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puheenjohtajan palsta

Jani Isokääntä

Vuosi 2011 on lähestymässä loppuaan poik- Året 2011 går mot sitt slut efter en onormalt varm
keuksellisen lämpimän syksyn jälkeen. Tämänkertaista
pääkirjoitusta kirjoittaessani isänpäivän aikoihin lunta ei ole
vielä näkynyt, mutta toivotaan että viimeistään jouluksi
saamme valkean lumipeitteen piristämään epävakaita aikoja. Maailmalla talouden tilanne näyttäisi jatkuvan edelleen
synkkänä erityisesti Euroopassa, eikä helppoja ratkaisuja
ole edessä. Esimerkiksi Kreikassa ja Italiassa odotellaan
pääministerien vaihtoviikkojen tuloksia, ja sitä, minkälaisia
vaikutuksia niillä on jatkossa. Toivotaan, että laskusuunta
taloudessa rupeaisi kuitenkin jossain vaiheessa edes varovaisestikaan vaihtamaan suuntaa ylöspäin.
Lokakuinen vuosikokous vietettiin tällä kertaa Pietarsaaressa, kiitos vielä kerran järjestelytoimikunnalle. Ihan ilman
kommelluksia ei päästy, pientä epäselvyyttä oli esimerkiksi linja-autokyydin suhteen ja kokouspaikkaakin vaihdoimme lennosta. Loppujen lopuksi kaikki pääsivät kuitenkin
perille ja kokous saatiin vietyä läpi tälläkin kertaa. Asialistalla oli muun muassa pieni päivitys hallituksen kokoonpanoon, jonka ansiosta saimme uutta verta mukaan hallitukseen.
Näihin aikoihin myös ulkomaantoimikunnalla riittää tekemistä. Kesällä järjestetyn GIFA-reissun jälkeen seuraavana
on vuorossa Saksaan suuntautuva ulkomaan excursio, jonka
organisointi on jo täydessä vauhdissa. Ulkomaanreissun
lisäksi keväällä järjestetään myös talviopintopäivät perinteiseen tapaan Tampereella. Opintopäivien aiheet painottuvat mallipuolelle, ja Karttusen Veijon johdolla on varsin
tiivis paketti kasattuna.
Joulu tuntuu tulevan joka vuosi yhä aikaisemmin, kaupoissa joululaulut raikaavat ja postiluukusta tipahtelee jos jonkinmoista joulukuvastoa jo lokakuussa. Joulun kaupallistumisesta huolimatta pitkän syksyn jälkeen olisi hyvä hiukan
hengähtää ja ottaa hetkeksi omaa aikaa. Vaikka tänä jouluna ei pidempiä lomia juuri olekaan, yritetään silti pysähtyä
ja nauttia joulun rauhasta. Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta kaikille yhdistyksemme jäsenille ja yhteistyökumppaneille!
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höst. När jag skriver denna ledare kring farsdagen har vi
inte ännu sett snö, men hoppas att vi senast till jul får ett vitt
snötäcke som piggar upp i dessa ovissa tider. Världsekonomin ser fortsättningsvis dyster ut, och speciellt är så fallet i
Europa, och det ﬁnns inga lätta lösningar. Till exempel i
Grekland och Italien väntar man på resultat efter statsministerbytena, och vilka verkningar de har i framtiden. Vi får
hoppas att nedgången i ekonomin ens i något skede ändrar
riktning uppåt.
Årsmötet höll vi denna gång i Jakobstad, för vilket jag ännu
vill tacka arrangörerna. Helt utan incidenter löpte mötet
inte, det var oklarheter angående busstransporterna och
mötesplatsen byttes i ﬂykten. Till slut kom alla fram och vi
kunde genomföra mötet även denna gång. På agendan hade
vi en liten uppdatering av styrelsens sammansättning varvid
vi ﬁck nytt blod i den.
I dessa tider är även utrikes kommittén fullt sysselsatt. Efter
GIFA-resan på sommaren står en exkursion till Tyskland i
turen och arrangemangen av den är i full fart. Förutom utlandsresan anordnas de traditionella vinterskolningsdagarna
i Tammerfors. Skolningsdagarnas tyngdpunkt är denna gång
på modellbyggandet och under ledning av Veijo Karttunen
har ett rätt intensivt paket fåtts ihop.
Julen förefaller varje år komma allt tidigare, i butikerna
ljuder redan julsångerna och genom postluckan faller alla
möjliga julkataloger redan i oktober. Trots kommersialiseringen av julen vore det efter den långa hösten skäl att andas
ut litet och ta litet tid för sig själv. Fastän det denna jul inte
blir någon lång ledighet skall vi dock stanna upp och njuta
av julfriden. God Jul och ett framgångsrikt nytt år önskas
alla föreningsmedlemmar och samarbetspartner!
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asiamiehen palsta

Asiamiehen
asiaa
10.11.2011

Vuosikokous Pietarsaaressa
Aluksi teimme tehdasvierailut kiinnostaviin kohteisiin:
Componenta Finland Oy Pietarsaari ja Alholmens Kraft.
Yhdistyksen juhlallinen 64. vuosikokous pidettiin UPM:n
Pietarsaaren paperitehtaan tiloissa 7.10.2011. Kokoustapahtumiin osallistui 54 henkilöä.
Ingemar Svensson toi tervehdyksen SGF:ltä Ruotsista.
Ruotsin valutuotanto kasvanut kuluneen vuoden aikana.
Sveriges Gjuteritekniska Förening on saanut lisää jäseniä
ja jäsenmäärä on nyt 1015 henkilöä.
Vuosikokouksessa käsiteltiin myös yhdistyksen tilinpäätös. Edellinen Salon vuosikokous, opintopäivät ja Valimoviestien mainostulot onnistuivat hyvin ja kokonaisuutena
toimintakauden tulos oli plussalla. Nykyinen tilikausi
tulee olemaan ehkä samaa luokkaa, koska Gifa-matkan
tuotot kirjautuvat tälle tilikaudelle, mutta suhdanteiden
muutoksista emme tiedä vielä mitään.

Puheenjohtajana jatkaa Jani Isokääntä Pohto Oy
- hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin
Varsinainen jäsen Varajäsen
Yritys
Niku Niemi
Sampsa Saranki Componenta
Finland Oy
Högfors
- hallituksen muiksi jäseniksi valittiin entiset
Varsinainen jäsen Varajäsen
Yritys
Juha Levander
Kari Hakala
URV
Jouni Lehto
Tuula Höök
Valimoinstituutti
Veli Vehmaa
Sami Niittynen Peiron Oy

Vaalilautakuntaan jatkaa ennallaan:
• Riihinen Marko puheenjohtaja
• Karvonen Erkki
• Paulasuo Jari
• Rakkolainen Petri

Rinnakkaisohjelma tutustui Nanoq Arktiseen Museoon.

Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Mikael Paul ja
Deloittus, eli Deloitten keskuudestaan valitsema toinen
tilintarkastaja.

Vuosikokouksen esitelmät pitivät Seppo Erkkilä Componentalta, kaupunginjohtaja Mikael Jakobsson, Kehitysyhtiö Concordiasta kertoi Nicklas Dahl ja valamisen näkymiä valotti Juhani Orkas. Mielenkiintoiset esityksen kiinnostivat kokousväkeä selvästi.

Lehtitoimikunnan, ulkomaantoimikunnan, koulutustoimikunnan, mallijaoston ja perinnetoimikunnan puheenjohtajat ja jäsenet hallitus nimeää helmikuussa 2012.

Hotelli Kaarlessa Kokkolassa saunottiin esitelmien jälkeen. Maukkaan juhlaillallisen aikana meitä viihdytti
taitava Samba El Gambio-ryhmän esitys. Loppuillan aikana soitti tanssiorkesteri Dr. Showbiz.
Hienoista ja sujuvista juhlista annamme parhaat kiitoksemme juhlien järjestelytoimikunnalle: Mikael Häggman,
Seppo Erkkilä ja Gunilla Dahlin. Kiitokset osoitettiin
myös kokouksen sponsoreille, Beijers, Componenta Finland Oy Pietarsaari, Foseco, Diaco, Lux, Meca-Trade,
Sibelco Nordic ja Sintrol.

Jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsenrekisterissä on nyt 716 jäsentä. Vuosikokous 2011 päätti, että jäsenmaksut ovat ennallaan:
jäsen 20 €, veteraani ja opiskelija 10 € ja yritysjäsen 200
€. Jäsenmaksulaskut laitan liikkeelle ensi vuoden alussa.

Uusi hallitus
Vaalilautakunnan ehdotuksen mukaan yhdistyksen hallitukseen valittiin kaudeksi 2011 – 2012 seuraavat henkilöt:
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Jäsenistö ja jäsenrekisteritiedot
Hallitus hyväksyi 1.11.2011 seuraavat uudet jäsenet
Ylikännö, Jonne
Malinen, Juha
Niemi , Markus
Pajamäki, Ilmari
Salo, Jari
Koskela, Karri

Peiron Oy
Peiron Oy
Componenta Finland Oy Pietarsaari
Aalto-yliopiston
teknillinen korkeakoulu
Valucast Oy
Componenta Oyj

Uusia jäseniä tuli 6 henkilöä.
Uusi yritysjäsen on Heraeus Electro-Nite Intl.
Hallitus ja asiamies toivottavat Teidät tervetulleiksi mukaan yhdistyksen toimintaan!

Opintopäivät
Opintopäivät ovat Tampereella hotellissa Cumulus Koskikatu 2.–3.2.2012, hotellissa on 30 pysäköintipaikkaa. Lähin pysäköintitalo on Tammerkosken toisella puolen oleva
Keskustorin P-Frenkell, jonne on saatavissa hotellin vastaanotosta sopimushintaisia pysäköintilipukkeita. Opintopäivätarjous on toisaalla tässä lehdessä. Tule Sinäkin
mukaan!
Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2012!
Rauno Sippel
asiamies

SVY:n asiamies ja konttori

Hyvää joulua
ja
onnea vuodeksi
2012!
Suomen Valimomuseo
Aalto-yliopiston
teknillinen korkekoulu,
valutuotetekniikka
Teknologiateollisuus ry,
valimoiden toimialaryhmä
Valimoinstituutti
sekä
SVY:n hallitus,
asiamies,
toimikunnat ja
Valimoviestin toimitus

Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
Puh
Gsm
e-mail
Pankki

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

Paavo Tennilän
rahasto
jakaa stipendejä

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry julistaa
Paavo Tennilä stipendirahaston stipendit haettavaksi.
Kirjalliset hakemukset toimitetaan 18.01.2012 mennessä SVY:lle osoitteeseen
Kiiskintie 11, 17200 Vääksy.
Hakemukset osoitettaan Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitukselle. Hakemus
voi olla vapaamuotoinen, mutta siitä tulee ilmetä selkeästi olennaisimmat tiedot hakijasta ja selvitys siitä, miksi tai mihin tarkoitukseen stipendiä anotaan.
Otteita säännöistä:
3 §. Rahaston tarkoituksena on stipendien, matka-avustusten ja tunnustuspalkintojen
avulla tukea Suomen valimoteollisuuden teknistä, taloudellista, ympäristöllistä ja henkilöstöpoliittista kehitystä sekä edistää SVY:n säännöissä mainittuja tarkoitusperiä.
5 §. Rahastosta jaetaan varoja SVY:n hallituksen päätöksien perusteella siten, että sekä
pääoman tuottoa että pääomaa käytetään, kuitenkin enintään 1/10 rahaston alkuperäisestä peruspääomasta vuodessa
6 §. Rahastosta jaetaan varoja seuraaviin tarkoituksiin:
tunnustuspalkintoja ensisijaisesti valimoalan opiskelijoille sekä valimoteollisuutta ja/tai
SVY:n toimintaa edistäneille nuorille, alle 30 -vuotiaille valimoalan henkilöille,
stipendejä opintomatkoihin, tutkimuksiin ja julkaisutoimintaan,
stipendejä ammatilliseen pätevöitymiseen,
muihin kohteisiin, joiden SVY:n hallitus katsoo täyttävän kohdan 3. vaatimukset,
ei hallinnointiin.
8 §. Stipendien ja tunnustuspalkintojen jakotilaisuuksia voivat olla mm. SVY:n, lahjoittajien tai oppilaitosten järjestämät tilaisuudet.
10 §. Stipendit on nostettava ja käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä.
Mahdolliset lykkäyspyynnöt on esitettävä SVY:n hallitukselle.
11 §. Muiden kuin tunnustuspalkintojen saajilta edellytetään raportointia SVY:n jäsenlehdessä tai muulla tavoin.
Mikäli stipendinhakijalla on kysyttävää, asiamies vastaa kysymyksiin ja lähettää pyydettäessä stipendirahaston säännöt kokonaisuudessaan.
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opintopäivät 2010

Opintopäivien pääpaino on
nyt malliasioissa. Tällä
alueella on tapahtunut
paljon kehitystä edellisten
malleihin keskittyneiden
opintopäivien, vuonna 2007,
jälkeen. CNC-koneiden
määrä on kasvanut merkittävästi ja ne ovat pääosassa
nykyisin malleja tehtäessä
Myös mallimateriaalit ovat
muuttuneet. Ennen tehtiin
negatiiveja ja laminoitiin
malleja. Nyt löytyy suoraan
malleiksi työstettäviä
kestäviä muoveja tai CNCkoneilla tehdään suoraan
metallimalleja.

Mallit – mitä nyt?

Torstai 2.2.2012
9.30 -

11.30 12.00
13.00 –13.45

Tule opintopäiville
selvittämään,
missä mallipuolella
nykyään mennään!

