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puheenjohtajan palsta

Marko Riihinen

I den förra ledaren hoppades jag att vi skulle få en 
lång och varm sommar, och denna gång gick önskan i 
uppfyllelse över förväntan. Året har varit mycket intres-
sant, först kallt och sedan skönt varmt. Med det avser jag 
inte endast växlingarna i årstiderna, utan även inom eko-
nomin och marknadsläget under der gångna året. Gjute-
riernas orderstockar krympte betydligt och det förändrade 
marknadsläget kunde snabbt ses i gjuteriernas minskade 
produktions- och personalmängder. Steg för steg kan dock 
en liten uppgång noteras i olika kundsektorer, och därför 
ser det ut som om större omställningar inte skulle behö-
vas.

Vår förening får sin livskraft av medlemmarna, samt av 
företagen i branschen och av intressentgrupperna. Före-
ningen mår väl och medlemsantalet har stabiliserat sig på 
den nuvarande nivån. Utmaningen för framtiden är att 
aktivera den nya generationen att komplettera erfarenhe-
ten i gjuteribranschen och blåsa mera livskraft i vår före-
nings verksamhet. 

Ett par ord om det gångna verksamhetsåret. Skolningsda-
garna var igen ett lyckat tillfälle och Valimoviestis an-
nonsförsäljning förblev på en positiv nivå. Vi beslöt att 
låta bli att göra en utlandsexkursion och beslöt koncentre-
ra krafterna på GIFA- mässan nästa år. Det gångna verk-
samhetsåret var med beaktande av omständigheterna rätt 
bra, vilket inger hopp inför framtiden. 

Tacket för det gångna verksamhetsåret går till er alla akti-
va medlemmar, samt den talrika mängden annonsörer i 
Valimoviesti. Jag vill här även tacka dem som gjort mitt 
ordförandeskap så lätt och givande: ombudsmannen, Vali-
moviestis arbetsmyror, artikelskribenterna med bran-
schens grand old man Paavo Tennilä i spetsen, samt sty-
relsen och medlemmarna i kommittéerna. Jag tackar och 
bockar inför er alla.

Hösten kommer tidtabellsenligt och en milstolpe är före-
ningens årsmöte. Denna höst sammankommer vi i Salo 
med Leinovalu som värd. Låt oss vara aktiva och ge före-
ningen livskraft, alltså ses vi på årsmötet.

Taisin edellisessä kirjoituksessani todeta, 
että toivottavasti saamme nauttia pitkän kuuman kesän ja 
tällä kertaa tuo toive kyllä toteutui yli odotusten. Vuosi on 
ollut hyvin mielenkiintoinen, kylmää ja sitten mukavan 
lämmintä, enkä nyt tarkoita ainoastaan vuodenaikojen 
vaihteluita vaan myös talouselämän ja markkinatilantei-
den muutoksia viimeisen vuoden aikana. Valimoiden 
tilauskannat laskivat voimakkaasti ja muuttunut markki-
natilanne näkyi hyvin nopeasti valimoiden tuotanto- ja 
henkilöstömäärien alenemana. Vähitellen on kuitenkin 
alkanut näkyä pientä piristymistä toimialamme eri asia-
kassektoreilla, joten näyttäisi siltä, että suuremmilta ra-
kennejärjestelyiltä vältytään.

Yhdistyksemme saa elinvoimaansa jäsenistöstä sekä toi-
mialamme yrityksistä ja sidosryhmistä. Olemme hyvin 
voimissamme ja yhdistyksen jäsenmäärä on vakiintunut 
nykyiselle tasolle. Katsottaessa tulevaisuuteen haasteem-
me on aktivoida uutta sukupolvea valimoalalle kokemusta 
täydentämään ja puhaltamaan lisää elinvoimaa yhdistyk-
semme toimintaan.

Muutama sana kuluneesta toimintavuodestamme, opinto-
päivät oli jälleen onnistunut koulutustilaisuus ja Valimo-
viestin ilmoitusmyynti säilyi myös positiivisella tasolla. 
Yhteispäätöksellä jätimme perinteisen ulkomaan opinto-
matkan toteuttamatta ja päätimme keskittää voimavarat 
ensi vuoden GIFA-matkaan. Näin ollen kulunut toiminta-
kausi oli olosuhteet sekä siihen suhteutettu toimintamme 
huomioon ottaen varsin hyvä ja antaa uskoa tulevaan.

Kiitos onnistuneesta toimintavuodesta kuuluu kaikille 
teille aktiivisille jäsenille sekä lukuisille Valimoviestin 
ilmoittajille. Tässä vaiheessa haluan lausua myös nöyrim-
män kiitoksen puheenjohtajan pestini niin helpoksi ja 
antoisaksi tehneille tahoille: asiamies, Valimoviestin työ-
myyrät, artikkeleita lehteemme toimittaneet henkilöt 
alamme grand old man’in Paavo Tennilän johdolla sekä 
hallituksen ja toimikuntien jäsenet. Kiitos ja kumarrus 
teille kaikille.

Syksy saapuu aikataulussa ja sen eräs merkkipaalu on 
yhdistyksemme vuosikokous. Tänä syksynä kokoonnum-
me Salossa Leinovalun isännöimänä. Olkaamme aktiivi-
sia, antakaamme elinvoimaa yhdistykselle eli tavataan 
yhdistyksemme vuosikokouksessa.
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asiamiehen palsta

SVY:n asiamies ja konttori

Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY

Puh   03 - 7669 736
Fax   03 - 7669 736
Gsm   040 - 760 1520
e-mail  rauno.sippel@svy.info
Pankki  Nordea 101230 - 73211

Asiamiehen
asiaa
24.8.2010

Lämpimiä kesäkelejä vielä jatkuu elokuussa. 
Kokonaisuutena kesän ilmat ovat olleet poikkeavan heltei-
set. Valimoiden tilauskannat ovat alkaneet parantua. Lo-
mautuksia on peruttu ja työvoimaa on jo alettu ottaa lisää-
kin. Toivottavasti kehitys menee tähän suuntaan ja tilaus-
kannat pysyvät parempina. 

Uudet jäsenet

Elokuun kokouksessaan hallitus hyväksyi 3 uutta jäsentä 
SVY:n jäseniksi:
Karhu, Senni Aalto-yliopiston 
  teknillinen korkeakoulu
Räty , Heli Niemisen Valimo Oy
Levola, Jukka Niemisen Valimo Oy
 

Hallitus ja asiamies toivottavat Teidät tervetulleiksi SVY:
n toimintaan. 

Matkastipendi

CAEF:n Study Tour toteutuu lokakuussa 2010 Sveitsiin ja 
Itävaltaan.  Hallitus päätti, että jo aiemminkin myönnetyt 
stipendit, 2 x 1000 €, maksetaan Valimoinstituutille. Mat-
kakertomus julkaistaan Valimoviestissä.

Vuosikokous

SVY:n 63. vuosikokous järjestetään Salossa.  Arvioimme, 
että kokoukseen tulee noin 100 osallistujaa. Ilmoittautu-
misaikaa on elokuun loppuun. Viimeisen ilmoittautumis-
viikon alussa ilmoittautuneita on 18 henkilöä. Vaikka 
vuosikokouskutsu julkaistaan kesäkuun Valimoviestissä, 
niin ilmoittautumiset jäävät aina viime hetkiin. Välimat-
kojen vuoksi toinen tehdasvierailujen bussi kiertää reitin 
Halikko Works, Högfors ja Leinovalu ja toinen Hella 
Lighting Finland Oy, Högfors ja Leinovalu.  

Jäsenistö
Viime toimintakauden aikana on 49 henkilöä jättänyt 
jäsenmaksunsa maksamatta. Näistä 23 henkilöä ei ole 
maksanut jäsenmaksuaan kahtena edellisenä vuonna. 
Hallituksen päätöksen mukaisesti nämä henkilöt poiste-
taan jäsenrekisteristä. Tämän jälkeen SVY:n jäsenmäärä 
on 715 henkilöä.

Lopuksi

Vuonna 2011 tehdään GIFA-matka, josta on saatu HRG-
Nordicin tarjous. Nyt tehdään aiempaa halvempia matkoja 
ja lähtöjä on neljältä eri lentokentältä. Matkatarjous tulee 
Valimoviestiin 4-2010.

Suomen Valimomuseo ja Rosenlew-museo ovat tehneet 
yhteistyönä hienon julkaisun suomalaisista talousvaluista. 
SVY on tukenut julkaisua myöntämällä 1 000 € stipendin 
Paavo Tennilän rahastosta. 

Hyvää syksyä kaikille toivottaen.

Rauno Sippel
asiamies
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Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n
63. vuosikokous pidetään
perjantaina 8.10.2010 klo 12.00 
Sokos Hotel Rikalassa, Asemakatu 15, Salo.  
Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.

vuosikokous 2010 vierailukohteet

SVY:n vuosikokouksen ohjelma

Torstai 7.10.2010

Saapuminen hotelliin, 
Sokos Hotel Rikala, Asemakatu 15, Salo, tai 
Cumulus Salo, Länsiranta 10, Salo

20.00 Illallinen, Sokos Hotel Rikala (Fransmanni)

Perjantai 8.10.2010

08.30 Ilmoittautuminen, aamukahvit 
 (Sokos Hotel Rikala)
09.00 Kuljetus vierailukohteisiin, 
 kaksi bussia kiertää kohteet
11.00 Buffet-lounas, ilmoittautuminen jatkuu
12.00 SVY:n vuosikokous
13.00-13.30 Iltapäiväkahvit
13.30-15.30 Esitelmätilaisuus
- Leinovalun puheenvuoro, Liisa Leino
- Kaupunginjohtajan puheenvuoro, 
 Antti Rantakokko
- Teknologiateollisuuden talouskatsaus, 
 Jukka Palokangas
- Teknologiateollisuuden ympäristötilanne,  
 Pirjo Kaivos
- Valimoteollisuuden ympäristövaatimusten  
 suunnat, Juhani Orkas
- Päätössanat, Jyrki Pynninen
12.15-15.30 Rinnakkaisohjelma
- Wiurilan kartano, Design Hill, Veturitalli, 
 iltapäiväkahvit
16.00 Sauna, Sokos Hotel Rikala
19.00 Iltajuhla
- juhlaillallinen
 Ankanmaksabriossi
 Sitruunasorbetti
 Härkää Roquefort: Roquefort-juustolla 
 kuorrutettu 150 g härän sisäfi leepihvi, 
 tummaa pekonikastiketta ja 
 valkosipuliperunoita
 Suklaakastanjaterriini
- muuta ohjelmaa
- tanssia
01.00 Tilaisuus päättyy 

Hella Lighting Finland Oy
Hella Lighting Finland Oy on johtava ajoneuvoissa käytet-
tävien valaisintuotteiden valmistaja Pohjoismaissa. HLF 
suunnittelee ja valmistaa innovatiivisia sekä edistyksellisiä 
ja markkinoiden tarpeita vastaavia signaalivaloja, sisävalo-
ja ja ajoneuvoheijastimia. 

Yritys on perustettu Talmu-nimisenä vuonna 1955 ja 
vuodesta 1983 lähtien se on ollut Hella KgaA:n omistama. 
Vuosien myötä pienestä perheyrityksestä on kasvanut kan-
sainvälinen valaisintoimittaja. Uusissa tuoteprojekteissa HLF 
toimii tiiviissä yhteistyössä ajoneuvoteollisuuden asiakkai-
den kanssa ja hyödyntää maailmanlaajuisen Hella-verkoston 
osaamista.

Tuotteita tulevaisuuden autoon
Hella tarjoaa synergiaetuja ajoneuvovalmistajille: osaamis-
taan valoissa ja elektroniikassa sekä strategisten alihankki-
joiden ja tavarantoimittajien älykästä verkostoa. Asiakas 
hyötyy joustavan, keskisuuren yrityksen tarjoamista eduista 
ja monipuolisista teknisistä ratkaisuista.

Hellan älykäs alihankkijaverkosto tuo lisäarvoa ajoneu-
vovalmistajille. Hella on innovaatiokykynsä ja maailman-
laajuisen myyntiverkostonsa ansiosta ihanteellinen vaihto-
ehto verrattuna jättisuuriin alihankkijoihin. 
Lisätietoja löydät kansainväliseltä www-sivustoltamme.

Högfors Oy
Högfors on pitkän linjan suomalainen metalliteollisuuden 
yritys, jonka liiketoiminta on alkanut jo vuonna 1927. En-
simmäiset Salossa valmistetut venttiilit tulivat markkinoil-
le vuonna 1935. Högfors Salo on kasvanut vuosikymmenten 
saatossa moderniksi, lähes 100 alan ammattilaista työllistä-
väksi yritykseksi.

Högfors keskittyy venttiilien suunnitteluun, valmistukseen 
ja markkinointiin. Kotimaan markkinoilla tunnustettu am-
mattitaito ja asiakastyytyväisyys ovat rakentaneet vahvan 
pohjan ulkomailla menestymiselle. Tällä hetkellä Högfors 
on merkittävä toimija Skandinaviassa, Baltiassa ja muualla 
Euroopassa, Venäjällä sekä Kaukoidässä. Högforsin tuotan-
nosta noin 80 % menee vientiin. 

Tuotteet 
Högfors suunnittelee, valmistaa ja markkinoi venttiilejä. 
Venttiilien eri koot kattavat laajan skaalan aina 15 mm:stä 
1400 mm:iin. Kaikkia tuotteita yhdistää korkea laatu. Vent-
tiileistä puhuttaessa korkea laatu tarkoittaa korkealuokkaisia 
materiaaleja, kuten hiiliterästä ja haponkestävää terästä 
sekä suunnittelun, tuotannon ja testauksen ehdotonta tark-
kuutta. Jokainen valmistettu tuote testataan ennen toimitus-
ta. Vahvinta erikoisosaamista ovat erilaiset kaukolämmön 
ja prosessiteollisuuden käyttöön valmistettavat venttiilit. 
Merkittävä osa tuotteista menee vientiin.

Tuotteet on jaettu kahteen tuotelinjaan. Blue Line -tuot-
teet vastaavat energiasektorin moninaisiin venttiilitarpeisiin. 
Siihen kuuluvat erilaiset säätöventtiilit, on-off-sulkuventtii-
lit ja verkostojen lianerottimet. Silver Line palvelee proses-
siteollisuutta, ja sen tuotteita ovat V-palloventtiilit sekä 
on-off-sovellusten pallo- ja läppäventtiilit..
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Halikko Group 
Halikko Group tarjoaa terästuotteiden kokonaistoimituk-
sia meritekniselle sektorille, puunjalostukseen, energia-
alalle ja konepajateollisuudelle.

Vuonna 2008 perustetussa konsernissa yhdistyvät kolmen 
alansa johtavan yrityksen kokemus ja erikoisosaaminen. 
Konsernin tuotantotilat sijaitsevat Halikossa, Turussa ja 
Iissä. Yhtiö työllistää yli 200 henkilöä ja sen omistavat 
Helmet Business Mentors Oy, Suomen Teollisuussijoitus 
Oy, Eläke-Fennia ja yhtiön toimiva johto.

Konserniin kuuluvat yhtiöt
• Halikko Works Oy
• Halikko Pipe Oy
• Halikko IKP Works Oy

Halikko Works 
Halikko Works Oy valmistaa hitsaukseen, kylmämuovauk-
seen ja lämpökäsittelyyn pohjautuvia terästuotteita, joista 
ydintuotteita ovat vaativat säiliönpäädyt, puolipallot ja 
pallosäiliöiden segmenttilevyt.

