
1ValimoViesti 2 • 2013

VALIM   VIESTI
2 • 2013Jäsenlehti 

Medlemsblad
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry 
Finlands Gjuteritekniska Förening rf

Vuosikokous 2013 Porissa

Maailman valimoteollisuus



3ValimoViesti 2 • 20132 ValimoViesti 2 • 2013

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

Tässä lehdessä ilmoittavat  

 sivu

Aga 2
Alteams 31
Beijers
Bet-Ker 34
Calderys Finland 26 
Componenta 27
Diaco  20, 21, 22 
Erikoisvalu 34
Foseco 24
Harjavallan Valu  34
Hotman 26
Improlity 34
Ins.tsto AX-LVI  34
Karkkilan Malliapu 31
Keskipakovalu 25
Kärkimalli 25
Lapuan Valu 34
Line-Ma 26
Lux  9 

ValimoViesti

Tapahtumakalenteri
Syyskuu 2013

24.-26.9.2013 Alihankinta 2013, Tampere, www.alihankinta.fi

Lokakuu 2013

1.-3.10.2013 Teknologia 13 / Automaatio 13 / Elkom 13 / Hydrauliikka ja   
 Pneumatiikka 13 / MecaTec 13, 
 Helsingin messukeskus, www.messukeskus.com

4.10.2013 SVY’n 66. vuosikokous Porissa, katso sivut 7 ja 8

Joulukuu 2013

3.-6.12.2013 EUROMOLD 2013, Frankfurt (D), www.euromold.com

Tammikuu 2014

14.-16.1.2014 EUROGUSS 2014, Nürnberg (D), www.euroguss.de

Helmikuu 2014 

6. - 7.2.2014 SVY’n Opintopäivät Tampereella

Maaliskuu 2014 

27.-28.3.2014  Valun käytön seminaari 2014,Rantasipi Aulanko Hämeenlinna.
 (ennakkotieto), www.teknologiateollisuus.fi

Kesäkuu 2014

3.-6.6.2014  Metallurgy-Litmash Tube Russia Aluminium/Non-Ferrous, Moskova (RU), 
 www.metallurgy-tube-russia.com

Tässä numerossa sivu

Tapahtumakalenteri  3

Puheenjohtajan palsta 4

Asiamiehen asiaa 5

Päivän päästöt 6

Vuosikokouskutsu ja ohjelma 7
 Ilmoittautumislomake 8

Maailman valimoteollisuus - nyt 10

Yritysjäsenet 30

Jäsenhakemuslomake 35

Kansikuva:  URV valimo, kuvannut Olavi Piha

www.svy.info

Mallikolmio 31
Mallivaruste Koski 34
Mallivesistämö Karttunen 34
Meca-Trade 28
Metso Minerals,  
  Lokomo Steel Foundry  28
Metso Foundries Jyväskylä 28
Niemisen Valimo 34
Novacast 34
Peiron 34
Ris-Pert 27
Sacotec Components 25
Sibelco Nordic 29
Simtech Systems 34
Suomen Laatujälki 33
Tekmur 32
Termorak 32
Vame 31

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti
Vastaava päätoimittaja Jani Isokääntä, puh. 044 775 0246 
• Lehtitoimikunta Jouni Lehto, puheenjohtaja p. 0500 625 792, Jani Isokääntä, päätoimittaja, 
Rauno Sippel, puh. 040 760 1520, Juhani Orkas, puh 050 556 2288  
• Taitto Kaisa Ahomaa-Krogell • Aineistot: krogell@kolumbus.fi
• Painopaikka Painojussit Oy, Kerava 2013



5ValimoViesti 2 • 20134 ValimoViesti 2 • 2013

asiamiehen palsta

SVY:n asiamies ja konttori

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

Asiamiehen 
asiaa
10.5.2012

Valimoiden tilauskannat ovat lyhyet. Muutama valimoistam-
me tekee töitä normaalivauhdilla. Osin on nykyisellä henkilöstöllä 
toimittaessa jopa kapasiteettipulaa. Sopeutusten jälkeen alkaa 
olla tarvetta uudelle työvoimalle. Mallipuolella on työtilanne heik-
ko. Toivottavasti tämä tilanne paranee kesälomien jälkeen.

 
Valun käytön seminaari

Aulangolla järjestettiin 28. seminaari.  Aihe oli Joustavat mene-
telmät – Haastavat materiaalit Suhdannekatsauksen jälkeen 
selviteltiin 3D-tulostusta, mallinvalmistusmenetelmiä, valumate-
riaaleja ja valamisen tulevaisuuden näkymiä.  Osallistujia oli 146 
henkilöä, eli suunnilleen saman verran kuin aiempinakin vuosina.

Uudet jäsenet

Toukokuun kokouksessa hallitus hyväksyi SVY:n jäseniksi seu-
raavat seitsemän uutta jäsentä:

Zitting, Heikki Sacotec Components Oy  

Niini, Eero Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu 

Lepistö, Ulla-Maija TAMK  

Montola, Pekka Oy Aga Ab  

Stenman, Jan Niemisen Valimo Oy  

Hyytiäinen, Katja Sulzer Pumps Finland Oy

 Karhulan Valimo

Rossi, Aino Metso Minerals Oy,

 Lokomo Steel Foundry

Hallitus ja asiamies toivottavat Teidät tervetulleiksi mukaan SVY:
n toimintaan.

SVY:n jäsenmäärä on nyt 717 jäsentä. Jäsenmaksulaskut on 
lähetetty.. Vuosi sitten yhdistyksen jäsenmäärä oli 720 jäsentä. 

SVY:n 66-vuotisjuhla

Lokakuussa pidämme vuosikokouksen Porissa. Componenta 
Finland Oy Porin työryhmä on hoitanut kokousjärjestelyt mal-
likkaasti ja kokouskutsu on tässä Valimoviestissä. Hotellin ja 
muiden järjestelyiden kannalta on parempi näin, koska seuraa-
van Valimoviestin ilmestymisestä on vain kuukausi vuosikoko-
ukseen. 

Valimoviesti

Valimoviestin kansilehdet ovat nyt ensimmäistä kertaa värilliset. 
Näin jatketaan eteenpäin. 

Lehtitoimikuntaan kuuluvat nyt Jouni Lehto, Jani Isokääntä, 
Juhani Orkas ja Rauno Sippel. 

Toivotan kaikille hyvää ja kesää ja rentouttavaa lomaa!

Rauno Sippel
asiamies

puheenjohtajan palsta

Jani Isokääntä

Folket har fått välja sina representanter till riksdagen, 
men man kan inte annat än förundra sig över vad vår 
gröna vänster-högerregering har åstadkommit. Oppositio-
nen behöver just inte slipa sina yxor för sin oppositions-
politik, regeringen bjuder på tillräckliga medel för det 
med sitt eget agerande. Social- och hälsovårdsreformen 
närmar sig fars och mycket tvivelaktiga är även, vilka 
fördelarna är med skattereformen på utdelningar för de 
finska företagens tillväxt och viljan till risktagande.
För gjuteriindustrins del verkar som om att bran
schen krymper en bit i taget. De senaste åren har man 
försökt att effektivera den befintliga kapacitet, men även 
där når kommer man till en gräns någonstans. Utan inves-
teringar och innovationer riktade på att förbättra produkti-
viteten klarar vi oss inte i den internationella konkurren-
sen.

För närvarande skulle den finska gjuteriindustrin behö-
va spjutspetsinnovationer och inte bara hänga efter på det 
som uppfunnits ute i världen. Ett bra exempel på detta är 
bl.a. HiSi-järnen, som till exempel svenskarna tillverkade 
med nationell standard i åratal innan man på andra sidan 
viken vaknade till insikt om potentialen i materialet. Na-
turligtvis måste man förstå realiteten i en liten industrib-
ransch, men med lagom vilja att testa och ta risker kan 
man säkert få till stånd resultat. Vi har ju i historiens ljus 
goda exempel på detta: Den första vakuumkonvertern 
installerad i ett gjuteri i världen är ännu i bruk på Lokomo 
och ADI som omvälvde materialegenskaperna i nodulärt 
gjutjärn är ursprungligen resultatet av utvecklingsarbete 
av nuvarande Componenta. Om det så gäller utnyttjandet 
av snabbutskriftsteknik, formning utan modell, nya mate-
rial eller vad som helst, är det klart att utan ständig ut-
veckling försvagas den finska gjuteriindustrins fram-
gångsmöjligheter.

Användningen av gjutning minskar inte heller i framti-
den, snarare tvärtom. Gjutning som en del av konstruktion 
erbjuder allt oftare det bästa alternativet ur helhetssyn-
punkt. Man måste bara finna de medel, med vilka samar-
betet mellan användarna av gjutning fås till sådan nivå att 
även de finska gjuterierna får utnyttja frukterna av samar-
betet. Det finns åtminstone intresse för samarbete. Ett bra 
exempel på detta var åter seminariet om gjutningsbruk, 
som samlade en god deltagarskara för att höra på intres-
santa seminarier.

Vår förenings ekonomi och vårt medlemsantal har 
fortfarande hållit sig på stabil grund. Då utlandskommit-

Kansa on saanut valita edustajansa eduskuntaan, 
mutta ei voi kuin ihmetellä, mitä vihreä vasemmisto-
oikeisto -hallituksemme oikein on saanut aikaiseksi. Op-
position ei juuri tarvitse teroitella kirveitään oppositiopo-
litiikalleen, hallitus omalla toiminnallaan tarjoaa siihen 
riittävät eväät.  Sote-uudistus lähentelee farssia, ja erittäin 
kyseenalaisia ovat myös osinkoverouudistuksen hyödyt 
suomalaisten yritysten kasvulle ja riskinottokyvylle.
Valimoteollisuuden osalta näyttää siltä, että ala supistuu 
pala kerrallaan. Viime vuodet on pyritty tehostamaan 
olemassa olevaa kapasiteettia, mutta siinäkin tulee jossain 
raja vastaan. Ilman tuottavuuden parantamiseen tähtääviä 
investointeja ja innovaatioita ei kansainvälisessä kilpai-
lussa pärjätä. 