13.45 –14.30
14.30– 14.50
14.50 – 15.35
15.35 – 16.05
16.05– 17.00
17.00
19.30

Vierailu
Sandvik Mining and Construction Oy,
Pihtisulunkatu 9, 33310 TAMPERE
Ilmoittautuminen
Lounas
Avaus Veijo Karttunen
Suomen valimoteollisuuden tulevaisuuden näymät,
Juhani Orkas
Vaihtoehtoiset protojen valmistusmenetelmät,
Pekka Savolainen
Kahvi
Malliveistämöiden keinot vastata tulevaisuuden haasteisiin ja
mallien materiaalien uudet muutokset, Mikko Ojanen
CAD-ohjelmien soveltuvuus valukappaleiden suunnitteluun,
Tapani Honkavaara
Simulointiohjelmien nykytilanne,
Mikko Hinkkanen Convia ja Matti Sirviö
Päivän päätössanat Veijo Karttunen
Illallinen

Perjantai 3.2.2012
9.00 – 9.30

Robotin käyttö mallinvalmistuksessa, Toni Häkkinen

9.30 – 11.30

Kanavistosuunnittelun ja syöttämisen apuvälineet,
Lars Zumbusch tai Karl-Gerhard Klett, Chemex GmbH

11.00 – 11.30 Simuloinnin käyttö Componentalla,
Timo Vuori tai Petteri Sirola
11.30
12.00
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Päätössanat Veijo Karttunen
Lounas
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MALLIT – MITÄ NYT?
Koulutuspäivät Cumulus KOSKIKATU, Tampere 2.–3.2.2012
ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Nimi: _______________________________________________Jäsen n:o (osoitetarrasta):___________________
Yritys:_______________________________________________________________________________________

Vierailukohde 2.2.2012 kello 9.30:

Sandvik Mining and Construction Oy,
Pihtisulunkatu 9,Tampere

Opintopäiväpaketti, jäsen

280 eur

(__) ___________eur

Opintopäiväpaketti, ei jäsen

320 eur

(__) ___________eur

1 -hengen huone 101 eur/hlö/vrk

(___) vrk

maksetaan Cumulukselle

2 -hengen huone 72 eur/hlö/vrk

(___) vrk

maksetaan Cumulukselle

Illallinen, alko

70 eur

(__) ___________eur

Illallinen, vesi

45 eur

(__) ___________eur

Opintopäiväpaketti sisältää luennot, luentomonisteet,
iltapäiväkahvin, 2 kertaa lounaan sekä saunan

Yhteensä

___________eur

ERIKOISTOIVOMUKSET:
Huonetoveri:____________________________________________________________
Ruokarajoitukset jne______________________________________________________
Päiväys ____. _____. 201___ Allekirjoitus ____________________________________

Ilmoittautumislomakkeen on oltava viimeistään perjantaina 18.01.2012 perillä. Asiamies toivoo,
että lähetät lomakkeen sähköpostin liitteenä osoitteeseen rauno.sippel@svy.info. Lomakkeen saa
helposti imuroitua kotisivuiltamme. Kirjeitsekin voit ilmoittautua osoitteeseen:
SVY, Kiiskintie 11, 17200 VÄÄKSY.
Kaikki maksut on suoritettava viimeistään perjantaina 18.01.2012 tilille Nordea 101230 - 73211.
IBAN FI49 1012 3000 0732 11, BIC NDEAFIHH
Käytä maksuviitteenä viisinumeroista jäsennumeroasi ja 903000 (esim. 13579 903000). Jos yritys
maksaa useamman jäsenen osallistumisen yhdellä suorituksella, käytä viitteenä 903000 ja lähetä
erillinen osallistujalista.
Varauksesi on voimassa, kun maksusi on suoritettu ja ilmoittautumislomake on palautettu ohjeita

noudattaen. Lisätietoa antavat asiamies Rauno Sippel, 040 760 1520.
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SGF:n vuosikokous
9.-11.9.2011 Nyköping

Ruotsin Valimotekninen Yhdistys (SGF) vietti vuosikokoustaan 9.-11.9 ja allekirjoittaneella oli kunnia
ottaa osaa tapahtumaan Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen edustajana. Kokous järjestettiin Nyköpingissä ja oli
ensimmäinen laatuaan kaupungin yli 800-vuotisessa historiassa. Seudun valimoteollisuuden kulta-aika ajoittui 1600luvulle, jolloin paikallisia tykinkuulia vietiin menestyksellä ympäri Eurooppaa. Noista päivistä valimotoiminta on
Nyköpingissä kuitenkin hiipunut ja kokouspaikkana toimi
entisen saippuatehtaan tiloihin rakennettu Sunlight-hotelli.
Kokousvieraita oli n. 120, joista lähes kolmannes seuralaisia
Kokousviikonloppu alkoi perjantaina 9.11 vierailulla Hardox
tuotemerkistään tunnetulle SSAB:n terästehtaalle Öxelösundiin, noin puolen tunnin bussimatkan päähän Nyköpingistä.
Masuuneihin päästiin tutustumaan vain bussin ikkunasta,
mutta valssaamon puolella nähtiin hieman teollista toimintaakin. Murphyn lain mukaisesti valssaaminen tosin keskeytyi pian teknisen vian takia.

Kahvihetken jälkeisissä puheenvuoroissa kuultiin mm Steve Dawsonin esitys tylppägraﬁittiraudan vääjäämättömästä
voittokulusta, asiakaskunnan edustajan huolestuneet kommentit valimoiden toimitusvarmuudesta ja muisteltiin GIFA
2011 parhaita paloja. Iltapäivän päätteeksi seikkailija-teräsmies Rune Larsson kertoi kuinka motivoidutaan vaikka
soutamaan Atlantin halki.
Kokousviikonlopun huipennuksena oli lukuisten laulutuokioiden ja kiitospuheiden keskeyttämä juhlaillallinen ja
meno äityikin hetkittäin varsinaiseksi kuorosodaksi. Notkeimpien jäädessä vielä vatkaamaan lanteitaan tanssiparketille oli aika kiittää isäntiä oivallisista kokousjärjestelyistä
ja lähteä lataamaan akkuja kotimatkaa varten.

Juha Levander

Tehdasvierailun jälkeen perjantai-iltaa jatkettiin hotellilla
epämuodollisen pyttipannuillallisen ja yleisen seurustelun
merkeissä. Oli mielenkiintoista huomata, kuinka lähes kaikilla ruotsalaisilla tuntui olevan jonkinlainen side Suomeen
joko sukujuurien, perheen tai työn kautta.
Varsinainen kokouspäivä aloitettiin arvokkaasti lippumarssilla ja edesmenneiden jäsenten muistohetkellä, jonka jälkeen
kuultiin pohjoismaisten veljesyhdistysten terveiset. Virallinen kokousagenda nuijittiin läpi alta tunnin varsin suuressa
yksimielisyydessä. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi
taputettiin Johan Ortfeldt Karlstadin valimosta.
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opintomatka

SVY:n opintomatka itäiseen Saksaan
14.4.–18.4.2012
Alustava matkaohjelma
14.4.2012, lauantai

SVY:n ulkomaantoimikunta
tarjoaa jäsenilleen viiden päivän opintomatkan itäiseen
Saksaan. Opintomatkan ohjelma on laadittu yhteistyössä
G&L Beijerin ja Oy Lux Ab:n
kanssa. Tarkoituksena on tutustua itäisessä Saksassa sijaitseviin rauta- ja teräsvalimoihin. Valimoviesti-lehden
painatusajankohtana on saatu luvat vierailla ohjelmassa
mainituissa kohdissa. Mikäli
jonkun kohteeseen käyntilupa
tulee rajoituksia tai muutoksia, se korvataan vastaavantyyppisellä käyntikohteella.
SVY on varannut lentopaikkoja 40 osallistujalle.

16.15 – 17.10 lento Helsinki – Berliini/Tegel,
Air Berlin AB 8309
17.45 – 18.15 bussiajo lentokentältä hotellille
yöpyminen hotelli Best Western President,
An der Urania 16 – 18, 10787 Berliini

15.4.2012, sunnuntai
10.00 – 13.00 Berliinin kiertoajelu bussilla,
suomenkielinen opas
13.00 – 16.00 ajo Berliini – Leipzig, matkalla lounas
omalla kustannuksella
yöpyminen hotelli Grand City Hotel Leipzig Zentrum,
Gerichtsweg 12, 04103 Leipzig

16.4.2012, maanantai
8.30 lähtö hotellista ajo Bösdorﬁin
9.00 – 12.00 tutustuminen SHB Bösdorf teräsvalimoon
(shb-guss.de)
13.00 - 16.00 ajo Dresdeniin
yöpyminen hotelli Maritim Hotel,
Ostra-Ufer 2, 01067 Dresden

17.4.2012, tiistai
8.30 lähtö hotellista, ajo Schmiedebergiin
9.30 – 12.00 tutustuminen Schmiedeberg Guss rautavalimoon
(schmie-guss.de)
14.00 – 17.00 tutustuminen Dresden historialliseen
keskustaan, suomenkielinen opas
17.00 – 18.30 ajo Dresden - Fürstenwalde
yöpyminen hotelli Hotel Kaiserhof,
Friedrich-Engels-Strasse 1 A, 15517 Fürstenwalde

18.4.2012 keskiviikko
8.30 lähtö hotellista
9.00 – 12.00 tutustuminen Duktil-Guss rautavalimoon
(duktil-guss.de)
12.00 – 13.00 ajo Fürstenwalde – Berlin Tegel
14.55 – 17.45 lento Berliini/Tegel – Helsinki,
Air Berlin AB 8308

12
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Opintomatkan valimokohteet
SHB Bösdorf GmbH, www.shb-guss.de
SHB Bösdorf on neljä vuotta sitten uudistettu teräsvalimo,
jolla on kolme kaavauslinjaa. Kaksi ovat mekanisoituja
kaavauskehyksellistä Alphaset menetelmää käyttävää linjaa,
jossa tehdään 100 – 4000 kg painavia lyhytsarjakappaleita.
Valimolla on tehokas hiekanelvytys, mekaanisella lisäelvytyksellä sekä kromiittihiekan erotuslaitteet. Kolmas kaavauslinja on HWS tuorehiekkakaavauslinja, jonka kaavauskehyksen koko on 1460 x 1310 x 400/400 mm. Keernojen
valmistus tapahtuu sekä keernatykeillä että käsin. Sulatus
tapahtuu kahdessa 7 t valokaariuunissa. Osa valukappaleista lämpökäsitellään ja koneistetaan. Valimo kuuluu saksalaiseen DIHAG ryhmään.

Duktil Guss, Fürstenwalde GmbH,
www.duktil-guss.de
Duktil-Guss on pallograﬁittirautaa valmistava tuorehiekkavalimo, jolla on kaksi HWS kaavauslinjaa, 1000 x 800 x
350/350 mm sekä 650 x 500 x 250/250 mm. Sulatus tapahtuu kahdessa 8 t Inductotherm induktiouunissa. Valimolla
on kuusi keernatykkiä. Valimolla on omat mallinvalmistus
ja koneistusosastot.

Schmieberger Giesserei GmbH,
www.schmie-guss.de
Schmieberger Giesserei on pallograﬁitti-, harmaa- ja adusoituja valurautoja valmistava tuorehiekkavalimo. Valimolla
on kaksi HWS kaavauslinjaa, vanhempi 900 x 710 x 250/200
mm ja vuonna 2008 käyttöönotettu 1400 x 900 x 400/400
mm. Sulatus tapahtuu kolmessa 5 t keskijaksoinduktiouunissa, Valimo kuuluu saksalaiseen DIHAG ryhmään

Matkan hinta

Tarjouksen muut ehdot

€ 999,- /matkustaja/yhden hengen huone

Tarjous perustuu tällä hetkellä voimassa oleviin hinnastoihin.
Niiden muuttuessa ennen lähtöpäivää pidätämme oikeuden
vastaaviin hinnanmuutoksiin. Mikäli lentoihin tai hotelliin
tulee muutos, ilmoitetaan tästä jokaiselle varauksen tehneelle erikseen heti viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen.

Hinnat sisältävät:
lennot Helsinki – Berliini ja Berliini – Helsinki,
majoitus yhden hengen huoneissa,
buffet -aamiainen hotellissa,
ohjelmassa mainitut bussikuljetukset.

Ilmoittautuminen
Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai 28.1.2012. SVY:
n toivomuksena on, ettei jälki-ilmoittautumisia tapahtuisi.
Joudumme maksamaan sekä hotellihuoneet, että lennot
etukäteen. Ilmoittautuminen tapahtuu suoraan HRG Nordic
matkatoimiston. Ensisijainen yhteyshenkilö HRG Nordic
matkatoimistossa on Marika Lahtinen, sähköposti marika.
lahtinen@hrgworldwide.com. Viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä on toivottavaa, muttei välttämätöntä,
että ilmoitetaan myös matkaan osallistujien nimet. Voi myös
varata pelkät paikat ja ilmoittaa osallistujien nimet viimeistään 28.2.2012.

Ilmoittautuminen tapahtuu joko matkustajan nimellä tai
yrityskiintiönä HRG Nordic matkatoimistoon suoraan yhteyshenkilöllemme Marika Lahtiselle, mieluummin sähköpostitse. Marika Lahtinen myös varaa mahdolliset liitäntälennot Suomessa.
HRG Nordic/Marika Lahtinen
puh suoraan (09) 685 85341
fax: (09) 685 85480
e-mail: marika.lahtinen@hrgworldwide.com
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.1.2012.

Hintoihin sisältyy
- lennot Air Berlin reittikoneella turistiluokassa
- bussikuljetukset ohjelman mukaan
- majoitus 1-hengen huoneissa, joissa suihku ja WC
- buffet-aamiainen hotellissa

Runsasta osanottoa toivoen
SVY/Ulkomaantoimikunta
C - J Nybergh

Maksut
HRG Nordic laskuttaa ennakkomaksun € 300,-/henkilö
4.2.2012 mennessä ja
loppumaksun € 699,-/henkilö 31.3.2012 mennessä.
VALIMOVIESTI 4 • 2011
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vuosikokous 2011

64. vuosikokous
pidettiin
UPM:n Pietarsaaren
paperitehtaan
tiloissa 7.10.2011
Jani Isokääntä avasi kokouksen.

Kokoustapahtumiin
osallistui 54 henkilöä.
Ingemar Svensson toi
tervehdyksen SGF:ltä
Ruotsista.
Vuosikokouksen esitelmät
pitivät Seppo Erkkilä
Componentalta,
Pietarssaren
kaupunginjohtaja
Mikael Jakobsson,
Kehitysyhtiö Concordiasta
kertoi Nicklas Dahl ja
valamisen näkymiä valotti
Juhani Orkas.

SGF:n terveiset toi Ingemar Svensson.

Componentan kuulumisia kertoi Seppo Erkkilä.

Kaupunginjohtaja Mikael Johansson.
14
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Concordiaa esitteli Niclas Dahl.

Hans Morell, Bo Priester, Mikko Koljonen, Veijo
Karttunen ja Jukka Kuntonen.

Valamisen näkymistä kertoi Juhani Orkas.

Ingrid ja Ingemar Svensson ja Mikael Häggman,
edessä Jani Isokääntä ja Juha Levander.

Maukas graavisiika-alkupala.
VALIMOVIESTI 4 • 2011
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Kenneth Björk, Jouni Korkia-Aho, Aija ja Hannu
Jylhä, Kalle Kyyrö ja Kimmo Paulamäki.

Aki Keskinen, Keijo Rantala, Veli Vehmaa ja Jari
Paulasuo.

Vauhdikas Samba El Gambo.

Asiamies, Jani Isokääntä, Ingemar Svensson ja
Juha Levander.

Tutustuminen
Alholms Kraftiin.

Raaka-ainekenttää.

Muistoksi blinipannu
ja taikinaohje.

