojen ennätystuotannosta.
Slovenia on hienosti palannut rahoituskriisiä edeltäneelle
tuotantotasolle. Maan valimoteollisuus saa tästä kiittää elpynyttä autoteollisuutta. Ongelmia maan valimoteollisuus
näkee raaka-aineiden ja energian hintojen nopeasti kasvavissa hinnoissa, vaikka viime vuoden inﬂaatio maassa olikin
vain 1,8 %. Suurin huoli kohdistuu kuitenkin valimoteollisuuden tavattoman alhaiseen investointiaktiivisuuteen eli
vähäiseen intoon pitää valimoiden tuotantovälineet mahdollisimman toimivina ja nykyaikaisina.
Sloveniaa maana voidaan hyvällä syyllä verrata Suomeen.
Eroja toki löytyy, niin myös maiden valimoteollisuuksissa.
Meidän valimoteollisuudessamme teräsvalimot ovat yliedustettuina suhteessa eurooppalaiseen keskiarvoon, Slovenia on taas leimallisesti rautavalimoiden maa. Ehkä juuri
tästä johtuu se, että keskimääräisessä slovenialaisessa rautametallivalimossa on selvästi vähemmän työntekijöitä kuin
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suomalaissa, mutta tämä pienempi porukka saa aikaiseksi
kaksinkertaisen tuotannon per työntekijä. Onko tämä oikea
selitys vai ovatko slovenialaiset valimot ja valimomiehet
ahkerampia vai ovatko vain työvälineet tuotannon tekemiseksi ﬁksummat – sen selvittäminen vaatisi oman ponnistuksensa, eikä muutamasta tunnusluvusta voi päätellä varmuudella oikeaa vastausta. Usein kuitenkin tilastoistakin
löytyy suoraan oikea vastaus.
Kahden miljoonan asukkaan Sloveniassa valmistetaan tuplasti enemmän valuja verrattuna kolme kertaa suurempaan
Suomeen. Asioita pohtiessa on hyvä havaita, että Slovenia
ainoana maana pystyi irtaantumaan Jugoslaviassa harjoitetusta proletariaatin diktatuurista rauhanomaisin keinoin.
Tämän muistavat slovenialaiset aivan varmasti aina mainita, kun heidän kanssaan vaikkapa istuu iltaa. Slovenialaisille irtautuminen Jugoslaviasta ei ollut helppo. Suuria vaikeuksia ja ristiriitoja on matkan varrella ollut vaikka muille
jakaa – mutta mihinkään serbialaisten tai kroaattien tapaisiin
toimenpiteisiin ei maassa ole ryhdytty. En suinkaan väitä,
että maan rauhanomainen kehittyminen nykyaikaiseksi
teollisuus- ja hyvinvointivaltioksi olisi erinomaisen aktiivisen ja kansainvälisesti kilpailukykyisen valimoteollisuuden
ansiota. Mutta tuskin siitä kuitenkaan on haittaakaan ollut.

Unkari, joka melko usein on ollut poissa kokouksista,
käytti pitkän puheenvuoron. Valimoteollisuus maassa kasvoi
noin 8 %, ja suurelta osin kasvu tuli ei-rautametallivalimoista, joiden kasvu oli 30 %.
Valimoteollisuus työllistää noin 7 000 henkilöä, ja se luo
myös epäsuorasti noin 20 000 työpaikkaa maahan. Maan
valimoteollisuutta dominoi alumiinin valmistaminen, sillä
alumiinista valmistetaan valutuotteita peräti 100 000 tonnia,
joka on häkellyttävät 60 % koko valimotuotannosta. Rautavaluja tuotettiin viime vuonna 55 000 tonnia ja teräsvaluja 6 000 tonnia sekä muita valuja 5 000 tonnia. Koska alumiini on pääroolissa, on noin tavattoman suuren henkilömäärän työllistyminen vain 166 000 tonnin valmistamisessa jotenkin ymmärrettävissä. Maan valimoteollisuus on
kuitenkin huippukunnossa ja monin tavoin kilpailukykyinen,
sillä muuten ei maa voisi lyödä pöytään 80 %:n suoran
viennin lukua. Osasyynä huippukilpailukykyyn voisi olettaa
olevan sen, että maassa on viimeisen viiden vuoden aikana
noin 100 valimoa lopettanut toimintansa (kannattamattomana syystä tai toisesta?). Valimoiden lukumäärä on nyt 133.
Unkari on nyt huippuvuoden 2007 tasolla, ja suurin huoli
on se, ettei valimoihin saada motivoitunutta ja pysyvää
työvoimaa. Jollei kaikkia saatuja tilauksia henkilöstöpulan
vuoksi voida toimittaa, on tarjotuista töistä kieltäydyttävä.

Romanian valimoteollisuus esitteli ylpeänä reilun 30
%:n kasvun, ja maan tuotanto päätyi 130 000 tonniin. Tuotannosta rautavaluja oli 36 %, teräsvaluja 20 %. Maan 65
alumiinivalimolla menee todella hyvin johtuen autoteollisuuden imusta. Valimoteollisuus koostuu 157 valimosta ja
on saavuttanut rahoituskriisiä edeltäneen tason. Romaniankin valimoteollisuuden suurin huoli on akuutti puute osaavasta henkilökunnasta, minkä seurauksena tuotanto ei
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pysty valmistamaan tuotteita tilausten tahdissa.

Turkin valimoteollisuus jatkoi nopeaa kasvuaan, viime
vuodelle kirjattiin 11 %:n kasvu. Viime vuoden tuotanto 1,4
miljoonaa tonnia on kaikkien aikojen ennätys ja menee
huimasti ohitse vuoden 2007 ennätysvuoden. Valimoiden
määrä on aivan viime vuosina maltillisesti kasvanut, mutta
esimerkiksi vuoteen 2007 verrattuna niitä on selvästi vähemmän. Vuonna 2011 maassa todettiin olevan 1 040 valimoa, joista hyvin pieniä oli 440, pieniä 423 ja suuria 177.
Työntekijöiden määrä on 33 000, ja määrä on kasvanut
maltilliset 8 %, vaikka tuotannon määrä kasvoi 11 %.
Suurimman kasvun esittelivät turkkilaiset teräsvalimot,
jotka kasvattivat tuotantoaan 22 %. Pallograﬁittivalimoiden
tuotanto kasvoi 13 %, harmaavalurautavalimot kasvattivat
tuotantoaan 6 % ja ei-rautametallivalimoiden tuotanto kasvoi 15 %. Huolta edustaja kantoi mm. teräspalaromun
hinnannoususta, joka on ollut 45 % viimeisten parin vuoden
aikana. Koska Turkki ei ole EU-maa, sillä on vaikeuksia
eurooppalaisen ”Reach”-lainsäädännön kanssa. Haasteita
tuottaa myös se, että Turkki allekirjoitti Kioton sopimuksen
joulukuussa 2008. Maan omaksuman valuuttapolitiikan
mukaisesti Turkin liira on yliarvostettu, mikä koko ajan
vaikuttaa vientivalimoiden kannattavuutta heikentävästi.