Tällä hetkellä suomalainen valimoteollisuus tarvitsisi 
omaa keihäänkärki-innovaatiota, eikä vain peesausta 
maailmalla keksityn perässä. Tästä hyvänä esimerkkinä 
mm. HiSi-raudat, joita esimerkiksi ruotsalaiset valmistivat 
kansallisella standardilla vuosikausia, ennen kuin lahden 
itäpuolella herättiin materiaalin potentiaaliin. Tietysti 
pienen teollisuudenalan realiteetit on ymmärrettävä, mutta 
sopivalla kokeilun halulla ja riskin otolla saadaan varmas-
ti tuloksia aikaiseksi. Onhan tästä historian valossa hyviä 
esimerkkejä: Ensimmäisenä maailmassa valimoon instal-
loitu vakuumikonvertteri on edelleen toiminnassa Loko-
molla, ja pallografiittivaluraudan materiaaliominaisuudet 
mullistanut ADI on alun perin nykyisen Componentan 
kehitystyön tulos. On kyseessä sitten pikatulostusteknii-
kan hyväksikäyttö, malliton kaavaus, uudet materiaalit tai 
mikä tahansa, on selvää, että ilman jatkuvaa kehitystä 
suomalaisen valimoteollisuuden menestymismahdollisuu-
det heikkenevät.

Valujen käyttö ei vähene tulevaisuudessakaan, pikem-
minkin päinvastoin. Valu osana konstruktiota tarjoaa yhä 
useammin kokonaisuuden kannalta parhaan vaihtoehdon. 
Täytyy vain löytää keinot, joilla yhteistyö valun käyttäji-
en kanssa saadaan sellaiselle tasolle, että yhteistyön he-
delmästä pääsevät nauttimaan myös suomalaiset valimot.  
Kiinnostusta yhteistyölle ainakin on. Tästä hyvänä esi-
merkkinä oli jälleen valunkäytön seminaari, joka keräsi 
hyvän osallistujajoukon kuuntelemaan mielenkiintoisia 
seminaareja.  

Yhdistyksemme talous ja jäsenmäärä ovat pysyneet 
edelleen vakaalla pohjalla.  Ulkomaantoimikunnan vetä-
essä toimintasuunnitelman mukaisesti tämän vuoden hen-
keä ja suunnitellessa seuraava ulkomaanopintomatkaa, on 
yhdistyksemme seuraava tapahtuma 66. vuosikokous 
syksyllä Porissa Componentan isännöimänä. Onkohan 
kaupunki jo toipunut Ässien aiheuttamasta kevään pata-
huumasta vai löytyykö vielä torinkulmilta väsyneitä mes-
taruuden juhlijoita? Vuosikokousohjelma löytyy toisaalla 
tästä lehdestä.

Hyvää kesää ja kireitä siimoja, keleistä riippumatta!

téen leder verksamhetsberättelsen enligt andan för det här 
året och då man planerar följande studieresa utomlands, är 
vår förenings följande evenemang det 66:e årsmötet på 
hösten i Björneborg med Componenta som värd. Undrar 
om staden har återhämtat sig från vårens rus som Ässät 

förorsakade eller om det ännu vid torghörnet finns några 
trötta mästerskapsfirare? Årsmötesprogrammet finns på 
ett annat ställe i den här tidningen.

Trevlig sommar och fiskelycka, oberoende av vädret!
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vuosikokous 2013

Ohjelma 2013

Torstai 3.10.2013
  Saapuminen hotelliin, Cumulus Pori,
  Yrjönkatu 24, 28100 Pori
20.00  Iltapala, Cumulus Pori

Perjantai 4.10.2013

08.30 Ilmoittautuminen, aamukahvit
 Porin Suomalaisella Klubilla
09.00 Vierailu Componenta Finland Oy Pori ja Sampo  
 Rosenlew Oy puimuritehdas
11.00 Buffet-lounas Porin Suomalaisella Klubilla,
 ilmoittautuminen jatkuu
12.00 SVY:n vuosikokous
13.00–13.30 Iltapäiväkahvit
13.30–15.30 Esitelmätilaisuus
– Componentan puheenvuoro, Mika Haapala
– Teknisen kaupunginjohtajan puheenvuoro,
 Kari Hannus
– Sampo Rosenlew Oy:n puheenvuoro,
 toimitusjohtaja Jali Prihti
– Päätössanat, Mika Haapala

Vuosikokouskutsu − 
Årsmöteskallelse

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 66. vuosikokous
pidetään perjantaina
4.10.2013 klo 12.00

Ravintola Porin Suomalainen Klubi – Svenska Klubben,
Eteläranta 10, 2800 Pori

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.

Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 66. årsmöte arrangeras
fredagen den 4.10. 2013 kl 12.00

Restaurant Porin Suomalainen Klubi – Svenska Klubben,
Eteläranta 10, 2800 Pori

Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9. §.

Yhdistyksen hallitus, juhlatoimikunta ja Porin valimoväki
toivottavat SVY:n jäsenet seuralaisineen

sydämellisesti tervetulleiksi vuosikokoukseen Poriin.

Föreningens styrelse, festkommitte´och gjuterifolk i Björneborg
hälsar alla FGFs medlemmar med sällskap hjärtligt välkomna

 till årsmötet i Björneborg.

12.15–15.30 Rinnakkaisohjelma
– Noormarkun ruukkialue, jossa lounas,
 tutustuminen Ahlström-Voyage näyttelyyn ja  
 Villa Maireaan.

 
16.30 Sauna, Cumulus Pori
19.00 Iltajuhla Porin Suomalaisella Klubilla
– juhlaillallinen

Katkarapuleivos ja avokadokreemiä,
 Pitkään haudutettua häränfileetä ja rosmariinikastiketta

sekä perunagratiinia ja uunijuureksia,
Suklaaparfait ja mansikkakastiketta

– muuta ohjelmaa
– tanssia
01.00 Tilaisuus päättyy

Huomioitavaa!
Ruoka-aineallergioista on ilmoitettava.
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vuosikokous 2013

SVY:N 66. VUOSIKOKOUS PORISSA 4.10.2013 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Osanottaja: ___________________________ Yritys: _________________________________ 

Jäsenkoodi osoitetarrasta  Seuralaisen nimi:_________________________ 

_____________________________________ Jäsen (    ) Veteraani (    ) Opiskelijajäsen (    ) 

MAJOITUS, CUMULUS, PORI, Yrjönkatu 24, 28100 Pori

Valitse yö(t) yö 3.10. yö 4.10. €/vrk/hlö yht. €
1-hengen huone (    ) hlöä (    ) hlöä 90 € / vrk / hlö  (    ) vrk €
2-hengen huone (    ) hlöä (    ) hlöä 75 € / vrk / hlö  (    ) vrk €

YHTEENSÄ €

3.10.2013 ILLALLINEN, CUMULUS, PORI 

3.10. klo 20.00 Illallinen  40 € (    ) kpl yht.                                €

4.10.2013 VUOSIKOKOUS JA ILLALLINEN, Ravintola Suomalainen Klubi. Svenska Klubben 

4.10. klo 12.00 -15.30 Kokous- ja esitelmäpaketti 65  € (    ) kpl yht.                                €

4.10. klo 12.15 -15.30 Rinnakkaisohjelma 65 € (    ) kpl yht.                                €
Paketit sis. buffet-lounaan 
sekä iltapäiväkahvin 

4.10. klo 19.00 Juhlaillallinen, alko 95 € (    ) kpl yht.                                €
Juhlaillallinen, vesi  60 € (    ) kpl yht.                                €

YHTEENSÄ €

TEHDASVIERAILUT COMPONENTA FINLAND OY PORI JA SAMPO ROSENLEW OY PORI 

Tehdasvierailut  
4.10. klo 9.00 -10.45 (    ) hlöä

ESITELMÄTILAISUUS 4.10.2013 klo 13.30 -15.30 

SEURALAISOHJELMA 4.10.2013 klo 12.15 -15.30 Noormarkun ruukkialue, jossa lounas 

ERIKOISTOIVOMUKSET (huonetoveri, ruokarajoitukset yms.) 

Päiväys ____________       Allekirjoitus___________________________________       yht._________€ 

Palautathan tämän lomakkeen 12.9.2013 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 lauantaihin 12.9.2013 
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 Mika Haapala, puh 0400-2250647 
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valimoteollisuudessa tapahtuu

Olavi Piha

►

Maailman valimoteollisuus - nyt
Katsaus toimialamme kehitykseen ja tulevaisuuteen

Eurooppa pyristelee pitkästä lamasta ulos

Alkuvuosi 2013 ei tuonut juurikaan helpotusta Euroopan 
heikkoon talouskehitykseen. Euroopassa on vallinnut kuuden 
neljännesvuoden ajan taantuma tarkoittaen sitä, että 18 
kuukauden ajan bruttokansantuote on ollut miinuksella. 
Elokuun puolivälissä tulleiden tietojen mukaan kehitys 
olisi kuitenkin kääntymässä positiiviseksi. EU:n tilastovi-
raston Eurostatin mukaan euroalueen bruttokansantuote 
kasvoi huhti-kesäkuussa 0,3 prosenttia edellisestä vuosinel-
jänneksestä.  

EU-maiden työttömyysaste on nyt EU-historiansa korkeim-
malla tasolla eli 11 % ja euromaissa työttömyys on lähes 12 
%. Suomessakin työttömyys on lisääntynyt ja on nyt 9 %. 