16
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Hyvää joulua Valimoviestin
lukijoille toivottavat
Alteams Oy
ASK Chemical Finland Oy
Beijer Oy
Calderys Finland Oy
Componenta Oyj
Erkoisvalu Oy
Global Werbeagentur GmbH
Harjavallan Valu Oy
Improlity Oy
Karkkilan Malliapu Oy
Keskipakovalu Oy
Lapuan Valu Oy
Line-Ma Oy
Oy Lux Ab
Mallikolmio Oy
Mallivaruste Koski Oy
Meca-Trade Oy
Niemisen Valimo Oy
Novacast Oy
Procatec Oy
Ris-Pert Oy
Sibelco Nordic Oy Ab
Uudenkaupungin Rautavalimo Oy

VALIMOVIESTI 4 • 2011
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messuinfoa

EUROGUSS-messut
eurooppalaisen
painevalubuumin
keskiössä
Tammikuussa Nürnbergissä Saksassa
järjestettävät EUROGUSS-messut kuluvat
painevalualan merkittävimpiin eurooppalaisiin messutapahtumiin.
17.–19.1.2012
Nürnbergiin odotetaan noin
400 näytteilleasettajaa ja yli
7 000 vierailijaa kaikkialta
Euroopasta.
”EUROGUSS on ainoa messu, jossa painevalun koko prosessiketju pääsee esille.
Mukana ovat niin viimeisintä teknologiaa
edustavat koneet ja laitteet kuin uudet
materiaalit ja alan palvelut”, kertoo
näyttelyjohtaja Heike Slotta Nürnbergin
messuilta.

Saksassa ja Keski-Euroopan markkinoilla
painevalulla on kova kysyntä. Saksalaisen painevaluteollisuuden liiton VDD:n mukaan alan liikevaihto nousee jatkuvasti. Vuoden 2007 ennätysvilkkaiden markkinoiden liikevaihtoluvut ylitettiin viime vuonna jo reilusti.
”Vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon aikana painevaluteollisuuden liikevaihto Saksassa on kasvanut kaikilla kolmella pääalueella: alumiini-, magnesium- ja sinkkivaluissa.
Kasvu heijastaa kaikkien asiakassegmenttien kasvua. Painevalutuotteiden kysyntä on erityisen suurta autoteollisuudessa, joka käyttää yli ¾ koko Euroopan painevalutuotannosta. Kasvu autoteollisuudessa jatkuu edelleen. Myös
kone- ja laiterakennuksessa painevalun kysyntä jatkaa kasvua. Elektroniikkateollisuudessa kysyntä säilyy tasaisena”,
toteaa VDD:n hallituksen jäsen Gotthard Wolf.
Samanaikaisesti monilla teollisuudenaloilla näkyvä suuntaus Aasiassa vahvistuvaan asiakaskysyntään on alkanut
tuntua myös painevalualalla. Painevalulaitteistojen toimittajien eurooppalaisen yhdistyksen CEMAFONin pääsihteeri Timo Würz vahvistaa laitteistomarkkinoiden kehityksen:
”Viime vuonna 30 prosenttia CEMAFONin jäsenmaiden
Tanskan, Saksan, Ranskan, Ison Britannian, Italian ja Espanjan valmistamista painevalulaitteistoista vietiin Aasiaan.
Kaiken kaikkiaan eurooppalaisten painevalulaitteistojen
vienti on nousemassa lamavuosien jälkeen taas hyvin jaloilleen. Japanin jälkeen Italia on maailman suurin laitteistotoimittaja.”

Energiansäästöllä tehokkuutta tuotantoon
Hyvän markkinakehityksen rinnalla painevaluteollisuus
joutuu etsimään ratkaisuja myös alaan liittyviin negatiivisiin

18
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vaikutuksiin. Painevalumenetelmin pyritään tuottamaan
esimerkiksi autoteollisuudelle komponentteja, jotka ovat
entistä kevyempiä ja tuovat siten energiansäästöä ajoneuvojen käyttöön. Painevalu prosessina vaatii itse kuitenkin
paljon energiaa, ja kasvavat energiahinnat heijastuvat nopeasti teollisuuden katteeseen.
”Koko painevaluteollisuus pyrkii yhdessä löytämään uusia
tapoja energiankäytön optimoimiseen. Saavutetut säästöt
energiakustannuksissa pystytään ohjaamaan uusien ideoiden
ja prosessien kehittämiseen”, sanoo VDD:n Gotthard
Wolf.

Messuliput kannattaa hankkia etukäteen
Messuvieraat pääsevät samalla sisäänpääsylipulla kaikkiin
EUROGUSSin yhteydessä järjestettäviin tilaisuuksiin. Sisäänpääsyliput EUROGUSS-messuille kannattaa hankkia
etukäteen, jolloin ne ovat edullisempia kuin paikan päältä
hankittuina.
Messulippuja ja lisätietoja:
www.euroguss.de
ja Nürnbergin messujen Suomen edustaja
Spokesman Events Oy, puh. 040 544 5577,
virpi.hopeasaari@spokesman.ﬁ

Innovaatioita markkinoille
EUROGUSS-messuilla uudet innovaatiot ja menetelmät
ovat näkyvästi esillä sekä näytteilleasettajien tuotteissa että
messujen oheisohjelmassa. ”Die Casting Congress” on alan
asiantuntijat yhteen kokoava kongressi, joka keskittyy tuomaan yhteen tutkimuksen ja käytännön tuotesovellukset.
Kongressissa paneudutaan muun muassa laiteteknologiaan,
muotteihin, valuteknologiaan ja valumateriaaleihin.

P.S. Ilmoituksessa sivulla 35 on koodi jolla pääsylipun voi
ennakkon lunastaa ilmaiseksi messujen kotisivuilta.

Uusin osaaminen ja innovaatiot ovat esillä myös ”Research
and Knowledge” -näyttelyssä, jossa alan johtavat oppilaitokset esittelevät koulutustaan ja tutkimusohjelmiaan.
Sinkkivalun uusimpiin menetelmiin päästään tutustumaan
”Zinc Die Casting Competition” -kilpailun palkintojenjakotilaisuudessa. Alumiinivalun parhaat tuotteet palkitaan
vastaavassa ”International Aluminium Die Casting Competition” -kilpailussa. Molempien kilpailujen palkinnot jaetaan
EUROGUSS-messujen avajaistilaisuudessa 16.1.2012.

VALIMOVIESTI 4 • 2011
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tutkimusta

Uudet ferriittiset liuoslujitetut
pallografiittiraudat koneenrakennus- ja ajoneuvokomponenttien valumateriaaleina
1 Johdanto
Uuteen pallograﬁittirautastandardiin EN 1563:2012 tullaan
lisäämään kolme uutta liuoslujitettua ferriittistä valurautalajia (HiSi-pallograﬁittivaluraudat, SSF=solution strengthened ferritic): EN-GJS-450-18, EN-GJS-500-14 ja ENGJS-600-10. Uusi standardi julkaistaneen hyväksytyn äänestystuloksen jälkeen tammikuussa 2012 ja se tulee korvaamaan standardin edelliset painokset SFS-EN 1563
(v.1997) + A1 + A2:2006. Standardin liitteessä A on ohjearvoja mm. piipitoisuudelle ( ks. taulukko 1). Pii suosii graﬁitin erkautumista Fe-C-Si-systeemissä. Pii stabilisoi ferriittiä samalla lujittaen sitä. Piipitoisuuden lisääminen
alentaa lisäksi hieman raudan tiheyttä.
Lajin GJS-600-10 on kehittänyt pääasiassa Joop Kikkert
Componentalta vaihtoehtona taotulle teräkselle tai GF:n
kehittämälle Sibodur-valuraudalle. Georg Fischer Automotive AG Schaffhausenissa Sveitsissä on kehittänyt sarjan
erikoislujia GJS-rautoja nimellä SiboDur lajien ollessa 45017HD (ferriittinen), 450-17HS (ferriittinen, enemmän piitä),
550-12 (ferriittisperliittinen), 700-10 (perliittinen), 800-5
viitaten murtolujuuksiin ja murtovenymiin. Kehittämisen
lähtökohtana on ollut ferriittinen pallograﬁittilaji GJS 40015. Korottamalla piipitoisuutta ja lisäämällä booria sekä
muita seosaineita on onnistuttu lisäämään valuraudan lujuutta, sitkeyttä ja väsymiskestävyyttä. SiboDur-rautojen
hiilipitoisuudet ovat alueella 3,35-3,65 % C ja piipitoisuudet
ovat alueella 2,8-3,3 % Si. Booripitoisuudet ovat joitakin
tuhannesosaprosentteja.
Liuoslujitettuja ferriittisiä rautoja on tutkittu Ruotsissa jo
1990-luvulla. Materiaalista (3,7 % Si) on julkaistu kansallinen standardi SS 140725 vuonna 1998. Standardissa on
kaksi SSF-lajia 450-15 ja 500-10. Vuonna 2004 julkaistussa ISO 1083 -standardin liitteessä A on esitetty SSF-laji ISO
1083/JS/50010.
Valutilassa HiSi-rautojen mikrorakenne on täysin ferriittinen
ja homogeenisempi kuin perinteisessä pallograﬁittirautavalussa. Tällöin kallista lämpökäsittelyä ei tarvita, koneistus
on halvempaa sekä myös korjaushitsaus on tarvittaessa
22

Veijo Rauta
Aalto-yliopisto
Valutuotetekniikka

mahdollista. Ferriittiset raudat eivät ole niin herkkiä seinämänpaksuusvaihteluille kuin ferriittisperliittiset pallograﬁittiraudat. Paremmat lujuusominaisuudet mahdollistavat
rakenteiden keventämisen tai kuormitusten nostamisen.
Uudet rautalajit ovat runsaammin piillä seostettuja ja erittäin
sitkeitä, väsymiskestäviä ja hyvin koneistettavia ja myös
hitsattavissa. Materiaaliominaisuudet esim. kovuus pystytään
vakioimaan paremmin kuin perinteisissä GJS-lajeissa. Niiden myötölujuus/murtolujuus -suhde on korkeampi (noin
80%) kuin ferriittisperliittisten GJS-lajien (noin 65 %).
Suurin potentiaali kohdistuu GJS-500-14 ja GJS-600-10 –materiaaleihin, joilla on mahdollisuus korvata perinteisistä
ferriittisperliittisistä lajeista GJS-450-10, GJS-500-7, GJS600-3 ja jopa GJS-700-2:a. Lisäksi GJS-600-10 –materiaalilla voidaan tietyissä sovelluksissa kilpailla jopa terästakeiden kanssa ja kiinnostus mm. raskaan ajoneuvoteollisuuden
asiakaskunnassa on ollut merkittävää. Esim. seuraavan sukupolven kuorma-autoissa näitä uusia pallograﬁittirautalajeja tullaan varmuudella hyödyntämään. Suurissa valukappaleissa esim. tuuliturbiinivaluissa ominaisuuksien tasaisuus
on tärkeää samoin kuin hyvä koneistettavuus. Koneistuskustannukset ovat merkittävä osa raskaiden paperi- ja kartonkikonekomponenttien kustannusrakennetta.
Vuoden verran on ollut käynnissä Valutuoteteollisuusyhdistys ry:n (VALTYn) koordinoima 2-vuotinen yritysryhmähanke, jossa ovat mukana Componenta Oyj, Metso Foundries
Jyväskylä Oy/Metso Paper Oy ja Uudenkaupungin Rautavalimo. Projektissa tutkitaan mm. uusien korkeapiiseosteisten pallograﬁittirautojen valmistettavuutta, materiaaliominaisuuksia (lujuus- ja väsymisominaisuudet), koneistettavuutta ja hitsattavuutta. Tutkimusalihankinta hankitaan
Valimoinstituuttiin kuuluvilta tutkimusyksiköiltä eli Aaltoyliopiston Valutuotetekniikalta ja TTY:n Materiaaliopin
laitokselta.

2 HiSi-pallografiittivalurautojen
materiaali- ominaisuudet
Seuraavassa esitetään ferriittisten HiSi-pallograﬁittirautojen
VALIMOVIESTI 4 • 2011

Taulukko 1. Ohjearvoja liuoslujitettujen pallografiittilajien koostumukselle. Nostettaessa piipitoisuutta
pitää hiilipitoisuutta vastaavasti
laskea.

Kuva 1. Piin vaikutus pallografiittiraudan mekaanisiin
ominaisuuksiin.

Taulukko 2. Uusien piiseosteisten liuoslujitettujen ferriittisten
pallografiittirautalajien myötö- ja
murtolujuus ja murtovenymä eri
seinämänpaksuuksilla uuden
standardin mukaan.

tai SSF-pallograﬁittirautojen (SSF=solution strengthened
ferritic) materiaaliominaisuuksia standardiehdotuksen
FprEN 1563:2011 mukaan sekä saatavilla olevan kirjallisuuden mukaan.

Materiaaliominaisuudet
prEN 1563:2011 standardista
Uudessa standardissa on kaksi pallograﬁittirautaryhmää:
vanhat tutut lajit sekä uutena kolme liuoslujitettua ferriittistä pallograﬁittirautalajia GJS-450-18, GJS-500-14 ja GJS
600-10.
Mekaaniset ominaisuudet
Taulukossa 2 on esitetty uusien korkeapiipitoisten ferriittisVALIMOVIESTI 4 • 2011

ten pallograﬁittirautalajien myötö-, murtolujuus- ja murtovenymäarvojen minimivaatimukset. Uudessa standardissa
ei ole enää omia taulukoita erillään sekä kiinnivaletuista
näytteistä työstetyille koesauvoille kuten oli vanhassa vuodelta 1997 olevassa pallografiittistandardissa. Uudessa
standardissa on lisäksi sanottu, että näytekappaleen on
kooltaan vastattava oleellista valukappaleen seinämänpaksuutta. Uuden standardin mukaan pallograﬁittirautalajien
määrittely kovuuden perusteella ei ole enää mahdollista.
Kuitenkin standardin liitteessä C on ehdotettu menettelytapaa ja on annettu ohjeelliset kovuusarvot, jos kovuutta
vaaditaan lujuusominaisuuksien lisäksi (ks. taulukko 3).
Kovuus nousee piipitoisuuden tai perliitin määrän lisääntyessä.
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►

Taulukko 3 . Ohjeelliset
kovuusarvot pallografiittirautalajeille seinämänpaksuuden
ollessa alle 60 mm tai välillä
60 – 200 mm.

Taulukko 4. Pallografiittilajien
ominaisuuksien vertailu
koneistettaessa koesauvat
näytekappaleista, joiden
seinämänpaksuus on alle 30
mm. Uudet liuoslujitetut ferriittiset lajit on merkitty vihreällä.

Kuva 3. Brinell-kovuuden ja myötölujuuden Rp0.2 välinen riippuvuus eri
pallografiittirautalajeilla:
Kuva 2. Eri pallografiittirautalajien myötölujuus/murtolujuus –suhde
myötölujuuden funktiona. Valunäytteen paksuus on 25 mm
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a) ferriittiset, ferriittisperliittiset ja perliittiset lajit, b) liuoslujitetut ferriittiset lajit (ylempi käyrä)
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Taulukko 5. Pallografiittilajien ominaisuuksien vertailu.
Standardiehdotuksen FprEN
1563:2011 liitteessä B annetut
mekaanisten ominaisuuksien
suositusarvot eri seinämänpaksuuksille koneistettaessa
koesauvat valukappaleista.
Uudet 2.sukupolven liuoslujitetut
ferriittiset lajit ovat taulukossa
B.2 ja 1.sukupolven lajit taulukossa B.1.