Kiinan edustajalla ei ollut numeroilla esittää vuoden 2011
tunnelmia. Valimoteollisuus on hänen kertomansa mukaan
kehittynyt oikein hyvin koko viime vuoden ja erityisesti
painevalumäärät ovat kovassa kasvussa. Voisimme tässä kai
olettaa, että tuollainen kommentointi tarkoittaa tavanomaista kasvua, joka viime vuonna oli Kiinassa reilut 12 %. Näin
Kiinan valimoteollisuus saattaisi saavuttaa 45 miljoonan
tonnin tuotannon, joka olisi melkein puolet koko maailman
tuotannosta. Kirjoittajan sivistynyt arvelu on, että viime
vuoden koko maailman valimotuotteiden rekisteröity tuotanto on 95 miljoonaa tonnia. Siihen saamme kylläkin virallisen vastauksen vasta joulukuun lopussa. Jos tällaiseen
lukuun päädytään, kuluvana vuonna, siis vuonna 2012, tapahtuu sellainen asia, että kaikista maailmassa valmistetuista valutuotteista yli puolet on valmistettu Kiinassa.
Kiinan edustajat esiintyivät sekä kokouksessa että kaikissa
tilanteissa tavattoman aktiivisina ja esittivät yhteistyötä
hyvin useilla aloilla.

valmistus jopa kasvoi 21 %. Ei-rautametallien osalta sen
sijaan mentiin alaspäin, sillä alumiinivalut putosivat 18 %
ja kuparimetallivalut peräti 30 %. Tuotantoa, kun lasketaan
rautavalut ja ei-rautavalut (kuten edustaja tekee) yhteen,
saatiin vuodessa valettua 63 911 tonnia. Vuoden aikana
norjalaisen valimoteollisuuden tuotanto väheni 2,5 %, joka
kuitenkin on hämmästyttävän vähän, sillä kolme valimoa
on joutunut laittamaan ovet viimeisen kerran kiinni. Tällä
on kuitenkin edustajan kertoman mukaan sellainen vaikutus,
että vuodelle 2012 ei uskota kasvua tulevan.
Norjan kohdalla valimoteollisuus ei näyttele kovinkaan
suurta roolia, sillä siellä ei valutuotteisiin pohjaavaa teollisuutta ole siinä määrin kuin Suomessa ja Ruotsissa. Tiedämme, että Norjan öljyn- ja kaasuntuotannosta saatavat varat
sijoitetaan valtiolliseen eläkerahastoon tulevien norjalaisten
sukupolvien turvaksi. Rahasto sijoittaa varat hyvin pitkäaikaisiin sijoituksiin ja kiinteään omaisuuteen. Viimeisten
arvioiden mukaan tämän eläkerahaston suuruudeksi arvioitiin reilut 450 miljardia euroa ja se lienee maailman suurin
valtiollinen sijoitusrahasto. Tuollainen määrä omaisuutta ja
rahaa rauhoittaa kummasti. Jos vaikka summaa suhteuttaa
Suomen talouselämään, voisi todeta että tuon omaisuuden
tuotolla voisi pyörittää Suomen valtiota kokonaisen vuoden
eikä suomalaisten tarvitsi maksaa veroja ollenkaan. Kannattaa huomata sitten vielä se, että kun suhdanteet tässä
paranevat, tuollainen omaisuus voi olla muutamien vuosien
päästä tuhat miljardia euroa. Ehkä on niin, että tällaisessa
elinympäristössä ei ihan ensimmäiseksi tule mieleen valimotoiminta. Tästä kyllä kertoo aika selkeästi se, että hyvin
lyhyen ajan kuluessa kolme valimoa on lopettanut toimintansa eikä niille jatkajia ole ollut.

Intiassa valimoteollisuus kasvaa kohisten. Kokonaiskasvuksi arvioidaan muodostuvan 16 %, erityisen hyvin ovat
menestyneet alumiinivalimot. Kestää oman aikansa ennen
kuin viralliset tiedot on saatu valimoista ja laskettua niistä
tarkkoja tietoja. Intiassa on 6 000 rekisteröityä valimoa ja
edustajan mukaan maassa arvioidaan olevan yhteensä ainakin 10 000 valimoa. Jos mainittu arvio pitää paikkansa,
vuosituotannoksi saadaan 10, 5 miljoonaa tonnia. Tällä
tuotannolla Intia pitänee hallussaan maailman kakkostilaa,
vaikka ”vain” miljoonan tonnin päässä Intiasta on USA.
Haasteita Intiassa on paljon, mutta pahinta valimoille on
pääoman kallis hinta sekä epävarma energian saanti.

Egyptissä on ollut poliittisesti vaikeaa jo pitkään ja Japanin edustaja aluksi kiitti WFO:ta sekä kaikkia jäsensiitä tässä ei sen enempää. Poliittisen epävakauden takia
erittäin lupaavasti edenneet tuulivoimahankkeet on kokonaan
keskeytetty. Kuitenkin maan valimoteollisuus pystyi valmistamaan valutuotteita 350 000 tonnia, joista puolet on
harmaata valurautaa, 40 % on pallograﬁittivalurautaa ja 5
% on valuterästä. Vuosi 2011 on vielä tilastoimatta, mutta
edustajan oman arvion mukaan tuotanto väheni noin 10 – 15
% ja vähentyminen tulisi yksinomaan rautavaluista. Teräsvalujen ja ei-rautametallien valmistusmäärä lienee pysynyt
edellisen vuoden tasolla.

Norjan uutiset olivat kaksijakoiset. Rautametallien osalta rautavalut pysyivät edellisen vuoden tasolla. Teräsvalujen
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maita saadusta avusta ja myötätunnosta, jota tsunamin jälkeen
he ovat saaneet. Tsunami tapahtui huhtikuussa 2011, joten
tämä oli ensimmäinen täysistunto tsunamin jälkeen. Edustaja kertoi, että suoraan valimoita tsunami ei vahingoittanut,
koska valimot sijaitsevat useimmissa tapauksissa sisämaassa, vahingot tulivat epäsuoraa kautta. Vaurioita valimoissa
syntyivät kun sähkön tulo loppui kokonaan. Sen tietää mikä
vaikutus sillä on valimon toimintaan. Tästä esimerkkinä hän
kertoi, että Tohokun alueen 36 valimosta 28 valimoa koki
vahinkoja sähköjen katkettua kokonaan. Suurimmat ongelmat katastroﬁn jälkeen japanilaisille valimoille on koitunut
energian epävarmasta saannista ja jos energiaa saa, sen
hinta on erittäin korkea. Maan ydinvoimaloista on nyt sul23

►

jettuna yli 80 %. Vie useita vuosia ennen kuin maan energiateollisuus saadaan korjattua entiseen kuntoon. Sillä on
aivan suora vaikutus valimoteollisuuteen.
Japani valmisti toissavuonna 4,76 miljoonaa tonnia ja vuodelle 2011 arvioidaan tuotannoksi 4,36 miljoonaa tonnia.
Vuosi 2012 nähdään tsunamituhoista ja infraongelmista
huolimatta positiivisena ja tälle vuodelle ennustetaan 4,5
miljoonan tuotantoa.
Valimoita Japanin pienellä maa-alueella riittää uskomattoman
paljon (luvut vuodelta 2011): rautavalimoita 833, teräsvalimoita 87, ei-rautametallivalimot ja painevalimot yhteensä
1 375. Näistä valimoista puolet on sellaisia, joissa työskentelee alle 20 henkilöä. Mutta suuriakin (yli 500 työntekijää)
valimoita Japanista löytyy 23 kappaletta. Tämä suurvalimoiden joukko edustaa kokonaismäärästä yhtä prosenttia.

Etelä-Koreassa valujen tuotanto kasvoi 17 %, rautavaluja 70 %, teräsvaluja 20 % ja ei-rautametallivaluja 10 %.
Pääsi viime vuonna tuotantoon 2,6 miljoonaa tonnia, jolla
pitää maailmantilaston kahdeksannen tilan itsellään.