Yhtiömme on noussut yli 60 toimintavuotensa aikana 
Pohjoismaiden suurimmaksi päätyvalmistajaksi. Ydinpro-
sessimme ovat muotoutuneet pitkäaikaisen kehitystyön 

tuloksena kokonaisvaltaisiksi palveluiksi, joita tarjoamme 
sekä yksittäin että useamman palvelun yhdistelminä. Toi-
mintamme kulmakiviä ovat erinomainen laatu, toimitusvar-
muus ja alan parhaimmistoon kuuluva toimitusnopeus.
• Päätytuotteet, lämpökäsittely, kylmämuovaus ja vaativa 
hitsaus
• Perustettu 1947
• Tuotantotilat Halikossa, 12 000 m2

Leinovalu Oy
Leinovalu Oy on yli satavuotisen historiansa aikana toimi-
nut useilla eri teollisuusaloilla, mutta keskittyy nykyään 
valimotoimintaan. 1898 perustettu ja edelleenkin yksityi-
sessä omistuksessa oleva Leinovalu Oy on yksi maamme 
merkittävimmistä alan yrityksistä. Pitkän historian omaavan 
Leino-yhtiöiden toiminta on ollut laajaa ja monipuolista 
kattaen mm. puunjalostuksen, sahan, konepajan, liesitehtaan, 
auto- ja rautakaupan sekä valimon. Liiketoimintojen syste-
maattinen rakennemuutos alkoi 1960-luvun lopulla, jolloin 
yritys erikoistui valimotoimintaan. 

Salossa sijaitseva Leinovalu Oy on keskittynyt erityises-
ti teräs- ja rautavaluihin. Arvostettu yritys aloitti oman 
konepajatoiminnan vuonna 2005 hankkimalla Wärtsilän 
konekantaa sen Turun yksikön alasajon yhteydessä. Kone-
pajatoimintaan on satsattu tämän jälkeen voimakkaasti ja 
se toimii valimon yhteydessä olevissa tiloissa. Samana 
vuonna  Leinovalu Oy sai arvostetun Vuoden perheyritys 
–palkinnon. Hiljattain valmistuneet tuotannon jälkikäsitte-
lyn laajennusosat tukevat tuotannon kehitystyötä ja virta-
viivaistamista. Noin 30 % myynnistä menee suoraan 
vientiin. Leinovalu Oy:llä on Det Norske Veritaksen myön-
tämä ISO9001 –laatusertifi kaatti ja yritys toimii ISO14000 
-ympäristösertifi kaatin mukaisesti. 

Vuonna 2008 Leinovalu Oy vietti 110-vuotisjuhlavuot-
taan. Tänä päivänä Leinovalu Oy on määrätietoisesti kehit-
tyvä, moderni valimoalan yritys, jolla on Menestyksen 
Valajan konseptin mukaisesti kattavasti eri segmenteillä 
toimivat pitkäjänteiset, tasapainoiset ja kehittyvät asiak-
kuuskumppanuudet. Monipuolinen toimintamalli, joka 

kattaa laajan raaka-ainevalikoiman, monipuoliset valume-
netelmät ja valujen jatkojalostusmahdollisuudet tuo yhtiön 
toimintaan tarvittavaa ketteryyttä.
                     

Pk-sektoria edustavalla yrityksellä on tällä hetkellä noin 
160 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2008 oli 28 MEUR. 
Omia tuotteita yrityksellä ei ole, vaan toiminta on puhtaas-
ti alihankintaa.  Yrityksen toiminnan luonne kiteytyy seu-
raavaan: ”Sen sijaan, että asiakkaille toimitettaisiin valuai-
hioita, Leinovalu järjestää valujen koneistuksen, pintakäsit-
telyn ja luokituksen ennen toimitusta. Tämä vapauttaa asi-
akkaan resursseja omiin ydintoimintoihin, tehostaa logis-
tiikkaa sekä vähentää asiakkaan tarvetta kommunikoida eri 
alihankintapalveluja tarjoavien yritysten kanssa”. 
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vuosikokous 2010

 1  YLEISTÄ   
Toimintakaudella valimoteollisuuden pääasiakkaiden 
tilauskannat laskivat voimakkaasti ja muuttunut markki-
natilanne näkyi hyvin nopeasti valimoiden tuotanto- ja 
henkilöstömäärien alenemana.  Toimintakauden loppu-
puolella alkoi näkyä pientä piristymistä toimialoittain ja 
näin ollen suuremmilta rakennejärjestelyiltä vältyttiin. 
Yhdistyksemme jäsenmäärässä ei tapahtunut dramaattisia 
muutoksia ja se on vakiintunut tämänhetkiselle tasolle. 
Tulevaisuudessa meidän on syytä aktivoida nuorten alalle 
tulevien henkilöiden hakeutumista yhdistyksemme toi-
mintaan. Yhdistyksen merkittävimmät tapahtumat olivat 
vuosikokous Kotkassa sekä opintopäivät Tampereella. 
Toimintakausi päätyi suhdanteet huomioon ottaen koh-
tuulliseen lopputulokseen, teimme negatiivisen tuloksen   
–1 983 €.
 
2  VUOSIKOKOUS JA HALLITUKSEN TOIMINTA
Vuosikokous järjestettiin yksipäiväisenä Kotkassa 
9.10.2010. ja kokoustapahtumassa osanottajia oli 80 hen-
kilöä. Puheenjohtajana kokouksessa toimi isäntäyrityksen 
edustaja, valimonjohtaja Jyrki Järnstedt Sulzer Pumps Oy:
stä.  Kokouksen sihteerinä toimi asiamies Rauno Sippel. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin 
Seppo Kaikkonen ja Kari Lehto. 

Hallituksen 2009–2010 jäseniksi valittiin vaalilau-
takunnan ehdottama kokoonpano: puheenjohtaja: Marko 
Riihinen (Wärtsilä Finland Oy) ja jäseniksi Veli Vehmaa 
(Peiron Oy), Hannu Jylhä (Componenta Oy), Juha Levan-
der (URV Oy) ja Jani Isokääntä (Metso Minerals Oy, Lo-
komo Steel Foundry). Varajäseniksi hallituksen jäsenille 
valittiin vastaavasti (sama järjestys kuin yllä) Sami Niit-
tynen, Antti Jääskeläinen, Kari Hakala ja Pirjo Virtanen. 
Hallituksen jäsenet valitsivat keskuudestaan varapuheen-
johtajaksi Jani Isokääntän. Vuosikokouksen juhlatoimi-
kunta oli onnistunut hienosti järjestelyissään ja siitä heille 
lämpimät kiitokset.

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen vaalilautakunnan 
ehdottamat Mikael Paul ja Lars-Henrik Nybergh sekä 
varalle Robert Kajander ja Keijo Rantala ja vaalilautakun-
taan valittiin puheenjohtajaksi Mika Valtonen ja jäseniksi 
Jorma Saario, Jari Paulasuo ja Carl-Johan Nybergh.

Hallitus kokoontui neljä kertaa, ollen jokaisessa koko-
uksessa päätösvaltainen  Yhdistyksen asiamiehenä toimi 
Rauno Sippel. Kaikkiin hallituksen kokouksiin kutsuttiin 
hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat kou-
lutustoimikunnasta, ulkomaan toimikunnasta ja lehtitoi-
mikunnasta sekä mallijaoston edustaja ja SVYn edustaja 
Suomen valimomuseosäätiön hallituksesta.

3  JÄSENISTÖ
Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli katsauskauden päätty-
essä 735 henkilöjäsentä ja 51 yritysjäsentä.
                
4  TOIMIKUNTIEN TOIMINTA
4.1 Koulutustoimikunta

Opintopäivät 2010 pidettiin 4.-5.02.2010 Hotelli Cumulus 
Koskikadussa Tampereella perinteiseen tapaan. Opinto-

päivien teema oli”Valeita läheltä ja kaukaa” ja teeman 
mukaisesti tilaisuus käsitti sekä koti- että ulkomaan asian-
tuntijoiden pitämiä luentoja ja yritysvierailuja. Osanottaji-
na oli 63 henkilöä, mikä takasi myös opintopäivien osalta 
positiivisen taloudellisen tuloksen yhdistyksellemme.
      
4.2 Ulkomaan toimikunta

Yhdistyksen järjestämää ulkomaan opintomatkaa ei toi-
mintakaudella toteutettu aiemmin päätetyn mukaisesti. 
Toimikunnan työskentely kohdistui seuraavalla toiminta-
kaudella Düsseldorfi ssa järjestettävän valimoalan 
suurtapahtuman,GIFA 2011, matkasuunnitteluun. Matka-
järjestelyiden organisoinista vastaa ulkomaantoimikunnan 
puheenjohtaja Carl-Johan Nybergh ja tämän osalta olem-
me aikataulussa tarjotaksemme jäsenistöllemme mielen-
kiintoisen messumatkan. 

4.3 Mallijaosto

Mallijaoston toimintavuosi oli edellisvuosien tapaan aktii-
vinen. Mallitoimikunta kokoontui neljä kertaa toiminta-
kauden aikana ja Mallijaoston puheenjohtajana toimi 
Mikko Ojanen, sihteerin tehtävässä on aloittanut Toni 
Häkkinen.

4.4 Lehtitoimikunta

Valimoviesti ilmestyi neljä kertaa. Ulkoasusta on huoleh-
tinut Kaisa Ahomaa-Krogell ja painotöistä vastasi Paino-
jussit Oy Keravalta. Lehtitoimikunnan puheenjohtajana 
toimi Carl-Johan Nybergh ja vastaavana päätoimittajana 
puheenjohtaja Marko Riihinen. Valimoviestin kannatta-
vuus on edelleen hyvällä tasolla, vaikka toimintakauden 
aikana yleinen taloussuhdanne oli edellistä kautta heikom-
pi.

4.5 Perinnetoiminta

Yhdistyksen edustajina Suomen Valimomuseosäätiön 
hallituksessa olivat Matti Johansson ja Raimo Koski.

4.6. Paavo Tennilä rahasto, SVY:n apurahat

Paavo Tennilä -rahaston Stipendejä myönnettiin 1400 
euroa.
 
4.7. Muu toiminta

Valimoalan Golf Open 2010 järjestettiin perinteiseen 
tapaan kesäkuussa ja pelipaikkana oli Ruukkigolf. 

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitus ehdottaa 
vuosikokoukselle tilikauden tappion kirjaamista voitto/
tappiotilille.

Kokemäellä 10.8.2010
SVY:n hallitus

SVY:n Toimintakertomus vuodelta 2009–2010
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1  Yleistä  

Tulevalla toimikaudella jatketaan edellisen toimikauden 
suuntaviivoja tapahtumien ja yhdistyksemme jäsenlehden, 
Valimoviestin, osalta. Taloudessa pyritään saavuttamaan 
nollatulos. Yhdistys tulee jatkamaan toimintaansa jäsenis-
tölleen tarjoamien opintomatkojen, koulutustilaisuuksien 
yms. muodossa. Alkuvuonna 2011 toteutettavat yhdistyk-
semme opintopäivät antanevat oman positiivisen vaiku-
tuksensa tulokseen aivan kuten opintomatkamme GIFA-
messuille. Jäsenhankintaa tullaan edelleen tehostamaan 
sekä henkilö- että yrityspuolella aktiivisesti

2  Opintomatkat 

Ulkomaan opintomatka toteutetaan vierailemalla GIFA-
messuilla. Yhdistyksemme varautuu yli 100 jäsenen mat-
kan järjestämiseen tähän alamme perinteikkääseen messu-
tapahtumaan, joka järjestetään Düsseldorfi ssa 28.6.–
2.7.2011.

3  Koulutustoiminta

Koulutustoimikunta kokoontuu syksyn aikana tekemään 
suunnitelmia talviopintopäivistä 2011. Alustavien suunni-
telmien mukaan opintopäivät tullaan järjestämään edel-
leen Tampereella kokouspaikan saaman hyvän palautteen 
ja keskeisen sijaintinsa ansiosta.

4  Julkaisutoiminta 

Valimoviesti ilmestyy totuttuun tapaan 4 kertaa vuodessa: 
maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. 
Ilmoitushankinta sekä laadukkaat artikkelit ovat edelleen-
kin lehden tärkeimmät painopistealueet. Artikkeleiden 
tason säilyttämiseksi meidän tulee aktivoida jäsenistöäm-
me julkaisemaan kirjallisia tuotoksia jäsenlehdessä. Toi-
mituksessa jatkaa entinen kokoonpano. Valimoviestin 
nettiversiota julkaistaan edelleenkin SVY:n kotisivuilla.

SVY:n toimintasuunnitelma 
kaudelle 2010–2011

5  Mallijaosto 

Mallijaoston toiminta jatkuu aktiivisena vanhaan malliin.

6  Perinnetoiminta

Valimomuseosäätiön hallituksessa jatkavat Matti Johans-
son ja Raimo Koski.

7  Muuta

Paavo Tennilän Rahastosta jaetaan stipendejä hallitukselle 
tammikuun loppuun mennessä esitettyjen anomusten 
pohjalta. Seuraava vuosikokouspaikkakunta ratkeaa Salon 
63. vuosikokouksessa. 

SVY:n hallitus
 

Kokouskutsu SVY:n 63.vuosikokoukseen Salossa 

ilmoittautumislomakkeineen julkaistiin edellisessä 

Valimoviestissä, nro 2-2010, ja ilmoittautumisaika 

päättyi 27.8.2010. Jälki-ilmoittautumismahdollisuu-

desta voi keskustella asiamiehen kanssa. Yhteystie-

dot sivulla 4.
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Esimerkiksi Aalto-yliopiston teknillisestä korkeakoulusta 
on valmistunut tämän kevään ja kesän aikana yli tuhat 
diplomi-insinööriä eli likimain yhtä paljon kuin koko 
vuonna 2009 yhteensä. Tutkintosuman on aiheuttanut 
korkeakoulun vuonna 1995 voimaan tulleen tutkintosään-
nön vanheneminen 31.7.2010. Määräajan jälkeen vanhan 
tutkintosäännön mukaan opiskelevat joutuvat täydentä-
mään tutkintoaan vastaamaan uutta tutkintosääntöä sekä 
suorittamaan alemman korkeakoulututkinnon. Takaraja 
koski kaikkia Suomen tekniikan alan yliopistoja.
Myös uuden Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun 
Valutuotetekniikan yksiköstä valmistui kevään ja kesän 
korvilla seuraavat viisi uutta valimotekniikkaan perehty-
nyttä diplomi-insinööriä.

Kalle Kyyrö

Kalle Kyyrö teki diplomityönsa TKK:n Co-Prod tutki-
musprojektiin, missä työn tavoitteiksi asetettiin valukom-
ponentin tuotevariaation läpäisyajan lyhentäminen, toimi-
tusvarmuuden parantaminen, seurattavuuden helpottami-
nen ja kustannusten alentaminen. Toimitusketjuun kuului-
vat pääasiakas, valimo ja konepaja. Edellämainittujen 
tavoitteiden edistämiseksi työssä kehitettiin toimitusket-
jun yhteinen projektinhallintatyökalu.

Markus Lahdensivu

Markus Lahdensivu teki diplomityönsä Uudenkaupungin 
Rautavalimo Oy:lle. Työssä on suunniteltu ja rakennettu 
globaalisti toimivalle valutuotantoverkostolle soveltuva 
laadunhallintajärjestelmä. Globaali valunhankinta esim. 
Kiinasta edellyttää keskitetyn työkalun käyttöä, jolla saa-
vutetaan yhtenäinen dokumentointi ja työtavat.

prof. Juhani Orkas

Aalto-yliopiston
 teknillinen korkeakoulu

Valutuotetekniikka

Pekka Olkinuora

Pekka Olkinuora teki diplomityönsä Sulzer Pumps Fin-
land Oy Karhulan Valimolle. Työssä kartoitettiin teräsva-
limon hiekkajärjestelmien kuntoa ja toimintaa. Tutkimus-
ten pääpaino asetettiin hiekan pölypitoisuuden ja lämpöti-
lan hallintaan liittyviin haasteisiin. Työn yhteydessä on-
nistuttiin saaman aikaan konkreettisia parannuksia sekä 
hiekan pölyisyyteen että lämpötila-asioihin liittyen. Lisäk-
si laadittiin toimenpidelista asioista, joihin valimo voi 
jatkossa panostaa hiekkajärjestelmänsä parannustöissä.

Arttu Seppälä

Arttu Seppälä teki diplomityönsä ABB Motors Oy:lle. 
Työn tarkoituksena oli simuloida korkeapainevalumene-
telmällä valmistetun oikosulkuroottorin valutapahtuman 
kulku. Todellisen kappaleen valmistuksen kattava simu-
laatio kykeni toistamaan huokoisuusongelman syntymisen 
ja syyt niiden esiintymiseen. Muiden simulaatioiden avul-
la saatiin arvokasta tietoa prosessin jatkokehittämiseksi.