Kuva 4. Brinell-kovuuden ja murtolujuuden Rm välinen riippuvuus eri pallografiittirautalajeilla:
b) ferriittiset, ferriittisperliittiset ja perliittiset lajit, b) liuoslujitetut
ferriittiset lajit.

Tärkein muutos perinteisiin pallograﬁittirautalajeihin verrattuna on liuoslujitettujen ferriittisten lajien korkeampi
myötölujuus ja suurempi venymä (ks. taulukot 4 ja 5).
HiSi/SSF-pallograﬁittirautoja käytetään sovelluksissa, joissa vaaditaan hyvää koneistettavuutta, hyvää sitkeyttä ja
myötölujuutta. Näiden rautojen myötölujuus/murtolujuus
–suhde on tyypillisesti korkeampi (noin 80 %) kuin ferriittisperliittisten GJS-lajien (noin 65 %) kuten kuvasta 2 käy
VALIMOVIESTI 4 • 2011

ilmi. Lisäksi myös murtovenymät ovat huomattavasti korkeammalla tasolla.
Toinen SSF-rautojen ominaispiirre on se, että tiettyä kovuutta vastaava myötölujuus on merkittävästi korkeampi kuin
perinteisillä pallograﬁittiraudoilla (ks. kuva 3). Sitävastoin
tiettyä kovuutta vastaava murtolujuus on lähes sama niin
perinteisillä kuin liuoslujitetuilla ferriittisillä pallograﬁittiraudoilla (ks. kuva 4).
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Isku- ja murtumissitkeys sekä väsymiskestävyys
Ferriittisillä HiSi-raudoilla (EN-GJS-450-18, EN-GJS-50014 ja EN-GJS-600-10) on korkeampi iskusitkeys kuin perinteisillä saman lujuustason pallograﬁittirautalajeilla. Tosin
piipitoisuuden kasvu nostaa sitkeä/hauras –trasnsitiolämpötilaa ja laskee ferriitin sitkeyttä.
Perinteisen pallograﬁittiraudan GJS 500-7 sitkeä/haurasmurtuma -transitiolämpötila on noin +50 °C, kun vastaava
pallograﬁittiraudan GJS 400-15 (2,35 % Si) transitiolämpötila on noin -50 °C. Piilisäys nostaa ko. transitiolämpötilaa, mutta silti se on yhtä suuri tai matalampi kuin lajilla
GJS 500-7 (ks. kuva 5). Fosfori yhdessä piin kanssa huonontaa iskusitkeyttä sekä murtovenymää. Siksi uudessa
pallograﬁittirautastandardiehdotuksessa on annettu liitteessä A maksimiohjearvo fosforipitoisuudelle 0,05 % kaikille
kolmelle uudelle piirautalajille.

Kuva 5. Piipitoisuuden (2,74-3,74%) vaikutus ferriittisen liuoslujitetun
sekä perinteisen ferriittisen ja ferriittisperliittisen pallografiittiraudan iskusitkeyteen eri lämpötiloissa. Kuvan arvot ovat 3-5 kokeen keskiarvoja.

Murtumissitkeysarvoja (KIC ja KID) kahdelle uudelle pallograﬁittirautalajille ja perinteisille lajeille
on esitetty kuvassa 6. HiSi-rautojen murtumissitkeys JIC
(elastisplastinen murtuminen) on hieman suurempi kuin
ferriittisperliittisen lajin GJS 500-7.Arvioitaessa murtumissitkeyttä Charpykokeella (KID) arvot ovat yhtä suuria.
Murtumissitkeys laskee piipitoisuuden noustessa.

Kuvassa 7 on esitetty uusien piillä liuoslujitettujen pallograﬁittirautalajien ja perinteisten pallograﬁittirautalajien
murtumissitkeys- ja myötölujuusalueet.

Kuva 6. Perinteisten sekä kahden uuden liuoslujitetun pallografiittilajin
murtumissitkeysarvot (KIC=harmaat pylväät ja KID=mustat neliöt) .

Kuva 7.Uusien piillä liuoslujitettujen pallografiittirautalajien (merkitty tähdellä) ja perinteisten pallografiittirautalajien (merkitty ruksilla) murtumissitkeyden suhde murtolujuuteen (kuva a) ja myötölujuuteen (kuva b). Kuvassa”2G ADI” on uusi patentoitu piillä liuoslujitettu ADI-laji nimeltään
SiSSADI (Silicon Solution Strengthened ADI).
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Perinteisillä ferriittisperliittisillä lajeilla valukappaleen
pintaan jää herkästi pehmeä ferriittinen kerros, joka heikentää koneistamattomien kohtien väsymisominaisuuksia. Sen
sijaan piillä liuoslujitettujen valukappaleiden rakenne on
homogeeninen säilyttäen lujuutensa pintaan asti.
HiSi-raudan GJS-600-10 väsymiskestävyys on yhtä hyvä
ferriittisperliittisten lajien kanssa. Austemperoidun pallograﬁittiraudan GJS 800-10 väsymiskestävyys on parempi,
mutta tällöin tarvitaan lämpökäsittelyä (kuva 9).
Kuva 8. Piilujitetun pallografiittirautalajin GJS-500-10 väsymiskestävyys
(ylin viiva) 4-pistetaivutuksessa verrattuna lajiin GJS-500-7. GJS-500-7,
0,45% Cueq (alin viiva). Koekappaleiden pinta on valutilainen.

Kuumuuden kestävyys
Valurautojen pitkäaikainen hehkutus korkeissa lämpötiloissa aiheuttaa graﬁtoitumista eli karbidit hajoavat ferriitiksi
ja graﬁitiksi. Graﬁtoituminen taas aiheuttaa turpoamista eli
tilavuus kasvaa. Tätä ilmiötä voidaan vähentää sopivalla
seostuksella tai käyttämällä ferriittisiä lajeja. Näin ollen
tässä suhteessa piiseosteiset ferriittiset pallograﬁittirautalajit ovat perliittisiä lajeja kestävämpiä.

Kuva 9. Eri pallografiittirautalajeista valettujen ohjausvarsien väsymiskestävyys pyöritystaivutuksessa (vaihtokuormitus R=-1. GJS-800-10
(ylin käyrä), GJS-700-2 (keskellä) ja GJS-600-10 (alin käyrä).

Valuraudat, joiden piipitoisuus on 4-5 % kestävät lämpöä
noin 750 °C:een asti ja perliittiset laadut
noin 540 °C:een asti. Piillä liuoslujitetun raudan lujuus on
lämpötilassa 400 °C vielä ¾ osaa huoneenlämpötilan lujuudesta. Korkeammissa lämpötiloissa HiSi-rautojen lujuus
laskee nopeasti. Piiseostus muodostaa ferriitin stabiloinnin
ohella pallograﬁittirautaan piirikkaan pintakerroksen, joka
estää raudan hapettumisen korkeissa lämpötiloissa. Yli 4 %:
n piipitoisuuksilla merkittävää painonnousua alkuperäisen
oksidikerroksen muodostumisen jälkeen ei tapahdu.
Korkealämpötilakäyttöä varten on valmistettu pallograﬁittirautoja piipitoisuuksilla 3-6 % joko yksinään tai yhdessä
molybdeeniseostuksen (0,4-2 %) kanssa. Tunnettuja ovat
ns.SiMo-pallograﬁittiraudat (3,7-5,2 %Si + 0,6-0,9 %Mo).
Näillä päästään seuraaviin lujuusominaisuuksiin: Rm=610790 MPa, Rp0.2=460-630 MPa ja A5= 16-7 %

Kovuusvaihtelu ja koneistettavuus
Kuorma-auton (Volvo/Scania) pyörän napoja valettiin tuorehiekkamuottiin tavanmukaisista pallograﬁittirautalajeista:
ferriittisperliittisestä GJS-500-7, ferriittisestä GJS-400-15
ja kahdesta piillä lujitetusta ferriittisestä pallograﬁittiraudasta. Kappaleet sahattiin ja poikkileikkauspinnasta mitattiin
Brinellkovuudet. Kuvassa 10 on esitetty kovuusmittaustulokset kappaleen eri kohdissa. Kovuusvaihtelu oli selvästi
vähäisempää ferriittisissä piillä lujitetuissa kappaleissa kuin
lajista GJS-500-7 valetuissa kappaleissa. Standardipoikkeama laski ±36 HB:stä ±4 HB:hen. Pyörän napakappaleiden
(DAF) valaminen uudesta ferriittisestä pallograﬁittirautalajista GJS-500-14 on laskettu alentavan koneistuskustannuksia 10-15 %.
Ferriittisperliittisen raudan kovuusvaihtelu voi joillakin
kappaleilla seinämänpaksuusvaihtelusta ja tämän seurauksena erilaisesta perliitin määrästä johtuen olla laaja: 170-230
HB, mikä aiheuttaa koneistettavuusongelmia.
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Kuva 10. Eri rautalajeista valettujen kuorma-auton pyörän napakappaleiden kovuus eri kohdista mitattuna.

Kuva 11. Kovuusmuutokset samassa valukappaleessa vaihdettaessa
ferriittisperliittinen laji GJS 500-7 piilujitteiseen lajiin ISO/JS/500-10.
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Kuva 12. Aalto-yliopiston koneistuskokeista saatu vT-käyrä eli
työkalun kestoikä työstönopeuden funktiona.

Vuonna 2005 ruotsalainen hydrauliikkakomponentteja
työkoneisiin valmistava yritys Indexator AB otti käyttöön
ISO 1083/JS/500-10 mukaisen piillä (3,7-3,8 %) liuoslujitetun ferriittisen pallograﬁittiraudan tuotteisiinsa. Tällöin
kovuusvaihtelu valuissa laski 75 % ja koneistustyökalujen
kestoikä lisääntyi 30% (ks. kuva 11) parantuneiden mekaanisten ominaisuuksien lisäksi.
Aalto-yliopiston Tuotantotekniikassa elo-syyskuussa 2011
tehtiin koneistettavuuskokeet materiaaleille GJS-500-7
(keskiarvokovuus 195 HBW) ja GJS-500-14 (keskiarvokovuus 200 HBW). Sylinterimäisiä kappaleita sorvattiin eri
nopeuksilla (250, 300 ja 400 m/min) syötön ollessa 0,2
mm/r ja lastuamissyvyyden ollessa 2,5 mm. Teräpalan kestoikää seurattiin kulumiskriteerin ollessa 0,3 mm (flank
wear). Koetulokset on esitetty kuvan 12 vT-käyränä. Teräpalan kestoikä oli pidempi koneistettaessa ferriittistä lajia
GJS-500-14. Lajilla GJS-500-14 saavutetaan 15 minuutin
teräpalan kesto työstönopeudella 327 m/min ja lajilla GJS500-7 työstönopeudella 290 m/min. Näin ollen suositeltava
työstönopeus on noin 12 % suurempi lajille GJS-500-14
kuin lajille GJS-500-7. Tosin lastuamisvoimat olivat noin 8
% suuremmat verrattuna lajiin GJS-500-7, mikä ei ole kovin
merkitsevää koneistettavuuden kannalta.
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3 HiSi-rautojen valmistus valimossa
Uusien piillä liuoslujitettujen rautojen valmistus ei ole vaikeaa, mutta joitakin prosessiin liittyviä asioita on otettava
huomioon:
• Matalammasta hiilipitoisuudesta ja korkeammasta piipitoisuudesta johtuen HiSi-rautoja ei voi valmistaa samasta
perussulasta kuin perinteisiä ferriittisiä ja ferriittisperliittisiä
laatuja tehtäessä => vaikeuksia toimittaessa kuumanapitouunilla ja kupoliuunilla; ei ongelmaa eräsulatuksessa
• Korkeapiipitoinen paluuromu on pidettävä erillään muusta kiertoromusta.
• Piipitoisuuden lisääntyminen nostaa raudan eutektoidista
reaktiota yli 800 °C:n lämpötiloihin, jolloin austeniitin hajaantuminen ferriitiksi tapahtuu aiemmin kuin perinteisillä
pallograﬁittirautalajeilla. Tällöin HiSi-raudat voidaan tyhjentää muoteista aiemmin (lyhyemmät jäähdytysradat) ilman
kovuuden nousuvaaraa (kuva 13 ).
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Kuva 13. Muotin tyhjennyslämpötilan vaikutus kahdella eri piipitoisuudella 3,74% ja
2,54% valettujen pallografiittirautalaattojen (paksuus 75 mm) Brinell-kovuuteen.

4 HiSi-pallografiittirautojen
etuja ja haittoja
Seuraavassa on koottu piillä liuoslujitettujen ferriittisten
pallograﬁittirautojen etuja ja haittapuolia (käyttö, valmistus
valimossa) tavanmukaisiin ferriittisperliittisiin ja perliittisiin
pallograﬁittirautalajeihin verrattuna.
Edut
• Tasalaatuiset materiaaliominaisuudet
• Hyvien lujuusominaisuuksiensa puolesta lajit GJS-500-14
ja GJS-600-10 voivat korvata perinteiset ferriittisperliittiset
lajit GJS-450-10, GJS-500-7, GJS-600-3 ja jopa lajin GJS700-2. Lisäksi laji GJS-600-10 voi tietyissä sovelluksissa
kilpailla jopa terästakeiden kanssa
• Myötölujuus/murtolujuus –suhde on korkeampi (noin 80
%) kuin ferriittisperliittisten GJS-lajien (noin 65 %)
• Huomattavasti suuremmat murtovenymät
• Hyvä väsymiskestävyys. Homogeeninen kappaleen pintaan
saakka ulottuva ferriittinen rakenne, kun taas perinteisillä
ferriittisperliittisillä lajeilla kappaleen pintaan jää herkästi
pehmeä ferriittinen kerros, joka heikentää koneistamattomien kohtien väsymisominaisuuksia.
• Parempi lujuus korkeissa lämpötiloissa sekä parempi
lämpötilan vaihteluiden kestävyys
• Pienempi tiheys (myös pienempi kuin valuteräksillä)
• Ei tarvita kallista lämpökäsittelyä
• Pienempi kovuusvaihtelu valukappaleissa
• Eivät ole kovin herkkiä sementiitin eli rautakarbidin muodostumiselle ohuilla seinämänpaksuuksilla
• Hyvä koneistettavuus =>Pienemmät koneistuskustannukset (10-25 %)
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• Hyvä hitsattavuus
• Pienempi palloutumisaste ei heti johda huonompaan laatuun.
Liuoslujitetut ferriittiset pallograﬁittiraudat eivät ole välttämättä staattisten lujuusominaisuuksiensa (murtolujuus,
myötölujuus) suhteen graﬁitin muodolle yhtä herkkiä kuin
tavanomaiset lajit
• Materiaali on vähemmän herkkä rakennemuutoksiin käytettäessä jäähdytyskokilleja
• Muottien tyhjentäminen aikaisemmin (< 800 °C) on mahdollista, koska korkea piipitoisuus nostaa lämpötilaa, jossa
austeniitin hajaantuminen ferriitiksi päättyy.
• Valukappaleen painossa voi säästää 10-20 %
Haitat
• Piipitoisuuden ylittäessä tietyn rajan (>4,5 %) sitkeys romahtaa
• Pienempi kulumiskestävyys
• Pinnan karkaisu ei mahdollista
• Paksuseinäiset runsaspiipitoiset ferriittiset pallograﬁittiraudat ovat alttiimpia chunky-graﬁitin muodostumiselle
varsinkin hiiliekvivalentin (CE%=C%+1/3(Si%+P%)) ollessa korkea . Chunkyn esiintyminen rakenteessa heikentää
ominaisuuksia
• Runsaasti piitä sisältävät pallograﬁittiraudat ovat tavanomaisia rautoja alttiimpia drossikuonan muodostukselle
• Perinteisten ferriittisten ja ferriittisperliittisten lajien valmistuksessa käytettävää perussulaa ei voi käyttää matalammasta hiilipitoisuudesta ja korkeammasta piipitoisuudesta
johtuen => vaikeuksia toimittaessa kuumanapitouunilla ja
kupoliuunilla; ei ongelmaa eräsulatuksessa
• Korkeapiipitoinen paluuromu on pidettävä erillään muusta kiertoromusta.
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Kuva 14. Tuotannossa jo oleva linja-auton ilmajousituksen kannake (leveys 166 cm, korkeus 19 cm,
paino noin 80 kg). Materiaali GJS-500-14. Aiempi materiaali GJS-500-7 tai GJS-450-10. Valajana
Componenta ja asiakkaana Volvo Buses.