Teollisuustuotanto jatkoi supistumistaan käytännössä 
kaikissa EU-maissa ensimmäisen neljänneksen tästä vuo-
desta mutta toisella neljänneksellä tilanne on muuttunut. 
Euroopan unionin maiden teollisuustuotanto näyttää olevan 
elpymässä. Suomessa suuntaus on päinvastainen ja meidän 
lukumme kesäkuulta ovat todella hätkähdyttävää luettavaa 
– teollisuustuotantomme määrä laski 5,9 % viime vuoden 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Suomessa näitä surkei-
ta lukuja on jo sarja. Huhtikuussa teollisuustuotanto putosi 
lähes kymmenen ja toukokuussa 5,9 % vuoden takaisiin 
lukuihin verrattuna. Yhtä huonoihin numeroihin ei ole pää-
tynyt yksikään toinen EU-maa. 

Kuten tiedetään ja nyt myös käytännössä koettu, taantu-
ma ja heikko talouskehitys ovat erityisen pahaa myrkkyä 
eurooppalaisille tuotannollisille investoinneille, jotka eri-
tyisesti ovat suomalaisen konepaja- ja valimoteollisuuden 
työllistäjiä. 

Mutta eipä mene hyvin eurooppalaisella autoteollisuu-
dellakaan, jonka asiakaskuntaa ovat kuluttajat. Saksassa, 
jossa työttömyys on vain 6,9 %, on autokauppa syöksynyt 
17 % alamäkeen. Ranskassa talous on täydellisessä umpi-
solmussa ja autoteollisuus irtisanoo työntekijöitä, vaikka 
presidentti Hollanden keskeisin vaalilupaus oli, ettei auto-
teollisuuden anneta luisua irtisanomisiin. Maasta on kadon-
nut 750 000 teollista työpaikkaa viimeisen 10 vuoden aika-
na. Ja nuo lännessä asustavat hannuhanhet, ruotsalaiset siis, 
ovat myös joutuneet siirtymään auringonpaisteisesta opti-
mismista synkkään pessimismiin. Ruotsin teollisuus irtisa-
noo kiihtyvää vauhtia ja ruotsalaiset alkavat maistaa kruunun 
karvasta makua. Kruunu onkin aivan liian vahva, joten 
viennistä elävä Ruotsi on nyt heikoilla. Innokkaimmat siel-
lä jo puuhaavat kruunun devalvaatiota. Saab on konkurssis-
sa, ja haaskalle kiirehtineet lakimiehet tekevät siellä pitkää 
päivää 500 euron tuntiveloituksella, jonka Ruotsin valtio 
(lue: veronmaksajat) maksaa. Volvohan menikin jo kiina-
laisille, ja lehtitietojen mukaan Kiinaan rakennetaan par-
haillaan Volvon autotehdasta tai tehtaita. Kuka uskoo, että 
Ruotsiin jää enää minkäänlaista autoteollisuutta sen jälkeen, 
kun nämä tehtaat ovat tuotantokunnossa. 

Maailman valimoteollisuus 
vuonna 2011

Maailman valimoteollisuuden tuotanto oli toissavuonna 94,9 
miljoonaa tonnia, jossa kasvua oli edelliseen vuoteen ver-
rattuna 7,5 %. Koskaan ennen maailman valimoteollisuus 

Vuosi 2011 oli hyvä maailman valimoteollisuudelle. Valujen tuotanto 
kasvoi 7,5 %. Valimoteollisuus ylitti finanssikriisiä edeltävän tason ”all 
time high” tuotannollaan, joka oli 95 miljoonaa tonnia. Maanosista 
Eurooppa oli tuona vuonna ”maailman sairas mies”, tuotanto oli 10 
% alle finanssikriisin tason. Suomessa valimoteollisuus kasvoi 4 %. 
Vauhti oli vain puolet siitä, mihin muu maailma kykeni. Suunta oli siis 
oikea, mutta vauhti riittämätön. Huolta herätti myös Suomen vertaa-
minen kilpailijamaihimme, joissa rytminmuutos oli aivan toista luok-
kaa. 

Vuonna 2012 Suomen valutuotanto romahti 14 % ja oli 85 507 ton-
nia. Poistuma oli huikeat 14 000 tonnia. Tuotanto kääntyikin siis rivak-
kaan alamäkeen, vaikka edellinen vuosi jo antoi toivonpilkahdusta 
palaamisesta kasvukäyrälle. Kaikkien valumateriaalien tuotanto supis-
tui lukuun ottamatta sinkkivaluja.  

Euroopalla menee edelleen todella huonosti. Sen teollisuuden tulevai-
suudesta voimme tunnettua monimielistä sanontaa lainaten hihkaista: 
”Kello käy, eikä Hakulista näy”. 

Artikkelissa luodaan lyhyt katsaus globaaliin tarkkuusvalujen tuotan-
toon, ensimmäistä kertaa Valimoviesti-lehden historiassa. Tarkkuusva-
lujen kokonaislaskutus kasvoi vuonna 2012 arviolta 4 % ja oli arvol-
taan 12 miljardia dollaria. Vaikka luvut ovat vahvistamattomia, voi-
daan todeta, ettei perinteisen valimoteollisuuden alakulo kosketa tark-
kuusvalimoita. Lentokonevalmistus vetää laskutuskäyrää sekä kokonsa 
että kasvunsa vuoksi ylöspäin, sillä tämä on puolet koko teollisuuden 
laskutuksesta. 

ei ole ollut näin korkealla ja lähellä 100 miljoonan tonnin 
rajaa. Edellisen vuoden kasvuvauhti kuitenkin puolittui. 
Maailman valimoteollisuus pysyi kasvu-uralla, mikä maa-
ilman taloudellinen epävarmuus huomioiden on vallan hyvä 
saavutus.

Viisi maata ilmoitti tuotannon supistumisesta: Tanska, 
Pakistan, Slovenia, Etelä-Afrikka ja Belgia, jossa supistu-
minen oli peräti 53 %. Hurjimmat kasvuluvut olivat Bosnia 
ja Hertsegovinassa (169 %) ja Tšekeissä (34 %) sekä Yh-
dysvalloissa (21,5 %).

Maailman valimoiden lukumäärästä

Modern Casting -lehdelle raportoivissa maissa oli valimoi-
ta 49 391 kappaletta, eli luvussa on parin prosentin yllättä-
vä kasvu. Ainakin kirjoittajan odotusarvo oli, että näinä 
vaikeina aikoina valimoiden määrä laskee. Luultavasti 
näiden noin 50 000 valimon lisäksi maailmassa on kymme-
niä tuhansia pieniä muutaman työntekijän valimoita, jotka 
eivät kuulu maansa valimojärjestöön eivätkä näy sen vuok-
si tilastoissa. Maailman todellinen valimotuotanto on kaik-
kinensa varmaankin yli 100 miljoonaa tonnia. 

Suomi on piskuinen peluri maailman valimopelissä. 
Maailmassa onkin vain neljä maata, joissa on vähemmän 
valimoita kuin meillä: Belgia, Bosnia ja Hertsegovina, 
Tanska ja Norja. 

Maailman valutuotanto materiaaleittain

Maa Rauta Teräs Ei-rauta- Yhteensä
   metalli 
Kiina - - - 30 000
Intia - - - 4 500
USA 643 362 1 005 2 010
Pakistan 1 700 50 150 1 900
Brasilia 545 201 579 1 325
Venäjä - - - 1 240
Meksiko 175 167 339 681
Turkki 597 68 395 665
Saksa 215 53 344 612
Ranska 96 37 311 444
UK 226* - 210 436
Ruotsi 32 13 72 117
Itävalta 27 4 39 70
Suomi 14 6 16 36

Taulukko 1: Taulukossa esitetään suomalaisille kiinnostavien maiden 
valimoiden lukumääriä. Englannin osalta luku 226* sisältää rauta- ja 
metallivalimot yhdessä, luku merkitty tähdellä. Suomen valimoiden lu-
kumäärä verrattuna maailman vastaavaan on helppo muistaa, se on 0,7 
promillea. Tällaisesta veren alkoholimäärästä autoillessa seuraa ikäviä 
ongelmia poliisin kanssa. Ei Suomella kuitenkaan mitään hävettävää 
ole, vaikka pieniä olemmekin, tuotantomme on 0,5 prosenttia maailman 
tuotannosta. Se on siis 10 kertaa enemmän kuin mitä maamme asukas-
luku globaalisti edellyttäisi. (Lähde Modern Casting, December 2012.)

Harmaa valurauta jatkaa paalupaikalla vuoden 2011 tilas-
toissa. Edullista ja koneiden valmistamiseen erinomaisesti 
soveltuvaa raaka-ainetta valmistettiin maailman valimoissa 
47,3 miljoonaa tonnia, siis 48 % kaikesta valetusta materi-
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aalista. Toisena sinnittelee pallografiittivalurauta 24,8 mil-
joonalla valmistetulla tonnillaan, joka vastaa neljännestä 
maailman valutuotannosta. Nämä yhdessä ovat 73 prosent-
tia maailman tuotannosta. Vuonna 2010 valuterästä valmis-
tettiin 10,3 miljoonaa tonnia, joka oli 10 % maailman valu-
tuotannosta. 

Usein verrataan harmaan valuraudan ja pallografiittiva-
luraudan osuuksia. Maat eroavat yllättävän paljon toisistaan 
tässä asiassa. Näyttäisi kuitenkin siltä, että pitkälle teollis-
tuneissa maissa pallografiitin osuus on suurempi kuin har-
maan valuraudan. Näitä maita ovat Tanska, Suomi, Ranska, 
Norja, Portugali, Slovakia, Iso-Britannia ja Yhdysvallat. 
Suomessa suhde on pallografiitin eduksi 62/38, joka on 
maailman huippuluokkaa. Kaikissa tuon maaluettelon ulko-
puolisissa maissa harmaalla valuraudalla on hallitseva 
rooli. Esimerkiksi Intiassa harmaata valurautaa valmistetaan 
seitsemän kertaa enemmän kuin pallografiittivalurautaa. 

Monista valumateriaaleista koostuva ryhmä ei-rautame-
tallit kasvatti komeasti tuotantoaan 12 prosentilla. Vuoden 
valmistusmääräksi varmistui 16,2 miljoonaa tonnia.  