Espanjan edustajana toimi WFO:n espanjalainen presidentti Xabier González Azpiri. Hän pahoitteli, ettei tietoja
vuoden 2011 tuotannosta ei ole vielä käytössä. Azpiri arvioi kokemuksensa perusteella tuotannon olleen kuitenkin
kasvussa, ehkä 3 ja 5 prosentin verran.

erinomaisen merkittävä, herättäähän tuulivoima voimakkaita tunteita kansalaisissa ja poliitikoissa. Ensimmäistä kertaa
Ruotsissa tuulivoimalla tuotettiin enemmän energiaa kuin
ydinvoimalla! Ennusteiden mukaan Ruotsin tuulella tuotetun energian kasvu jatkuu nopeana myös vuonna 2013.
Tuulivoimalla tuotettu energia painaa sähkön hintaa alaspäin
ja kilpailee sen kanssa. Tuulivoima vähentää riippuvuutta
tuontienergiasta, ja kaiken tämän hyvän lisäksi se myös
vähentää haitallisia kasvihuonepäästöjä. Viime vuonna
maassa asennettiin 354 uutta tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho oli 754 MW. Ruotsissa oli viime vuodenvaihteessa
2 039 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho oli 2 899 MW.
”Päätökset 405 uuden tuulivoimalan rakentamisesta on
tehty, ja näiden teho on peräti 950 MW”, toteaa tyytyväinen
toimitusjohtaja Lundström ja jatkaa, että näillä mennään
vuoteen 2013. Silloin kokonaistuotanto lienee 11 TWh,
joka on EU:n edellyttämä taso.
Tuulivoiman rakentamisella ja kilpailukyvyllä energiamarkkinoilla on merkittävä vaikutus erityisesti rautavalimoiden
työllisyyteen. Jokaisessa tuulivoimalassa on vaativia valutuotteita kymmeniä tonneja, ääritapauksessa jopa sata tonnia.
Vaikka maailmanlaajuinen valimoteollisuus jatkaa ripeää
kasvuaan ja ennusteiden mukaan tekee sitä jatkossakin,
tuulivoima nähdään eräänä kaikkein lupaavimmista valimoteollisuuden sektoreista. Ruotsissa asiat on hoidettu hyvin.
Kuinka hyvin mahtavat asiat Suomessa olla?

Vielä sananen Vihaisista Linnuista

Meksikon valimoteollisuus on viime vuonna kasvattanut
tuotantoaan 10 % ja päätyi tuotantoon 1,6 miljoonaa tonnia,
josta peräti puolet tulee pieneltä Monterreyn alueelta, jossa
myös WFC2012 pidettiin. Tulevina vuosina valimoteollisuus
satsaa lujasti edelleen autoteollisuuden valuihin, jolla on
edelleen tuotantoa kasvattava vaikutus.

USA:n edustaja puhui niin kummaa amerikan kieltä ja
murretta, ettei siitä tahtonut saada selvää vanha erkkikään.
USA:n tuotanto kuitenkin pieneni viime vuonna, peräti 9
%. Rautametallivalutuotanto väheni 4 % ja ei-rautametallivalutuotanto peräti 25 %. Jos nämä ymmärtämäni luvut ovat
oikein, USA pitää kolmannen sijansa maailmantilastossa,
mutta selvästi aiempaa pienemmällä tuotannolla, eli viime
vuoden tuotannoksi kirjattaisiin 7,5 miljoonaa tonnia.

Uutiskatsaus valimomaailmaan
Ruotsi
Tuulivoimalla menee Ruotsissa hyvin. Uusia ennätyksiä
tulee vuosi toisensa perään. Nopea tuulivoiman kasvu osoittaa valtiopäivien asenteen muuttuneen tuulivoimalle entistä
myönteisemmäksi. ”Vuonna 2012 saavutetaan uusi ennätys
tuulivoiman rakentamisessa maassamme”, iloitsee Ruotsin
tuulivoiman (Svensk Vindenergi) toimitusjohtaja Annika
Helker Lundström.
Ruotsissa tuotetaan tänä vuonna tuulienergiaa 7,7 TWh.
Vuonna 2011 vastaava luku oli 6,1 TWh, joten kasvu on
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Kiitos palautteesta, jota kirjoituksistani saan. Joskus kuitenkin tuntuu, että ottaisin mieluiten vastaan palautetta valimoalaan liittyvistä asioista. Ahkera palautteen antaja Matti
kirjoittaa viime Valimoviestissä olleesta Angry Birds -vertauksesta ja toteaa mm. Rovio Entertainmentin arvon olleen
tekstissäni ”väärä”. Hän on tietysti oikeassa. Valimoviesti
ilmestyy kolmen kuukauden välein ja markkinoilla ehtii
siinä välissä tapahtua hyvinkin suuria muutoksia. Lehden
aineistopäivän ja jakelupäivän välissä on myös noin 6 viikkoa aikaa, jolloin tapahtuu taloudessa muutoksia ja Rovion
arvo on taas ”väärä”.
Otin tämän peliyhtiön asioista selvää. Totta on, että Rovio
Entertainment on ollut lehdistössä hyvin positiivisesti esillä. Kannattaa kuitenkin katsoa taaksepäin ja muistella,
kuinka media palvoi Jorma Ollilaa puolijumalana ja kuinka
Nokian nähtiin ratkaisevan ihan jokaisen suomalaisen taloudelliset ja henkilökohtaiset ongelmat. Nokia ja Ollila
olivat Jumalasta seuraavia. Kun väistämätön alamäki alkoi,
Nokiaa alettiin lyödä ja mitätöidä. Alkoi se kuuluisa jälkiviisauksien esittämisen aika. Lehdistön lööpeissä kerrottiin
Ollilan henkilökohtaisista asioista negatiivisesti ja ”paljastettiin” yrityksen johdon erimielisyyksiä ja riitoja, ikään
kuin erilaiset näkemykset mitenkään eivät kuuluisi normaaliin johtamiskulttuuriin. Lehdistö rakastaa lellikkejään,
mutta kun tuuli kääntyy, se kyyti on kylmää.
Roviolla siis menee erinomaisen hyvin. Epäilemättä on
yksi maailman menestyksekkäimmistä peliyhtiöistä. Rovio
on opiskelijoiden keskuudessa noussut halutuimpien ITVALIMOVIESTI 2 • 2012

työpaikkojen listalla suoraan neljänneksi. Edellä ovat vain
Google, Microsoft ja Nokia. Rovion viime vuoden voittomarginaali oli huimat 65 prosenttia 75 miljoonan liikevaihdosta. Tällaisessa tilanteessa Rovio valmistautuu listautumaan pörssiin. Uusimpien tietojen mukaan yrityksen
markkina-arvo olisi 9 miljardia dollaria. Muutetaanpa se
euroiksi päivän kurssilla 0,7865, jolloin saadaan arvoksi
7,08 miljardia euroa.
Käytetään edellisessä Valimoviestissä ollutta autovertausta.
Otetaan uusi Volkswagen Passat Comfortline 2,0 TDI 103
kW Bluemotion T tarkasteluun ja todetaan sen verolliseksi
hinnaksi autoliikkeessä 35 882 euroa, ja oletetaan että sen
saa ostettua käteisostajana hintaan 35 000 euroa. Passat on
yllättävän kookas auto, sillä sen pituus on 4 769 mm. Lisätään pituuteen metri, joka on väli seuraavaan auton puskuriin.
Silloin auton ja välin yhdessä vaatima väli on 5 769 mm.
Rovio Entertainmentin arvolla voi ostaa 201 286 edellä
mainittuja Passatteja. Muodostetaan autojono, jossa on
Passatteja metrin välein. Tämä jono ulottuu Helsingin keskustasta 14 kilometriä Inarin pohjoispuolelle. Korostan sitä,
että jono seisoo olemassa olevalla maantieverkostolla, matkaa ei suinkaan ole mitattu linnuntietä. Matin ja myös
kaikkien Valimoviestin lukijoiden kannattaakin nyt huolella huomioida tuleva Rovio Entertainmentin osakeanti ja
sijoittaa kaikki omat ja puolison liikenevät eurot sen osakkeisiin. On hyvä jo hyvissä ajoin osakeantipäivän aamuna
mennä jonottamaan osakkeita.

Kutsu

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

RUUKKIGOLFIN KENTÄLLÄ

Ja lopuksi arvoitus vatupassista
Näinpä kerran hauskan lappusen erään valimon taukotuvassa. Siinä oli esitetty hyvin yksinkertainen kysymys. Vastauksen sai lukea paperin toiselta puolelta. Etusivulla oli
teksti ja kysymysmerkki:
Miten tuo meidän pomo muistuttaa niin kovasti vatupassia?
Paperin toisella puolen oli vastaus: Molemmat osaavat
kertoa, että nyt on tehty virhe, mutta kumpikaan ei osaa
korjata sitä.