• Sulatuspanoksessa käytettäviltä raaka-aineilta edellytetään
puhtautta tiettyjen alkuaineiden suhteen => lisääntynyt
matalaseosteisen (erityisesti matala mangaanipitoisuus)
teräsromun ja alieutektisen harkkoraudan tarve
Tällä hetkellä esteenä näiden uusien toisen sukupolven
pallograﬁittirautojen eli liuoslujitettujen ferriittisten pallograﬁittilajien käytölle on se, että valimot ja valujen käyttäjät eivät vielä tunne niitä kovinkaan hyvin. Eräs harhakäsitys voi olla, että suuri piiseostus tekee pallograﬁittiraudan
hauraammaksi. Vaikka piiseostus nostaa sitkeä/haurasmurtuma -transitiolämpötilaa, mutta silti se on yhtä suuri tai
matalampi kuin lajilla GJS-500-7. Samoin väsymiskestävyys
on samaa luokkaa ja murtumissitkeys on hieman parempi
.

5 Käyttökohteita
Uudet piillä liuoslujitetut ferriittiset pallograﬁittirautalajit
ovat erittäin sitkeitä, väsymiskestäviä ja hyvin koneistettavia ja hitsattavia. Paremmat lujuusominaisuudet mahdollistavat rakenteiden keventämisen tai kuormitusten nostamisen.
Suurin potentiaali kohdistuu GJS-500-14 ja GJS-600-10
materiaaleihin, joilla on mahdollisuus korvata perinteisistä
ferriittisperliittisistä lajeista GJS-450-10, GJS-500-7, GJSVALIMOVIESTI 4 • 2011

600-3 ja jopa GJS-700-2. Lisäksi GJS-600-10 –materiaalilla voidaan tietyissä sovelluksissa kilpailla jopa terästakeiden
kanssa. Näin ollen käyttökohteiden määrä on varsin suuri.
HiSi-raudat soveltuvat tuotteisiin, joissa huomattavan lujuuden ohella edellytetään hyvää sitkeyttä.
Lisäksi koneistusongelmilta vältytään vaihtamalla perinteiset pallograﬁittirautalajit liuoslujitettuihin ferriittisiin lajeihin.
Käyttökohteita ovat mm. raskaan ajoneuvoteollisuuden
komponentit. Seuraavan sukupolven kuorma-autoissa näitä
uusia pallograﬁittirautalajeja tullaan varmuudella hyödyntämään. Suurissa valukappaleissa esim. tuuliturbiinivaluissa ja raskaiden paperi- ja kartonkikonekomponenttien valuissa ominaisuuksien tasaisuus on tärkeää samoin kuin
hyvä koneistettavuus.
Metso Foundries Jyväskylässä on valanut mm. laakeripesiä
(esim. valupaino 3,5 t, seinämä 200 mm) paperikonetoimituksiin. Uusilla lajeilla GJS-500-14 ja GJS-600-10 on
korvattu perinteiset lajit GJS-600-3 ja GJS-700-2 erityisesti korkeampien myötölujuuksien takia. Koepaperikoneeseen
on valettu sylinterimäinen vaippa (paino 6,5 t, seinämä 200
mm, korkeus 1,5 m) lajista GJS-500-14. Metso pystyy valamaan raskaita valuja aina 90 tonnin kappalepainoon
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Kuva 15. Linja-auton ilmajousituksen kannakkeet erilaisissa
pyöräratkaisuissa.

Taulukko 6. Piiseosteisten (3,7-3,9% Si) ferriittisten pallografiittirautavalujen (kuvat yllä) koneistus ja ajansäästö koneistuksessa verrattuna vastaaviin lajista GJS-5007 valettuihin kuorma-auton komponentteihin.
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Kuva 16. V-tuki, materiaali GJS 500-14

Kuva 17. Laakerituki, materiaali GJS 600-10. Myötölujuusvaatimus >480 MPa kriittisellä alueella.

Kuva 18. Kääntyvä rotaattorirunko, materiaali ISO 1083/JS/500-10 (3,7-3,8% Si).IndexatorAB.
VALIMOVIESTI 4 • 2011
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Kuva 19. Ympäripyörivä kauhankallistaja Rototilt. Valetun roottorikotelon (kuvassa keskimmäinen
osa) materiaali on piillä liuoslujitettu GJS. Muita osia (katkoviivalla merkityt soikiot) ollaan muuttamassa hitsatusta/valetusta rakenteesta valettuun ausferriittiseen pallografiittirautaan (ADI).

saakka ja tulevaisuudessa kaikki perinteiset pallograﬁittilajit voidaan korvata uusilla HiSi-lajeilla.
Esimerkkejä käyttökohteista ajoneuvoteollisuudessa on
esitetty seuraavissa kuvissa:
Tällä hetkellä Componentalla on tuotanto- ja protovaiheessa joitakin tuotteita mm. ajoneuvoteollisuuteen.
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Eurooppalaisten
valimoiden
energiatehokkuus
Valuprosessit ovat erittäin energiaintensiivisiä. Energiakustannukset vastaavat noin 5-10 % valimon vuotuisesta liikevaihdosta. Energiakustannuksissa tehtävät säästöt tarjoavat
kuitenkin huomattavia mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta. Säästämällä energiakustannuksissa noin kolmanneksen,
valimot voivat parantaa kannattavuuttaan keskimäärin 20
%.
Käytännössä valimoiden pitäisi pystyä selviämään ilman
lisäenergian käyttöä tilojen lämmityksessä jopa PohjoisEuroopan ilmastossa. Valimoiden energiakustannukset jakautuvat käytännössä kolmeen osa-alueeseen, joita ovat
sulatus, muut käyttökohteet kuten käyttölaitteet, kompressorit ja valaistus lähes yhtä suurena osa-alueena ja kolmanneksi tilojen lämmitys. Tuotannosta ja laitteista vapautuvalla lämpöenergialla pystyttäisiin kokonaan korvaamaan
lämmityksen tarve käyttämällä tehokkaita lämmön talteenottojärjestelmiä.
Foundrybench -projekti on EU:n Intelligent Energy Europe
-ohjelman (IEE) rahoittama hanke vuosina 2009 - 2011,
missä selvitetään eurooppalaisten valimoiden energian
säästökohteet sekä -toimenpiteet. Mukana tässä eurooppalaisessa yhteishankkeessa on seitsemän eri tutkimusorganisaatiota kuudesta eri maasta. Projektin tavoitteena on selvittää energian käyttöä eurooppalaisissa valimoissa ja innostaa näitä toteuttamaan tuotantoon sekä teknologiaan
liittyviä säästötoimenpiteitä.
Projektin käytännön työt on toteutettu vaiheittain. Ensiksi
järjestettiin koulutus energiakatselmukseen, tarvittaviin

36

mittauksiin ja niiden toteuttamiseen liittyen. Tämän jälkeen
jokainen partneri organisaatio suoritti yhden tai useamman
energiakatselmuksen eri tuotantolinjaa edustavista valimoista (rauta-, teräs- tai alumiinivalimo). Yhteensä energiakatselmuksia suoritettiin noin 20 eurooppalaisessa valimossa.
Hallitakseen energiankulutusta, on tiedettävä tarkkaan,
mihin energiaa kuluu ja kuinka paljon. Kokonaisvaltaisessa
energiakatselmuksessa laaditaan yksityiskohtainen energiatase kohteesta. Energiataseen avulla saadaan selville energiavirrat ja mahdolliset energian säästökohteet. Kokonaisenergiatase perustuu tuotannosta, tuotantolaitteista sekä
tuotantotiloista suoritettuihin tarkkoihin ja kattaviin energian kulutusmittauksiin.
Seuraavassa vaiheessa noin 80 eurooppalaiselta valimolta
saatiin täytetty kyselykaavake, missä tiedusteltiin valimoiden
energiakulutukseen ja tuotantoon liittyvä tietoja. Saatujen
tietojen pohjalta lasketaan tunnusluvut ominaisenergian
kulutukselle. Nimellisenergian kulutus lasketaan painottaen
tuotannon määrää ja tuotantomuotoa sekä huomioiden valimoiden sijainti ja ilmasto-olosuhteet. Lopuksi samaa
tuotantomuotoa edustaville valimoille lasketaan Energy
Efﬁciency Index (EEI) indeksit. Tämän EEI -indeksin tavoitteena on olla ns. tehokkuusindeksi, minkä avulla valimoita voidaan vertailla keskenään ja tätä kautta innostaa
tehostamaan energiatehokkuuttaan ja kannattavuuttaan.
Projektin tuloksena laaditaan myös yleiskatsaus valimoiden
energiansäästötoimenpiteistä. Säästökeinot ja menetelmät
kerätään valimoista tai vastaavilta tuotannon aloilta. Käy-
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Kuva 1. Energiavirtojen Sankey-diagrammi.

tännössä tehokkaiksi ja toteuttamiskelpoisiksi todetut menetelmät ja toimenpiteet otetaan huomioon. Yleiskatsaus
parhaista säästötoimenpiteistä pitää sisällään noin 50 ”Best
Practises” säästökeinoa koskien sähköä, kaasua, lämmitysenergiaa tai muita polttoaineita.
Alustavat tulokset osoittavat, että tuotantoon suhteutettuna
ominaisenergiankulutus (MWh/tonni) jakautuu keskimäärin
seuraavasti:

Toimenpide
Metallivalimo
Energia/tonni
Energiakulut
liikearvosta

Yksikkö

Rautavalimo

Teräsvalimo

MWh/t

2,2

5

6

%

3−6

4-9

4-11

Energia-analyysien tulosten mukaan lämmitysenergian
kuluissa on helpointa päästä merkittäviin säästöihin. Sula-
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tuksen energiakulutus määräytyy pitkälti laitevalintojen ja
tuotantomuodon perustella. Lämmityksen säästöt ovat helposti luokkaa 25 - 50 %, mikä on toteutettavissa tehokkailla lämmön talteenottojärjestelmillä sekä kierrätyksellä.
Muiden laitteiden energiankulutusta voidaan vähentää optimoimalla hiekansiirtoa, valaistusta ja virittämällä automatiikkaa.
Lisätietoja projektista web-osoitteessa:
www.foundrybench.ﬁ
Projektin koordinaattori on Hermia Oy, Suomi ja
partnereita ovat
Insinööritoimisto AX-LVI Oy, Suomi,
Institut für Giessereitechnik gGmbH, Saksa,
Swerea SWECAST AB, Ruotsi,
The Foundry Research Institut, Puola,
Centre Technique des Industries de la Fonderie, Ranska,
The International Meehanite Metal Co Ltd, Iso-Britannia ja
Inasmet-Tecnalia, Espanja
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valimoteollisuudessa tapahtuu

Olavi Piha

Valimoteollisuuden uutisia
läheltä ja kaukaa
Suomi ja suomalainen valimoteollisuus ovat perustavaa laatua olevien muutoksien keskellä. Meillä haasteiden suuruus korostuu, sillä
vaurastuimme sotien jälkeen vuosikymmeniä teollisuusvetoisen
viennin varassa. Tähän asti erinomaisesti toiminut malli kohtaa nyt
armottomat, globaalit haasteet. Kukaan ei varmuudella taida tiedä,
miten asiat tulevat muuttumaan. Mieleen nousee Juha Vainion laulu salakuljettaja Laitisesta: “Aika entinen ei koskaan enää palaa,
vanhan varmaan täytyy kohta vaihtaa alaa”.

Taustaa
ja artikkeliin valmistautuminen
Haasteemme ovat siis hirmuiset, ja tulevaisuutemme on
arvailujen varassa. Muuttumaan ja kehittymään on pystytty
ennenkin Suomessa ja suomalaisessa valimo- ja konepajateollisuudessa. Suurten ikäluokkien syntyessä kuusikymmentä vuotta sitten oli Suomi vallinneisiin oloihin nähden
giganttisen murroksen edessä. Murroksen suuruutta ei tuolloin osattu edes arvata. Tulevaisuutta ei osattu ennustaa
yhtään paremmin kuin tänäänkään. Siitä huolimatta Suomi
muuttui ensin agraariyhteiskunnasta teollisuusyhteiskunnaksi, myöhemmin jälkiteolliseksi (mitä se sitten tarkoittaneekaan) korkean teknologian yhteiskunnaksi. Kansakuntamme ja sen asukkaiden elintaso nousi huimasti. Moni
tänään Suomessa arkipäiväinen asia olisi murroksen käynnistyessä ollut käsittämätöntä ylellisyyttä.