Panu Ukkonen

Panu Ukkonen teki diplomityönsä Componenta Oyj:lle. 
Työn tavoitteena oli selvittää miten valukomponenttitoi-
mittaja voi tehokkaasti sulautua osaksi laitevalmistajan 
suunnittelujärjestelmää siten, että valukomponentin suun-
nittelu ja tuotannon ylösajo sujuisi mahdollisimman jou-
hevasti. Työn käytännön osuudessa toteutettiin suunnitte-
lujärjestelmäintegraatio valimon ja suuren eurooppalaisen 
kuorma-autovalmistajan välillä.

Teknillisistä yliopistoista valmistui kesällä

ennätysmäärä

diplomi-insinöörejä

koulutus
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merkkipäivä

Alkukuppelot

Kättentöiden koulutuksen päivänsankarimme hankki Parik-
kalassa Särkisalmen Huonekalu- ja Puuseppäkoulussa. 
Välittömästi koulun jälkeen hän hakeutui Tohmajärven 
Rautavalulle töihin, kun tämä käynnisti toimintoja Uusi-
Värtsilän entisen sulattamon tiloissa. 

– Kysyin silloiselta johtaja Kerviseltä, olisiko puusepäl-
le töitä. Johtaja puolestaan kysyi, onko minulla timpurin 
välineitä, joiden avulla voisi muuttaa osan ruokalatilasta 
konttoriksi? Vastasin hänelle: ”Ettei ole työkaluja”. Työn-
antaja hommasi välineet ja niin alkoi työura, joka jatkuu 
edelleenkin.

– Kymmenen vuotta Rautavalun palveluksessa oli mer-
kittävä aika mallipuusepän ammattiin pätevöitymiselle. 
Viimein koitti hetki, jolloin piti tehdä ratkaisu, jatkanko 
mallitöiden tekoa vai siirrynkö muihin hommiin. Rautavalun 
tilanne oli heikko ja edessä oli konkurssi. Omistajat kertoi-
vat tästä jo ennakkoon ja kehottivat oman yrityksen perus-
tamiseen. Siitä vinkistä on heille annettava kiitos viimeistään 
nyt. 

Malliyrittäjänä

– Oman yritykseni toiminta käynnistyi 1978 ja yrityksen 
30-vuotisjuhlia vietetään oman merkkipäiväni yhteydessä.

Kiteen Malliveistämö Oy:n toiminta siirtyi Tohmajärvel-
tä Kiteelle reilu kymmenen vuotta sitten. Tätä ennen yritys 
toimi Uusi-Värtsilässä ja Tohmajärvellä. Nykyisin se on 
”sivukylän” yritys Leinovaarassa. Yrityksessä on parhaillaan 
vireillä sukupolvenvaihdos. 

Yrittäjänä Suomessa

– Päivääkään en ole katunut yrittäjäksi ryhtymistä. Työtä on 
ollut välillä silmät ja korvat täynnä, välillä on ”kärsitty vilua”, 
mutta yrityksen valmiudet toimia nykyisessä kansainväli-
sessä kilpailussa ovat edelleen olemassa, Erkki Mämmi 
sanoo. Yritykseen hankittiin CNC-jyrsinkone hiljattain, 
joten valmiudet nykyaikaiseen mallinvalmistukseen ovat 
kunnossa.

Pääasiassa malliveistämön toiminta on ollut Erkki Mäm-

min ja siellä työskennelleen Martti Havukaisen hanskoissa. 
Merkittäviä apulaisia ovat olleet myös Pentti Havukainen 
ja Aki Mämmi.

– Me kaikki annoimme toisillemme vinkkejä. Joskus 
piirustukset eivät menneet jakeluun ja apua piti pyytää ul-
kopuolisiltakin, Erkki kiittelee.

Legendaarisia ovat kertomukset valtavien mallien kul-
jettamisesta henkilöauton peräkärryssä Tampereelle Metson 
(Lokomo) teräsvalimoon, josta ”kiiltävänappisetkin” olivat 
kiinnostuneita. 

Valtavasti on Erkki joutunut antamaan tasoitusta ”maa-
likylien malliveistämöille” pitkien mallivarustekuljetusmat-
kojen vuoksi. Yrittäjänä toimiminen kaukana suurista vali-
moista on vaatinut todellista yrittäjähenkeä, jota sankaris-
tamme on pursunnut ja pursuaa edelleenkin.

Sukupolvenvaihdos takkuaa!

Erkki Mämmi on ollut nyt työkyvyttömyyseläkkeellä pari-
sen vuotta. Varsinaisesta eläkeilosta ei kylläkään voida 
puhua, sillä yritystoiminnan jatkuminen toisessa polvessa 
on pahasti rästissä. 

– Se ei ole kiinni minusta eikä jatkajaksi toivomani Aki-
poikani halukkuudesta. Taustalla on valtion byrokratia, jota 
on jatkunut pari vuotta; laukoo Erkki.

– Poikani Aki on hankkinut koulutuksen mallipuusepäk-
si Hervannan ammattioppilaitoksessa Tampereella. Hän on 
täysillä mukana yrityksessä ja on valmis ottamaan vastuun 
koko yrityksen tulevaisuudesta, vaikka kansainvälinen 
kilpailu on rajusti kiristymässä.

– Ihmetyksemme aiheena onkin valtion byrokratia, joka 
jarruttaa jatkajamuutosta. On selvää, että muutosprosessi 
vaatii sekä minulle ja Akille selkeät ennakkoveropäätökset. 
Niiden saaminen on edelleen kesken. Verottajat ja oikeus-
laitos kiistelevät keskenään ja minä Akin kanssa yrittäjinä 
joudumme odottamaan lopullisia päätöksiä oikeuslaitoksel-
ta. Verottaja ei tyytynyt alemman oikeusasteen päätökseen, 
joka olisi kelvannut meille. Verohallinnon edustaja valitti 
siitä edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asia on ollut 
kokonaisuudessaan vireillä kaksi vuotta. Sukupolvenvaih-
dosta valmisteleva asiantuntijamme ihmettelee myös pää-
töksen teon hitautta. Hän on toiminut 30 vuotta veroasioiden 

Erkki Mämmi 
60 vuotta
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kimpussa ja on jopa selvittänyt ensimmäisen työnantajani 
konkurssia verotarkastajana.

– Yrittäjänä onkin pakko kysyä, onko Suomessa byro-
kratia tärkeämpää kuin yrittäminen? Molemmat ovat työl-
listäviä, mutta erona on se, että yrittäjät ja yritykset maksa-
vat niin omat kuin yhteiskunnankin viulut.

Ratkaisuko?

– Henkilökohtaisesti ongelma ei ole suuri. 
Lopetetaan yritys, pistetään palkattu työvoi-
ma pois ja jatketaan uuden yrityksen nimis-
sä pienillä kustannuksilla. Niinhän se koko 
yritystoimintakin alkoi, Erkki Mämmi sa-
nelee, mutta pitääkö nykyisinkin toimia 
siten? 

Vaikka Mämmien yrityksessä on seestei-
nen hetki, usko tulevaisuuteen on vahva. 
Valumalleja on tarvittu ja tarvitaan jatkos-
sakin. Sukupolven vaihdos tapahtuu muo-
dossa tai toisessa. 

Sankarimme 60-vuotispäiviä nautittiin 
Heinoniemen Erämiesten majalla lauantaina 
21. päivä elokuuta. Suomen Valimotekninen 
Yhdistys ry:n ja erityisesti Mallijaosto on-
nittelee joukkomme ”Vauhtiveikkoa ja 
Ikiyrittäjää” lämpimästi ja toivoo erinomais-
ta jatkoa päivänsankarille.

entinen mallilehtori Lepaalta
Kari Pohjalainen

(teksti pohjautuu
 Tuomo Flinkmanin kirjoitukseen 

Koti-Karjala lehdessä)

  

Päivänsankari Erkki Mämmin läheisimpiä harrastuksia ovat metsästys ja kalastus. 
Kuluvana vuonna alkavaan karhujahtiin on valmistauduttu Rape -koiran kanssa. Unoh-
taa ei sovi myöskään unohtaa Erkin muuta urheilutaustaa; pesäpalloa, tennistä sekä 
nykyisin golfi a. Viimeisin taidonnäyte oli loppukesästä hypätty Suomen korkein bentsi-
hyppy 150 metrin korkeudesta.

www.leinovalu.fi
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Olavi Piha

valimoalalla tapahtuu

Vuonna 2009 maailmantalous supistui ensim-
mäistä kertaa yli 60 vuoteen. Tämä tosiasia kertoo, kuinka 
poikkeuksellinen mennyt vuosi oli. 

Viestit teollisuudesta ovat pitkän ja kuuman kesän jälkeen 
ristiriitaisia. Maailman, erityisesti amerikkalaisen autote-
ollisuuden, nousua taantuman jälkeen voidaan pitää ih-
meenä. Vuosi sitten konkurssin reunalla vaappuneet ame-
rikkalaiset autovalmistajat menestyvät nyt hyvin. Autote-
ollisuus on valimoteollisuuden keskeinen asiakas, joten 
tilanne on näkynyt positiivisena kehityksenä myös vali-
moissa. Suomessakin talous virkistyi. 

Lyhyen nousukäänteen jälkeiseen kasvuun ei oikein ku-
kaan näytä uskovan, ei Suomessa eikä maailman metropo-
leissa. Rahoitusmarkkinat ennustavat Kreikan ajautuvan 
muutamassa vuodessa uuteen luottokriisiin. Yhdysvaltain 
talouden elpyminen on hidasta ja se kokemuksemme mu-
kaan näkyy monella tavalla Suomessa, vaikkakin viiveel-
lä. Bruttokansantuotteen kasvun ei uskota Suomessa lähi-
vuosina yltävän pitkän aikavälin keskivertoon eli noin 
kolmeen prosenttiin, ja se on todella huono asia. 

Nobelilla palkittu Joseph Stiglitz varoittaa (HS 25.8.) 
Eurooppaa tuplataantumasta. Hetkellinen elpyminen 
osoittaa heikkenemisen merkkejä. Teollisuustuotannon 
kasvu hidastui ennakoitua enemmän elokuussa ja saksa-
laisjohtajien luottamus laski alimmilleen 16 kuukauteen. 
Ongelma on, että emme pääse nykyisestä kriisistä erityi-
sen nopeasti pois. Olemme vetämässä itsemme Japanin 
tyyliseen, pitkään kestävään heikon kasvun vaiheeseen, 
toteaa Stiglitz. 

Euroopan valimoteollisuus vuonna 2009
Euroopan valimoteollisuuden vuoden 2009 tunnusluvut on julkistettu. Alustavat tiedot 
osoittavat Suomen tuotannon romahtamisen olleen kaikkein suurin 17 maan joukossa.  

Tulos on hyvin huolestuttava, sillä meillä ei ole Euroopan kallein työvoima eivätkä vali-
momme ole yksistään riippuvaisia suhdanneherkästä autoteollisuudesta. Kotimainen ko-
nepajateollisuutemme käyttää poikkeuksellisen paljon vaativia valutuotteita, joten koti-
markkinoiden puutteeseen ei voi vedota, paremminkin päinvastoin. Lisäksi energiahin-
tamme oli vuonna 2009 kilpailukykyinen eurooppalaisiin kilpailijoihimme verrattuna. Mi-
ten näistä lähtökohdista onkin onnistuttu putoamaan Euroalueen viimeiseksi?

Valimoteollisuutemme kilpailukykyä vuodesta 2011 alka-
en kuormittaa tavattoman paljon valtionvarainministerin 
elokuussa esittelemä budjettiesitys. Valimoiden maksama 
sähkövero liki kolminkertaistuu vuoden 2011 aikana, kun 
vihreän verotuksen nimikkeen alla kerätään noin 750 
miljoonaa euroa ympäristöperusteisia energiaveroja. Tä-
mä tarkoittaa suoraan sitä, että suomalaisen valimoteolli-
suuden toimintaympäristö vaikeutuu entisestään. ”The 
Mother of All Industries” eli valimoteollisuutemme ei 
näköjään nauti valtiovallan suosiota, puhumattakaan suo-
jelua. Metsäteollisuudelle sen sijaan on valtion budjetissa 
varattu verotuksellisia privilegioita. Saattaapa käydä täl-
laisen kohtelun jälkeen niinkin, että menossa olevan la-
man jälkeen Suomen teollisuustuotanto ja sen mukana 
valimoteollisuus ei koskaan palaudu viime vuosien huip-
pulukemiin, kun vientialojemme ulosliputus kiihtyy. 

Suomen valimoiden tuotanto 
vuonna 2009 ja 2010

Valimoviestissä 2/2010 on esitetty Suomen valimoteolli-
suudessa toteutuneet tuotantoluvut vuodelta 2009 nume-
roin ja taulukoin. Suurin erillinen tilastoitava ryhmä oli 
rautametallit, joiden yhteenlaskettu tuotanto putosi viime 
vuonna 51 % verrattuna vuoteen 2008. Suomessa toimiva 
valimohenkilöstö väheni 22 %. Tämä tarkoitti 685 työnte-
kijän poistumista valimoteollisuudesta. Koko valutuotete-
ollisuutemme arvo oli 46 % pienempi kuin vuonna 2008. 

Tällä hetkellä suurin osa suomalaisista valimoista on nos-
tanut tai on nostamassa kapasiteettiaan, mutta muutos 
tapahtuu kovin epätahtisesti, selvittää Valutuoteteollisuus-
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►

yhdistyksen VALTY:n hallituksen puheenjohtaja Erkki 
Karvonen tilannetta aivan elokuun viimeisinä päivinä 
vuonna 2010. Nimenomaan kansainvälisten investointien 
loppuminen oli keskeinen tekijä, jonka vuoksi erityisesti 
Suomen valimoteollisuutta fi nanssikriisi koetteli niin 
kovakouraisesti. Suomalainen koneenrakennusteollisuus 
on nimittäin hyvin selkeästi suuntautunut suurten teollis-
ten investointihyödykkeiden valmistajaksi. Kun investoin-
nit seisahtuivat kuin seinään ja jo sovitut investoinnit 
peruutettiin, loppuivat tilaukset sen seurauksena myös 
suomalaisilta valimoilta, summaa Erkki Karvonen vuotta 
2009.

CAEF:n ennakkotietoja 
vuodesta 2009

CAEF, The European Foundry Association tekee vuosit-
tain tarkkaa tilastoa eurooppalaisten valimoiden tuotanto-
tonneista ja liikevaihdosta sekä valimoiden että valimoi-
den työntekijöiden lukumääristä. Tilastojen lisäksi CAEF:
n vuosikirjaan jää maan valimoteollisuuden kommentit 
kuluneesta vuodesta, valimoiden sulkemisista tai uusien 
perustamisista sekä muista merkittävistä asioista. 

Tämän artikkeli perustuu CAEF:n käyttöön annettuihin 
tietoihin, jotka on esitetty taulukossa 1. Tiedot ovat eräi-
den maiden osalta puutteellisia ja toisten maiden osalta 
alustavia. Esityksessä eurooppalaisen valimoteollisuuden 
tilanteesta vuonna 2009 pitäydytään yksinomaan tuotanto-
tonneissa eikä valimoteollisuuden arvoja käsitellä.

Tiedot joistakin maista saadaan CAEF:n käyttöön varsin 
myöhään, sillä aineiston kerääminen kentältä vie oman 
aikansa. Jos otetaan tarkasteluun esimerkiksi Italia, siellä 
Italian Valimoliittoon (ASSOFONDO) kuului viime vuon-
na 1121 valimoa, joista 920 oli ilmeisen pieniä tai keski-
suuria ei-metallivalimoita. Jokaisesta näistä 1121 vali-
mosta on saatava tukku tarkkoja tietoja, ja ennen kuin 
Italiassa jokaisesta pienestäkin valimosta on saatu tiedot, 
kyllä siinä kärsivällisyyttä ja aikaa tarvitaan. Suomi ja 
Ruotsi ovat tilastonsa luovuttaneet jo maaliskuussa 
CAEF:lle, varmasti johtuen siitä seikasta, että meillä on 
varsin vähän valimoita ja tietotekniikkammekin on nyky-
aikaista verrattuna joihinkin Etelä-Euroopan maihin.