Maailman valutuotannon muutokset 2000–2011

Vuoden 2000 tilanteeseen verrattuna on tapahtunut vain 
pieniä muutoksia. Valuraudan osuus oli vuonna 2010 74 
prosenttia, nyt 73 prosenttia. Valuteräksen osuus vuonna 
2000 oli 10 prosenttia, joka pysyi ennallaan.  Ei-rautame-
tallien osuus oli vuosituhannen alussa 16 prosenttia, nyt 
täsmälleen sama. Muutokset ovat siis olemattoman vähäisiä, 
mikä on ihmeellistä, kun ammattilehdissä on vuodesta toiseen 
informoitu kevytmetallien jatkuvasta suosiosta suhteessa 
rautametallivaluihin. 

Suurempaa liikkumista onkin tapahtunut rautavalujen 
sisällä. Harmaa valurauta, jota valettiin vuonna 2010 53 
prosenttia kaikista maailman valuista, on menettänyt osuut-
taan 5 prosenttiyksikköä. Täsmälleen saman 5 prosenttiyk-
sikköä on pallografiittivalurauta voittanut osuuttaan, eli sen 
osuus on noussut viidenneksestä neljännekseen maailman 
valutuotannosta.   

Suuruusjärjestys muuttui vuonna 2011

Kiina jatkoi vuonna 2011 suurimpana valmistusmaana 
reilulla 41 miljoonalla tonnillaan, eli kasvua oli Kiinan ta-
pauksessa hyvin vaatimattomat 4,2 %. Yhdysvallat teki 
historiaa kasvattamalla yhden vuoden aikana tuotantoaan 
22 %, ja vaikka Intiakin kasvatti tuotantoaan 10 %, se ei 
riittänyt. Yhdysvallat kiilasi kakkoseksi jättäen Intian taak-
seen. Nämä molemmat olivat kuitenkin 10 miljoonan tonnin 
valimomaita. 

Japani oli ensimmäisellä pistesijalla eli neljäntenä. Erit-
täin vakavasta tsunamista toipuva maa kasvatti tuotantoaan 
15 % ohittaen Saksan. Käytännössä näillä kahdella maalla 
oli sama tuotanto, eli 5,5 miljoonaa tonnia. Kuudentena oli 
Venäjä, jonka tuotanto on arvioitu, joten sen varaan ei voi 
kovin paljon laskea. Seuraavina olivat Brasilia, Korea, 
Italia ja Ranska. 

Tutkiskellaanpa vielä, miten eri maailman mantereet (= 
talousalueet) ovat selviytyneet maailmaa ravistelleesta fi-
nanssikriisistä. Euroopan talousalue on hyvin heikoilla 

tässä vertailussa: Euroopan valimoteollisuuden valmistus-
taso on edelleen 10 % alle vuoden 2007/2008 tason. Pohjois-
Amerikka matelee 7 % ja Venäjä 45 % alle vuoden 2008 
valmistustason. Aasiassa sen sijaan on viime vuosina ollut 
hurja kasvuvauhti, esimerkiksi Intiassa valmistettiin vuonna 
2011 peräti 45 % enemmän valutuotteita kuin vuonna 
2008. 

Maailman valimoteollisuus 
vuonna 2012

Vuoden 2012 tilasto julkaistaan joulukuussa 2013, mutta 
kirjoittaja on kontaktiensa avulla saanut tietoa eräiden mai-
den luvuista. Ja huonolta, tosi huonolta  näyttää muualla-
kin:

Ruotsin valimoteollisuus supistui 8 %, tuotantoa valmistui 
283 400 tonnia. Harmaan valuraudan määrä oli Volvon 
moottorivalujen vuoksi peräti puolet eli 150 200 tonnia, 
pallografiittivalurautaa valmistui 51 100 tonnia, alumiinia 
37 800 tonnia, magnesiumvaluja 2 600 tonnia ja sinkkiva-
luja 4 300 tonnia. Eniten supistui harmaa valurauta (–12 %). 
Toisaalla tapahtui kovaakin kasvua, magnesiumvalujen 
määrä kasvoi 18 % ja sinkkivalujen määrä 19 %. Jotain 
valoa huonoon tilanteeseen tuo tieto, että vuoden 2013 en-
simmäisen neljänneksen tuotanto on 6 % suurempi kuin 
vastaava ajanjakso vuotta aiemmin.  

Sveitsin valimoteollisuudella meni viime vuonna surkeasti, 
kokonaistuotanto supistui 20 %. Rautametallivalujen val-
mistus supistui peräti 24 %, missä harmaa valurauta –21 % 
ja pallografiittivalurauta –27 %. Teräsvalujen valmistus 
kasvoi 4 %. Tällä ei kuitenkaan juurikaan ole merkitystä, 
sillä teräsvalutuotanto Sveitsissä on noin kymmenesosan 
Suomen vastaavasta! Kevytmetallivalujen valmistus supis-
tui 14 %. Eniten ryhmän sisällä supistuivat hiekkaan valet-
tavat alumiinivalut, joiden määrä putosi 37 %. Vuoden 2013 
arvio ennustaa 5 % supistumista viime vuoden lukuihin. 
Kaikkineen Sveitsin valimoiden tuotanto on noin 20 % 
pienempi kuin Suomen vastaava. 

Saksan rautametallituotanto alkoi yskiä ja tuotanto supistui 
6 %. Vuoden 2012 aikana saadut tilaukset vähenivät peräti 
12 %, mikä ennakoi alamäen jatkuvan.  Ei-rautametallien 
kohdalla supistuminen oli 4,4 %. Nämä ovat kummallisen 
huonoja uutisia maasta, joka on Euroopan auto-, laite- ja 
konerakennusteollisuuden moottori. Saksasta kantautuvat 
uutiset alaspäin syöksyvästä autojen myynnistä antaa aavis-
tuksen, että ei ainakaan parempaa ole tulossa vuodelle 
2013.

Unkarin valimoteollisuuden viime vuosi meni alakulon 
tunnelmissa. Kokonaisuudessaan valutuotanto supistui 6,5 
%. Teräsvalujen tuotanto putosi peräti puoleen. Mielenkiin-
toinen yksityiskohta on, että Unkari on viiden viime vuoden 
aikana kymmenkertaistanut tylppägrafiittivaluraudan tuo-
tannon, joka oli viime vuonnakin varsin merkittävät 3 545 
tonnia. 

Romania ilmoittaa tuotantonsa supistuneen viime vuonna 
9 %, mikä aiheutui poikkeuksellisen kehnosta loppuvuodes-
ta 2012. Mutta pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna Romanian 
rautavalimot ovat suurissa ongelmissa sillä esimerkiksi 
rautavalujen valmistus on pysyvästi pudonnut kolmanteen 
osaan hyvinkin lyhyessä ajassa. Vastaavasti iloinen yllätys 
on maan alumiinivalujen valmistus, joka on samassa ajassa 
nostanut tuotantonsa nelinkertaiseksi

Norjan valimoteollisuus supistui reilut 9 % viime vuonna. 
Suurimmat menettäjät ovat teräsvalut ja harmaa valurauta. 
Norjan valimoteollisuus on Suomen kanssa samankokoinen, 
mutta suurimman yllätyksen aiheuttaa valimoiden suora 
vienti, joka on 60 % tuotannosta, tuosta Euroopan kalleim-
masta ja rikkaimmasta maasta viedään tavanomaista har-
maata valurautaa 66 % tuotannosta samaan aikaan kun 
Eurooppaan rahdataan Kiinasta näitä samasta laadusta val-
mistettuja tuotteita. Tämä on sitä valujen kanssa käytävää 
ulkomaanturismia, jolla on alamme ammattilehdissä aivan 
oma nimensä ja se on ”castings float”. Tätä termiä on käy-
tetty Yhdysvalloissa viljalti siinä vaiheessa kun yhdysval-
talaiset valimot menettivät tuotantoaan Meksikoon. Eihän 
silloin valua käyttävän teollisuuden valuntarve mihinkään 
kadonnut, vain valmistusmaa vaihtui. Nykyisin Yhdysval-
tojen koneenrakennusteollisuudessa puhaltavat uudet tuulet 
ja ”castings float” virtaa vuolaana Meksikosta Yhdysvaltoi-
hin. 

Suomen valimoteollisuus vuonna 2012

Suomen valimoteollisuuden tuotanto supistui 13,9 %, ja 
vuoden 2012 tuotannoksi kirjattiin luku 85 507 tonnia. 
Tässä luvussa ovat Valutuoteteollisuusyhdistyksen jäsenva-
limoiden tuotanto ja kaikki valetut materiaalit. Tarkkuusva-
luista ei painoja ole tässä mukana, koska kansainvälisen 
tavan mukaan tarkkuusvalujen tuotanto ilmoitetaan miljoo-
nissa dollareissa, ei painoina. VALTY:yn kuulumattomien 
valimoiden tuotantoa ei ole kerätty yhteen, mutta sen arvel-
laan olevan noin 5 % maamme valutuotannosta. 

Valetut materiaalit jaetaan kansainvälisesti vakiintuneen 
tavan mukaan rautametalleihin ja ei-rautametalleihin. Rau-
tametallivalujen (harmaa valurauta, pallografiittivalurauta 
ja valuteräs) tuotannot supistuivat 14,1 %. Näiden kokonais-
tuotanto oli 78 621 tonnia supistuen vuodessa peräti 12 873 
tonnia, mikä tarkoittaa 14,1 %:n tuotannon supistumista 
yhden vuoden aikana. Rautavaluja valmisti maassamme 14 
valimoa, teräsvaluja 6 valimoa. Kolme mainituista valimois-
ta valmisti sekä rauta- että teräsvaluja. Kun nämä kolme 
valimoa otetaan yhteenlaskussa huomioon, saadaan tulok-
seksi 17 rautametallivalimoa. 