Taloudellinen tilanne maailmassa
Maailmantalouden kasvu on hidastunut nopeasti aivan viime
kuukausina. Länsimaiden ylivelkaantuminen on johtanut
kasvavaan epävarmuuteen globaalissa teollisuudessa, jonka
ostopäällikköindeksit viime kuukausilta ennakoivat teollisuustuotannon kasvun pysähtymistä maailmanlaajuisesti.
Indeksejä ja toteutumia katsellessa voi todeta, että toteuman
ja ennusteen käyrät menevät käytännössä toinen toisensa
päälle viimeisen 12 vuoden ajalta. Onkin siis enemmän kuin
todennäköistä, että teollisuustuotannon kasvu maailmanlaajuisesti pysähtyy.
Kaikki tuoreimmatkin tiedot marraskuulta 2011 enteilevät
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ainakin maailmanlaajuista taantumaa ellei peräti lamaa.
Näiden vaikutus teollisuuteen ja ihmisten arkeen jää arvailun varaan. Teollisuuden saamat uudet tilaukset kääntyivät
laskuun kaikissa tärkeissä euromaissa kesän jälkeen. Saksa
on Euroopan moottori, ja siellä koneteollisuuden saamat
uudet tilaukset kääntyivät laskuun jo keväällä. Huomionarvoista on, että teollisuuden tilanne on heikentynyt oleellisesti myös kehittyvissä maissa. Yhdysvaltojen teollisuudessa tilanne on heikentynyt viime kuukausina. Brasiliassa,
Etelä-Koreassa ja Taiwanissa tuotanto on ollut selvässä
laskussa. Venäjällä ja Intiassa kasvu on pysähtynyt. Kiinassa kehityksen tasaantuminen on seurausta rahapolitiikan
kiristämisestä.
Talouden nopea velkaantuminen koskee lähes kaikkia kehittyneitä Euroopan maita sekä Yhdysvaltoja ja Japania.
OECD:n mukaan velan määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen ylittää tänä vuonna 100 prosenttia Belgiassa, Irlannissa, Islannissa, Italiassa, Japanissa, Kreikassa, Portugalissa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Kuuden viimeisen vuoden
aikana tapahtunutta kehitystä kuvastaa karmea totuus: nyt
OECD-maiden julkinen velka ylittää keskimäärin 100 prosenttia, kun vuonna 2005 vastaava luku oli 75 prosenttia.
EU-maita koskevan Maastrichtin sopimuksen mukaan EUvaltio on ylivelkainen, jos julkinen velka ylittää 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. On esitetty laskelmia, joiden
mukaan julkisen velan osuuden saaminen sovitulle 60 prosentin tasolle lähimmän kymmenen vuoden aikana edellyttäisi Italiassa 10 prosentin, Espanjassa 5 prosentin, Ranskassa 6,5 prosentin ja Saksassa 4,5 prosentin vuotuista
kasvua. Jokainen varmasti ymmärtää, että tällaisia kasvulukuja on vallitsevissa oloissa mahdoton saavuttaa. Keskeinen
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havainto onkin, että ylivelkaantuminen sekä globaali rakennemuutos merkitsevät länsimaille ennennäkemättömiä
haasteita. Kilpailukyky ei enää riitä ylläpitämään riittävää
talouskasvua ja nykyisen laajuista julkista sektoria. Kaikki
tämä tulee näkymään suoraan suomalaisessa valimoteollisuudessa, jonka tuotteista valtaosa menee vientimarkkinoille.

Suomen kansantalouden tilanne 11/2011
Suomen kansantalous ja teollisuus kohtaavat uuden taantuman heikossa tilassa. Tänään (16.11.2011) julkistetun
Elinkeinoelämän valtuuskunnan raportti kuvaa tilannetta
hyvin huolestuttavaksi. Raportissa tutkimusjohtaja professori Mika Maliranta arvioi, että suomalaisten yritysten
tuottavuuskehitys on hidastunut ﬁnanssikriisin jälkeen tavalla, jonka vertaista ei Suomessa ole nähty ainakaan 35
vuoteen. Työn tuottavuus ja sen kasvu ovat keskeisiä käsitteitä hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämistä ajatellen. Työn
tuottavuus kasvoi Suomessa mukavan tasaisesti selvästi yli
30 vuotta. Vuosi 2008 muutti tämän positiivisen kehityksen:
silloin tapahtunutta jyrkkää pudotusta ei ole saatu kurottua
kiinni vieläkään. Voidaan laskea, että jos edellä mainittua
pudotusta ei olisi tullut, Suomen yritysten tuotanto olisi nyt
reilut 10 prosenttia suurempi. Kun tämän havainnollistaa
henkilötyövuosilla, tuottavuuden kehittymisen pysähtyminen
on tuonut Suomeen ainakin 150 000 henkilötyövuoden
kokoisen tuottavuusvajeen. Totta kai elektroniikkateollisuuden murros on suuri tekijä, mutta metalliteollisuudessa ja
muilla teollisuuden toimialoilla olemme myös pudonneet
tuottavuuden kasvu-uralta. Suomen tavara- ja palveluvienti on perinteisesti tuonut bruttokansantuotteestamme puolet,
ja tällä hetkellä luku on vuositasolla yli 20 miljardia euroa
pienempi kuin alkuvuonna 2008. Kun otamme huomioon
vuoden 2008 jälkeen toteutuneiden kustannusten nousun,
vientituloja puuttuu tällä hetkellä jopa 30 miljardia euroa
vuodessa! Teollisuutemme saamat tilaukset kääntyivät laskuun heinä-syyskuun aikana.
Eikä tuleva kehitys todellakaan näytä paljon paremmalta.
Tilastokeskus julkaisi 15.11.2011 kansantalouden kehitystä
ennakoivan tuotannon suhdannekuvaajan. Sen mukaan
Suomen kausitasoitettu tuotanto supistui syyskuussa 0,6
prosenttia edelliskuukaudesta. EU:n tilastoviranomainen
Eurostat julkaisi samana päivänä ennakkotietona, että yhteisvaluuttaa käyttävien maiden bruttokansantuote kasvoi
heinä-syyskuussa 0,2 prosenttia. Ennakkotietojen valossa
Ranska pystyi pitämään tämän luvun plussan puolella ja
näin euroalueen toiseksi suurin talous aivan rimaa hipoen
vältti taantuman, koska tarkistettujen tietojen mukaan Ranskan talous supistui huhti-toukokuussa ja nyt ei tullut kahta
negatiivista lukua peräkkäisinä kausina. Eurostatin alustavien tietojen mukaan Suomen alkusyksyn kokonaistuotanto
kasvoi 0,3 prosenttia eli hieman euroalueen keskitasoa nopeammin.
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Suomen teollisuuden tilanne
11/2011
Kun tilannetta katsotaan lyhyellä perspektiivillä, havaitaan,
että teknologiateollisuuden yritykset saivat uusia tilauksia
vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä 13 prosenttia
vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä. Merkitsevämmällä perspektiivillä, eli vuositasolla tarkasteltuna uudet
tilaukset olivat heinä-syyskuussa 40 prosenttia alemmalla
tasolla kuin vuonna 2008 vastaavana aikana.

Teollisuuden henkilöstön tilanne 11/2011
Teknologiateollisuuden henkilöstön määrä Suomessa väheni hieman tammi-syyskuun 2011 aikana verrattuna vuodenvaihteen tilanteeseen. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa
kaikkiaan 287 000, joka on 40 000 vähemmän kuin vuonna
2008. Tämä kertoo globaalista rakennemuutoksesta sekä
suuresta epävarmuudesta.

Metallien jalostus Suomessa
Suomen valimot kuuluvat metallien jalostusyritysten ryhmään teknologiateollisuuden jaottelussa. Valimot edustavat
ryhmässään noin 3:a prosenttia liikevaihdolla mitattuna ja
16:ta prosenttia henkilömäärällä mitattuna. Suurimmat
yritykset ovat terästuotteiden ja värimetallien valmistajat,
kuten mm. Outokumpu, Luvata, Ovako, Ruukki (entinen
Rautaruukki), Outotec ja Boliden. Terästuotteiden, värimetallien ja valujen tuotantomäärä Suomessa oli tammi-elokuussa 2011 kaikkiaan 7 prosenttia suurempi kuin viime
vuonna vastaavana aikana. Maailman terästuotanto kuitenkin kasvoi tammi-syyskuussa 10 prosenttia verrattuna viime
vuoden vastaavaan aikaan. Metallien jalostusyritysten henkilöstön määrä Suomessa väheni hieman tammi-syyskuun
aikana verrattuna vuodenvaihteen tilanteeseen.

Euroopan valimoteollisuus 2010
Yleistä maailman valimoteollisuudesta
Maailman valimoteollisuuden tuotanto- ja suhdeluvut eivät
ole vielä käytettävissä vuodelta 2010, joten esimerkiksi
Euroopan valimoteollisuuden kehittyminen suhteessa muuhun maailmaan vuoden 2010 osalta ei ole mahdollista.
Suuret kehityskuviot kertovat maailman valimoteollisuuden
selkeästä kasvusta viimeisen vuosikymmen aikana. Maailmanlaajuisen valimotuotannon ennakoidaankin jatkavan
kasvu-uralla, toimimme siis kasvualalla, ainakin kun puhutaan globaalista kehityksestä. Vuonna 2001 maailman tuotanto oli 68 miljoonaa tonnia ja 90 miljoonaa tonnia vuonna
2009. Vuonna 2009 Kiinan osuus maailman valimoiden
tuotannosta oli 44 % ja Intian osuus 9 %. On kaikki syyt
olettaa, että näiden kahden maan osuudet ovat kasvaneet
vuoden 2010 aikana ja sehän väistämättä tarkoittaa mm.
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Euroopan painoarvon vähentymistä. Tarkasteluajan kuluessa Kiina nosti osuuttaan 22 %:sta 44 %:iin ja Länsi-Euroopan osuus pieneni 20 %:sta 12 %:iin.
Maailmassa menee rautavalimoiden tuotannosta yli puolet
ja kevytmetallivalimoiden tuotannosta 2/3 ajoneuvoteollisuuden käyttöön. Ajoneuvoteollisuus on siis se tärkeä
teollisuudenala, jossa isot valimokapasiteetit ovat tarpeen.
Ajoneuvoteollisuuden maailmanlaajuinen rakenne on valtavan murroksen edessä, sillä vuonna 2000 Eurooppa,
Pohjois-Amerikka ja Japani valmistivat 86 % maailman
ajoneuvoista. 25 vuotta myöhemmin, siis vuonna 2025 tämä
prosenttiluku tulee puoliintumaan. Kuitenkin tässä taitaa
tulla se paljon puhuttu kasvu läntisten maiden pelastukseksi, sillä samaan aikaan vuotuinen valmistusmäärä kasvaa 57
miljoonasta 114 miljoonaan (!) ajoneuvoon, joka taannee
jollain varmuudella tasaisen tuotannon läntisille teollisuusmaille. Emme siis tule näkemään kasvua myöskään ajoneuvoteollisuuden tärkeänä kumppanina toimivassa valimoteollisuudessa täällä läntisissä teollisuusmaissa.
Läntisen valimoteollisuuden kasvun mahdollisuus arvellaan
olevan seuraavilla aloilla: öljy- ja kaasuteollisuus, raakaaineteollisuus sekä konepajateollisuus.

Euroopan valimoteollisuus 2010
CAEF-maiden tuotanto kasvoi vuonna 2010 selkeästi. Tässä ja kaikissa muissakin tämän järjestön tilastoissa verrataan
aina yksinkertaisesti vain tonneja, varmaan sen vuoksi, että
se kuitenkin on kaikkein yhteismitallisin mittari.
Rauta- ja teräsvalimoiden kasvu oli 20,0 % verrattuna vuoden 2009 vastaavaan lukuun. Tuotantoa tehtiin 11,2 miljoonaa tonnia. Kuusi maata edustaa 85 prosenttia koko tuotannosta ja maat ovat: Saksa, Ranska, Italia, Turkki, Espanja
ja Puola. Kasvua tapahtui kaikissa CAEF-maissa lukuun
ottamatta Norjaa (tuotanto romahti 18 %) ja Sloveniaa
(tuotanto väheni 9 %). Parhaimmat kasvuluvut välillä 65 %
ja 35 % löytyvät Tshekistä, Ruotsista ja Britanniasta. Jakauma
tämän ryhmän sisällä oli vuonna 2010 seuraava: harmaa
valurauta 51,4 %, pallograﬁittivalurauta 40,9 %, teräsvalu
7,7 %. Yllättävää kyllä, pallograﬁittivalurauta oli menettänyt
osuuttaan yli 2 prosenttiyksikköä harmaan valuraudan
eduksi. Teräsvalun osuus koko tuotannosta väheni 0,5 prosenttiyksikköä, joka pienestä luvustaan huolimatta on suuri
muutos näin pienessä osuudessa.
Ei-rautametallien kasvu oli 31,7 % verrattuna vuoden 2009
vastaavaan lukuun. Tuotantoa tehtiin 3,2 miljoonaa tonnia.
Kaksi maata on ylitse muiden, Saksa (kasvu 39,4 %) ja
Italia (kasvu 30,4 %), jotka edustavat kaikesta ei-rautametallituotannosta 55,5 %. Kasvua tapahtui kaikissa CAEFmaissa lukuun ottamatta Belgiaa, jonka tuotanto romahti 52
% yhden ainoan vuoden aikana. Suurimmat kasvuluvut
välillä 86 % ja 37 % löytyvät Suomesta, Tshekistä, ja Sveitsistä. Ei-rautametalleja hallitsee entiseen tapaan kevytmetallivalut, lähinnä alumiinivalut 86 %:n osuudella. Kuparivalut edustavat tuotannosta 8 % ja sinkkivalut 6 %.
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Työntekijöiden määrä väheni useimmissa maissa. Kasvua
kuitenkin oli erityisesti ei-rautametallivalimoiden työntekijämäärissä sekä Belgiassa, Ruotsissa Turkissa ja Britanniassa. Saksan ja Suomen valimoteollisuuden henkilöstä pysyi
täsmälleen samana kuin vuotta aiemmin.
Valimoiden lukumäärä rauta- ja teräsvalimosektorilla oli
laskevalla uralla kaikissa maissa lukuun ottamatta Sloveniaa ja Turkkia, joissa avattiin uusia valimoita. Valimoiden
lukumäärä pysyi samana Saksassa, Suomessa ja Sveitsissä.
Ei-rautametallivalimoiden kohdalla vuosi 2010 oli vilkas
vuosi. Uusia valimoita perustettiin Sloveniaan, Espanjaan
ja Sveitsiin. Tämän alan valimomäärä pieneni sen sijaan
Ranskassa, Unkarissa, Italiassa, Norjassa, Turkissa ja Britanniassa.
Vientitoiminnassa valimot ovat erittäin aktiivisia ja valimon
suoraa vientiä pidetään suuressa arvossa. Valimoiden viennin prosenttiluvut ovat hämmästyttävän suuria ja toivoa
sopisikin, että näissä luvuissa olisi jokin kirjaamisvirhe.
Vuonna 2010 nimittäin Euroopan rauta- ja teräsvalimoiden
vienniksi raportoidaan 43 % tuotannosta. Tämä luku perustuu 11 maan vientitilastoihin. Tätä lukua minä aina ihmettelen. Miten voi tällä toimialalla nämä vientiluvut olla näin
suuria. Ainoaksi selitykseksi jää se, että konepajat kilpailuttava ja ostavat hinnaltaan edullisempia valutuotteita rajan
takaa kuin omasta maasta. Tästä seuraa se ilmiö, että esimerkiksi Espanja vie valtavia määriä valuja Ranskaan, joka
taas vie saman rajan yli vastaavia valutuotteita Espanjaan.
Tai että meillä Suomessa viedään valutuotteita Saksaan
samanaikaisesti kun sieltä ostetaan merkittäviä määriä valutuotteita, jotka voitaisiin vallan hyvin valmistaa Suomessa.
Karkean päässälaskun tuloksena otetaan kolmen suurimman
valujen viejämaan (Saksa, Ranska ja Turkki) valutuotteiden
vientimäärä ja lasketaan siitä kuinka monta täyttä rekkaautoa se merkitsee. Näiden kolmen maan vienti edustaa noin
200 000 täyttä rekka-autollista jyräämässä tuolla ruuhkaisilla maanteillä henkilöautojen joukossa. Siis joka ainoa
vuosi tällainen määrä rekka-autoja (!). Kyllähän tällainen
toiminta työllistää itse itsensä, mutta mahtaakohan se olla
järkevää. Tai nykyisin niin muodikasta ja trendikästä ekologista toimintaa se ei ainakaan ole. Erittäin tarkoituksenmukaista se sen sijaan on kuorma-autoteollisuuden näkökulmasta, sillä kuorma-autoja on valmistettava satoja tuhansia, jotta ne pääsevät kuljettamaan valutuotteita autotehtaisiin, jotka sitten taas valmistavat uusia kuorma-autoja kuljettamaan valuosia heille itselleen. Jos arvata saa, tämänkaltainen toiminta jatkuu niin kauan kuin Euroopassa on
vapaata valimokapasiteettia ja silloin ylimääräinen valimokapasiteetti pyritään myymään erittäin, joskus jopa keinotekoisen kilpailukykyisin hinnoin vientiin. Sinä päivänä,
kun Euroopassa valimoiden tuotanto vastaa niiden kapasiteettia ja valimot voivat toimittaa suurimman osan tuotannostaan luonnolliselle tarvitsijalle eli kotimaahan, silloin
päättyy tai radikaalisti vähenee tämä satojen tuhansien
rekka-autojen ralli Euroopan teillä.
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Lähempää tarkastelua maittain ja aineittain
- Pallograﬁittiraudan tuotannon kasvu oli suurinta Suomessa (48 %), Ruotsissa (47,6 %), Unkarissa (60 %) ja Sloveniassa (93,7 %).
- Adusoitua valurautaa pidetään pallograﬁittiraudan sisällä
ns. niche-materiaalina ja sen osuuden arvioidaan olevan noin
1 % tästä kokonaisuudesta.
- Korkeimmat ajoneuvoteollisuuden osuudet löytyvät seuraavista maista: Portugal (79 %), Turkki (44 %) ja Saksa
(42 %).
- Korkeimmat koneenrakennusalan osuudet löytyvät seuraavista maista: Suomi (62 %), Italia (49 %), Turkki (30 %)
ja Saksa (27 %).
- Teräsvaluilla menee myös hyvin, viime vuonna ala kasvoi
12 % saavuttaen tuotannon 855 900 tonnia, joka määrä on
noin 60 kertaa koko Suomen tuotanto. Vaihtelut Euroopassa olivat tälläkin toimialalla suuret: Saksa nosti tuotantoaan
5,3 %, toiseksi suurin teräsvaluri Turkki kasvatti tuotantoaan
26,5 % mutta Slovenian pudotus oli peräti 78,0 %. Työntekijöiden määrä teräsvalimoissa väheni ollen kaikissa CAEFmaissa keskimäärin 10, 1 %.
- Kevytmetallivaluja (alumiini ja magnesium yhteensä)
tuotettiin vuonna 2010 kaikkiaan 2 800 000 tonnia. Magneesiumin osuus on painolla mitattuna pieni. Suurin magnesiumvalujen tuottajamaa Saksa valmisti tätä laatua 14 900
tonnia, Italia 6 800 tonnia ja Itävalta 5 400 tonnia.
- Kuparivaluja valmistettiin Euroopassa 237 600 tonnia,
jossa on kasvua edelliseen vuoteen 17,1 %. Saksa ja Italia
dominoivat kenttää vastaten 61,5 %:n osuutta koko tuotannosta.