Lehman & Brothers investointipankin konkurssista alka-
nut maailmanlaajuinen rahoitus- ja fi nanssikriisi kosketti 
toimialaamme järkyttävällä tavalla. Se näkyy myös Eu-
roopan jokaisen 17 maan valimoliiton raportin alussa. 
Siellä vilisevät sanonnat ja termit, joita ei tavanomaisessa 
kansainvälisessä liikkeenjohdon kielenkäytössä ole ennen 
ollut, esimerkiksi: ”The general situation is bad, with 
really short orders and getting worse”, ”The market of the 
heavy castings is living its worst moment”, ”Total uncer-
tainty for 2010”.  Taulukon kaikki luvut eivät ole kuiten-
kaan vertailukelpoisia keskenään. Jos lukija haluaa käyt-
tää näitä tietoja myöhemmin, tiedot kannattaa tarkistaa 
lopullisesta raportista. Voidaan kuitenkin arvioida, että 
näidenkin tietojen perusteella saavutetaan lähes oikea 
lopputulos. 

Bruttokansantuote Euroopassa vuonna 2009

Bruttokansantuote pieneni jokaisessa Euroopan maassa 
viime vuonna. Suomessa tämä muutos on ylivoimaisesti 
suurin eli 8,0 %. Itsenäisen Suomen suurin talousromah-
dus oli tosiasia. Tämä vuosipudotus oli rajumpi kuin ker-
taakaan 90-luvun alun lamassa. Kun maailmankauppa 
käytännössä pysähtyi, sen vaikutus iski suurella voimalla 
Suomen talouteen, joka on yksi länsimaiden vientivetoi-
simpia. Työttömyysaste nousi vuodessa kolme prosent-
tiyksikköä, yhdeksään prosenttiin. Kesään 2010 mennessä 
se kuitenkin putosi kahdeksaan prosenttiin.  Muissa mais-
sa bkt on pienentynyt selvästi vähemmän. Euroalueen bkt:
n muutos on vain puolet Suomen luvusta, mikä ero on 
erittäin suuri, taulukko 1.

Euroopan valimoteollisuus 
vuonna 2009

Taulukko 1 kuvaa Euroalueen valimoteollisuuden vuotta 
2009. Suomen ja Ruotsin kohdalta toteutuneet pudotukset 
ovat kaikkein suurimmat, Suomella suurin. Ruotsi on 
kanssamme tässä vaikeassa tilanteessa. Muut Euroopan 
maat ovat selvinneet paremmin. Jonkunlainen yhteys 
näyttäisi olevan bkt-muutoksella alaspäin ja maan valimo-
teollisuuden romahduksella. Minkälainen ja kuinka voi-
makas yhteys on, se vaatii jo pidemmän aiheeseen pereh-
tymisen ja viralliset tilastot käyttöön.

Ruotsi ja Tshekki kuuluvat niihin Euroopan maihin, jotka 
ovat poikkeuksellisen riippuvaisia ajoneuvoteollisuudesta, 
niiden tuotantolukujen muutokset ovat todella isoja. Sak-
sa, Ranska ja Englanti ovat selviytyneet selvästi pienem-
mällä, noin 30 % tuotannon laskulla, ne kun eivät ole 
täysin riippuvaisia ajoneuvoteollisuudesta.  Ihmetystä 
herättää Ruotsin suuri tuotannon lisäys vuodesta 2008 
vuoteen 2009. Ruotsin viimeisin pudotus, – 54, 6 % on 
prosentuaalisesti Euroalueen suurin. 

Taulukko 1
Euroalueen ja Turkin rauta- ja teräsvalimoiden 
tuotantomäärät ja bkt-muutokset vuonna 2009

Maa Tuotanto  08/09 09/08 BKT
 tuh. ton.  Muutos %  Muutos %  muutos %
Euroalue N/A     N/A    N/A – 4,0
Suomi 69  – 3,0 – 51,1 – 8,0
Ruotsi 156  + 18,8 – 54,6 – 4,4
Norja 66  – 3,3 – 15,0 – 4,0
Tanska N/A     N/A    N/A – 5,1
Saksa 3212  +/– 0,0 – 32,9 – 5,0
Ranska 1492  – 2,6 – 27,6 – 2,6
Englanti 295  – 18,1 – 34,8 – 4,9
Italia 1002  +/– 0,0 – 39,4 – 5,0
Espanja N/A  – 4,2    N/A – 3,7
Portugali 96  – 6,8 – 16,0 – 2,6
Itävalta 139  – 0,4 – 37,5 – 3,9 
Belgia 82  – 5,7 – 29,1 – 3,0
Tshekki 237  – 0,4 – 45,7 – 4,2
Slovenia 119     N/A    N/A – 7,9
Turkki 908  – 4,9 – 18,2 – 4,7
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Kun tarkastellaan kokonaiskuvaa Ruotsin ja Suomen 
välillä esimerkiksi kahdelta vuodelta, Ruotsi on kuitenkin 
selvinnyt seitsemän prosenttiyksikköä pienemmällä tuo-
tannon pudotuksella kuin Suomi. Näin on käynyt, vaikka 
Suomi ei ole kovinkaan riippuvainen ajoneuvoteollisuu-
desta kuten Ruotsi on. 

Ranskan valimoteollisuus näyttäisi kärsineen viime vuon-
na 27 % tuotannon pienentymisen. Valimoteollisuuden 
palveluksessa olevan henkilöstön määrän pienentymä oli 
suurin 20 vuoteen, joka johtuu 24 valimon sulkemisesta. 

Keskimääräinen työskentelyaika Ranskan valimoteolli-
suudessa oli 36 tuntia viikossa. Valimoteollisuudessa on 
nyt 36 830 työntekijää. Vaikka käyttöaste valimoissa on-
kin nyt noussut 72 prosenttiin, useimmat valimojohtajat 
eivät usko nopeaan elpymiseen. 

Saksassa tuotannon pudotus on 32 %. Kun valimoteolli-
suuden kahta suurinta sektoria tarkastelee, seuraavat luvut 
avautuvat: auto- ja moottoriteollisuus (motor-vehicle 
engineering industry) – 39 % ja muu koneenrakennusteol-
lisuus (mechanical engineering industry) – 27 %.

Kapasiteetin käyttöaste saksalaisissa rauta- ja teräsvali-
moissa oli viime vuonna 66 %, eli se on pienentynyt 32 
prosenttiyksikköä! CAEF:n viime vuodenkin tilastojen 
mukaan se todella pitää paikkansa, sillä siellä on mainin-
ta: ” In 2008, Germany’s iron, steel, and malleable 
foundries averaged a capacity utilisation rate of more than 
97 %, remaining as far as ever above 85–90 % range is 
generally regarded as marking full employment.” Saksa-
laisten ei- rautametallivalimoiden käyttöaste pieneni 21 
prosenttiyksiköllä päätyen 62 prosenttiin. Saksassa toimi 
vuoden 2010 alussa 612 valimoa, yksi valimo enemmän 
kuin vuosi aiemmin. Kolme valimoa suljettiin vuoden 
aikana ja muutama kokonaan uusi valimo syntyi. Inves-
toinnit valimoteollisuuteen putosivat puoleen verrattuna 
vuoteen 2008 eikä ole näköpiirissä investointien kasvua 
alkaneelle vuodelle. 

Italiassa riittää valimoita, vaikka muille jakaa. Yhteensä 
1121 valimoa jatkaa toimintaansa, vaikka 46 valimoyri-
tystä laittoi ulko-ovensa viimeisen kerran kiinni kulunee-
na vuonna.  Tuotanto putosi 37 % ja noin 3000 valimo-
työntekijää menetti työpaikkansa. 

Italian Valimoliitto ASSOFONDO on verrannut nykyistä 
taloudellista ahdinkoa aikaisempiin vastaaviin kriiseihin. 
Taulukko 2 antaa kuvan nykyisen laman vakavuudesta. 
Tutkimuksessa verrattiin valimoteollisuuden volyymin 
muutosta suhteessa bkt-muutokseen. Tämän yksittäisen 
taulukon viesti on selkeä: mitä suurempi bruttokansan-
tuotteen pudotus, sitä suurempi on valimoteollisuuden 
kohtaama tilausten puute. Voidaanko tämä sitten yleistää, 
se on erillisen tutkimuksen selvitettävä. Tuntuisi kuitenkin 
siltä, että tulos voisi hyvinkin olla yleispätevä. 

Norjassa tapahtunut tuotannon pudotus on kovin epätasai-
nen eri materiaalien suhteen. Harmaa valurauta – 20 %, 
pallografi ittivalurauta –13 %, teräsvalut – 18 %, kupariva-
lut – 52 % ja alumiinivalut – 70 %. Puolet valimoista ei 
usko, että alkanut vuosi 2010 olisi yhtään parempi kuin 
2009. Vasta vuonna 2014 arvellaan päästävän normaaliin 
työkuormaan.

Ruotsin tuotantoluvut ja muutkin tiedot ovat kirjoitettuna 
yhdistyksemme lehteen Valimoviesti 2/2010, jonka jäl-
keen on uutta tietoa saatu. Vuoden 2010 ensimmäisen 
neljänneksen tuotantoluvut osoittavat rautavalujen toimi-
tusten kasvaneen 14 % verrattuna samaan kvartaaliin 
vuotta aiemmin. Teräsvalujen toimitukset sen sijaan vähe-
nivät edelleen 4,5 %. 

Ajoneuvoteollisuuden vuoden 2009 tunnusluvut ovat 
seuraavat: raskaiden ajoneuvojen vienti romahti 64 % ja 
henkilöautovienti vastaavasti 43 %. Konepajateollisuuden 
vienti väheni ”vain” 26 % samana ajankohtana. 

Valimoteollisuuden uutisia 
läheltä ja kaukaa

Suomi:    Alteams Oy on antanut lehdistötiedotteen 
27.4.2010:
 
YT-neuvotelut päättyivät alteamsin ruoveden tehtaalla

Alteamsin Ruoveden yksikön yt-neuvottelut on saatu 
päätökseen. 
Ruoveden tehtaan toimintaa on päätetty jatkaa siten, että 
tehdas keskittyy erikoisvaluihin (mukaan lukien erikois-
metallit) ja yksittäis- ja piensarjoihin.
Yleinen markkinatilanne näyttää kehittyvän suotuisasti ja 
useimmat pääasiakkaamme ovat indikoineet kasvavia 
volyymejä. Myös uusia tuoteprojekteja on saatu Ruove-
delle lupaavasti..

Taulukko 2
Italian bkt:n muutoksen ja
valutuoteteollisuuden volyymin muutoksen 
riippuvuus toisistaan 
neljän viimeisen laman aikana

Italian talouskriisi  Italian bkt:n Valutuoteteollisuuden
 vuodet  muutokset          volyymin muutos

 1973–1975 – 3,8 %  – 18 %
 1981–1982 ei tietoa  – 12 %
 1990–1991 – 1,9 %  – 10 %
 2008–2010 – 6,9 %  – 37 %
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Hiekkavalimoiden toimintojen kannattavuuden paranta-
miseksi tulemme tekemään tarvittavia tuotesiirtoja tehtai-
den välillä sekä parannamme kustannustehokkuutta. Kus-
tannussäästöohjelma tulee sisältämään myös alle 20 hen-
gen vähennyksen. Ruoveden tuotannon työntekijämäärä 
tulee supistumaan 12 – 14 henkilöön ja toimihenkilömää-
rä neljään. 

Suomi ja USA: Uudenkaupungin Rautavalimo Oy:n ty-
täryhtiö URV USA on päättänyt rakentaa uuden valimon 
Michiganiin riittävien myynti- ja rahoitusedellytysten 
varmistuttua. Valimo rakennetaan vuosina 2011–2012 
Eaton Rapids nimiseen kaupunkiin. 

Mukana hankkeessa ovat Michiganin osavaltio sekä 
Michigan Economic Development Corp. Uusi yritys ni-
mettiin Michiganin osavaltion Centers of Energy Excel-
lence yritysryhmään. Michigan Strategic Fund rahoittaa 
yrityksen toimintaa 3,5 miljoonalla dollarilla. Uusi yritys 
ja Oak Ridge National Laboratory Tennesseessä kehittä-
vät uuteen valimoon tuotantoprosessin, jolla valmistetaan 
kustannustehokkaasti suuria tuuliturbiinikomponentteja. 
Michigan Technological University on mukana valumate-
riaalin, valujen syöttöjärjestelmien sekä jäähtymisen si-
muloinnin kehittämisessä. Liittovaltion energiaministeriö 
on osoittanut hankkeelle 4 miljoonan dollarin rahoituksen. 

Ruotsi: Volvo Powertrain Skövdessä aloitti tuotannon 
täysin uudessa valimossaan maaliskuussa 2010. Hankkee-
seen käytettiin 1,5 miljardia Ruotsin kruunua, josta uuteen 
valimoon noin puolet. Uuden valimon vihkivät toimitus-
johtaja Peter Karlsten (Volvo Powertrain), paikallisjohtaja 
Andor Paizer (Skövden tehtaat) sekä uuden Skövden vali-
mon päällikkö Christer Davidsson. 

Vihkiäisissä kehut olivat herkässä: maailman nykyaikaisin 
valimo, kaikkien aikojan pisimmälle automatisoitu vali-
mo, valkoinen valimo / det vita gjuteriet, vihreä valimo / 
det gröna gjuteriet. Oikeastaan onkin kysymys siitä, onko 
tämä todellakin valimo. Valimoprosessissa ei käytetä 
ollenkaan bentoniittia. Keernat ja muotit kovetetaan kyl-
mäkovettuvalla epoksisideaineella (Epoxi / SO2 menetel-
mä). 13 robottia siirtää, kerää ja asentaa keernat muottei-
hin, liimaa ja sulkee puolikkaat yhteen. Yksi roboteista 
merkitsee keernaan juoksunumeron, joten jokainen valettu 
sylinterikansi on myöhemmin identifi oitavissa. Mahdolli-
sesti vaurioituneelle sylinterikannelle löydetään aina tark-
ka valuaika ja sitä kautta kaikki muutkin valmistuspara-
metrit. Valimossa ei ole sotkuista, pölyistä, ei hämärää 
eikä melua. Kaikkialla on vain puhtautta ja hiljaisuutta. 
Ilma vaihtuu 6 kertaa tunnissa ja ilmaa vaihdetaan 600 
000 kuutiota tunnissa. Normaali keskusteluääni riittää 
vallan mainiosti. Ei tuoksu kemikaalit, sideaineet, rauta 
eikä kuuma kiinnipalanut hiekka. Jäähtyvien valukappa-
leiden ominaistuoksu puuttuu eikä hiomalaikan tuottamaa 
tuttua raudan käryä tapaa edes puhdistamossa; valimon 
sisäilma on kerta kaikkiaan kaikkialla täysin raikas. 

Valimo on kaiken lisäksi maalattu sisältä valkoiseksi! 
Volvon kertoman mukaan tämä on maailman ainoa sisältä 

valkoiseksi maalattu valimo. Valimon pinta-ala on 9600 
m2 ja kattoon on matkaa 27 metriä. 

Ainoa asia, joka kismittää valimon päällikköä on valimon 
100 metriä korkea savupiippu, siitä kun on tullut kaupun-
gin maamerkki. Valimot kun nyt pääsääntöisesti haluaisi-
vat pois savupiippumaineestaan. Korkea piippu on Sköv-
den ympäristöviranomaisten vaatimuksesta rakennettu ja 
on ainoa uloke, joka lävistää ulkokaton. Katon rakenteek-
si valittiin kaksinkertainen rakenne, jossa monet tuuletus-
aukot ja ilmastointirakenteet ovat kahden katon välissä. 
Tämä helpottaa talvella laitteiden huoltoa ja jatkaa laittei-
den käyttöikää

Jo ennestään samalla tontilla sijaitsee Volvon Skövden 
rautavalimo. Se on Pohjois-Euroopan suurin yksittäinen 
valimo vuosikapasiteetiltaan noin 130 000 tonnia tuotan-
non koostuessa monentyyppisistä valukomponenteista. 
Vastavihitty uusi valimo puolestaan valaa vain sylinteri-
kansia, ja niitä toimitetaan Volvo-, Renault- ja Macmoot-
toreihin. 