Ei-rautametallivalujen (kevytmetallivalut eli Suomen 
tapauksessa alumiini, pronssi, messinki ja sinkki) tuotanto 
supistui 12,0 %. 

Kuva 1: Rautametallivalujen tuotanto Suomessa viimeisten 39 vuoden aikana, eli vuosina 1973–2012. Vuosikymmenten aikana 
tuotannon taso on pysynyt suunnilleen samana. Suurin muutos on pallografiittivaluraudan voimakas suhteellinen lisääntymi-
nen. (Lähde: Valimoiden toimialaryhmän arkistot ja Valutuoteteollisuusyhdistys ry.)
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Kuva 2: Kevytmetallivalujen tuotanto vuosina 1990–2012. Suomen tapauksessa kyseessä ovat yksinomaan alumiinivalut. Ku-
viossa on nähtävissä Suomessa eletty Nokia-huuma, jolloin alumiinista valettiin erittäin paljon tuotteita kännykkäteollisuuden 
tarpeisiin. (Lähde: Valutuoteteollisuusyhdistys ry.)

Valettujen materiaalien vuoden 2012 luvut verrattuna vuoden 
2011 lukuihin olivat seuraavat:

Valumateriaali  Muutos    Tuotanto 

– Harmaa valurauta  –12,7 %  24 553 t
– Pallografiittivalurauta  –17,1 %  38 431 t
– Valuteräs     –8,1 %   15 637 t
– Ei-rautametallit  –12,0 %      6 886 t
– Koko valutuotanto 2012 –13,9 %  85 507 t

Ei-rautametalleja valoi Suomessa 16 valimoa, eikä niiden 
lukumäärässä ole tapahtunut muutosta vuosien 2011 ja 2012 
välillä. Ei-rautametallivalimoiden tuotantoon kuuluu useita 
valumateriaaleja. Kansainvälisessä tarkastelussa käytetään 
kolmea käsitettä: kevytvalut (alumiini ja magnesium), ku-
pariseosvalut ja sinkkivalut. Tässä artikkelissa kupariseos-
valut-ryhmään sijoitetaan pronssivalut ja messinkivalut. 
Suomalaisten ei-rautametallivalimoiden tuotanto ja muu-
tosprosentti edelliseen vuoteen verrattuna esitetään seuraa-
vassa taulukossa:
 
Valumateriaali    Muutos  Tuotanto

– Kevytmetallivalut (Al)  –10,2 %   3 619 t
– Pronssivalut  –20,5 %  1 830 t
– Messinkivalut   –8,1 %  1 178 t
– Sinkkivalut   +16,7 %        259 t
– Ei-rautametallit yhteensä  –12,0 %  6 886 t

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

Valmistusmenetelmä   Muutos Tuotanto

– Hiekka- ja kokillivalut    –17,4 %  1 095 t
– Painevalut      –6,8 %  2 524 t
– Kevytmetallivalut (Al) yhteensä   –10,2 %   3 619 t

Suomen valimoteollisuuden suora vienti 
vuonna 2012

Suomen valimoteollisuuden suora kokonaisvienti oli viime 
vuonna 25 463 tonnia, jossa oli hienoista laskua (–3,7 %) 
edelliseen vuoteen verrattuna. Pitää kuitenkin muistaa, että 
valimoteollisuutemme epäsuora vienti kotimaisen koneen-
rakennusteollisuuden kautta on verrattomasti paljon suu-
rempi kuin valimoteollisuuden suora vienti. 

Rautametallivalujen suora vienti supistui 23 274 tonniin, 
joka edustaa kuitenkin liki kolmannesta (29,3 %) koko 
tuotannosta. Rautametallivalujen vientiosuudet suhteessa 
koko tuotantoon jakaantuivat seuraavasti: 

– 20,3 % harmaa valurauta
– 37,0 % pallografiittivalurauta
– 5,4 % valuteräs
– 29,6 % rautametallivalut

Kuva 3: Rautametallivalujen suora vienti supistui edelliseen vuoteen verrattuna 4 % päätyen 23 274 tonniin. Vienti väheni 
toista vuotta peräkkäin ja on nyt pudonnut puoleen verrattuna vuoteen 2008. (Lähde: Valutuoteteollisuusyhdistys ry.)

Valumateriaali  Muutos  Vienti 

– Harmaa valurauta  +15,9 %  6 620 t
– Pallografiittivalurauta  –17,8 % 14 243 t
– Valuteräs   +98,6 %     2 411 t
– Vienti, rautametallit     –4,0 %       23 274 t

Ei-rautametallivalimoiden suora vienti pysyi muuttumatto-
mana vuoden takaisen puolittumisen jälkeen. Alumiinin 
osalta on havaittavissa mukava noin 20 prosentin kasvu, 
mutta kuparimetallivalut supistuivat samaan aikaan saman 
verran. Ei-rautametalleista valmistetuista tuotteista kuiten-
kin kolmannes menee edelleen suoraan vientiin, mikä on 
vallan hyvä saavutus. 

 Valumateriaali                  Muutos    Vientimäärä

– Kevytmetalli (Al)   +19,2        1 271 t
– Pronssi- ja messinki –18,4            917 t
– Sinkki        0               0
– Vienti, ei-rautametallit     0 %        2 188 t

Suomen valimoteollisuuden työlliset 
vuonna 2012

Valimoteollisuus työllisti viime vuonna 2 332 henkilöä, 
joka on 39 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Hen-
kilöstön määrä jakaantui oheisen luettelon mukaisesti: 

Valimo  Muutos Henkilöstö

– Rautametallivalimot   –2,3 %  1 239
– Teräsvalimot   +1,0 %     652 
– Ei-rautametallivalimot –5,0 %     441
– Henkilöstö yhteensä   –1,6 %  2 332

 
Suomen valimoiden tuotannon arvo 2012

Valimoidemme laskutus supistui viime vuonna 1,6 % edel-
liseen vuoteen verrattuna. Valutuoteteollisuusyhdistyksen 
jäsenvalimoiden yhteenlaskettu tuotannon arvo oli 301 
miljoonaa euroa. 

 Valumateriaali    Muutos, %                 Tuotannon arvo,
                 1 000 e
 
– Harmaa valurauta   –7,8 %     44 290  
– Pallografiittirauta   –6,6 %     86 300  
– Valuteräs  +11,0 %               106 690  
– Alumiini    –0,4 %     39 630    
– Pronssi, messinki    –12,7 %     22 650    
– Sinkki   + 9,7 %         1 810
– Tuotannon arvo          –1,6 %                    301 370

Yleisiä huomioita vuodesta 2012

Emme voi tehdä vertailuja vuoden 2012 osalta globaaliin 
tai eurooppalaiseen kehitykseen tarvittavien tietojen puut-
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tuessa, joten tässä keskitytään Suomen sisäiseen kehityk-
seen.

Luvut Suomen valimoteollisuuden kehityksestä vuodel-
ta 2012 ovat murheellista luettavaa. Muidenkin maiden 
valimoilla menee huonosti, mutta taitaa silti olla niin, että 
kaikkein heikoimmin menee Suomella. Kaikkien materiaa-
lien valmistusmäärät lukuun ottamatta sinkkivaluja piene-
nivät maassamme. Vienti supistui vuonna 2012, ja on nyt 
alle puolet vuoden 2008 viennistä. Vuotta aiemmin alkanut 
vaimea kasvu nuupahti, ja tuloksena oli 14 prosentin jyrkkä 
alamäki. 

Valimoiden tuotannon arvo sentään pysyi lähes edellisen 
vuoden tasolla. Tämä tuotannon arvo on siis se kokonais-
laskutus, jonka valimot ovat asiakkailtaan laskuttaneet. 
Joissakin tapauksissa, esimerkiksi haponkestävissä teräsva-
luissa, seosainelisä voi olla merkittävä osa laskun loppu-
summasta, joten syytä ennenaikaiseen riemuun ei kuitenkaan 
ole ennen asiaan perehtymistä. Seosainelisän kasvu hupenee 
nopeasti kallistuneiden teräspalaromun, haponkestävän 
romun, kromin, nikkelin ja molybdeenilaskujen maksami-
seen. Seosainelisällä ei itsessään ole merkitystä valutuotteen 
jalostusarvon tai varsinaisen valimotyön tulosten laskutta-
misen kanssa. 

Tuotannon arvoa tarkastellessa on siis syytä välttää no-
peita johtopäätöksiä. Vaikka tuotannon arvo on sellaisenaan 
ja kaikissa tapauksissa hyvin yksiselitteinen käsite, se voi 
kuitenkin poiketa tai olla poikkeamatta valutuotteiden las-
kutuksesta, joka siis on eri asia kuin valimon laskutus. 
Tarkempaa analyysia varsinaisten valutuotteiden laskutus-
muutoksista tehdessä tulee olla tiedossa aineryhmittäin 
ryhmien suhteiden muutokset ja niiden lisäksi myös seuraa-
vat seikat:  

– Koneistamattomien valutuotteiden arvo siinä tapauksessa, 
että valut toimitetaan koneistettuina, eli koneistamisen tai 
jatkojalostuksen kuluista riisuttujen valujen arvo. Mikä on 
uusien tilausten määrä suhteessa vanhaan tuotantoon.

– Teräsvalimoiden osalta hiiliteräksien ja seostettujen teräs-
valujen suhteen prosentti- ja absoluuttisetkin muutokset 
sekä seosainelisän osuus ja erityisesti niissä tapahtuneet 
muutokset.

– Valumallivarustusten valmistuksesta, huollosta, korjaami-
sesta ja varastoinnista aiheutuva laskutus ja muutokset 
laskutuksessa. Myös alihankintana suoritettujen valumalli-
varustusten laskutus ja muutokset laskutuksessa, sillä ns. 
läpilaskutus usein helposti ajautuu valimon laskutukseen.

– Asiakkaan tilaamat konstruktiomuutokset, muiden tuotan-
tovälineiden muutostyöt sekä näistä aiheutuva laskutus ja 
muutokset laskutuskäytäntöihin.