15.5.2012
Tärkeimmät lähteet: Modern Casting lehdet, 70. WFC 2012 Mexico,
Valutuoteteollisuusyhdistys ry, CAEF, WFO, Gjuteriet, Giesserei, Teknologiateollisuus ry, ILO, EK, Drustvo Livarjev Slovenije sekä lukuisat
haastattelut ja keskustelut. Artikkeliin liittyvän täydellisen lähdeluettelon voi lukija niin halutessaan pyytää sähköpostilla: olavi.piha@aalto.fi.

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
11.6.2012 mennessä
Puhelin : 019-2454485
Lähtöajat 12.6 klo 8.00 alkaen
Lisätietoja:

Ossi Levander 0400-625348
Krister Lundqvist 019-2785800

Myös palaute, erityisesti rakentava kritiikki, otetaan mielihyvin
vastaan.

Ossi Levander
Keskiyöntie 15 B 10 FI-02210 Espoo
puh: 0400-625348
ossi.levander@olevander.fi
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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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Laiv
asem
inaa
Seminaarin hinta on 250 e
ri

Laivaseminaari
Mallijaosto järjestää
SVY:läisille laivaseminaarin

Hinta sisältää:
Matkat (2h A-luokan hytissä), luennot ja
kahvit, aamiaiset ja 2kpl ruokailuja.

23.–25.8.2012
Silja Linellä välillä
Helsinki-Tukholma-Helsinki

Sitovat ilmoittautumiset
29.6.2012 mennessä.

Matkaan sisältyy
Tutustuminen laivaan
Luento mallimateriaaleista.
Paneelikeskustelut aiheesta:
Malliveistämöiden ja valimoiden yhteistyön
kehittäminen.

Mikko Ojanen puh. 040 5067136
mikko.ojanen@malliapu.fi
tai
Veijo Karttunen puh. 0400 733521
karttunen@malliveistamo.com
P.S. 20 nopeinta mukaan

Apua tarvitaan!
Olen aloittanut keräämään ja kirjoittamaan historiaa suomalaisista
malliveistämöistä. Nyt tarvitsisin apua aikaisemmin toimineista
ja nykyisistä malliveistämöistä.
Voisitko soittaa tai lähettää sähköpostilla
malliveistämöihin liittyviä tietoja:
Kari Pohjalainen
Gsm 050 301 5433
Sähköpostilla:
kari.pohjalainen@armas.fi
VALIMOVIESTI 2 • 2012
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valimoinstituutti
Tuula Höök
ja Lilli Rasilainen
Valimoinstituutti

CAEFin koulutuskomitean
kokous Budapestissa
Osallistuimme Euroopan Valimoliiton European Foundry Associationin (CAEF)
vuotuiseen koulutuskomitean kokoukseen Budapestissa 8.–10.2.2012. Koulutuskomitea eli CAEF Commission 1 on CAEF komiteoista vanhin. Kokoukseen
osallistuivat meidän lisäksemme komitean puheenjohtaja Conny Gustavsson
ja koulutussuunnittelija Karin Tubbin Swerea/Swecastilta Ruotsista, Machado
Cunha Associção Portuguesa de Fundiçãosta Portugalista, Sandor Lukacs ABM
Kuprál Kft.:sta Unkarista, Frans van Noppen Alankomaista sekä Thomas Pabel
Österreichisches Giesserei-Institutista Itävallasta.
Tämänkertaiset osallistujat kuuluvat komitean aktiivisimpiin
jäseniin. Kokous ottikin esille epäkohtana, että vuosittaisiin
kokouksiin on lähetetty edustajia vain harvoista CAEF jäsenorganisaatioista. Keskusteluissa pohdittiin sopivaa
strategiaa osallistujamäärän lisäämiseksi. Paikalla olijat
saivat tehtäväkseen ottaa kukin yhteyttä yhteen tai kahteen
aiemmin mukana olleeseen jäsenorganisaatioon houkutellakseen heitä mukaan. Koulutuskomitea ideoi lisäksi kutsuvansa itsensä vierailulle niihin organisaatioihin, joista ei
vähään aikaan ole ollut kokouksissa edustusta. Syksyn 2012
kokous pyritään tästä syystä järjestämään Istanbulissa.
Turkissa on runsaasti Euroopan mittakaavassa merkittäviä
valimoita ja myös pätevää valimoalan koulutusta.

Koulutuskomitea pitää Euroopan valimokoulutuksen suurimpina haasteina ammattitaitoisten työntekijöiden koulutukseen sopivien oppimateriaalien ja opetushenkilöstön
vähäistä määrää tai puuttumista. Valimoalan koulutuksen
on annettu pitkän ajanjakson kuluessa hiipua, jolloin on
ajauduttu tilanteeseen, jossa ei ole selkeää näkemystä siitä,
mitä tulisi opettaa, millä tavoin ja kenen toimesta. Aikuiskoulutuksessa lisäongelmia tulee pienistä opiskelijamääristä sekä pitkistä välimatkoista valimoalan tuotantolaitosten
ja oppilaitosten välillä.

Valimoalan koulutuksen nykytilanne
useassa Euroopan maassa huolestuttava

Kansainvälinen ja alueellinen yhteistyö verkko-opetuksen
muodossa on eräs mahdollisuus ratkaista pitkistä välimatkoista ja niukoista resursseista aiheutuvia ongelmia. Valimoinstituutti on avannut Moodle -etäopetusympäristön
osana ValuAtlasta. ValuAtlas on kymmenisen vuotta toiminut valimoalan oppimateriaalipankki, jota käyttää kuukausittain noin 750 henkilöä eri puolilta Suomea. Tarjosimme
Moodle –ympäristöä testikäyttöön koulutuskomitean jäsenille. Mahdollisuus herätti kiinnostusta. Testitunnuksen on
artikkelin kirjoittamishetkeen mennessä avannut kolme
CAEF koulutuskomitean jäsentä. Valimoinstituutin Moodle toimii osoitteessa http://www.valuatlas.ﬁ/moodle.

Eurooppalainen valimoalan koulutustilanne ei ole edellisen
kokouksen- syksyllä 2010 - ajankohtaan verrattuna juuri
muuttunut. Yliopistotason koulutusta on melko hyvin saatavilla muualla paitsi Alankomaissa, josta koulutus puuttuu
lähes kokonaan. Alankomaissa valimoalan koulutusta ostetaan Saksasta.
Keskiasteen tilanne on ongelmallisempi. Esimerkiksi ruotsalaiset ovat lopettaneet tutkintotasoisen koulutuksen kokonaan ja alkaneet keskittyä työvoimakoulutustyyppiseen
kurssitoimintaan. Unkarissa järjestetään valimoalan koulutusta täydennyskoulutuksena yliopisto-opetuksen yhteydessä. Saksassa ja Sveitsissä tilanne on melko hyvä oppisopimuskoulutuksen vahvasta asemasta johtuen. Näissäkin
maissa on kuitenkin ongelmia saada riittävästi opiskelijoita
valimoalalle, koska ala kärsii huonosta imagosta. Suomen
tilanne, jossa meillä on hyvin tarjolla sekä toisen asteen,
korkea-asteen että täydennyskoulutusopintoja, on moneen
muuhun Euroopan maahan verrattuna erinomainen.
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Kansainvälisestä yhteistyöstä ja
verkko-oppimisesta ratkaisu?