Valumenetelmä on Volvon kehittämä FPC-menetelmä 
(Future Process Casting). Menetelmä on tietyntyyppinen 
vesijäähdytteisiä kokilleja hyödyntävä menetelmä, jota 
sovelletaan harmaan valuraudan valamisessa. Menetelmä 
on Volvon patentoima – kuten arvata saattaa. 

Valimon ylijäämälämmöstä puolet joko käytetään itse tai 
myydään Skövden kaupungille. Koko valimossa ei ole 
mitään muuta lämmönlähdettä kuin valimon prosessissa 
syntyvä lämpöenergia. ”Vihreä valimo” kehaisee valimon 
päällikkö Davidsson. Puhdistamossa robotit käsittelevät, 
hiovat, puhdistavat ja asettavat valmiit valut kuljetuslaval-
le. Konenäkö seuraa ja ohjaa herkeämättä robotteja ja 
lavoja.  Kaksi robottia selviää moottorin sylinterikannesta 
86 sekunnissa. Energiankäyttö on 45 % pienempi kuin 
tavanomaisella tekniikalla kansia valettaessa. Hiekan 
uudelleenkäytön parantamiseen panostetaan koko ajan 
voimavaroja. Nyt kierrätetään 25 % hiekasta, mutta tavoi-
te on 80 %. Koko valimon tuotantolinja on rakennettu 
vain yhden tuotteen, sylinterikannen, varaan. Uuden vali-
mon vuosikapasiteetti on 20 000 tonnia, joka merkitsee 
vuodessa 80 000 sylinterikantta. Skövden vanhan ja uu-
den valimon yhteiskapasiteetti riittää tyydyttämään 250 
000 raskaan ajoneuvomoottorin tuotannon. Uusi valimo 
työllistää täydessä kuormassa ollessaan 55 työntekijää, 
määrä on siis minimaalisen pieni. Nyt valimoa pyörittää 
yhdessä vuorossa 13 henkilöä. ”Vanhassa valimossa” 
uuden vieressä työskentelee 500 henkilöä.

Lehdistötilaisuudessa toimitusjohtaja Karlsten sai visaisia 
kysymyksiä vastatakseen. Tämän historiallisen ja todella 
mahtipontisen hankkeen valmistuessa Ruotsin autoteolli-
suus ja erityisesti Volvo oli ajautunut historiansa synkim-
pään tilanteeseen sitten 1930-luvun. Päätös tällaisesta 
jätti-investoinnista oli tehty kesällä 2007, historiallisen 
kuuman ja pitkään kestäneen suhdanteen huipulla. Toimi-
tusjohtajan vastauksissa vilahtaa hälyttävän usein jos-sana 
ja hän myöntää, että rakentamisen kuluessa käytiin kes-
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kustelua siitä, että pitäisikö valimon rakentaminen kes-
keyttää. Tuloksena näistä istunnoista Volvo kuitenkin 
päätyi ratkaisuun, että valimo rakennetaan alkuperäisten 
suunnitelmien mukaisesti. Kysymykseen, kuinka paljon 
uusi valimo valaa sylinterikansia tällä hetkellä tai mikä on 
uuden valimon tuotanto nyt, emme saa vastausta. Kuulija 
kylläkin vakuuttuu siitä, että tilanne Skövdessä ei todella-
kaan ole hyvä. Harvoin, jos koskaan, nimittäin ruotsalai-
nen yritysjohtaja sanoo tulevaisuuden näkymistä ”ganska 
negativt”. 

Ruotsi: Arvika Gjuteri ottaa 20 työntekijää valimoonsa, 
kuitenkin vain 3 kuukauden ajaksi. Pientä valoa on syk-
syksi nähtävissä, toteaa valimon päällikkö Christina Gab-
rielsson.

Ruotsi: Heavycast Karlstad AB investoi 14 miljoonaa 
kruunua toimintansa tehostamiseen. Investoinnin keskei-
sin osa on liikuteltava hiekkamikseri, jota käytetään valun 
yhteydessä. Investoinnin lasketaan kolminkertaistavan 
tuottavuuden. Lisäksi investointi mahdollistaa yrityksen 
joustavan siirtymisen myös uusille toimialoille kuten 
kaivosteollisuuteen ja laivojen moottoriliiketoimintaan. 
Valimo on saanut kesän aikana niin paljon tilauksia, että 
se ei ehdi kaikkia toimituksia edes tehdä asiakkaan vaati-
massa aikataulussa. Heavycast Karlstad AB valaa mm. 
tuulivoimalan napakappaleita. Finanssi- ja rahoituskriisi 
iski pahasti yrityksen toimintaan liikevaihdon pudotessa 
290 miljoonasta 165 miljoonaan kruunuun. Henkilökun-
nasta jouduttiin irtisanomaan siinä vaiheessa peräti 3/4.   

Ruotsi: Österby Gjuteri, Combi Wear Parts ja Swerea 
SWECAST ovat yhdessä kehittäneet uuden materiaalityy-
pin, jolla on sekä valuteräksen että kovametallin ominai-
suuksia. Uudella, nyt kehitetyllä valmistustavalla saadaan 
syntymään valukomponenttiin tietyltä osin kulutusta kes-
tävä ominaisuus mutta myös suuri lujuus. Uutta materiaa-
lia hyödynnetään erilaisissa vuori- ja maansiirtoteollisuu-
den kulutuspalasysteemeissä, joissa tuotteet joutuvat eri-
tyisen suuren rasituksen kohteeksi. Rasitus on pääasiassa 
mekaanista hankaamista. Tästä materiaalista valetun kai-
vurin hampaan käyttöiän lasketaan moninkertaistuvan. 
Ainutlaatuisuus piilee valmistusmenetelmässä, jossa vale-
taan toista materiaalia toisen päälle tarkan prosessiohjauk-
sen avulla. Menetelmä synnyttää näiden materiaalien 
välille kemiallisesti sitoutuneen vyöhykkeen, jolla on 
samat tai paremmat ominaisuudet kuin kummallakaan 
alkuperäisistä materiaaleista. 

Ruotsi: Älmhultin valimo alkaa vähitellen päästä jaloil-
leen. Paikallisjohtaja Christian Karlssonin mukaan vuoden 
2009 alku oli kuin jatkuvaa painajaista ja mm. 11 työnte-
kijää piti irtisanoa. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että asiak-
kaiden aiemmin varastoidut valutuotteet on käytetty lop-
puun ja jonkun verran tulee tilauksia – ja aina erittäin 
lyhyillä toimitusajoilla. 

Tanska: Vestas on saanut historiansa suurimman yksittäi-
sen tilauksen, jolla asiakas EDP Renováveis (EDPR) tilaa 
tuulivoimaloita kokonaisteholtaan 1500 MW sekä sen 

päälle vielä optio 600 MW edestä. Kauppasopimus on 
suurin koskaan maailmassa uutisoitu kansainvälinen tuuli-
voimalaitteistojen toimitussopimus ja siihen kuuluu lait-
teistojen toimitus, asennus ja käyntiin ajo. Toimitukset 
ajoittuvat vuosille 2011 ja 2012 ja menevät Yhdysvaltoi-
hin sekä Eurooppaan. 

Ruotsi: Volvo Personvagnar ilmoitti kesällä, että se aikoo 
palkata noin 200 työntekijää sekä Skövden (150 työnteki-
jää) että Flobyn (50 työntekijää) tehtailleen. 

Ruotsi ja USA: Ruotsalainen valimoyritys Daros Group 
on myyty USA:han. Federal-Mogul Michiganista on 
hankkinut omistukseensa tämän suuria männänrenkaita 
valmistavan yrityksen. Federal-Mogul on autoalalla toimi-
va jättiyritys, jonka palveluksessa on 41 000 työntekijää 
33 maassa. Daroksen palveluksessa on 220 työntekijää ja 
sillä on toimintaa Ruotsin lisäksi Kiinassa ja Saksassa. 
Daroksen valuraudasta valamia ja viimeistelemiä män-
nänrenkaita käytetään teollisuuden voimakoneissa sekä 
laivateollisuudessa, lähinnä supertankkereissa ja bulkki-
laivoissa.  Federal-Mogul kertoo laajentavansa näin kaksi- 
ja nelitahtisten männänrenkaidensa tarjontaa. ”Tämä ala 
on kasvava ala ja Federal-Mogul yhdessä Daroksen kans-
sa voi nyt tarjota täydellisen portfolion ja globaalisti. 
Yhdessä näillä yrityksillä on vahva asema maailman 
markkinoilla”, iloitsee kaupasta Federal-Mogulin toimi-
tusjohtaja José Maria Alapoint.

Saksa: Rautavalimo Ergocast GmbH on ajautunut vara-
rikkoon eikä pysty huolehtimaan maksuistaan. Aiemmin 
valimon nimi oli Mannesmann-Demag, mutta sitten ky-
synnän käydessä kuumana vuonna 2007, Nimbus-niminen 
yritys osti valimon. Yrityksessä on 250 työntekijää. Vali-
mon tuotanto koostuu vaativista hydrauliikkavaluista, 
vaihdevaluista, vetopyöristä ja hammaspyöristä. Valutuot-
teiden paino vaihtelee yhdestä kilosta 45 tonniin. Siis 1 – 
45 000 kiloa! Asiakkaiden joukossa ovat mm. saksalaisten 
kruununjalokivet Siemens ja ABB. Nyt sitten etsitään 
uusia tai uutta omistajaa, jonka pitää heti alkuun pumpata 
valtavasti pääomia yritykseen, jolla on mennyt todella 
huonosti jo pitkän aikaa. 

Brasilia: Brasilian valimoiden yhdistys ABIFA ilmoittaa 
maan kärsineen vuonna 2009 tuotannossaan 30 % pudo-
tuksen tuotannossaan. Nyt kuitenkin kuluneen vuoden 
ensimmäinen neljännes oli 43 % korkeammalla kuin vas-
taavana ajankohtana vuosi aiemmin. Vahva kotimainen 
kysyntä selittää tätä, mutta silti ollaan tavattoman kaukana 
ennätysvuoden 2008 tuotannosta. Vienti ei vedä ja siihen 
on syynä heikko dollari suhteessa Brasilian omaan valuut-
taan. 

Intia ja Kiina: Kiinalaisten autoalan alihankintayritysten 
toimitukset Intiaan ovat kymmenkertaistuneet kymmenes-
sä vuodessa. Tällä kasvulla kiinalaiset ovat kasvattaneet 
markkinaosuutensa näillä valtavilla markkinoilla yhdestä 
prosentista kymmeneen prosenttiin. Raportissaan Auto-
motive Component Manufacturers Association (ACMA) 
kertoo, että 12 000 kiinalaista alihankkijaa on kilpailuky-
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►

Suomen valutuoteteollisuuden valama vuoden 2009 tuotanto 
valettuna yhteen ainoaan pyöreään palloon, se näyttää tällaiselta.

Pallon painolaskelma menee seuraavalla tavalla: Suomessa valettiin viime vuonna rautaa 59400 tonnia, terästä 9413 tonnia, alumiinia,
kuparia ja muita ei-rautametalleja yhteensä 6900 tonnia. Kaikkien näiden paino yhdessä on 75 713 tonnia. Valumateriaalien ominais-
painot kuitenkin vaihtelevat suuresti (kuparin ominaispaino esimerkiksi on kolminkertainen alumiiniin verrattuna), sen vuoksi lasketaan 
pallon teoreettinen keskimääräinen ominaispaino. Otetaan eri metallien ominaispainoiksi kokonaisluvut: rauta 7, teräs 8, alumiini 3 ja 
kupari 9. Koska alumiinia ja kuparia valettiin Suomessa yhtä paljon, otetaan niiden keskiarvoksi arvo 6. Teoreettinen ominaispaino 
pallolle saadaan kaavasta 0,785 * 7 + 0,124 * 8 + 0,091 * 6, joka antaa lopputulokseksi 7,003. Pallon tilavuuden kaavaa sekä teoreet-
tista keskimääräistä ominaispainoa (7003 kg / m3) käyttäen saadaan: 4/3 * � * R3m3 * 7,003 tonnia / m3. = 75713 tonnia. Ratkaistaan 
säde R. Tulokseksi saadaan 13,75 m. Valetun pallon halkaisija on siis 27,5 metriä. 
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kyisempiä kuin 5 000 intialaista kilpailijaansa ja syynä 
ovat Kiinan Intiaa alhaisemmat tuotantotekijät: työvoima, 
teräksen hinta, verot sekä Kiinan kotimaassaan harjoitta-
ma energiatuotannon tukeminen. Ford Indian toimitusjoh-
taja kuitenkin sanoo, että mitään todellista kustannusetua 
ei ole olemassa kiinalaisten hyväksi. Ford Indian sitoutu-
minen paikallisiin ja kotimaisiin toimittajiin on hyvin 
vahva. Toimitusjohtaja huomauttaa vielä, että he jatkavat 
komponenttien hankintaa Intiasta siinäkin tapauksessa, 
että niitä olisi edullisemmin saatavissa Kiinasta. 

WFO: World Foundry Organization WFO: Maailman 
valimoiden yhteenliittymä on pitänyt Technical Forumin 
Brnossa kesällä 2009. Yleiskokous päätti yhdistyksen 
nimenmuutoksesta. Entinen pitkä muoto World Foundry-
men Organization lyheni muotoon World Foundry Orga-
nization. Yhdistyksen nimi ei voisi olla napakampi. Jäi 
tuo mahdollisesti kauniimpaa sukupuolta syrjivä sana 
’men’ nimestä pois. Muutos tuli voimaan tämän vuoden 
alusta. Nimenmuutos onneksi ei vaikuta lyhenteeseen, 
vaan jatkossakin voidaan käyttää vanhaa lyhennettä WFO. 
Kymmenen vuotta sitten oli edellinen nimenmuutos, jol-
loin vanha nimi CIATF korvattiin uudella. Vanha lyhenne 
tuli ranskan kielen sanoista Comite International des As-
sociations Techniques de Fonderie, englanniksi  Interna-
tional Comittee of Foundry Technical Associations. 

Kokouksessa päätettiin WFO:n hallituksen puheenjohta-
jan toimikauden pidentämisestä yhdestä kahteen vuoteen. 
Vaikka muutos vaikuttaa pieneltä, se ei sitä välttämättä 
ole. Puheenjohtaja on yhdistyksen perustamisesta saakka 
valittu yhdeksi vuodeksi. Näin on siis ollut vuodesta 1923 
alkaen. Näyttää myös siltä, että puheenjohtajan seuraaja 
on aina harjoittelemassa tulevaan tehtäväänsä nimikkeellä 
Vice President. Ensimmäinen kahden vuoden (2010–
2011) WFO presidentti on yhdysvaltalainen Don Huizen-
ga. Hänen jälkeensä on näköjään sovittu siitä, että kauden 
2012–2014 presidentti on espanjalainen Xabier Gonzales 
Aspiri. WFO:n hallituksessa on edustettuna yhden tai 
kahden hallituksen jäsenen voimin seuraavat maan: Es-
panja, Norja, Tshekki, Japani, Saksa, Englanti, Kiina, 
Korea, Intia ja USA (puheenjohtaja). Huomiota herättää 
sellainen seikka, että joukosta puuttuu Meksikon edustus, 
vaikka Meksikossa pidetään vuoden 2012 WFO:n vuosi-
kokous.

Uusista maailmankokouspaikoista tehtiin myös päätökset. 
Nyt tiedossa olevat kokoukset ovat seuraavat, parillisina 
vuosina on varsinainen WFO:n vuosikokous ja parittomi-
na on Technical Forum.  