Kuva 1. Euroopan rauta- ja teräsvalimoiden tuotanto vuonna 2010.
Suomi on 14. kooltaan, kun maat laitetaan suuruusjärjestykseen Euroopan valimoteollisuudessa. Valimoteollisuutemme saavuttama 14. sija
vastaa juuri ja juuri kansakuntamme osuutta Euroopan väestöstä, eli
olemme noin 1 % eurooppalaisesta väestöstä ja 1 % eurooppalaisesta
valimoteollisuudesta. Vertailu on vain suuntaa antava, sillä CAEF:in
tilastoissa on mm. Turkki mukana.

- Sinkkivaluja valettiin 195 600 tonnia vuonna 2010. Toimialan kokonaisvolyymi kasvoi Euroopassa peräti 27,1 %,
mutta tuotannon vähenemisestä raportoivat Suomi, Ruotsi,
Belgia ja Portugali.

Kuva 2. Teräsvalutuotannon prosentuaalinen osuus koko Euroopan
rauta- ja teräsvalimotuotannosta.
Suomi on selvästi teräsvaluvoittoinen maa verrattuna keskimäärin eurooppalaiseen teollisuusmaahan. Maamme tuottaa suhteellisesti kaksi
kertaa enemmän teräsvaluja kuin keskimäärin Euroopassa.
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Uutiskatsaus valimomaailmaan
Suomi

Kuva 3. Pallografiittivaluraudan koneenrakennusteollisuudelle toimittama prosenttiosuus koko pallografiittivaluraudan tuotannosta.
Kuva kertoo meille, että Suomessa tuotetaan pallografiittivalutuotteita
suhteellisesti eniten Euroopassa koneenrakennusteollisuudelle.

Kuva 4. Euroopan rauta- ja teräsvalimoiden rakenne vuonna 2010.
Pallon suuruus kuvaa valtakunnan valmistamaa määrää ja pallo on
määritelty taulun vasemmassa yläkulmassa, jossa esitetään yhden
miljoonan tonnin tuotantopallo. Vaaka-akselilla kulkee tuotannon tehokkuus laskettuna tuotettu tonnia per työntekijä. Joten mitä enemmän
oikealla valtakunnan pallo on, sitä tehokkaampaa tuotanto maassa
on. Pystyakselilla on keskimääräinen työntekijämäärä per yksi valimo,
periaatteessa on ajateltu, että ainakin sarjanomaisessa valmistuksessa
suuruus tuo mittakaavaetuja, joten mitä korkeammalla valtakunnan
pallo on, sitä tehokkaampaa sen tuotannon voidaan olettaa olevan. On
kuitenkin varottava visusti vetämästä kovin tarkkoja rajoja valtioiden ja
tuottavuuksien välillä, sillä mukana taulukossa on rauta- ja teräsvalimot.
Maat ja valimot eroavat valtavan paljon toisistaan näiden materiaalien
suhteellistenkin osuuksien osalta. Eikä ole ollenkaan sanottu, että
kaikkein paras mittari olisi juuri laskea tuotettua tonnia per työntekijä,
sillä muitakin päteviä mittareita on. Keskeistä vertailussa tietysti olisi se,
että verrataan samoja asioita. Tämä kuvio voi toimia jonkinlaisena keskustelun avauksena. CAEF on valmistanut näitä vertailutaulukoita myös
niin, että vaaka-akselilla kulkee valimoiden tuotanto ja myös vastaavat
taulukot muista seurattavista valumateriaaleista. Mikäli nämä taulukot
kiinnostavat, voitte ottaa yhteyden kirjoittajaan.
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Valimo- ja konepajakonserni Componenta julkisti lokakuun
kolmannella viikolla ensimmäisenä suomalaisista konepajaalan pörssiyhtiöistä kesä-syyskuun osavuotisjulkaisunsa.
Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen esitti tilaisuudessa huolensa pankkien rahoituskriisistä ja siitä, milloin kriisi iskee
toden teolla teollisuuteen. Osavuotisjulkaisun julkaisuhetkellä tilanne oli Componentan osalta positiivinen, sillä
yrityksen valmistamien tuotteiden ostajat olivat saaneet
riittävästi rahoitusta hankintojen tekemistä varten eikä tilausten peruutuksiakaan ollut tullut tavallista enempää.
Konsernin heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 19 prosenttia
134,1 miljoonaan euroon, ja samana aikana kapasiteetin
käyttöaste parani kymmenellä prosenttiyksiköllä. Tilauskanta kasvoi 21 % kolmannella kvartaalilla ollen syyskuun
lopussa 103,7 miljoonaa euroa. Vuoden alusta syyskuun
loppuun laskettuna konsernin kapasiteetin käyttöaste oli 71
%, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 52 %. Kolmen
ensimmäisen kvartaalin aikana konsernin liikevaihto oli
434,7 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa 35 %:n kasvua vuodentakaiseen verrattuna.
Kysynnän näkymät neljännen kvartaalin alkaessa ovat tyydyttävät, ja esitetyistä luvuista voisikin ennakoida, että
yhtiö kasvattaa liikevaihtoaan ainakin 30 prosenttia kuluvan
vuoden aikana. Kolmannen kvartaalin tulos rahoituserien
jälkeen ilman kertaluonteisia eriä oli miinusmerkkinen, eli
–3,5 miljoonaa euroa. Yhdeksän kuukauden osalta tämä on
kuitenkin 3,8 miljoonaa euroa plussan puolella. Kasvu oli
edelleen vahvinta Turkissa ja Ruotsissa. Suomen yksikköjä
rasitti miljoonan euron lisälasku energiaverojen korotuksen
johdosta. Joulun tienoilla yritys aikoo pysäyttää tehtaitaan
pariksi viikoksi.
Kuorma-autoteollisuus ja työkoneiden valmistajat ovat
ostaneet enenevässä määrin komponentteja kolmannella
kvartaalilla. Tuulivoimateollisuus on tällä hetkellä hyvin
pieni osa konsernin liiketoimintaa. Iisalmen valimon tuulivoimakomponenttien tuotanto on pudonnut kaksi kolmannesta parin vuoden takaisista lukemista. Rahoittajien vaikea
tilanne ja yleinen epävarmuus todennäköisesti viivästyttävät
entisestään alan nousua. Seisahtuneeseen tilanteeseen on
johtanut myös tuulivoimaan liittyvien poliittisten päätösten
epävarmuus. Näyttääkin siltä, että tuulivoimasta ei tullutkaan
suurta ja kasvavaa bisnestä valimoteollisuudelle ainakaan
suunnitellulla aikataululla. Toimitusjohtaja Lehtonen ennustaa, että tuulivoiman kysynnän nousu alkaa kolmen vuoden
sisällä.
Componenta on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut Componenta Finland Nisamossa. Lisäksi yritys suunnittelee
lopettavansa Lempäälässä toimivan konepajan. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat konepajan koko henkilökuntaa
eli 34:ää henkilöä. Konepajan kannattavuus on pitkään ollut
heikko, ja kassavirta on negatiivinen. Lisäksi tilauskanta ja
näkymät yksikön osalta ovat heikot. Neuvottelujen tuloksena päätettävät toimenpiteet toteutetaan viimeistään vuoden
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2012 toisen vuosineljänneksen aikana. Maaliskuussa konserni sai päätökseen neuvottelut Pietarsaaressa, jossa irtisanottiin 60 henkilöä.

Suomi
Clyde Blowers on ostanut kokonaisuudessaan suomalaisen
Moventaksen, jonka suurin omistaja on ollut tähän saakka
ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö IK Investments Partners.
Ennen kaupan toteutumista käydään sekä Jyväskylässä että
Karkkilassa kaksiviikkoiset yhteistoimintaneuvottelut, toimitusjohtaja Jukka Jäämaan mukaan Jyväskylässä väki
vähenee neljänneksellä eli 120 hengellä. Karkkilassa tuotantoa uudelleenjärjestellään ilman, että se vaikuttaisi ainakaan heti nykyisiin 220 työpaikkaan. Ulkomailla Moventas
jatkaa toistaiseksi ennallaan. Kaupan toteutuessa Moventaksen palveluksessa on kymmenessä maassa noin tuhat
työntekijää.
Maailmanlaajuisesti toimiva englantilainen teollisuusryhmä
Clyde Blowers ostaa sekä tuulivoimavaihteita valmistavan
Moventas Wind Oy:n että teollisuusvaihteita valmistavan
Moventas Santasalo Oy:n velattomana 100 miljoonalla
eurolla. Moventaksella on velkaa 300 miljoonaa ja jäänevät
suurelta osin rahoittajapankkien maksettavaksi. Clyde Blowers omistaa vaihdevalmistaja David Brown Gear Systemsin, joten Moventas-yhtiöiden oston jälkeen Clyde Blowersista tulee yksi maailman suurimmista vaihdevalmistusyhtiöistä. Vielä hetki sitten Moventaksen tulevaisuus näytti
hyvin valoisalta. Esimerkiksi neljä vuotta sitten Jyväskylän
uuden tehtaan rakentamiseen investoitiin yli 100 miljoonaa
euroa. Kaikkineen yhtiö kolminkertaisti tuulivoimaloiden
vaihteistojen tuotantokapasiteetin juuri ennen rahoituskriisiä,
jonka seurauksena tuulivoimaloiden kysyntä romahti. Kesällä 2011 rahoittajien kärsivällisyys loppui ja yrityksen
toimintaa yritettiin elvyttää yrityssaneerauksella. Molemmat
Moventaksen tytäryhtiöt joutuivat lopulta hakeutumaan
konkurssiin. Tuotantolaitoksiin tehdyt investoinnit yhdessä
tuulivoimateollisuuden taantuman kanssa kävivät ylivoimaisiksi, eli valtava ylikapasiteetti vei yrityksen tappiolle.
(Tuulivoimalavaihteistojen markkinat ovat vuosikausia olleet
tanskalaisen Vestaksen ja amerikkalaisen GE:n hallussa.
Nyt kuitenkin tuulivoimaloiden rakentaminen on siirtymässä kiinalaisille valmistajille ja kymmenen suurimman tuulivoimarakentajan joukossa on jo kolme kiinalaista yritystä:
Sinovel, Goldwind ja Dongfang. Kiinan markkinat kasvavat
poikkeuksellisen hurjaa vauhtia: vuonna 2010 puolet koko
maailman tuulivoimasta tuotettiin Kiinassa. Tähän tietysti
on syynä se, että Kiinan hallitus ohjaa miljardi-investointeja tuulivoimaan korvatakseen sillä kivihiilienergian. Kysyntää toki on Euroopassakin, mutta kasvu on kovasti hidastunut ollen nyt vain 13 prosenttia. Amerikassa tuulivoiman kysyntä on kääntynyt selvään laskuun. Euroopassa
tuulivoimalla tuotetaan nyt noin 5 prosenttia kaikesta sähköstä, ja tavoite on vallan mahdoton, nimittäin 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä! Suomessa tässä asiassa ollaan
vallan lapsenkengissä, meillä tuulivoima sähkön lähteenä
vastaa vain 0,3 prosentin osuutta. Ala on kovin tuntematon,
mitä osoittaa mm. se, että laulaja Jari Sillanpää on hakenut
julkisuutta investoimalla Raahen läheisyydessä oleviin
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pariin tuulimyllyyn. Nyt, vuonna 2011 olemmekin mielenkiintoisessa nivelkohdassa. Euroopan teollisuuden moottori Saksa on tehnyt päätöksen luopua kokonaan ydinvoimasta vuoteen 2022 mennessä, ja toisaalta on myös mielenkiintoista seurata Suomen pyristelyä ylös 0,3 prosentin tuulivoimaosuudesta aina tavoitteeseen (15 %) asti.
Mitä sitten suomalaiselle tuulivoimateollisuudelle oikein
tapahtui? Kuinka muutos voi olla näin nopea ja dramaattisen suuri? Vielä toukokuussa 2010 Teknologiateollisuus
ry. kertoi tuulivoima-alan olevan kasvuala, jossa suomalainen teknologia ja osaaminen ovat maailmanluokkaa. Silloisen ennusteen mukaan alan työpaikkoja olisi ollut vuonna
2020 peräti 30 000. Tähän kysymykseen kirjoittajalla ei
luonnollisestikaan ole antaa vastausta. Arvella voisi lehtiä
lukemalla, että ainakin talouden kurjistunut tilanne ja viipyvät poliittiset päätökset ovat merkittäviä syitä tilanteen
muuttumiseen. Nyt voimme siis vain todeta, että nopealla
aikataululla Moventas myytiin englantilaisille pilkkahinnalla ja Winwind intialaisille. The Switch Engineer taitaa olla
menossa amerikkalaisille, ainakin aiesopimus on allekirjoitettu. Kysymys siis kuuluukin, että kuinka kauan valmistusta pidetään Suomessa, kun painopiste on väistämättä Kiinassa tai joka tapauksessa Suomen ulkopuolella. Kirj.
huom.)