– Vientitoiminnassa sovelletut tavanomaisesta poikkeavat 
toimitusehdot.

– Ainestodistukset, niiden laskutus ja laskutuksen muutok-
set sekä luokituslaitosten vastaanoton aiheuttamat ylimää-
räiset kulut ja muutokset käytänteissä. Tavanomaisesta  
tarkastustoiminnasta poikkeavat tarkastukset, kuten ainetta 

rikkovat tarkastusmenetelmät, poikkeukselliset mittaus-
pöytäkirjat ja röntgentarkastukset.

– Tuotteiden valusuunnittelu valamisen ja koneistamisen 
kannalta optimaaliseksi yhdessä asiakkaan kanssa käyttäen 
valimon asiantuntijoiden osaamista ja tietokoneavusteista 
valujen ja valutapahtuman suunnittelua.

Valimoiden tuottavuudesta ja kannattavuudesta 

Tuotanto tonneissa mitattuna siis supistui 14 %, henkilöstö 
sen sijaan väheni vain 1,6 %, millä on suora vaikutus tuot-
tavuuslukuihin. Tämä osaltaan selittää valimoiden heikkoja 
taloudellisia tuloksia, vaikka keskeinen syy tulosten huo-
nontumiseen on tuotannon katoaminen alta. Patentti- ja 
rekisterihallituksen tiloissa valimoiden tilinpäätöksiä tutki-
essa voi todeta valimon omistamisen olevan Suomessa 
kutsumusammatti, niin vaatimattomia ovat taloudelliset 
tulokset vuodesta toiseen. Esimerkiksi kiinteistöomistami-
sesta saisi varman 6 % koron sijoitetulle pääomalle, tällaiseen 
lukuun yltää vain harva valimo – edes korkeasuhdanteen 
aikana. 

Vuoden 2012 mittaan vaikeaa tilannetta on hoidettu lo-
mautuksin, lyhennetyin työviikoin ja muillakin tavoilla. 
Vuosipohjaisessa tarkastelussamme on ongelmana, että 
sillä ei päästä kiinni vuoden aikana tapahtuneeseen kehityk-
sen suuntaan. Se, onko suuntaus ollut loppuvuodesta parem-
pi vai onko alamäki jatkunut tasaisena koko vuoden, olisi 
olennainen tieto, kun arvioidaan valimoiden tuotantoa, 
henkilöstömäärää, työmäärää ja tuottavuuden kehitystä.  

Huomiota herättää valuteräksen laskutuksen komea 
kasvu, vaikka tuotannon määrä supistui merkittävästi eli 8 
%. Tämä voi johtua tuotannon muuttumisesta hiiliteräkses-
tä korkeaseosteisiksi valuiksi, vaikka yhden vuoden muu-
toksena tuo hyppäys on erittäin suuri poikkeus. Erityisen 
merkilliseksi luvut muuttuvat, kun havaitaan, että samaan 
aikaan kun tuotannon määrä supistui jopa 8 %, teräsvali-
moihin palkattiin silti lisää työntekijöitä. 

Mitä se paljon puhuttu tuottavuus sitten on – ja mitä on 
valimoteollisuuden tuottavuus? Talouspoliittisessa keskus-
telussa määritelmiä tuottavuudelle löytyy tietysti vaikka 
kuinka paljon, eikä tuottavuutta ja sen lisäämistä aina kat-
sota suinkaan joka paikassa suurella mielihyvällä. Tuottavuus 
on hyvin yksinkertainen tunnusluku, jolla oikeastaan mita-
taan yrityksen (valimon) tuotantoteknologiaa. Tuottavuus 
on yrityksen (valimon) tuotantokyvyn mittari. Tuottavuus 
mittaa, kuinka hyvin yritys (valimo) muuttaa tuotantopa-
nokset hyödykkeiksi (valutuotteiksi). Työn tuottavuus tar-
koittaa tuotoksen määrää (valimoteollisuudessa tonneja) 
työpanosta kohden. Tästä syntyy työn keskimääräinen tuot-
tavuus. Pääoman tuottavuus saadaan laskemalla yrityksen 
tuotos (valimon taloudellinen tulos) käytettyä pääomapa-
nosta kohden.

Edellä olevat usein yhdistetään ”alan miesten kesken”, 
jolloin  puhutaan yrityksen (valimon) kokonaistuottavuu-
desta. Se taas on tuotos (joka valitaan sen mukaan, minkä 
asian suhteen kokonaistuottavuutta milloinkin halutaan 
tarkastella) jaetaan yhteenlaskettua työ- ja pääomapanosta 
kohden. 

Kuva 5: Henkilöstömäärä ja tuottavuus ovat tässä esitettynä samassa kaaviossa. 40 viime vuoden aikana henkilöstömäärämme on 
pudonnut puoleen tuottavuuden noustessa selvästi korkeammalle tasolle. Vaikka tulos perustuu rautametallivaluihin, se edustaa 
koko toimialaa. Valimoteollisuus on lisännyt tuottavuuttaan merkittävästi, vaikka muuta väitetään. Jotta taulukon viesti olisi todella 
merkittävä, tulisi tehdä vertailu Suomen valimoteollisuutta vastaavaan ulkomaiseen verrokkiin. Siten voimme saada selville, olem-
meko pysyneet tuottavuuden kehittymisen suhteen kilpailukykyisinä. Harhaanjohtavinta on tehdä vertailu tuotantorakenteeltaan 
Suomesta selvästi poikkeavaan maahan. (Lähde: Valimoiden toimialaryhmä ja Valutuoteteollisuusyhdistys ry.)

Kuva 4: Kaaviossa on esitetty tuottavuuden ja tuotannon määrän kiistaton keskinäinen yhteys. Erityisen selkeä on tuottavuuden 
muuttuminen poikkeuksellisen volyymin menettämisen suhteen. Kuviossa ei kuitenkaan ole voitu ottaa huomioon esimerkiksi 
lomautuksia ja muita järjestelyjä tarkempien tietojen puuttuessa. Kaavio kuitenkin osoittaa todeksi käsityksen, että valimoteollisuu-
dessa tuottavuudella ja työn määrällä on keskinäinen yhteys. Mitä enemmän tilauksia ja mitä parempi työllisyys, sitä parempi on 
valimon tuottavuus. Voimme todeta, että toimialamme tuottavuus on noin kaksinkertaistunut viimeisen 40 vuoden aikana. (Lähde: 
Valimoiden toimialaryhmä ja Valutuoteteollisuusyhdistys ry.)
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Tuolla keskimääräisellä tuottavuudella ei kuitenkaan ole 
tavattoman suurta merkitystä yksittäisen yrityksen (valimon) 
johtajan uusille päätöksille. Totta kai keskimääräinen tuot-
tavuus kertoo, kuinka kannattavaa yrityksen (valimon) 
toiminta on, minkä uskoisi yrityksen (valimon) omistajaa 
kovastikin kiinnostavan. Kuitenkin ylivoimaisesti keskeisin 
käsite yritystoiminnassa on rajatuottavuus. Vertaamalla 
rajaetuja ja -haittoja valimon omistaja tekee päätöksen 
suurista tulevaisuuden linjoista, kuten valimon toiminnan 
pitämisestä ennallaan, tuotantotoiminnan laajentamisesta ja 
sitä kautta uusien työntekijöiden palkkaamisesta tai valimon 
tietyn linjan tai koko valimon lopettamisesta. 

(Katso kuva 4 )

Valimoiden tuottavuudesta liikkuu monenlaista tietoa, joka 
ei aina ole niin kovin rakentavaakaan. Kirjoittaja on kerän-
nyt tiedot rautametallivalujen valmistuksen tuottavuudesta 
viimeisen 40 vuoden ajalta. Valimoteollisuus on parantanut 
tuottavuuttaan – ja rutkasti. Samaan aikaan monimutkaisis-
ta atk-järjestelmistä johtuen valimoihin on palkattu atk-tu-
kihenkilöitä ja muuta tähän verrattavaa henkilöstöä. Nämä 
eivät kasvata valimotuotannon arvoa suoraan, välillisesti 
kylläkin. Itse valut ovat edelleen melko samanlaisia kuin 40 
vuotta sitten. Uusissa konstruktioissa toki hyödynnetään 
valamisen mahdollisuuksia enemmän kuin ennen. Esimer-
kiksi vaihteistonkoteloon valetaan pienempiä koteloita 
kiinni. Nämä valmistettiin ennen erikseen ja yhdistettiin 
pulttiliitoksella. Myös koneiden ja laitteiden rasitukset ovat 
kasvaneet, sillä niistä otetaan yhä enemmän tehoja irti. 
Tästä johtuvat korostuneet vaatimukset lujuudelle ja mo-
nenlaiselle virheettömyydelle. 

(Katso kuva 5)

Sitten vielä sananen kilpailukyvystä, joka kytkeytyy aiem-
min selostettuun tuottavuuteen. Radiosta ja televisiosta 
kuulemme tavan takaa huolestuttavaa viestiä, että Suomen 
ulkomainen kilpailukyky on rapautunut. Tämä – ikävä kyl
lä – on monilla toimialoillamme synkkä totuus. Uutisissa ei 
kuitenkaan täsmennetä kilpailukyvyn käsitettä, usein jo sen 
vuoksi, että TV-uutisissa yksi haastattelu saa kestää korkein-
taan 10 sekuntia. Lähes aina tällaisessa lyhyessä klipissä tai 
haastattelussa kilpailukyvyllä tarkoitetaan toiminnan kan-
nattavuutta, jota mitataan yrityksen (valimo) tai toimialan 
(valutuoteteollisuus) tuloksella. Yritystoiminnan tulosta taas 
sanotaan lyhyyden vuoksi ja usein myös tarkoituksenmu-
kaisuussyistä voitoksi. Yritystoiminnan tulos on voittoa 
siinä tapauksessa, että yrityksen omistaja ottaa tuloksen it-
selleen – varsin usein kuitenkin vastuullinen omistaja sijoit-
taa yrityksen tuloksen yritystoiminnan kehittämiseen ja 
tuotannollisiin investointeihin. 