- 2010 Kiina Hangzhou
- 2011 Saksa Düsseldorf (GIFAn yhteydessä) 
- 2012 Meksiko Monterrey
- 2013 USA ilmoitetaan myöhemmin
- 2014 Espanja Bilbao
- 2015 Saksa Düsseldorf (GIFAn yhteydessä)
- 2016 Puola ilmoitetaan myöhemmin
- 2017 Etelä-Afrikka ilmoitetaan myöhemmin
- 2018 Japani ilmoitetaan myöhemmin

Kolme uutta jäsentä WFO myös sai Brnon kokouksessa. 
Mukaan tulivat Etelä-Afrikka, Brasilia ja Bosnia Herze-
govina. Uusien jäsenmaiden mukaantulon myötä jäsen-
maiden määrä kasvoi kolmeenkymmeneen. Jäsenmäärä 
on alkanut kasvaa monen vuoden vähenemisen jälkeen. 
BRIC-maista saatiin nyt Brasilia mukaan, Intia ja Kiina 
olivat ennestään jäseniä. Vain Venäjä puuttuu, niin saatai-
siin neljä maailmantalouden veturia WFO:n jäseneksi. 
Miksi Venäjä ei ole jäsen, siitä kirjoittajalla ei ole tietoa. 
Kuitenkin vielä vuonna 1988 WFO:n vuosikokous pidet-
tiin Moskovassa, silloisen Neuvostoliiton pääkaupungissa.

WFO määrittelee toimintansa sekä olemassaolonsa uudel-
la ja seuraavalla lauseella: The Foundry Organization is 
comprised of National foundry organisations or associa-
tions representing foundries, suppliers and academia from 
around the world. 

Haastattelut: Airo Sinikka, Karvonen Erkki, Orkas Juhani ja 
Särkkä Pekka. 

Piirroksen teki Elisabet Piha

Lähteet: Artikkeliin liittyvän lähdeluettelon voi lukija niin halu-
tessaan pyytää sähköpostilla olavi.piha@tkk.fi 

Artikkelin laatija toimii tutkijana Aalto-yliopiston Teknillisen 
Korkeakoulun valutuotetekniikan tutkimusyksikössä. 
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Poimintoja 
Giesserei-lehdestä
49. jakso   

 Paavo Tennilä 

maailmalta

GIFA-messut 
Düsseldorfi ssa 
28.6.–2.7.2011
Giesserei-lehden numerossa 4/2010 
kerrottiin, että ensi kesän GIFA:aan 
(Giessereitechnische Fach-Ausstellung 
= Valimotekninen ammattinäyttely) 
liittyy vanhaan tapaan kolme muutakin 
näyttelyä, nimittäin Metec = Kansain-
väliset metallurgiset messut, Thermo-
process = Kansainväliset lämpötekniset 
messut sekä Newcast, jota markkinoi-
daan nyt vaativien valutuotteiden 
messuina.

Neljän messutapahtuman yhteisek-
si motoksi on valittu ”The Bright World 
of Metals” = Metallien kirkas (valoisa) 
maailma. Yhteisen moton lisäksi mes-
suille on valittu erikoisteemaksi eko-
logisuus. Tätä teemaa varten on suun-
niteltu oma logonsa, kuva 1. Tämä 
logo on tarkoitettu esitettäväksi sellais-
ten tuotteiden ja järjestelmien yhtey-
dessä, jotka edistävät energian ja mui-
den valmistusresurssien käytön tehok-
kuutta ratkaisevalla tavalla. Logo tul-
laan näkemään jatkossa joidenkin 
yritysten kotisivuilla sekä messujen eri 
osastoilla ja messuluetteloissa.

Messuja täydentävät lukuisat esitel-
mätilaisuudet ja seminaarit kuten en-
nenkin.

Erikoislujia 
pallografi ittirautoja 
Wolfgang Knothe Frankenguss GmbH:
sta kertoi otsikkoaiheesta Giesserei-
lehden numerossa 4/2010 mm. seuraa-
vaa.

Polttoaineen kulutuksen vähentämi-
nen autoissa on tullut viime aikoina 
tärkeäksi pyrkimykseksi ympäristö-
syistä. Tähän pyritään pienentämällä 
autojen massoja. Valitaan raaka-ainei-
ta, joilla on mahdollisimman hyvä lu-
juus/painosuhde. Alumiini- ja magne-
siumseosten käyttö autojen komponen-
teissa on lisääntynyt rajusti. Teräskom-
ponenteissa on siirrytty erikoislujiin 
teräksiin. Myös pallogafiittirautojen 

Taulukko 1. Standardiin EN 1563 kuuluvien GJS-lajien ominaisuuksia

Valuraudan tunnus  EN-GJS-400-15  EN-GJS-500-7 EN-GJS-600-3 EN-GJS-700-2 EN-GJS-800-2
Murtolujuus Rm N/mm2 400  500  600   700  800
Myötölujuus Rp 0,2 N/mm2 250  320  380  440  500
Murtovenymä A5 %  15  7  3  2  2
Brinell-kovuus HB  135-180  170-210  200-250  240-290  260-310
Mikrorakenne  ferriitti   ferriitti/perliitti perliitti/ferriitti  perliitti  nuorrutusrakenne

lujuusominaisuuksissa on parantamisen 
varaa. Eurooppalaiseen standardiin EN 
1563 kuuluvien pallografi ittirautojen 
ominaisuuksia on esitetty taulukossa 
1.

Saksalainen rautavalimo, Franken-
guss GmbH on kehittänyt erikoislujia 
pallografi ittirautoja, joiden lujuusomi-
naisuudet ylittävät standardilajien ar-
vot. Uusi laji, jolle valimo on antanut 
tunnuksen GJS 500-350-12, kehitettiin 
autojen ohjausvaihteiden osiin, joita 
valmistaa saksalainen vaihteistotehdas 
ZF Friedrichshafen AG. Standardilajia 
EN-GJS-500-7 parempiin ominaisuuk-
siin päästiin seostamalla siten, että 
perliitin osuus mikrorakenteessa lisään-
tyi ja ferriitin lujuus kasvoi sekä läm-
pökäsittelyllä kuvassa 2 esitetyllä 
alueella. Valuosien FEM-analyysillä 
varmistettiin, ettei murtumiin johtavia 
jännityksiä synny vaikkakin myötöra-
jan ylittyminen paikallisesti voikin 
olla mahdollista. Tällöin syntyy tilanne, 
jota kirjoittaja nimittää paikalliseksi 
toipumiseksi. Uuden GJS-lajin 500-
350-12 ominaisuudet ovat seuraavat:

- Murtolujuus Rm 500 N/mm2,
- Myötölujuus Rp 0,2 350 N/mm2,
- Murtovenymä 12 %,
- Kovuus HB 30/5 180-230,
- Iskusitkeys, loveamaton 70 J,
- Mikrorakenne ferriittis-perliittinen. 

Kuva 1. Ekologisille tuotteille tarkoitettu logo 
vuoden 2011 GIFA-messuilla.
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Frankenguss AG on kehittänyt myös 
standardilajia EN-GJS-700-2 parem-
man lajin GJS 700-440-8, jonka omi-
naisuudet ovat seuraavat:

- Murtolujuus Rm 700 N/mm2,
- Myötölujuus Rp 0,2 440 N/mm2,
- Murtovenymä 8 %,
- Kovuus HB 30/5 220-270,
- Iskusitkeys, loveamaton 40 J,
- Mikrorakenne perliittinen.

Kuva 2. Erikoislujien GJS-valurautojen lämpökäsittelyyn soveltuva lämpötila-alue.

Uusi moottorin runko 
GJV-tylppägrafi itti-
raudasta

Otsikkoaihetta käsiteltiin Giesserei-
lehden 5/2010 artikkelissa, jolla oli 
peräti seitsemän kirjoittajaa. Heistä 

viisi edusti Audi AG:tä, yksi Eisenwerk 
Brühl GmbH:ta sekä yksi VW AG:tä. 

Artikkelissa kerrottiin Audin uudes-
ta viisisylinterisestä 2,5 litran turbo-
moottorista, kuva 3, jota käytetään 
Audin TT RS urheiluautossa. Uuden 
moottorin kuutiotilavuus on 2480 mm3, 
sylinterin halkaisija on 82,5 mm ja 
iskunpituus 92,8 mm. Uuden moottorin 
kokoa on onnistuttu pienentämään, 

kuva 4, vaikka sylinterien etäisyys 
toisistaan haluttiin pitää samana kuin 
edellisissä 5-sylinterisissä moottoreis-
sa, koska niitä varten on hiljattain ra-
kennettu uusi työstölinja. Uuden 2,5 
litran moottorin tehoarvot ovat huo-
mattavasti paremmat kuin aikaisem-
missa Audin urheiluautojen mootto-
reissa, kuva 5. Vääntömomentti on 
suuri laajalla tehoalueella.

Kuva 3. Audin uusi 5-sylinterinen 2,5 litran TFSI-moottori. Kuva 4. Audin uuden TFSI-moottorin pituus verrattuna muihin R5-moot-
toreihin.
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Uusi sylinterilohko on ensimmäinen 
GJV:stä valettu konsernin bensiini-
moottoreissa. Aikaisemmin GJV:tä on 
käytetty jo VW-konsernin dieselmoot-
toreissa. Kuva 6 esittää GJV 450:n 
ominaisuuksia muihin vaihtoehtoihin 
verrattuna. GJV:n lujuudet ja kimmo-
moduuli ovat ylivoimaisia. GJV:n 
heikkoutena on suuri tiheys kevytme-
talleihin verrattuna sekä heikko läm-
mönjohtokyky. Viimemainitun kom-
pensoimiseksi jäähdytystä tehostettiin 
uudessa moottorissa.

Uuden R5-TFSI-moottorin sylinte-
rilohko valetaan moniosaiseen keerna-
pakettiin, kuva 7. Muotin hallittu 
täyttyminen ja tuloksen toistettavuus 
varmistetaan uudella automaattisella 
valulaitteistolla. Syötössä käytetään 
eksotermisiä kupuja ja suunnattu jäh-
mettyminen on varmistettu simuloin-
nilla. GJV vaatii työstössä 20 % enem-
män energiaa kuin GJL. Terät kestävät 
lyhyemmän ajan kuin GJL:ää työstet-

Kuva 5. Audin urheiluautojen moottoreiden tehokäyriä.

Kuva 6. GJV-450:n ominaisuuksia muihin vaihtoehtoihin verrattuna.
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►

Kuva 7. Audin uuden TFSI-moottorin keernapaketti.

täessä. Kovametalliterien havaittiin 
kestävän parhaiten. Sylinterien pinnat 
viimeistellään hoonaamalla neljässä 
vaiheessa. Kahdessa ensimmäisessä 
vaiheessa käytetään timanttiliuskoja. 
Kolmannessa vaiheessa käytetään 
nestesuihkutusta 120 baarin paineella. 
Nestesuihku irrottaa pinnasta titaani-
karbideja, jolloin sylinteripintoihin 
muodostuu taskuja voiteluöljylle, kuva 
8. Neljäntenä viimeistelyvaiheena on 
tasoitushoonaus.   

 

Törmäysenergiaa
sitovia autonkorin osia
Andreas Kleine ja Hubert Koch Trimet 
Aluminium AG:stä ja Wolfgang Böhme 
Fraunhofer-Instituutista kertoivat ot-
sikkoaiheesta Giesserei-lehden nume-
rossa 5/2010 mm. seuraavaa. 

Autojen koreissa käytetään nykyisin 
paljon alumiinilevyjä ja -putkia sekä 
painevalettuja alumiiniosia, kuva 9, 
jotta koreista tulisi kevyitä. Kaikkien 
korinosien myötölujuuden on oltava 
riittävä auton tavallisissa käyttöolosuh-
teissa. Eräiden korinosien on lisäksi 
sidottava mahdollisimman paljon ener-
giaa mahdollisen törmäyksen sattuessa. 
Artikkelissa vertailtiin kahta paineva-
luseosta, Trimal 37, jota käytetään 
valutilassa sekä Trimal 05, jota käyte-
tään lämpökäsiteltynä tilaan T7. Seos 
Trimal 05-T7 soveltuu nimenomaan 
korinosiin, joiden muodonmuutoksiin 
pitää sitoutua paljon energiaa. Tutkit-
tujen painevaluseosten kemialliset 
koostumukset on esitetty taulukossa 
2.

Kuva 8. Audin uuden TFSI-moottorin viimeistelyssä käytetään mm. nestesuihkuhoonausta.

Kuva 9. Painevalettu 
AudiR8:n pitkittäistuen 
liitososa alumiiniseok-
sesta Trimal 05-T7.
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Painevaluseoksista Trimal (TR) 37 ja 
Trimal (TR) 05 valettiin koesauva-ai-
hioita, kuva 10, joiden paksuudet olivat 
2,3,4 ja 6 mm. Niitä koestettiin pika-
vetokoneella käyttäen eri vetonopeuk-
sia välillä 5x10-5 m/s ja 6,5 m/s. Kuva 
11 esittää vetokokeiden tuloksia 3 mm 
ainepaksuudella ja kahdella vetono-
peudella, 5x10-5 ja 2,5 m/s. Seoksen 
TR 37 murtolujuus oli suurempi kuin 
seoksen TR 05-T7 murtolujuus kum-
mallakin nopeudella. Seoksen TR 37 
murtolujuus laski selvästi vetonopeu-
den kasvaessa. Sen sijaan seoksen TR 
05-T7 murtolujuus nousi vähän koes-
tusnopeuden kasvaessa. Kuva 12 
esittää samojen seosten venymiä mai-
nituilla vetonopeuksilla. Seoksen TR 
05-T7 venymät olivat molemmilla 
nopeuksilla paremmat kuin seoksella 
TR 37. 

Tutkittujen painevaluseosten erot 
olivat vetokokeissa pienehköjä. Sen 
sijaan iskukokeissa syntyi huomattavia 
eroja. Seoksen TR 05-T7 iskusitkeys 
oli 9,4 joulea kun taas seoksen TR 37 
iskusitkeys oli vain 5,9 joulea. Hyvä 
iskusitkeys kuvaa seoksen TR 05-T7 
hyvää törmäyslujuutta.

Seoksen TR 05-T7 lämpökäsittely, 
johon kuuluu liuotushehkutus, sammu-
tus ja vanhentaminen korotetussa 
lämpötilassa, vaatii kuitenkin aikaa ja 
energiaa. Lisäksi lämpökäsittely voi 
aiheuttaa muodonmuutoksia paineva-
lettuihin osiin. Artikkelin kirjoittavat 
uskovat tulevien tutkimusten keskitty-
vän siihen, miten hyvät törmäysener-
giaa sitovat ominaisuudet voitaisiin 
saavuttaa ilman lämpökäsittelyä.

Taulukko 2. Painevalettuihin autonkorin 
                   osiin käytettyjä alumiiniseoksia

Seosaine Trimal 37 Trimal 05
Si 8,5-10,5 9,5-11,0
Fe < 0,15 < 0,25
Cu 0,1-0,2 < 0,05
Mn  0,3-0,6 0,4-0,7
Mg < 0,08 0,1-0,4
Mo 0,1-0,3      -
Zr 0,1-0,3       -
Zn < 0.07 < 0,07
Ti < 0.06 0,03-0,12
V 0,03-0,1      -
Muut seosaineet  < 0,15 < 0,2
Loput  Al Al

Kuva 10. Painevalettu alumiiniseosten koesauva-aihio valujärjestelmineen.

Kuva 11. Seosten TR 37 ja TR 05-T7 murtolu-
juuksia kahdella vetonopeudella, 5x10-5 m/s 
ja 2,5 m/s. Pylväsparien vasemmat pylväät 
kuvaavat seosta TR 37 ja oikeat pylväät 
seosta TR 05-T7.

Kuva 12. Seosten TR 37 ja TR 05-T7 murto-
venymiä kahdella vetonopeudella, 5x10-5 m/s 
ja 2,5 m/s. Pylväsparien vasemmat pylväät 
kuvaavat seosta TR 37 ja oikeat pylväät 
seosta TR 05-T7.

Lohkomurtumat 
pallografi ittiraudoissa
Carl Justus Heckmann, Andre Löt-
schert, Wolfram Stets ja Gotthard Wolf 
IfG GmbH:sta kertoivat otsikkoaihees-
ta Giesserei-lehden numerossa 6/2010 
mm seuraavaa.