Etäopetukseen tutustuminen on ensimmäinen askel opetuksen kehittämiseksi. Kansainvälinen yhteistyö valimoalan
koulutuksessa ei kuitenkaan ole aivan hetkessä käynnistettävissä. Ilmeisin ongelma on kielimuuri. Yhteistyöhön halukkuutensa ilmaisseissa maissa puhutaan suomea, unkaria,
hollantia, ruotsia, saksaa ja puolaa. Saksaa lukuun ottamatta kielet eivät kuulu nk. yleiseurooppalaisiin kieliin, mikä
tarkoittaa käytännössä aikaa vievää käännöstyötä aluksi
johonkin yleisesti käytössä olevaan kieleen ja siitä kunkin
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le henkilöille. Niiden tarkoituksena on tutustuttaa nuoret
tulokkaat eurooppalaisiin valimoihin.
Opintomatkan saa järjestettäväkseen jokin halukkaista jäsenorganisaatioista. Seuraavan opintomatkan isäntämaaksi
olivat ehdolla Unkari ja Puola. Seuraava Study Tour päätettiin järjestää Puolassa syksyllä 2012. Edellinen opintomatka järjestettiin Itävallan ja Sveitsin jäsenorganisaatioiden
yhteistyönä vuonna 2010.

CAEFin koulutuskomitean kokouksessa vasemmalta Tuula Höök,
Sandor Lukacs, Machado Cunha, Karin Tubbin, Conny Gustavsson, Frans van Noppen ja Thomas Pabel.

Suomesta on lähetetty mukaan hyvin opinnoissaan menestyneitä Tampereen Ammattiopiston, Aalto -yliopiston ja
Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoita. Suomalaisille on varattu noin kolmen henkilön kiintiö. Kiintiöön on
mahdollista päästä mukaan myös lueteltujen oppilaitosten
ulkopuolelta. Study Tour – paikkoja Puolan matkalle voi
kysyä Valimoinstituutista. Matkaohjelmaan osallistuminen
kohdemaassa on aikaisempina vuosina maksanut noin 1000€.
Summa kattaa majoituksen, ruokailut, vierailut ja kuljetukset kohteiden välillä. Osallistujien maksettavaksi tulevat
lisäksi edestakaiset matkakulut kohdemaahan.

Vierailu Öntödei Múzeumissa

yhteistyötahon äidinkielelle. Videoita ja kuva-aineistoja on
helpompi laatia ja hyödyntää yhdessä.
Toinen huomattava ongelma muodostuu siitä, että CAEFin
jäsenorganisaatioissa ei ole jaettua käsitystä valimoalan
koulutuksen sisällöistä ja tasoista. EU:ssa on jo useita vuosia tehty työtä koulutusjärjestelmien ja sisältöjen yhtenäistämiseksi sekä tutkintojen läpinäkyvyyden parantamiseksi.
Tutkintojen läpinäkyvyys tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä,
että tutkintonimikkeestä olisi helposti nähtävissä minkä
tasoisesta ja sisältöisestä koulutuksesta on kyse, oli tutkinto suoritettu missä päin Eurooppaa tahansa. Valimoalan
oppilaitokset eivät ole tätä työtä ilmeisesti vielä kovin laajasti tehneet.
Koulutuskomitea on kolmen viimeisen kokouksen aikana
keskustellut mahdollisuudesta hakea EU – rahoitusta koulutuksen kehittämisprojektiin. Kokous kävi läpi mahdolliset
rahoituskanavat, joista parhaimpina vaihtoehtoina huomioitiin EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvat
Leonardo da Vinci ja Grundtvig. Näistä ohjelmista ovat
useat tutkintojen ja opetussisältöjen yhdenmukaistamiseen
tähtäävät hankkeet saaneet rahoitusta. Artikkelin kirjoittamishetkellä koulutuskomitea etsii ohjelmiin ja komitean
tavoitteisiin sopivaa projektiaihetta.

CAEFin seuraava opintomatka
suuntautuu Puolaan syksyllä 2012
Komitea järjestää kahden vuoden välein CAEF Study Tour
– opintomatkoja. Opintomatkat on tarkoitettu alle 26-vuotiaille valimoalaa opiskeleville tai alalta juuri valmistuneil-
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Budapestin kokouksen ohjelmaan kuului myös tutustuminen
paikalliseen valimomuseoon eli Öntödei Múzeumiin. Museo sijaitsee Budan kaupunginosassa Ábrahám Ganzin
vuonna 1844 perustaman valimon tiloissa. Museon avasi
vuonna 1995 Katalin Lengyelné Kiss, joka ylläpiti ja kartutti museon kokoelmia vuoteen 2012. Meille esittelyn
piti Gábor Képes, joka siirtyi museon johtoon tänä vuonna.
Museokierroksella oli mukana myös CAEFin koulutuskomiteassa aikaisemmin pitkään puheenjohtajana toiminut
Károly Bako.
Museossa on esillä laaja kokoelma taidokkaita ja koristeellisia valurautaisia kamiinoita ja silitysrautoja, kuten myös
Ganzin valimon alkuperäistä työvälineistöä. Tiloissa järjestetään lapsille valamistyöpajoja ja se on mukana muun
muassa paikallisen Taiteiden yön tapahtumassa kesäisin.
Ganzin perustaman valimon päätuotteena olivat junan
pyörät. Pyörät kaavattiin tuorehiekkaan ympyrän muotoisilla valuradoilla. Valukehän sisään asetettiin muotokokilli,
jonka tarkoituksena oli jäähdyttää valua sopivasti siten,
että valmis rakenne muodostui päältä kovaksi ja sisältä
sitkeäksi.
Saimme haltuumme museolta 10-minuuttisen dokumenttielokuvan, joka on kuvattu vuonna 1964 ja jossa kuvataan
museon tiloissa aikoinaan toimineen valimon viimeistä
työpäivää ennen sen lopullista sulkemista. Hienosta elokuvasta näkyvät tuon ajan valimomiesten karut työolot ja se,
kuinka iso osa hyvin raskaista töistä piti tehdä miesvoimin.
Elokuvaa voi kysyä Valimoinstituutista. Öntödei Múzeumilla on unkarinkieliset sivut osoitteessa http://www.omm.
hu/ontode/index.htm, josta löytyy hyvin kuvia museon
kokoelmista ja toiminnoista.
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Volvon valimopäällikkö
eläkkeelle
Volvon Skövde:n valimon Christer Davidson on siirtymässä eläkkeelle kevään 2012 aikana.

Uraputki
Christer syntyi 1951 ja on koulutukseltaan valimoinsinööri.
Koulutuksen jälkeen hän suoritti käytännön harjoitukset
Volvon valimossa Skövde:ssä.
Peruskoulutuksen jälkeen hänet lainattiin Valimokouluun
Jönköpingiin ja siellä hän kirjoitteli koulutusmateriaalia noin
1 1/2 vuoden ajan.
Seuraavaksi tapahtui paluu Volvolle tuotantoteknikoksi
ja sitten muutaman vuoden jälkeen valimon Tuotantoteknisen osaston johtajaksi.
Vuonna 1988 Christer muutti Kockumsin valimoon
teknisen päällikön virkaan ja sittemmin toimitusjohtajaksi
samaan taloon. Parin vuoden päästä tapahtui siirtyminen
Arvikan valimoon tekniseksi päälliköksi, josta myöhemmin
seurasi saman valimon tuotantopäällikkyys. Lisäksi kuvioon
liittyi siellä ollessa Arvika-valimon omistaja-osakkuus.
Vuonna 1995 hän palasi takaisin Volvolle tuotantopäälliköksi ja vuodesta 2002 lähtien valimon johtajaksi.
Hän toimi koko uransa valimotehtävissä ja oli myös muutaman vuoden Ruotsin Valimoteknisen Yhdistyksen puheenjohtaja. Nykyisin hän vaikuttaa Ruotsin Valimoyhdistyksen
johtokunnan puheenjohtajana.

Jatkumo
Christer Davidson oli jo aikoja sitten päättänyt, että täyttäessään 60 vuotta hän jättää suoranaiset tuotantotehtävät
voidakseen omistautua muihin valimokysymyksiin.
Uusina tehtävinä tulevat kuvioon valimotekniikan koulutuskehityksen varmistaminen ja osaltaan vahvistaa osallistumistamme Tutkimus- ja Kehitystyössä sekä osallistua
tulevaisuuden valimokehitykseen.
Olisiko tämänkaltaisessa toimintamallissa ideaa myös
suomalaisessa teollisuudessa, koska näin vaikuttavissa
tehtävissä vaikuttaminen antaa kokemusta ja silmää myös
uusissa haasteissa.
Ison valimon johtamisessa kun on niin lujasti kiinni
päivittäisissä rutiineissa, ettei varsinaiseen kehitystyöhön
ole mitään mahdollisuutta ja sen ”hiljaisen” tiedon siirto on
edelleenkin tärkeää.