Yrityksen hyvä kilpailukyky edellyttää hyvää tuottavuut-
ta, tämä on itsestään selvä asia. Yrityksen globaali hyvä 
kilpailukyky edellyttää aivan poikkeuksellista maailman-
luokan tuottavuutta – tämä on ilmiselvä asia. Nopeasti 
globalisoituneessa maailmankaupassa ja kiihtyvän luovan 
tuhon murskatessa esimerkiksi valimoiden perinteisiä toi-
mintaedellytyksiä on kuitenkin tilanne muuttunut niin, että 
korkeakaan tuottavuus ei takaa kilpailukykyä. Usein voim-

me todeta korkean tuottavuuden yrityksen toiminnan muut-
tuneen kannattamattomaksi ja sen toiminta loppuu.  Lyhy-
esti: tuottavuus ei suinkaan ole sama kuin kannattavuus. 
Tämän asian ymmärtäminen ja hyväksyminen tuntuu olevan 
tavattoman vaikeaa poliitikoille ja muille julkisuudessa 
mieluusti esiintyville henkilöille. 
Suomen valutuoteteollisuuden tulevaisuuden kannalta ei siis 
ole yksioikoisesti hälyttävää se, että vientimme on pudonnut 
alle puoleen verrattuna vuoteen 2008, keskeistä on se, kuin-
ka kannattavaa valujen valmistaminen on kotimaassamme. 
Totta kai on mukavaa, jos valutuoteteollisuutemme ”vienti 
vetää”, mutta se ei suinkaan saa olla päämäärä. Vientitoi-
minta nimittäin on isojen poikien pelikenttä, jossa Suomen 
valutuoteteollisuuden hintakilpailukykyyn vaikuttavat palk-
katason ja tuottavuuden lisäksi valuuttakurssit. Kahteen 
ensimmäiseen voimme vaikuttaa – kolmanteen emme. 

Valimoiden vientitoiminnasta

Harmaan valuraudan voittokulku jatkui vientitoiminnassa. 
Vienti kasvoi jo toista vuotta peräkkäin roimasti. Erikoiseen 
kehityskulkuun voi olla joitakin väliaikaisia syitä tai suurten 
yritysten sisäiset toimenpiteet saattavat vaikuttaa. Kaikkineen 
harmaasta valuraudasta valmistettujen valutuotteiden suoran 
viennin kasvu tuntuu erikoiselta, sillä rahti- ja muut käsit-
telykulut voivat helposti nousta liki neljännekseen tuotteen 
arvosta, kun keskieurooppalainen asiakas tarkastelee tilan-
netta. 

Rautametallivalujen sisällä viennin kehitys oli kovin 
eritahtista. Siinä missä pallografiitin vienti väheni jo toisen 
kerran peräkkäin selvästi, teräsvalujen vienti kaksinkertais-
tui. Nyt päästiin pitkälti yli 2 000 tonnin, jollaisia lukuja 
teräsvalimot esittivät viimeksi noin 20 vuotta sitten. Mie-
lenkiinnolla siis seuraamme teräsvalujen viennin kehitty-
mistä: onko nyt päästy uudelleen 2 000 tonnin kestävälle 
tasolle? Teräsvalujen viennin osalta ei ole tietoa siitä, kuin-
ka suuri osa menee raakavaluina ja kuinka paljon esi- tai 
valmiiksi koneistettuina.

Miksi aina pitää kasvaa?

Kasvun merkityksestä on kirjoitettu varmaankin miljoonia 
kirjoja, eikä siitä tässä sen enempää. Koska kuitenkin vali-
moteollisuutemme 40-vuotinen tuottavuuden historia on 
esitetty tässä artikkelissa, sanottakoon silti vielä sananen 
kasvusta. Ihminen on viljellyt maata 12 000 vuotta, mutta 
miksi kesti 11 800 vuotta, ennen kuin elintaso maailmassa 
lähti kasvun uralle? Vastaus: Vasta viimeiset 200 vuotta ovat 
olleet taloudellisen kasvun aikaa. Taloustieteen keskeinen 
periaate on, että elintason kasvu syntyy työn tuottavuuden 
kasvusta, jonka lähteistä teknologinen kehitys on kaikkein 
tärkein.

200 vuotta sitten eurooppalaiset ihmiset elivät ilman 
sähköä ja ilman minkäänlaista ”vanhuuden turvaa” kauhis-
tuttavissa oloissa. Eurooppalaiset elivät keskimäärin 30-
vuotiaiksi, yleisin kuolinsyy oli viisaudenhampaan tulehdus 
ja hygienian taso oli hirveä. Niin, niinpä niin. Me emme 
onneksi enää elä tällaisissa olosuhteissa, sillä satuimme 
syntymään sopivasti 200 vuotta myöhemmin. Nyky-Suo-
messa voi professoritason henkilö johtaa suomalaista deg-

rowth-liikettä ja esitellä huoletta oppejaan, kun Helsingin 
yliopiston professorin palkka ja muut tulot ovat reilut 9 000 
euroa kuukaudessa. 

Mitä sitten tulee valimoteollisuuden kasvuun, siitä ei 
tarvitse olla huolissaan, että maailma hukkuu valuihin. 
Vuonna 1970 maailman valutuotanto oli 74 miljoonaa ton-
nia, vuonna 1990 maailman valutuotanto oli 65 miljoonaa 
tonnia. Samaan aikaan kuitenkin maailman bruttokansan-
tuote on kasvanut aivan toista vauhtia. Vuonna 1970 maa-
ilman bruttokansantuote oli 12 triljoonaa dollaria, kun se 
viime vuonna oli 41 triljoonaa dollaria. Luvut ovat vertai-
lukelpoisia ja muutettu vuoden 2000 dollareiksi. Ja tonni on 
aina tonni. Maailman bruttokansantuote kasvoi 3,5-kertai-
seksi reilun 40 vuoden aikana kun valujen tuotanto vain 
vaivaiset 25 %, vaikka juuri nyt ollaan maailmanmittakaa-
vassa ennätystuotannossa kiinni. Tämä on ihmeellinen asia, 
sillä yleisesti luullaan valutuotannon kasvaneen lähes samaa 
vauhtia kuin bruttokansantuotekin, näin ei siis suinkaan ole 
asianlaita.  

Katsaus maailman 
tarkkuusvalutuotantoon

Tarkkuusvalimomiehet eivät puhu valutuotteidensa painois-
ta. Tarkkuusvalujen painot voivat olla esimerkiksi 3, 5 tai 
12 grammaa, joskus jopa puoli kiloa. Sarjasuuruudet ovat 
suuria. Metallia ei paljon valutuotteessa ole, kun ottaa huo-
mioon teräksen ominaispainon, joka on 8 kiloa litralta. 
Metalli sen sijaan on usein erittäin korkeasti seostettua te-
rästä ja sen vuoksi hyvin hintavaa. Tarkkuusvalujen muo-
toilun vapaus on tavattoman suuri johtuen valmistusmene-
telmästä ja huomionarvoista ovat vastapäästöt, pienet reiät 
ja urat sekä siistit karhennukset.   

Maailman tarkkuusvalimot ovat mukana WFO:ssa (World 
Foundry Organizatioon) mutta heillä on myös oma järjes-
tönsä The Investment Casting Institute (ICI). Järjestö on 
perustettu vuonna 1953, joten järjestöllä on hieno juhlavuo-

si meneillään, jota makeat kasvuluvut ja vuosiksi täyteen 
varatut tilauskirjat juhlistavat. Järjestön juhlakokous (60th 
Anniversary Conference) pidetään lokakuun 6. – 9. päivä 
Pittsburghissa Yhdysvalloissa. 

Lentokoneteollisuus on aiheuttanut valtavan nousukauden 
tarkkuusvalimoissa ja tämän sektorin kasvu onkin häkellyt-
tävät 8 %. Tarkkuusvaluista 55 % menee lentokoneteolli-
suuteen, joka uusii koneitaan vähemmän polttoainetta ku-
luttaviksi. Autoteollisuuden vaikutus kasvussa oli vaatimat-
tomampi, mutta kuitenkin 2 % ja yleiset tarkkuusvalut py-
syivät vuoden 2011 tasolla. 

Pohjois-Amerikka on veturi tarkkuusvalujen alalla mut-
ta niskaan hengittävät muutkin maanosat. Pohjois-Amerikan 
kasvu oli 6 %. Uudet Airbus A320 NEO ja Boeing MAX 
ahmivat niin paljon tarkkuusvaluja, että nykyisellä kapasi-
teetillaan tarkkuusvalimot eivät voi ottaa yhtään lisää tila-
uksia kuuteen vuoteen. Aseiden valmistuksessa käytetään 
paljon tarkkuusvaluja ja Yhdysvaltain vetäytyminen Irakis-
ta ja Afganistanista voivat vaikuttaa vähentävästi tarkkuus-
valujen kysyntään. On kuitenkin jo tiedossa, että Yhdysval-
lat on aktivoitumassa aseiden myynnissä muille maille, 
kauniisti sanottuna silloin puhutaan käsitteestä Foreign 
Military Sales (FMS).

13.5.2013

Tärkeimmät lähteet: Valutuoteteollisuusyhdistys ry, Vali-
moiden toimialaryhmä (VALTAR), Modern Casting Decem-
ber 2012, Incast Number 1 January 2013, Foundry Mana-
gement & Technology October 2012 pp. 18-23 (Mike 
Swartzlander), CAEF, WFO, Gjuteriet, Teknologiateollisuus 
ry, EK, Tilastokeskus, sekä lukuisat keskustelut.   