Hauraita lohkomurtumia havaitaan 
GJS-valuraudoissa mm. irrotettaessa 
syöttökupuja iskemällä tai puristamal-
la. Tällöin itse valukappaleesta voi 
lohjeta pala ja tämä voi johtaa kappa-
leen hylkäykseen.

Lohkomurtuma-alueet erottuvat 
muuta murtopintaa tummempina muu-
ten kirkkaasta murtopinnasta, kuva 13. 

Kuva 14 esittää GJS-raudan mikrora-
kennetta leikkauksessa, joka on kohti-
suorassa lohkomurtumapintaa vastaan. 
Lohkomurtuma-alueilla grafi ittipallot 
ovat järjestäytyneet riveihin. Toinen 
lohkomurtuma-alueiden tunnusmerkki 
on, että dendriittirakenne on karkea, 
kuva 15. Artikkelin kirjoittajat toteavat, 
ettei lohkomurtumien syitä ole perus-
teellisesti selvitetty.

Lohkomurtumien syitä tutkittiin 
Valimotekniikan instituutissa (IfG = 
Institut für Giessereitechnik) valamal-
la koelevyjä, kuva 16, jotka olivat 
yhden ja kahden tuuman paksuisia. 
Koesulatusten panoksena oli 50 % 
Sorel-harkkoa ja 50 % teräsromua. 
Sulatusten Mg-pitoisuudet olivat alu-
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►

Kuva 13. Loh-
komurtuma-
alueet erottuvat 
mattaharmaina 
muuten kirkkaan 
kiteisestä GJS-
syöttökuvun 
irrotuspinnasta.

Kuva 14. Mik-
rokuva GJS-
valuraudan 
leikkauksesta
kohtisuoraan 
lohkomurtuma-
pintaa vastaan.

Kuva 15. 
Karkeaa dend-
riittirakennetta 
GJS-valuraudan 
lohkomurtuma-
pinnassa.

Kuva 16. Koele-
vyjen valujärjes-
telmä lohkomur-
tuman tutkimista 
varaten.
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eella 0,03-0,06 %. Näillä Mg-pitoisuuk-
silla ei havaittu olevan vaikutusta 
lohkomurtumien esiintymiseen eikä 
myöskään typpipitoisuuksilla 33-81 
ppm tai rikkipitoisuuksilla 0,03-0,011 
%. 

Koesulatusten hiiliekvivalentti- eli 
CE-arvoja vaihdeltiin alueella 4,1-4,5 
%. CE-arvoilla havaittiin olevan hyvin 
suuri vaikutus lohkomurtumien esiin-
tymiseen. Kuvasta 17 näkyy, että loh-
komurtumien esiintyminen väheni 
jyrkästi CE-arvojen noustessa arvosta 
4,15 % arvoon 4,35 %.

Lohkomurtumien torjumiseen ko-
keiltiin myös ceriumin ja titaanin lisä-
yksiä. Lohkomurtumat hävisivät täysin, 
kun ceriumin pitoisuus nostettiin ar-
voon 400 ppm. Lohkomurtumat vähe-
nivät myös huomattavasti, kun titaani-
pitoisuudet nostettiin arvosta 0,007 % 
Ti arvoon 0,03 % Ti. 

Kirjoittajat huomauttavat kuitenkin, 
että suuret Ce- tai Ti-pitoisuudet voivat 
aiheuttaa grafi ittipallojen epämuodos-
tumia suurilla seinämänpaksuuksilla. 

Erilaisilla syöttökuvun kauloilla 
varustettujen koekappaleiden jähmet-
tymistä seurattiin simuloinnilla. Kuvan 
18 tapauksessa syöttökuvun ja sen 
kaulan mitoitus oli edullinen. Lämpö-
tilagradientti kuvun katkaisukohdassa 
on riittävän suuri eikä lohkomurtumaa 
esiintynyt murtopinnassa. Kuvan 19 
tapauksessa syöttökuvun kaulan mo-
duuli oli ilmeisesti liian pieni. Järjes-
telmään syntyi kaksi lämpökeskitty-
mää, toinen valukappaleeseen ja toinen 
syöttökupuun. Niiden välillä lämpöti-
lagradientti oli hyvin pieni. Sen seu-
rauksena murtopinnassa esiintyi paljon 
lohkomurtumaa. Johtopäätöksenä voi-
daan todeta, että lohkomurtuman esiin-
tyminen syöttökuvun katkaisukohdas-
sa on sitä epätodennäköisempää kuta 
suurempi lämpötilagradientti siinä 
vallitsee. 

Kuva 17. GJS-valurautojen CE-arvojen ja cerium-lisäyksen vaikutus lohkomurtumien esiintymi-
seen.

Kuva 18. GJS-valurautaisen koelevyn edullinen jähmettymiskuvio simuloinnissa.

Kuva 19. GJS-valu-
rautaisen koelevyn 
epäedullinen jähmet-
tymiskuvio, jossa on 
kaksi lämpökeskit-
tymää. 
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Poiminnot ovat GIESSEREI-lehdestä. 
© GIESSEREI-VERLAG GmbH, 
Düsseldorf, Saksa

Maailman
valutuotannon 
10 kärjessä 
vuonna 2008 tonneina

Giesserei 6/2010, lähde Modern Cas-
tings

1. Kiina 33 500 000
2. USA 10 783 829
3. Venäjä 1)   7 800 000
4. Intia   6 840 500
5. Saksa   5 783 691
6. Japani   5 653 798
7. Brasilia   3 355 232
8. Italia   2 638 011
9. Ranska   2 388 038
10. Etelä-Korea   2 065 900

1) Venäjän tuotanto on vuodelta 2007  
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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



32 VALIMOVIESTI 3 • 2010

Mallitoimikunta
kokoontuilee

Toni Häkkinen

valumallinvalmistuksen 
opettaja

mallijaosto

Yleistä
Mallitoimikunnan kesäkokous pidet-
tiin Tampereella 11.6.2010. Ojasen 
Mikko oli anonut SVY:ltä avustusta 
kokouksen järjestämiseksi hiukan 
avarammissa maisemissa. Teimme, 
kiitos SVY:n myönteisen päätöksen, 
antoisan laivaretken Tampere – Visa-
vuori – Tampere välille.

Paikalle oli saapunut Mikko Ojanen, 
Alexander Strakh, Jouni Mattsson, 
Tero Kuusisto ja Toni Häkkinen.

Puheenjohtaja Mikko Ojanen avasi 
kokouksen klo 10.00 ja kokous todet-
tiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Myös edellisen kokouksen pöytäkirja 
todettiin olevan allekirjoitettu ja ok.
Käytiin läpi tulevia messuja, mutta 
todettiin, että paikalla olijoilla ei ole 
halukkuutta lähteä messukäynneille.

Sika-päivät

Toni Häkkinen on keskustellut Ari 
Arjalan kanssa puhelimitse ja on alus-
tavasti sopinut, että Sika-päivät pidet-
täisiin Instituutin tai TAO:n tiloissa. 
Ajankohta olisi syksy 2010, mikä 
tarkentuu kun Ari on käynyt ensin 
Saksassa kysymässä heidän aikataulu-
tustaan.

Tähän väliin kirjoitan kokouksen 
ulkopuolelta. Olin Arin kanssa keskus-
teluyhteydessä ja Saksan päässä tilan-
ne oli se, että Sika-päivät päätettiinkin 
siirtää syksyyn 2011. Silloin tulossa 
on ainakin blokkilevyjen saralle uut-
ta.

Koulutus
Oppisopimuskoulutuksen aloittavia 
oppilaita on kaksi, joista yksi on perus-
tutkinnon ja toinen ammattitutkinnon 
suorittavia. Ensi syksynä aloittavia 
valumallinvalmistajia on otettu ennä-
tysmäärä sisään suuren kysynnän 
vuoksi. 

Oppilasmateriaali tuntuu erittäin lupaa-
valta ja tätä porukkaa olisi sitten ke-
väällä 2011 hurja määrä tulossa työ-
harjoitteluun. Jos oppilailta löytyy 
rohkeutta lähteä kauemmaksikin työn-
tekoa opettelemaan, olisi hienoa, jos 
olisi tarjolla työssäoppimispaikkoja, 
jotka tarjoaisivat opiskelijalle majoi-
tuksen ja murkinan. Otathan yhteyttä 
minuun: toni.hakkinen@tampere.fi  / 
puh. 040-8012641

Mallialueen kuulumisia

Työtilanne on kaikissa veistämöissä 
hyvä. Alkukevääseen verrattuna kas-
vua on ollut selvästi havaittavissa.

Muita asioita

– Keskusteltiin eri blokkimateriaalien 
hinta-/laatusuhteista ja huomautettiin, 
että joillakin valmistajilla on laadussa 
vaihtelua. Sika-blokeissa ei ole ha-
vaittu laatuheittelyä.

–Huomautettiin, että mallien toimitus-
aikojen toiveissa on joillakin valimoil-
la utopistisia käsityksiä. Heräsi kysy-
mys onko kaikilla mallivarusteiden 

tilaajilla tarpeeksi tietoa mallinvalmis-
tuksesta. 

Mallijaoston vuosikokous

Kutsuna ilmoitetaan, että Mallijaos-

ton vuosikokous pidetään SVY:n 

kokouksen jälkeen Salossa 8.10.2010 

klo 16.00. 

Mallijaoston sihteerinä toivon, että 
kaikki valtakunnan malliveistämöiden 
yrittäjät miettivät mallijaoston tärkeyt-
tä yritykselleen. Haluaisin että osanot-
tajia olisi mahdollisimman paljon, kun 
uutta mallitoimikunnan jäsenistöä ää-
nestetään ensi vuodelle. Mallijaoston 
apu ja voima on suoraan verrannollinen 
sen jäsenien määrään ja aktiivisuuteen. 
Tietysti silloin, kun valtakunnassa on 
kaikki hyvin, niin helposti mallijaoston 
tärkeys hiipuu, mutta entäs sitten jos 
sattuukin jotain missä apua tarvittai-
siin?

Mallitoimikunta kiittää vielä kerran 
Suomen Valimoteknistä Yhdistystä 
sponsoroinnista. SVY mahdollisti 
mahtavat puitteet Mallitoimikunnan 
kokoukselle Tampereen Pyhäjärvellä.
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metallurgin palsta 14.
Markku Eljaala

Peiron Oy

Taustaa

Eri lähteissä Drossikuonan ”dross” ja 
muun kuonan ”slag” välinen määritel-
mällinen ero ei ole aina niin selvä,  
mutta pääsääntöisesti Drossilla tarkoi-
tetaan epämetallisia hienojakoisia ja 
kiinteitä partikkeleita, jotka ovat sulan 
metallin sisällä tai pinnalla. Nestemäi-
sen kuonan yhteydessä vastaavasti 
käytetään yleensä termiä ”slag”, mutta 
termien käytössä on huomattavaa 
vaihtelua.

Drossikuonalla tarkoitetaan tavalli-
sesti kompaktoituneita ja rypistyneitä 
kuonakalvoja (kuva1), jotka sisältävät 
runsaasti metallia. Drossikuonan ikävin 
ominaisuus on sen perusmateriaalia 
erittäin voimakkaasti heikentävä vai-
kutus. Kalvomainen drossikuona vai-
kuttaa särön lailla, mistä seuraa mm. 
alentunut iskusitkeys ja väsymislujuus. 
Ilmiötä pahentaa se, että usein kalvojen 
lähellä grafiitti ei palloudu kunnolla 
vaan muodostuu suomumaisena.

[1] [2]

Drossin muodostuminen

Sulatuksen aikana drossikuonaa muo-
dostuu lähinnä upokasreaktiota (2C + 
SiO

2
 -> Si + 2CO) vastaavan tasapai-

nolämpötilan alapuolella. Merkittäviä 
epämetallisten sulkeumien lähteitä ovat 
myös uunien vuorauksista irtoavat 
alumiini- ja piioksidikuonat.

Pallografiittiraudoilla kuitenkin 
merkittävin drossikuonan lähde on 
magnesiumkäsittely. Valitettavasti 
käsittelylle ei ole vaihtoehtoja, joten 
sen kanssa on vain tultava toimeen. 

Drossikuona pallografi ittivalussa

Kuva 1. Kuvassa kalvomaisia magnesiumsili-
kaattikalvoja pallografi ittirautahieessä.   Ala-
reunan mittajana on 0.1mm

Magnesiumin läsnäolo sulassa saa 
raudan muodostamaan käytännössä 
jatkuvasti kuonaa. 

Tavallisen happaman sulatuksen 
jälkeinen kristobaliitin (Si0

2
) ja mul-

liittikuonan (3Al
2
O3*2SiO

2
) sulamis-

piste on korkea. Magnesiumkäsittely-
lämpötiloissa ne ovat varsin jähmeitä 
ja reagoimattomia. Ilman emäksisiä 
kuonakomponentteja ne eivät täten 
aiheuta kovin suurta drossin muodos-
tusta. Käsittely- ja ymppäysaineiden 
sisältämän magnesiumin, alumiinin, 
kalsiumin ja lantanidien kanssa voi 
reaktiotuotteena syntyvä magnesium-
kalsium-alumiinisilikaatti-kuona muo-
dostaa sekä drossia, että viskooseja 
suuripintaisia oksidikalvoja. Käytän-
nössä kaikissa drossinäytteissä on to-
dettu SiO

2
:ta ja MgO:ta. Tällainen 

kuona on kevyttä ja nousee pintaan 
mutta hitaasti. Käsittelyn aikana muo-
dostuva aines poistuu tehokkaimmin 
käytettäessä runsaammin magnesiumia 
sisältävää käsittelyainetta,  jonka aihe-
uttama voimakkaampi kupliminen 
nostaa reaktiotuotteita sulan pintaan.

Oksidikalvoihin liittyviä virheitä 
syntyy myös pysähtyvien sularintami-
en ja roiskeiden ympärille. Magnesi-
umpitoisen raudan pinta oksidoituu 
välittömästi sen joutuessa kosketuksiin 
ilman kanssa. Tällöin valussa erilleen 
joutuvien roiskeiden pinnalle muodos-
tuu kalvo, joka estää roiskeen sulautu-
misen myöhemmin sitä ympäröivään 
sulaan. Tämän tyyppinen virhe voi 
antaa rengasmaisen näyttämän mag-
neettijauhetarkastuksessa. Roiskeiden 
päälle muodostuneita kuonakalvoja on 
nähtävissä kuvassa 3. Joskus tällaisia 
hitaasti toisensa kohtaavien sularinta-
mien väliin jääviä  ja roiskeiden ym-
pärille muodostuneita kuonakalvoja 
luullaan kylmäsaumoiksi, mutta täytyy 
muistaa, että valuraudoilla kylmäsau-
mat ovat loppujen lopuksi varsin har-
vinaisia virheitä. Tosin kuonakalvoa 
pitkin murretun kappaleen murtopinta 
voi kalvon kohdalta muistuttaa hyvin-
kin kylmäsauman  pintaa.

[1] [2][5]

Kuva 2. Pallografi ittivaluraudan mikroraken-
nekuva, jossa on nähtävissä drossityyppistä 
virhettä , joka on syntynyt liuenneen magne-
siumin ja atmosfäärin hapen reaktiosta. [4]

Drossikuonaa esiintyy useimmissa valumetalleissa. Erityisen herkkiä 
sen muodostumisille ovat helposti hapettuvat seokset,  joilla syntyy 
kalvomaisia oksidikerroksia. Pallografi ittiraudoilla kuonan ja drossin 
muodostuminen on erittäin voimakasta johtuen palloutusprosessin 
ominaispiirteistä. 
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Drossikuonan ehkäisy

Lähtökohtaisesti drossikuonan muo-
dostumista ei normaaleissa valimopro-
sesseissa voida estää ja etenkin pallo-
grafi itin valmistuksessa drossikuonan 
muodostuminen on erittäin voimakas-
ta johtuen magnesiumkäsittelystä. Ai-
noaksi vaihtoehdoksi jää kuonan pois-
taminen ennen valua ja kaadon aikaisen 
kuonan muodostumisen minimoimi-
nen. Lisäksi mahdollisesti muodostuva 
drossikuona voidaan ohjata kappaleen 
sellaiseen kohtaan, jossa siitä on mah-
dollisimman vähän haittaa.