Vasemmalla Jukka Saukkokoski, takana Jouni Lehto ja oikealla
Volvon valimopäällikkö Christer Davidson.

Opintomatkan ehtona oppilaille oli, että työharjoittelupaikassa työskentely piti olla niin tuloksellista, että kulloinenkin työnantaja lupautui kustantamaani matkakustannukset oppilaalle.
Ruotsin päässä oli ”koulutustukikummina” työskenteli
Volvon Skövden valimon henkilöstöpäällikkö Mikko Ollinen,
joka ansiokkaasti toimi porukallemme Ruotsin päässä teknisenä järjestäjänä ja tietysti tulkkina isäntiemme ja meidän
välillämme.
Usein joukkoomme liittyi lukuisia valimoiden ja malliveistämöiden päättäjiä, jotka halusivat tutustua myös naapurimaamme teolliseen tasoon ja heidän ”avainhenkilöihinsä”.
Näillä matkoilla erinomaisina paikallisisäntinä toimivat
Volvon Sköve:n valimon päällikkö Christer Davidson ja Ollisen Mikko, jotka mahdollistivat erinomaiset matkamme.
Parhaat kiitokseni vielä täältä ”fossiilipäiviltä” Mikolle ja
Christerille ja mukavia hetkiä Teille kummallekin ystävälle
siellä Ruotsimaalla.

Miksi Valimoviestiin juttu Volvolta
Tampereen Ammattikoulun Valumallinvalmistajat ehtivät
vierailla aikoinaan 15 vuoden ajan opintomatkoillaan tutustuessaan Ruotsissa alan koulutukseen ja maan valimoteollisuuteen.
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Kari Pohjalainen
ent. mallilehtori
ja nykyinen eläkeläinen
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mallijaosto
Pentti Kivinen
oloneuvokseksi

Yksi Suomen merkittävimmistä malliveistämöistä MalliKiviset Sileesuonkadulla Tampereen Kalkussa, lopettaa
nykymuotoisen toimintansa, kun Pentti Kivinen siirtyy
eläkeläisten joukkoon kesän 2012 alussa.
Hevosmiesten tietotoimiston mukaan malliveistämölle
saattaa tapahtua muutto Peipohjan valimon yhteyteen, mutta joka tapauksessa Kalkun toimipiste lopetetaan.
Pentti Kivinen on luonut lähtemättömän jäljen suomalaiseen malliveistämöhistoriaan ja hänen poistuessaan aktiivirivistöstä jää mallinvalmistajien alueelle iso aukko ja suuret
saappaat täytettäviksi.

Uraputki
Pentti Kivinen aloitti valimoalan uransa Tampereella oman
valimon vetäjänä, jota hommaa hän teki vuodelle 1979,
jolloin hän perusti mallipuuseppä Jouko Nupposen kanssa
malliveistämön silloisissa entisen Epilän Nahkatehtaan tiloissa. Malliveistämön nimi oli silloin Nupponen & Kivinen.
Sileesuonkadulle Kalkkuun Pentti siirtyi entisen Malliveistämö Pentti Nurmen tiloihin, jotka osti 1985 legendaarinen Tampereen Rautavalun silloinen omistaja Pauli Kivi-
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nen, joka sisäpiirissä tunnetaan Pentin velipoikana.
Tässä vaiheessa myös Malliveistämö Nupponen & Kivinen
siirtyi pääosin Tampereen Rautavalun omistukseen ja yrityksen nimi muutettiin Malli-Kiviset Oy:ksi.
Tampereen Rautavalu mukanaan Malli-Kiviset siirtyi
yrityskaupan ansiosta Peiron Oy:lle 1988, jonka malliveistämönä talo on jatkanut nykypäivään asti. Tosin yritys on
toiminut myöskin tilausmalliveistämönä, aina kun Peiron
Oy:n ensisijaisilta tilauksilta on ehtinyt. Toimintavuosia
Pentti Kiviselle malliveistämön vetäjänä tulee päivälleen 33
vuotta.
Laajimmillaan Penalla on ollut 7 henkilöä töissä yrityksessään ja World Skills valmennettaviakin aikojen saatossa
on ollut 3 kappaletta, joten silmää työntekijöiden kehittymistaidoille löytyy.
Pena oli mukana Valimoinstituutin sähköisen kehittämisen kursseilla, jonka tuloksena mallien tarjouslaskentaan
kehitettiin WinPaavo, jonka nimi muutettiin myöhemmin
Nikkariksi. Mallitoimikunnan jäsenenä Pena näytti kykynsä ja oli muutenkin mukana aktiivisesti, kun toimintaan
tarvittiin ideoijaa ja toteuttajaa.
Mallijaosto ja Mallitoimikunta esittää parhaimmat onnittelunsa Pentille ja kehottaa: Nauti nyt kiireettömästä eläkeläisen elämästä!
Kari Pohjalainen
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metallurgin palsta 21.
Markku Eljaala

Pallografiitin syöttäminen
Valumetallien käyttäytyminen jäähtymisen ja jähmettymisen
aikana tunnetaan tällä hetkellä varsin hyvin ja valujen syöttämiseen ei liity merkittävämpää mystiikkaa. Valuraudoilla jähmettymisen aikana tapahtuva grafiitin erkaantuminen ja siihen
liittyvät sulan tilavuusmuutokset tekevät rautojen syöttämisestä kuitenkin hieman haasteellisempaa etenkin silloin, kun valu
aiotaan tehdä tiiviiksi ilman erillisiä syöttöjä.

Taustaa
Täysin tiiviiden pallograﬁittivalujen
valmistamisen ongelmat liittyvät valuraudan kompleksiseen käyttäytymiseen
jäähtymisen ja jähmettymisen aikana
aina kaadosta ja täydelliseen jähmettymiseen asti. Merkittävintä on raudan
tilavuusmuutokset tällä välillä kuten
kuvasta 1 voidaan havaita. Näihin tilavuus muutoksiin ja etenkin niiden
eroihin vaikuttavat raudan kemiallinen
koostumus, metallurginen laatu, valukappaleen geometria ja moduuli, valulämpötila ja -aika. Edellä mainittuihin
tekijöihin vaikuttavat muun muassa
käytettävät raaka-aineet, muottimateriaalit, palloutus- ja ymppäyskäsittelyt
sekä eri sulatuunityypit ja valusenkat.
[1][2][3][4]
Raudan tilavuusmuutokset johtuvat
jäähtymisen ja kiteymisen aiheuttamista kutistumista sekä samanaikaisesti
tapahtuvasta grafiitin erkautumisen
aiheuttamasta turpoamisesta. Graﬁitin
tiheys on noin 2 kg/dm3, mikä on noin
kolmasosan raudan tiheydestä. Tällöin
erkaantuva graﬁitti syrjäyttää kolminkertaisesti tilavuuden, jonka rauta
vastaavasti veisi. Mitä enemmän graﬁittia saadaan erkautettua, sitä tiiviimpi valusta tulee. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että ferriittisistä rautalaaduista on helpompi saada tiiviimpiä
kuin perliittiä sisältävistä laaduista.
Tämän johdosta rautakarbidin (sementiitin) muodostumista suosivien seosaineiden pitoisuuksien suhteen tulee
olla tarkkana [1][2][4]
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Kuva 1. Käyrät esittävät
saman kemiallisen
koostumuksen pallografiittisulien tilavuuden
muuttumisen lämpötilan
funktiona. Erot johtuvat
eri valujen erilaisesta
metallurgisesta käyttäytymisestä kuten erilaisesta ydintymisasteesta.
Ve = tilavuus eutektisessa lämpötilassa[2]