Artikkeliin liittyvän täydellisen lähdeluettelon voi lukija 
niin halutessaan pyytää sähköpostilla: olavi.piha@aalto.fi. 
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NYKYAIKAINEN RUMPUSINKOLAITOS KÄYTTööN

Oras kehittää, tuottaa ja käyttää yksiotesekoittimia, termostaatteja, sähköisiä venttiilejä ja moduleita. 
Oraksen kymmenien vuosien kokemus putkien osien kehittämisestä eri materiaaleista, sekä erinomaiset 
ohjelmisto- ja valmistustiedot antavat hyvän perustan käyttäjäystävällisten tuotteiden kehittämiseen ja 
valmistamiseen. Oras on pohjoismainen markkinajohtaja ja eräs Euroopan suurimpia hanavalmistajia.

Valujen sinkoukseen on ORAS valinnut AGTOS-rumpusinkolaitoksen MR 270, jossa on kaksi AGTOS 
-suurtehosinkopäätä. Taajuusmuuttajat ohjaavat sinkoja ja mahdollistavat näin valujen optimaalisen 
käsittelyn.

Rumpusinko on tunnetusti tehokkain massatuotteiden sinkousmenetelmä. Singottavat kappaleet pyörivät 
telamaton käydessä ja ovat koko sinkousajan teräshiekkasuihkun käsiteltävänä. Panostin täyttää singon 
automaattisesti. Tyhjennys tapahtuu täryseularännin kautta.
Panostuslaite täyttää kappaleet singon telamatolle. Tällöin ne putoavat panostusoven kautta 
eteenpäinpyörivälle telamatolle. Lopuksi panostin palautuu aloitusasemaansa. Oven sulkeuduttua alkaa 
sinkousprosessi. Ovi avautuu etukäteen määritetyn sinkousajan jälkeen ja valmiiksi singottu panos 
tyhjennetään jaksoittain seularännin kautta asiakkaan laatikoihin. Teräshiekka kiertää ja sitä puhdistetaan 
jatkuvasti. Puhdistukseen käytetään AGTOS-magneettierotinta AM 500. Se erottaa luotettavasti 
kaavaushiekan ja teräshiekan. Teräshiekan ja hiekan sekoituksesta erotetaan teräshiekka kahdella 
peräkkäisellä rumpumagneetilla. Lisäksi teräshiekkaa puhdistetaan kaskadituuliseulalla. Ilmavirta erottaa 
teräshiekasta pölyn ja alikokoisen teräshiekan. Karkeat imun läpi tulleet teräshiekkarakeet erotetaan 
törmäyspellillä. Purseet ja muut karkeammat kappaleet erotetaan seulalla. Tällä tavoin hyvin puhdistettu 
teräshiekka putoaa teräshiekkasiiloon. Lyhyet huoltoajat ja kohtuulliset varaosahinnat mahdollistavat 
laitoksen erittäin taloudellisen käytön. 

AGTOS
AGTOS toimii kaikilla sinkopyöräsinkouksen alueilla. Oma henkilöstö hoitaa sinkolaitosprojekteja, 
suunnittelee, valmistaa ja ohjelmoi omilla tehtailla sinkoja puhdistukseen, ruosteenpoistoon, 
hehkutushilseen poistoon ja kuulapommitukseen. Valmistusohjelmaan kuuluvat myös kappaleiden 
kuljettimet muilta käsittelypaikoilta sinkoon ja edelleen pois. Tällöin toimitamme koko järjestelmän 
ja laitoksen, siis kokonaisratkaisun. Laitosten koko voidaan mitoittaa millimetrin kokoisten ketjujen 
käsittelystä valtamerikonttien sinkoukseen eli laitosten kokoa ei ole rajoitettu.

Käytettyjen sinkolaitosten myyminen laajentaa tuoteohjelmaa. Myös nämä koneet sovitetaan asiakkaan 
valmistuksen erityisvaatimuksiin. Tällöin on mahdollista uusintakorjaus tai uusien komponenttien 
asentaminen käytettyyn sinkolaitokseen. Näin saavutetaan edullinen, mutta kuitenkin hyvä ja 
käytännöllinen ratkaisu. Tämä on erityisen varteenotettavaa silloin, kun yrityksen budjetti on pieni ja 
sinkoa tarvitaan vain vähän tai tilapäisesti ja sitä ei käytetä jatkuvaan ajoon.

AGTOS-sinkolaitteiden vara- ja kulutusosien lisäksi tarjotaan sopivia osia muiden valmistamiin 
sinkolaitoksiin. Huolto-, korjaus- ja modernisointitöitä tehdään kaikkien valmistamille laitoksille. Täten 
asiakkaalla on kilpailukykyinen sopimuskumppani kaikkeen sinkoustekniikkaan liittyen. 

AGTOS-sinkolaitteiden edustaja Suomessa on  OY DIACO AB
AGTOS 
Gesellschaft für technische Tel. 02572-96026-0
Oberflächensysteme GmbH Fax 02572-96026-111
Gutenbergstr. 14   E-Mail: info@agtos.de
48282 Emsdetten  Internet: www.agtos.de
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Valimon luotettava yhteistyökumppani jo

yli 55 vuotta

Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo, Neuhof

Uudesta tai regeneroidusta keernahiekasta poistetaan pöly 
ja se saatetaan haluttuun käyttölämpötilaan. Käsiteltävä hiekka 
voidaan kerralla joko lämmittää tai jäähdyttää. Vaaka 
mahdollistaa tarkasti määritellyn hiekkamäärän käsittelyn 
kerrallaan. Pienen kokonsa takia laite voidaan sijoittaa lähes  
kaikkialle keernahiekan valmistamoon. Teknologinen etu   
maksaa itsensä takaisin selvänä rahana. Uusin tekniikka 
tehostaa laitostanne ja tekee tuotannon taloudellisemmaksi. 

Sylinterikappaleden keeernojen poistolaite (patentti haettu), Neuhof

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

Koneet ja laitteet

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

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

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

Mesopotamiasta, Ninivestä löydetty ruhtinaan pää, kuparivalu 
ajalta noin  2000 e. Kr. 

Lainattu kirjasta 5000 Jahre Giessen von Metallen.
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MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

TYÖSTÄMME SEURAAVAT 
MATERIAALIT:

• PUU
• METALLI
• MUOVIT 
• BLOCKIT

CAD/CAM SUUNNITTELUA

KÄRKIMALLI OY  Puh. (06) 7234 442
KENKÄSEPÄNTIE 7  Faxi  (06) 7234 436
68660 PIETARSAARI kaj.haavisto@karkimalli.fi
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Heraeus Electro-Nite 
International N.V.
Työpajakatu 10 A 26
00580  HELSINKI
050-326 4793
Johanna.Bartsch@heraeus.com

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

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

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

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

Keskipakovalu Oy
Lastikankatu 21
33730  TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.fi

Keycast  Oy
PL 100, Merikatu 7
92101  RAAHE
0103 208 200, www.keycast.fi

KM-Valu Ky
Teollisuustalo, 
40900  SÄYNÄTSALO
(014) 337 3200, www.km-valu.fi

Lapuan Valu
Kiviristintie 20, 62100  LAPUA
06 4331731, info@valimo.pp.fi

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

Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3, 02650  ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi

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

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

Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet 
Yritys / Osoite / Puhelinumero / www-sivut tai sähköpostiosoite

Oy Aga Ab
Itsehallintokuja 6, 02600  ESPOO
010  2421, www.aga.fi

Alphaform RPI Oy
Aholantie 17, 21290  RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.fi

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

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

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

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

Componenta Finland Oy
Pietarsaari
PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI
010 403 00
www.componenta.com

Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 10 C
00211  HELSINKI 
(09) 682 1544, www.diaco.fi

Enmac Oy 
Insinööritoimisto
Yrittäjänkatu 17, 65380  VAASA
(06) 282 8330
www.enmacgroup.com

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

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

Finfocus Instruments Oy
Niittyluhdantie 29A
00660  HELSINKI
050-408 0085
www.finfocusinstruments.fi

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

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

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

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

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

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

Ponsse Oyj
Ponssentie 22, 74200  VIEREMÄ,  
020 768 800, www.ponsse.fi

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

Sandvik 
Mining and Construction 
Oy
PL 100, 33311  TAMPERE,  
0205 441 20,
www.tamrock.sandvik.com

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

Sepikon Oy
Ainolankatu 7
03600  Karkkila
0400- 624416
sepikon@kolumbus.fi

Sibelco Nordic Oy Ab
Mikkelänkallio 3
02770  ESPOO 
010 217 9800
www.sibelconordic.com

Simtech Systems Inc. Oy 
Hälsovägen 2 
01150  SÖDERKULLA
0500 514 531
matti.sirvio@easysimulation.com

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

Specialvalimo J. Pap Oy
Niittyrinne 3, 02270  ESPOO 
(09) 888 1188
www.specialvalimo.fi

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

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

Uudenkaupungin 
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.fi

Tekmur Oy
Jokisentie 167
05200  RAJAMÄKI
(09) 8386 4300, www.tek-mur.fi

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

Termorak Oy
Aittomäentie 1
33880 Lempäälä
0207 680 600, www.termorak.fi

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

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

Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101  VAASA
010 709 0000, 
www.wartsila.com
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Peiron Oy 
PL 88, Teollisuustie 4
32801  KOKEMÄKI
020 750 9400
www.peiron.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valimoinstituutti
www.valimoinstituutti.fi
www.valuatlas.fi

Sukunimi Etunimi

Syntymäaika Koulutus

Kotiosoite

Kotipuhelin Kotifaksi

Matkapuhelin Sähköposti (koti)

Työnantaja Tehtävä yrityksessä

Osoite

Puhelin Faksi

Matkapuhelin Sähköposti (työ)

www-sivut

Lisätietoja

Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf

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

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

SVY
Rauno Sippel 

Kiiskintie 11 
17200  VÄÄKSY

puh.: (03) 766 9736
gsm: 040 - 760 1520

e-mail: rauno.sippel@svy.info

Jäsenhakemus hyväksytty       _____/_____  20__  _____________________________________

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 20__  _____________________________________

Jäsennumero

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

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

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

www.svy.info
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