Sulatus
Perussulan puhtauden parantamiseen 
induktiouunisulatuksessa on periaat-
teessa kolme tapaa
1. Ylikuumennus 1450 °C yläpuolelle 
ja voimakas sekoittaminen epäpuhtauk-
sien agglemeroitumiseksi ja siirtymi-
seksi kuonaan.
2. Keitto, jossa osa vedystä ja typestä 
poistuu. Keitossa hiili reagoi hapen 
kanssa piin sijasta. Samalla kuonaa 
siirtyy sulan pintaan.
3. Paahto välillä 1500-1550 °C, jolloin 
hiili pelkistää piidioksidia, wystiittiä ja 
mangaanioksidia. [1]
• Myös sulatettavien raaka- ja lisäai-
neiden puhtauteen on kiinnitettävä 
huomiota. Romun mukana tuleva ruos-
te ja hiekka muodostavat huonosti 
liukenevia yhdisteitä. 
• Korkea hiiliekvivalentti lisää riskiä 
drossikuonan muodostumisesta, eten-
kin lisääntyvän piipitoisuuden yhtey-
dessä. Tämän takia piin lisäys pitäisi 
tehdä sulatuksen lopulla.
[1][2][5]

Magnesium käsittely
Magnesiumkäsittely itsessään on mer-
kittävin drossikuonan lähde pallogra-
fi ittiraudoilla.
• Vältä korkeaa käsittelylämpötilaa ja 
liiallista magnesiumin käyttöä. Korkea 
lämpötila lisää magnesiumin hävikkiä, 
mikä tarkoittaa suurempaa reaktiotuot-
teiden määrää.
• Pidä perussulan rikkipitoisuus riittä-
vän alhaalla.
• Odota riittävän pitkä aika käsittelyn 
ja kuonauksen välillä, että epämetalli-
set yhdisteet ehtivät erkaantua sulan 
pinnalle.
• Käsittely- ja ymppäysaineiden mah-
dollisesti sisältämä titaani lisää drossin 
muodostumista
• Useimmat ymppäysaineet lisäävät 
drossin muodostusta, joten lisäysmää-
rät tulisi pitää niin pieninä kuin mah-
dollista.
[1][2][3][4]

Valu ja valujärjestelmä
On huomattava, että drossikuonaa voi 
muodostua, vaikka muottiin kaadettai-
siin täysi kuonatonta sulaa
• T-kannu senkan käyttö ehkäisee su-
latuksen tai magnesiumkäsittelyssä 
muodostuneen drossin pääsyä muot-
tiin.
• Matala valulämpötila pahentaa on-
gelmaa. Valulämpötilan ylittäessä 1400 
°C drossi ja kuonakalvovirheiden pi-
toisuus on merkittävästi vähäisempää. 
Riippuu hiiliekvivalentista (upokasre-
aktion tasapainolämpötila).
• Mielestäni merkittävin tekijä drossi-
virheiden ehkäisemisessä on oikein 
suunniteltu valujärjestelmä. Hyvä jär-
jestelmä suodattaa aikaisemmissa 
vaiheissa muodostunutta drossikuonaa 
ja ehkäisee uuden kuonan syntymistä.  
Ja se on ainakin varmaa, että huono 
valujärjestelmä pilaa kappaleen kaikis-
ta valua edeltävistä toimenpiteistä 
huolimatta.
• Turbulenttinen virtaus kanavistossa 
ja valussa yleensä aiheuttaa drossityyp-
pisiä virheitä valuun.
• Käytettäessä suodattimia tulisi ne 
sijoittaa niin lähelle valukanavia kuin 
mahdollista, jotta jakokanavat pysyvät 
täysin täynnä valun aikana. 
• Vajaatäyttöisissä jakokanavissa muo-
dostuu drossia, etenkin, jos  muottihie-
kan läpi kanavaan pääsee virtaamaan 
happea
[2][3][5]

Etenkin lämpötiloihin liittyvä ohjeistus 
on hieman ristiriitaista ja sopivan op-
timin löytäminen voi olla haastavaa. 
Lämpötilan nostaminen lisää käsitte-
lyssä syntyvää kuonaa,  mutta samalla 
valulämpötila nousee mikä yleensä 
vähentää drossivirheitä. Valusenkan 
riittävä esilämmitys ja/tai pienen omi-
naislämpökapasiteetin senkanvuoraus-
aineen käyttö pienentää eroa käsittely-
lämpötilan ja valulämpötilan välillä, 
mikä on edullista. Vältettäessä drossin 
muodostusta joudutaan  yleensä käyt-
tämään niin korkeita valulämpötiloja, 
että syötöttömien valujärjestelmien 
käyttämien ei ole enää mahdollista.

Markku Eljaala
Metallin urkkija

Metallurgist

Lähteet
1. Drossikuonan muodostumisolosuhteet 
pallografi ittivalurautojen sulatus- ja valupros-
esseissa, Erkki Itävuori, TTY Materiaaliopin-
laitos, 2010
2. Dross in Ductile Iron, Hans Roedter, Sorel-
metal suggestion sheet 98, March 2006
3. Magnesium Slag Defects in Ductile Iron, 
Elkem, Technical Information 32
4. Cast Iron Microstructure Anomalies and 
Their Causes, G.M. Goodrich, Cast Iron Qual-
ity Control Committee 5J Report
5. Practical Methods for the Control of the 
Inclusion Content in Ductile Iron, Arthur F. 
Spengler

Kuva 3. Kuvassa nähtävissä valun pohjalla 
olevaan koloon joutuneiden roiskeiden 
ympärille muodostunutta oksidikalvoa, 
joka näkyy tummina juovina hiotun valun 
pinnalla.
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WEBACEM OY

   TOIMITTAA
        VALIMOILLE 

ASK CHEMICALS RYHMÄN AINEITA JA TARVIKKEITA 

         TOIMINNAN PAINOPISTEALUEITA OVAT LISÄKSI PÄÄMIESTEMME KONEET,  
         AINEET JA TARVIKKEET (Morgan Molten Solutions, FMS, Cesana, Luengen, jne.) 

GIFA 07; Tervetuloa vierailemaan osastollamme hallissa 3, 3A34

                                                            YHTEYDENOTOT 
Puh. 03-3183269 

                                                             Fax. 03-3183289 

                                                             GMS 040-7070095/Kokko

                                             e-mail: webacem@co.inet.fi

info@ask-chemicals.de

info@kernfest-webac.se
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Lisätietoja :           Ossi Levander  0400-625348
                            Krister Lundqvist 019-2785800

Valimoalan Golfopen 2010 pelattiin kahdentoista kerran 
Ruukkigolfi n kentällä  8.6.
Osallistujia oli täällä kertaa 10 henkilöä.
 
A. Parhaan schratch tuloksen teki 
Krister Lundqvist tuloksella  94
 
B. Perinteinen HCP luokan tulokset ( netto )
 
1. Krister Lundqvist          81
2. Pasi Mäkinen              82
3. Esa Keskikuru            82
4. Urpo Kallonen             83
5. Sampo Vauhkonen      90
6. Juha Vatanen              91
7. Ari Kauppinen             92
8. Antti Zitting                 96
9. Heikki Zitting               97
10. Ossi Levander           102
 
Ensi vuonna pelataan taas Ruukkigolfi n kentällä tiistaina  
14.6.2011 alkaen klo 14.00
Pankaa jo ylös kalentereihin ja ilmoittakaa myös kavereille.

Valimoalan 
Golfopen 2010
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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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Dörentrup valmistaa yli 100 vuoden kokemuksella tulenkestäviä materiaaleja teräs-, rauta-, ja 
metallivalimoiden tarpeisiin; mm sulatus- ja lämpimänäpitouuneihin, valu-, kuljetus-, ja käsittelysenkkoihin.

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

SOITA, kerromme lisää !!

Oy Line-Ma Ab
  PL 101

  06100 Porvoo
  tel: 019 – 5244 922              

  e-mail: linema@linema.fi
  www.linema.fi
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Kerromme mielellämme lisää 
uutuustuotteestamme!
Tyrolit Oy
Tel: +358 3 3581700
Fax: +358 3 3581750
Mail:tyrolit-fi @tyrolit.com
Web:www.tyrolit.com

VIB STAR 
– ei rasita ranteita, 

kyynärpäitä tai 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keycast  Oy
PL 100, Merikatu 7
92101  RAAHE
(08) 211 3111, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Metallikonepaja Oy
49200  HEINLAHTI
(05) 220 1100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bruker AXS Nordic AB/Spectral 
Solutions AB
Vallgatan 5
SE-170 67 Solna
0400-610799
kari.nieminen@bruker-axs.se
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valimomuseo

Suomen Valimomuseo • PL 50,Tehtaanpuisto • 03601 Karkkila 

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

Suomen Valimomuseolla menee hyvin. Tätä 
kirjoitettaessa vuosia valmisteltu LIEDELTÄ PÖYTÄÄN 
– Suomalaiset DESIGN talousvalut -näyttely on loppusuo-
ralla. Puulaatikot ovat valmiina odottamassa täytettä sisään-
sä ja ensi vuoden syksyllä saman näyttelyn voi nähdä Ro-
senlew-museossa Porissa. Sitten on vuorossa Pietarsaari ja 
senkin jälkeen näyttely nähtäneen vielä jossain.

Se padoista. Museossa olemme suunnanneet katseen jo 
muihin asioihin. Näyttelyideoitakin on syntynyt. Ensi vuon-
na tosin mitä ilmeisimmin turvaudumme ainakin kesänäyt-
telyn ajan perinteiseen taiteeseen. Mutta seuraavana kesänä, 
vuonna 2012, vuorossa on takuuvarmasti taas tasokasta 
valua. Ja samalla taidetta! Museo ja Suomen Valimoinsti-
tuutti ovat sopineet järjestävänsä näyttelyn uusista taideva-
luista Suomen Valimomuseon tiloissa. Valimoinstituutti 
järjestää tiloissaan taidevalukursseja ja niihin on osallistunut 
tunnettuja taiteilijoita. Nyt osa näistä esineistä, suurimmal-
ta osalta vielä valamattomista, päätyy siis näyttelyksi. Tällä 
on tarkoitus juhlistaa designvuotta 2012, vaikka taide ei 
suoranaisesti designia olekaan.

Taidevaluhanke
Samaa aihepiiriä sivuaa museon toinen hanke. Keräämme 
tietoa, ja tietenkin myös esineitä, kaikista suomalaisista 
taidevaluista, uusista ja vanhoista. Tällä hetkellä materiaalia 
on kerättynä lähinnä Högforsista, mutta ei siitäkään tarpeek-
si. Tarkoitus olisi julkaista jonkinlainen kirja tästä aiheesta 
niinikään vuonna 2012. Se, käsitteleekö kirja pelkästään 
Högforsia, riippuu pitkälti siitä, kuinka laajasti saamme 
aineistoa kerätyksi. Tätä silmällä pitäen; jälleen etsintäkuu-
lutus. Kaipaamme museon kokoelmiin lahjoituksena Hög-
forsin valmistamaa ”Viisi valuria” –reliefi a! Lisäksi innok-
kaina haluaisimme kaiken mahdollisen tiedon kyseiseen 
valutauluun liittyen. Kuka sen on suunnitellut (taulussa 
komeilee nimikirjaimet ”RN”) ja koska se on tullut tuotan-
toon? Lisäksi haluaisimme saada tietoa Helvi Hyvärisestä, 
joka aikoinaan suunnitteli Högforsille kaikenlaista. Kyseisen 
naisihmisen toimintavuodet Högforsilla ovat kuitenkin hä-
märän peitossa.

Konepajakoulu
Kolmas vireillä oleva hanke onkin sitten melko kaukana 
taiteesta ja designistä. Vuonna 2013 tulee kuluneeksi 70 
vuotta siitä, kun Högforsin konepajakoulu aloitti toimintan-

Taidetta 
ja designia

sa. Koulussa oli sekä valimo- että konepajalinja. Koulun 
penkiltä valmistui nuoria ja innokkaita työntekijöitä eri 
puolille Suomea suunnilleen 30 vuoden ajan. Koulun his-
toriaa on tarkoitus juhlistaa 2013 omalla näyttelyllään. 
Kuvia museolla konepajakoulusta on jo runsaasti mutta 
esineistöä ei juuri lainkaan. Aiheeseen liittyvän esineistön 
kerääminen onkin sitten museon tärkein projekti seuraavien 
vuosien ajan. Lahjoituksia ja lainoja siis taas tarvitaan.

Museo monessa mukana
Lyhyen aikavälin pienemmistä näyttelyprojekteista mainin-
nan ansaitsee teknikko Eino Sarkin 1950–60 -luvuilla 
Högforsin tehtaalla ottamat valokuvat. Noin 3000 kuvan erä 
lahjoitettiin museolle jo 1997 mutta melko harvakseltaan 
niitä kuvia on hyödynnetty. Kyseessä on siis valokuvanäyt-
tely, johon kootaan lahjoituserän viitisenkymmentä upeinta 
otosta. Näyttely aukeaa tammikuussa.

Museo on ollut viime aikoina paljon muussakin mukana. 
Karkkilan ruukkimuseo Senkka, johon siis Suomen Valimo-
museokin kuuluu, järjesti vastikään ”Ruukkimuseon rauta-
päivät” -tapahtuman. Tarkoituksena on muodostaa siitä 
vuotuinen tapahtuma. Tänä vuonna ohjelmaan kuului mm. 
wanhojen valurautapannujen puhdistusta perinnemenetel-
min, Högforsin tehtaan dia-kuvien tunnistusta yleisön 
avustuksella, luento Högforsin tehtaan 190-vuotisesta his-
toriasta ja paljon muuta. Mistä tulikin mieleen – Onnea 
190-vuotiaalle Högforsin tehtaalle!

Vielä pieni mainos. Valimomuseon museokauppa on 
saanut uusia tuotteita valikoimaansa. Valimoinstituutilta 
saimme myyntiin pronssisia pienoisalasimia ja Karkkilassa 
on aloitettu Antti Nurmesniemen suomustusraudan uudis-
tuotanto. Lisääkin tuotteita on tulossa, mm. useita taideva-
luja, joita ei ole ollut vuosiin saatavilla, joten museossa 
kannattaa vierailla pelkästää jo kaupan tuotteiden takia. 
Postimyyntiäkin harrastamme, joten rohkeasti vain yhtey-
denottoja. Tässä vaiheessa pieni varoituksen sana: LIEDEL-
TÄ PÖYTÄÄN -kirja on lähes loppuunmyyty. Uusi painos 
saatetaan joskus ottaa, mutta sen varaan kiinnostuneiden ei 
kannata asiaa jättää.

Mukavaa alkanutta syksyä Valimoviestin lukijoille

Janne Viitala
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Högforsin valmistama komea avainkaappi. 

Taidevalua sekin.

Konepajakoulun opettaja Aarne Mattila 

ohjeistaa oppilasta.

Eino Sarkin kuvaamaa nostalgista tehdastunnelmaa. Vauhdissa 
itse legendaarinen ”Pata” Hellgren (vas.).

Museon voimakaksikko Tommi Kuutsa ja 

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

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

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

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

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

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

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

www.svy.info

www.valuatlas.net
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

www.valimoinstituutti.fi 

Novacast Oy
Valimotie 1  
33960 PIRKKALA
Puhelin (03) 368 51 80 
Faksi  (03) 368 12 51
www.novacast.fi
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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, faksaa tai mailaa lomake 
viereiseen osoitteeseen! 
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Rauno Sippel 
vastaa mielellään.

SVY
Rauno Sippel 

Kiiskintie 11
17200  VÄÄKSY

puh. (03) 766 9736
Faksi (03) 766 9736

e-mail: rauno.sippel@svy.info

Jäsenhakemus hyväksytty       _____/_____  20__  _____________________________________

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 20__  _____________________________________

Jäsennumero
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