Valukappaleen moduulin vaikutus
valuraudan tilavuusmuutoksiin on
esitetty kuvassa 2. Käytännön kokeet
ovat osoittaneet, että pallograﬁittirautavalu, jolla on pieni moduuli, on
käytännössä mahdoton syöttää tiiviiksi. Mitään tarkkaa rajaa ei kuitenkaan
pystytä sanomaan, sillä se vaihtelee
raudan metallurgisen laadun mukaan.
Joskus harvoin saavutetaan tiivis valu
syötöttömällä järjestelmällä seinämän
paksuudella 12 mm, mutta yleisemmin
raja on 25 mm. [1]
Kappaleen moduulin tai seinämänpaksuuden sijasta tärkein tekijä imuherkkyyden suhteen on raudan metal-

lurginen laatu. Tässä tapauksessa metallurgisella laadulla tarkoitetaan raudan herkkyyttä muodostaa grafiittia
rautakarbidin sijasta jähmettymisen
aikana. Tämä ei kuitenkaan tarkoita,
että kaikki raudat, jotka ovat karbidittomia valutilaisina olisivat metallurgiselta laadultaan hyviä. Todennäköisesti tärkein laatuindikaattori on valun
palloluku annetulle moduulille. Esimerkiksi, jos 25 mm pyörötangon
palloluku on yli 350 kpl/mm 2, niin
kyseessä on erittäin hyvälaatuinen
pallograﬁittirauta. Sama raja-arvo 25
mm Y-sauvalle on noin 250 kpl/mm2.
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Useimmissa tapauksissa tämä luku jää
käytännössä saavuttamatta. [1][2]

Pallografiittivalun
syöttöjärjestelmät
Valuraudoilla jähmettymisen yhteydessä tapahtuvaa voimakasta tilaavuuden
laajentumista hiilen erkautuessa sulasta omaksi graﬁittifaasikseen voidaan
käyttää hyväksi raudan syöttämiseksi.
Olosuhteiden ollessa suotuisat ja raudan
metallurgisen laadun riittävää on mahdollista saavuttaa tiiviitä kappaleita
jopa ilman syöttökupuja. [1][2]
Pallograﬁittirautoja voidaan syöttää
periaatteessa viidellä eri perustavalla,
joita ovat:
• Perinteinen syöttöjärjestelmä (paineeton)
• Paineellinen syöttöjärjestelmä
• Paineellinen syöttöjärjestelmä valukanavasta
• Syötötön järjestelmä
• Pienpaineellinen syöttöjärjestelmä
[1]
Perinteisellä syöttöjärjestelmällä
tarkoitetaan syöttöjärjestelmää, jossa
syöttökuvun kaulan moduuli on suurempi kuin syötettävän alueen. Samoin
syöttökuvun moduuli on suurempi kuin
kaulan. Tällöin jähmettymisrintama
kulkee syötettävän alueen reunoilta
kohti kupua, joka jähmettyy viimeisenä. Kupu syöttää sekä ylikuumennuskutistuman että kiteytymiskutistuman.
Menetelmän etu on siinä, että se ei
aseta merkittäviä vaatimuksia muotin
lujuudella ja sallii suurta vaihtelua
raudan metallurgisessa laadussa. Merkittävin haitta on kuvun ja kuvun
kaulan suhteellisen suuri koko, mikä
vaikeuttaa puhdistusta. Teräsvalut
syötetään käytännössä aina näin.
[1][2][4]
Paineellinen syöttöjärjestelmä perustuu graﬁitin erkaantumisesta syntyvään tilavuuden kasvuun. Paineellisessa järjestelmässä käytetään pieniä
syöttökupuja, joiden tehtävä on kompensoida ainoastaan sulakutistuma.
Syöttökupujen kaulojen tulee olla jähmettyneitä siinä vaiheessa, kun sekundäärigrafiitin erkaantuminen alkaa,
jotta sula ei pääse työntymään takaisin
kupuihin. Tällöin graﬁitin erkaantumisen aiheuttama tilavuuden kasvu ja
siitä seuraava paineen nousu syöttää ja
tiivistää valua. Eräs versio paineelliVALIMOVIESTI 2 • 2012

Kuva 2. Käyrissä näkyy eri
moduulin omaavien seinämien tilavuusmuutokset
jähmettymisen aikana [1]

Kuva 3. Kuvassa esitetty
valurautojen muotin
seinämään kohdistaman
paineen suuruus moduulin funktiona [4]

sesta syöttöjärjestelmästä on käyttää
muotin täyttöjärjestelmää valun syöttämiseen. Tällöin valukanavat toimivat
syötön kauloina ja jakokanavat syöttöinä. Paineellisella syöttöjärjestelmällä käytettävien muottien tulee olla
jäykkiä etenkin suuremmilla valun
moduuleilla (M > 1,5 cm), jotta valu
saadaan tiiviksi kuten kuvista 3 ja 4
voidaan päätellä. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että tuorehiekkamuoteilla paineellisen syöttöjärjestelmän
käyttö on varsin rajoitettua. Paineellisen syöttöjärjestelmän käyttö edyllyttää tarkkaa kupujen kaulojen mitoittamista ja raudan metallurgisen laadun
hallintaa. Mikäli näissä epäonnistutaan,
niin valusta löytyy helposti sekundääri- imuvirhettä. [1][2][3][4]
Syötöttömässä valujärjestelmässä
graﬁitin erkaantumisen aiheuttama ti-

lavuuden kasvu syöttää seka sulakutistuman että kiteytymiskutistuman.
Syötöttömän valujärjestelmän käyttäminen edellyttää tarkkaa suunnittelua
ja tiukkaa prosessikuria tiiviin valun
aikaansaamiseksi. Valulämpötilan tulee
olla 1345 ºC tai mielummin alle. Määräävän osan moduulin tulee olla yli 2,5
cm, mutta maksimirajaa ei näyttäisi
olevan. Raudan metallurgisen laadun
tulee hyvä ja suosia graﬁtoivaa jähmettymistä, jolloin hiiliekvivalentin tulisi
olla välillä 4,2 – 4,25 ja mangaanipitoisuuden alle 0.2 %. Myös ymppääminen tulee suorittaa hyvin. Valukanavien tulee olla niin pienet, että ne jähmettyvät ennen kuin sulan laajentuminen alkaa. Muotin tulee olla hyvin
sullottu ja riittävän jäykkä, jotta se
kestää jähmettymisen aikana syntyvän
varsin suuren paineen. Valuajan tulee
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daan tällöin käyttää myös avosyöttöjä. Pienpaineellinen
syöttöjärjestelmä edellyttää tarkkaa kuvun kaulan mitoitusta, mutta muutoin se sallii suuremmat prosessin ja metallurgisen laadun heilahtelut kuin muut järjestelmät, mikä lienee
syynä sen yleisyyteen. [1][2]
Markku Eljaala
Metallin urkkija
Metallurgist
Lähteet

Kuva 4. Eri muottimateriaalien vaikutus imuvirheen syvyyteen. Kovemmat muottimateriaalit eivät anna turpoavan sulan paineelle periksi
ja mahdollistavat raudan itsesyöttäytymisen. Koekappaleen särmän
pituus 125mm. [4]

1. Ductile Iron Production I: Stephen I. Karsay, QIT
2. Ductile Iron, The Essentials of Gating and Risening System design,
QIT
3. A Review of Common Metallurgical Defect in Ductile Cast Iron: C. M.
Ecob
4. Valimotekniikka 2: Autere, Ingman ja Tennilä

olla mahdollisimman lyhyt, mikä edellyttää riittävää määrää
kaasunpoistokanavia muotin yläpinnalle. Kaasunpoistokanavien halkaisijan tulisi olla välillä 10-20 mm. Syötöttömällä järjestelmällä on mahdollista valaa myös erittäin
massiivisia valuja (seinämä yli 300 mm) tiiviiksi, mutta sen
käyttö edellyttää hyvää suunnittelua ja tarkkaa prosessin
ohjausta, mikä ei ole aina helposti saavutettavissa.
[1][2][4]
Pienpaineellinen syöttöjärjestelmä on yleisimmin rautavalimoissa käytetty syöttömenetelmä ja useimmat käyttävät
tätä menetelmää huomaamattaan. Pienpainessa syöttöjärjestelmässä sallitaan sulan metallin takaisinsyöttö valukappaleesta syöttökupuun. Takaisin syöttöä rajoitetaan kuitenkin siten, että takaisin syötön päätyttyä muottiin syntyyn
vielä riiittävästi painetta sekundäärikutistuman eliminoimiseksi. Paineen säätelyyn voidaan käyttää kahta tapaa. Takaisin syöttöä voidaan rajoittaa kuvun koolla tai kuvun
kaulan moduulilla. Ensimmäisessä vaihtoehdossa takaisin
syöttö loppuu, kun kupu täyttyy uudelleen. Jälkimmäisessä
vaihtoehdossa takaisinsyöttö kupuun loppuun, kun kuvun
kaula jähmettyy umpee. Jälkimmäisellä vaihtoehdolla voi-

www.leinovalu.ﬁ
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Myytävänä

Abloy Oy Joensuun tehdas myy
COLOSIO PLO 200 painevalukoneen
varusteineen (uuni).
Sopii Alu ja Ms- valuille.
Kone on vm 2004 ja hyväkuntoinen.
Tiedustelut
Keijo Holopainen 040 - 5530840

MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

CAD/CAM SUUNNITTELUA
TYÖSTÄMME SEURAAVAT
MATERIAALIT:
• PUU
• METALLI
• MUOVIT
• BLOCKIT

KÄRKIMALLI OY
KENKÄSEPÄNTIE 7
68660 PIETARSAARI
VALIMOVIESTI 2 • 2012

Puh. (06) 7234 442
Faxi (06) 7234 436
kaj.haavisto@karkimalli.fi
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Suutarilan Valimo Oy
Hyvästä yhteistyöstä kiittäen
Aarno Lahtinen
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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

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

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

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

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
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valimomuseo

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

Kesä 2012
Nyt se vihdoin on todellisuutta. Valimoinstituutin kanssa
suunniteltu näyttely on valmis ja tämän lehden tullessa
painosta jo avattukin. Näyttely on esillä Valimomuseon
Galleria Bremerissä 2.6. – 30.9.2012 . Esillä on 20 taiteilijan uniikkeja taideteoksia, jotka on kaikki valmistettu
Valimoinstituutin taidevalukursseilla. Veistosten ohella
näyttelyssä on myös taidevalukouluttaja ja taiteilija Raimo Haverisen ottamia valokuvia valamisen eri työvaiheista.
Haverinen on kommentoinut taideteosten ideointia ja
muotoilua seuraavasti: ”Taidevalukurssien alussa olen
monesti sanonut, ettei sillä, mitä kurssilla teemme, ole
taiteen kanssa paljon tekemistä ja että tämä on likaista,
raskasta, vaikeaa ja jopa vaarallista hommaa. Mutta lopputuloksena on aina tekijänsä näköisiä pronssiveistoksia,
jotka kertovat palasen hänen omasta elämästään.”

Kuva 1.

Kyseessä on ainutlaatuinen näyttely, jossa taide ja raskas
teollisuus kohtaavat. Näin kattavaa suomalaisten taiteilijoiden pronssi- ja valurautaveistosnäyttelyä ei ole aiemmin järjestetty. Me suomen Valimomuseossa olemme tästä
ponnistuksesta ylpeitä ja iloisia. Näyttelyä on suunniteltu
usean vuoden ajan ja siihen kiteytyy monen ihmisen uurastuksen tulos. Toivomme, että näyttely saa sankat katsojamäärät.
Kuva 1. Marianne Laitin ”Pari” vuodelta 2010.

Mutta mitä olisi nykyisyys, jos emme tuntisi menneisyyttä? Olemme koonneet museoon pienoisnäyttelyn vanhemmista suomalaisista taidevaluista. Näyttely nimeltä Enkeleitä, jättiläisiä ja kruunupäitä on auki samaan aikaa Elämä pronssiin – näyttelyn kanssa ja se keskittyy lähinnä
Högforsin tuotantoon mutta mukana on jokunen näyte44

Kuva 2.
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kappale myös muista valimoista. Kyseessä ovat siis lähinnä sarjatuotannossa olleet taide- ja koristevalut, kun taas
Elämä pronssiin –näyttelyssä esitellään uniikkeja taideteoksia. Mukana on myös näytekappaleita paikallisen toimijan, Karkkilan Malliavun, uusista tuotteista. Näistä on
mainittava erityisesti upouusi Loki ja Sigyn, joka on rinnakkaisteos tutummalle Ukkosenjumalalle. Ruotsissa
massiivinen Loki ja Sigyn, jonka halkaisija on puoli metriä, on ollut menestys jo yli vuosisadan ajan, mutta vasta
nyt sen valmistus on alkanut Suomessa. Taulua voi tilata
Suomen valimomuseosta (siis allekirjoittaneelta) ja sen
hinta on 495€. Valimomuseosta voi tilata myös muita,
Högforsin perinteisiä, isokokoisia kilpiä.
Kuva 2. Karkkilan Malliavun valmistama ”Loki ja Sigyn”.

Siis kaksi näyttelyä taidevaluista! Eikä siinä vielä kaikki.
Kauan kokoon kursittu kirja suomalaisista taidevaluista
ilmestyy myös kesän aikana. Se on teidän tätä lukiessanne
jo painossa mutta ei vielä ilmestynyt. Kirjan nimi on,
yllätys-yllätys, Enkeleitä, jättiläisiä ja kruunupäitä. Siinä
esitellään sata suomalaista taidevalua, jotka monessa valimomiehessä ja –naisessa herättävät nostalgisia tunteita.
Tarjolla on tietoa, jota ei takuulla mistään muualta ole
saatavilla. Niillekin, jotka suomalaiset taidevalut tuntevat
kuin omat taskunsa, on takuuvarmasti luvassa useampi
kuin yksi kulmakarvan kohotuksen arvoinen yllätys.

Kuva 3.

Kuva 3. ”Kuninkaallinen vaakunakilpi” on toinen Malliavun uutuus.

Kirjaa varten piti tehdä rajusti valintoja, jotta rönsyt eivät
hukuttaisi punaista lankaa alleen. Kirjassa ei esitellä koristeellisia käyttöesineitä (kuten tuhkakuppeja), uniikkeja
taideteoksia tai pronssipatsaita, joiden lukumäärä Suomessakin kohoaa useaan sataan. Mainittakoon, että museon samannimisessä näyttelyssä näitä rönsyjä ei ole edes
yritetty vältellä.
Kuva 4. Veikko Heinosen ”Seppää” ei taidevalukirjassa esitellä, museon
näyttelyssä kylläkin.

Kesällä, kun näyttelyt ovat valmiit, ottaa museoamanuenssi rennosti. Syksyllä pikkuhiljaa alkaa orientoituminen
uusia näyttelyjä kohti. Kesän 2013 suuri seikkailu on
Högforsin konepajakoulusta kertova näyttely. Sitä ennen
saatamme Karkkilan tehdasta valokuvanneen Eino Sarkin
kuvista koostetun näyttelytrilogian keskimmäisen osan
valmiiksi. Niitä ennen nauttikaamme lintujen laulusta,
auringosta ja suomalaisista taidevaluista!
Hyvää kesää Valimoviestin lukijoille!

Janne Viitala

Kuva 4.
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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

Novacast Oy

Bet-Ker Oy

Valimoinstituutti

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 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
Puhelin (08) 410 5600
www.betker.fi

Improlity

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

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

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

www.valimoinstituutti.fi
www.valuatlas.fi

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

www.svy.info
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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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