Ruotsi
Finnveden Metal Structures on ruotsalainen konepaja-alan
yritys, jolla on viisi tuotantolaitosta Euroopassa. Useimmat
tuotantolaitokset valmistavat syvävetämällä teräksestä kotelomaisia tuotteita, joissa levyn paksuus vaihtelee 0,5
millimetristä 10 millimetriin. Yrityksen painevalimo sijaitsee Olofströmissä. Valimo joutui taannoin suuriin vaikeuksiin, kun painevalujen kysyntä loppui lähes kokonaan.
Ruotsissa ei tunneta työntekijöiden lomautusmenetelmää,
joten edessä näytti väistämättä olevan työntekijöiden massairtisanominen. Voidakseen pelastaa painevalimon konkurssilta työntekijät ja työnantaja päätyivät kriisineuvotteluun, jossa suurin osa työntekijöistä allekirjoitti kriisisopimuksen, ruotsiksi krisavtal. Sopimuksen mukaisesti työntekijät sitoutuivat tekemään lyhennettyä viikkoa alennetulla palkalla. Kun tämä järjestely oli saatu voimaan, yhtiön
toimitusjohtajan (CEO) Johan Westmanin palkkaa nostettiin
37 % ja uudeksi vuosipalkaksi määriteltiin 2,1 miljoonaa
kruunua. Paikallinen lehdistö on pyytänyt selvitystä asiasta
toimitusjohtaja Westmanilta, mutta toistaiseksi minkäänlaista selvitystä ei ole saatu.

Ruotsi
Svenska Gjuteriföreningen julkaisi toukokuun lopulla 2011
toteutuneita tietoja ruotsalaisesta valimoteollisuudesta.
Tämä säännönmukainen ja useita kertoja vuodessa tapahtuva tiedonanto (ruots. branchutredning) on suunnattu pääasiassa yleiselle medialle, mutta se julkaistaan myös Gjuterietammattilehdessä. Ruotsin valimoteollisuus edustaa 2–3
prosenttia Länsi-Euroopan valimoteollisuudesta. Ruotsalaiset teräsvalimot ovat parantaneet suhteellista asemaansa
eurooppalaiseen teräsvalimotuotantoon verrattuna johtuen
lähinnä siitä, että Ruotsissa teräsvalun tuotanto on kasvussa,
kun se muualla Euroopassa on laskussa. Ruotsalaisessa
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valimoteollisuudessa työskentelee 6 300 henkilöä, joista 900
on toimihenkilöitä. Naisia henkilökunnasta on 10 %. Toimitusjohtaja Mats Holmgrenin mukaan ruotsalainen valimoteollisuus on saamassa ilmaa siipiensä alle edeltäneen
laskusuhdanteen jälkeen. Toimitusten kasvu alkuvuonna
2011 on valimoissa ollut jopa 40 %. Huomiota herättävää
kuitenkin on Holmgrenin ilo siitä, että ruotsalaisten valimoiden suora vienti on ensimmäistä kertaa nousemassa yli
20 prosentin.
(Viennin osuutta voidaan pitää erittäin vaatimattomana,
vaikkakin se on loivassa kasvussa. Vuonna 2010 suora valujen vienti oli 58 000 tonnia, joka vastaa 17 prosentin
osuutta tuotannosta. Suomen vastaava suhteellinen prosenttiluku on noin kaksinkertainen. Monissa Euroopan maissa
vastaava luku on yli 50 %. Ruotsalaisten valujen suora
vienti voi olla myös suurta viisautta, sillä Ruotsiin kustannustason maasta pitäisikin viedä valutuotteet valmiina
esimerkiksi kuorma-autoina, henkilöautoina, puolustusvoimien ajoneuvoina, JAS-hävittäjinä ja muina valmiina investointihyödykkeenä, ei valutuotteina. Varsin mielenkiintoista
on, että toimitusjohtaja jättää sanomatta, että valutuotteiden
tuonti Ruotsiin on aivan valtavaa. Sen arvioidaan olevan
noin 300 000 tonnia, joka on siis selvästi enemmän (ehkä
jopa 30 % enemmän) kuin mitä oma valimoteollisuus valmistaa. Tämä Ruotsiin kuljetettava valutuotteiden määrä
on viisi kertaa koko Suomen vuoden 2009 valimoteollisuuden tuotanto! On arvioitu, että Ruotsin koko valukäyttö
olisi jonkun verran yli 500 000 tonnia. On tavattoman vaikea saada tarkkoja lukuja esille, koska verrattavat luvut
eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Tilastoissa esiintyy
valupainoja (valimosta toimitettava ns. raakavalu), on
valmiiksi koneistettuja valutuotepohjaisia komponentteja,
jotka painavat usein selvästi vähemmän, ja valtakunnan
valutuotanto ei suinkaan ole sama kuin valtakunnan valujen
käyttö. Tietääkseni tätä yhtälöä ei ole kukaan pystynyt ratkaisemaan. Eräs merkittävä syy on myös se, että esimerkiksi tullitilastoissa haponkestävästä teräksestä valettua
venttiiliä ei suinkaan tilastoida valutuotteeksi vaan koneenosaksi kategoriaan pumput ja venttiilit. Tilastojen vertailutyötä sekavoittavat nykyiset suuret suhdannevaihtelut,
jotka Ruotsin ja Suomen valunkäyttäjien erilaisuudesta
johtuen eivät kulje samaa tahtia. Kirjoittajan ns. sivistynyt
arvio on, että Ruotsin valunkäyttö on vähintään 5 kertaa,
mahdollisesti jopa 8 kertaa suurempaa kuin suomalaisten
kollegojen. Kirj. huom.)

Ruotsi
Stena Recycling on taas ollut arvometallivarkauden kohteena, tällä kertaa varkaat iskivät yhtiön Västervikin varastoon.
Vain pari viikkoa aikaisemmin murtauduttiin yrityksen
Oskarshamnin varastoon. Poliisi arvelee, että kyseessä
voisi olla peräti sama rikollisliiga. Västervikin varastoon
tehty murto on yrityksen historian suurin. Varkaat saivat
saaliikseen 8 tonnia kuparia. Erikoisen ja humoristisenkin
värityksen tapahtumalle antaa tieto, jonka mukaan varkaat
käyttivät varastetun kuparin kuljettamiseen Stena Recyclingin omaa kuorma-autoa.

Ruotsi
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Gjuterihistoriska Sällskapet on Ruotsin valimohistoriaa
vaaliva yhdistys, jonka toimintaa pyörittää Jönköpingissä
pariskunta Ingrid ja Ingemar Svensson. He työskentelivät
monta vuosikymmentä Sveriges Gjuteritekniska Föreningenin palveluksessa. Yhdistyksellä on muutamia satoja jäseniä. Ruotsin ruukki- ja valimohistoria on satoja vuosia
pitkä, ja paljolti tähän perustuu kansakunnan nykyinen
vauraus. Yhdistyksen julkaisutoiminta on erittäinkin aktiivista, esimerkiksi viimeisen parinkymmenen vuoden aikana
se on julkaissut 15 kirjaa Ruotsin valimohistoriasta.
Nyt juuri on ilmestynyt sarjan uusin kirja, jota yhdistyksessä on parin viimeisen vuoden aikana aktiivisesti kirjoitettu.
Uunituore kirja julkaistaan nimellä ”Några järngjuteriers
historia”. Kirjan päähuomio on 1900-luvulla toimineissa
rautavalimoissa, joita esitellään kirjassa noin 300 kpl. Merkittävimmät ja suurimmat 15 valimoa ovat saaneet osakseen
selvästi kattavamman selostuksen toiminnastaan. Kirjan
johdannossa esitetään valuraudan ja tiettyjen erikoisvalurautojen valmistusmenetelmät. Valurautalaatujen toisistaan
eroavia ominaisuuksia esitellään lyhyesti. Kirja sisältää myös
kiinnostavaa graﬁikkaa Ruotsin valimoteollisuuden tuotantomääristä. Teoksessa on 280 sivua, ja se maksaa 200 kruunua ilman postimaksua. Kirjasta ja sen ostamisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä artikkelin kirjoittajaan tai
suoraan yhdistyksen toimintaa pyörittäviin Ingemar tai
Ingrid Svenssoniin, puh.: 046 36 504 56 tai sgf-ghs@telia.
com.

Ruotsi
Vestas Casting Lidköping AB on nyt toiminnan lopettamisen
jälkeen siinä tilanteessa, että sen tuotantovälineet yritetään
realisoida rahaksi mahdollisimman pian ja tietysti mahdollisimman järkevään hintaan. Lidköpingissä sijaitsevan valimon alasajoahan on tälläkin palstalla seurattu useammassa numerossa. Vestasin paikallisjohtaja Stefan Lundin ei
osaa vielä arvioida, kuinka kauan laitteistojen ulosmyynti
kestää, mutta toteaa, että myynti aloitetaan kaikkein raskaimmista koneista, joita ovat mm. uunit, nosturit ja hiekankäsittelylaitteistot. Esimerkiksi sähkösulatusuunit on jo
kuljetettu Tierpiin, jossa niillä sulatetaan rauta kaivonkansiin.
Tierps Järnbruk AB:n toimitusjohtaja Tomas Karlsson on
kaupasta hyvillään ja kertoo ostaneensa koko uunivarustuksen kaikkine varusteineen. Hänen mukaansa esimerkiksi
uunien ohjauslaitteistot olivat niin uudet, että niitä ei oltu
koskaan käytetty. Valimolla on vuokrasopimus vuoteen 2017,
ja tilat omistaa Lidköpingin kaupunki. Neuvottelut vuokrasopimuksen purkamisesta jatkuvat, sillä Vestas Casting
Lidköping AB ei missään tapauksessa ole kiinnostunut
vuokrasopimuksen jatkamisesta.

Tanska
Vald. Birn A/S on saanut vuoden 2010 Volvon alihankkijapalkinnon parhaana koriosien toimittajana. Tämä on ensimmäinen kerta kautta Volvon historian, kun valimo saa tämän
palkinnon. Volvo onkin Birnin suurimpia asiakkaita vastaten
noin 25 %:n osuudesta koko tuotannosta. Yritysten yhteistyö
on jatkunut keskeytyksettä 40 vuotta. Tämä Vald. Birn A/S
on todellinen perheyhtiö, sillä valimon perustaja eli ns.
kantaisä Daniel Christian Birn syntyi 266 vuotta sitten eli
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vuonna 1745. Tässä ei siis pidä paikkansa se, että viimeistään
kolmas sukupolvi hävittää yrityksen. Vald. Birn A/S on
Pohjois-Euroopan suurimpia valimo- ja konepajayrityksiä,
sillä sen palveluksessa työskentelee yli 500 henkilöä.

tisen yhteydessä, että kuluvan vuoden 2011 tulos on jo 7,7
miljoonaa puntaa. Yrityksen asiakkaita ovat mm. ydinvoimateollisuus, puolustustarviketeollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus, energiateollisuus ja teräsprosessiteollisuus.

Englanti ja Suomi

Saksa

Varkaat ovat iskeneet vuosien ajan mm. näihin kohteisiin:
Sähkötolpat, puhelin- ja junaverkkojen kaapelit ja kaasuputket. Nyt Britanniassa ahkerat varkaat ovat keksineet,
että metallia voi anastaa kirkoista, kouluista, päiväkodeista.
Pronssipatsaat katoavat ja muistomerkeistä otetaan väkivalloin sotilaiden nimilaattoja. Kuparin, lyijyn ja muidenkin
metallien varkaudet ovat lisääntyneet sellaisella vauhdilla,
että ne ovat jo merkittävä uhka Britannian infrastruktuurille. Hiljattain merivartioston viestintäyhteydet olivat poikki
puolentoista vuorokauden ajan, ja puheyhteydet hätänumeroihin ovat katkenneet useasti. Junien kuparikaapeliverkosto joutuu joka päivä 7-8 iskun kohteeksi, jonka vuoksi junat
myöhästelevät. Metallien maailmanmarkkinahinta on korkealla ja tietysti näkyy varkauksien määrän kasvuna. Erityisesti kuparin kysyntä juuri nyt on valtavaa Kiinassa ja
Intiassa. Kuparitonnin hinta oli 15.11.2011 Lontoon metallipörssissä 5 700 euroa. Muutamien metrien kuparikaapeli
siis voi olla yli sadan euron arvoinen. Kaiken huipuksi
epäillään, että kuparivarkaat varastavat puhelinyhtiö British
Telecomin pakettiautoja, jotta yölliset keikat eivät herättäisi sivullisissa tai viranomaisissa epäluuloja. Parlamentissa
onkin esillä lakiesitys, joka kiristäisi romumetallin välittäjien valvontaa ja varkaille langetettavia rangaistuksia. Poliisi uskoo itäeurooppalaisten liigojen olevan rikosaallon
takana.

Siempelkamp GmbH & Co. KG on saanut tilauksen ennätyssuuresta 50 000 tonnin puristimesta. Laitteistolla on pituutta 12,5 metriä. Valettuja pääsylintereitä on neljä ja jokaisella on 4000 tonnin puristusvoima. Puristin valmistetaan
Krefeldissä, jossa myös yrityksen valimo sijaitsee. Tilaaja
on Tenaris Confab, joka käyttää puristinta valmistaessaan
paksuseinämäistä putkea. Siempelkampin valimolla työskentelee 510 henkilöä ja rautavalimon kapasiteetti on 70
000 tonnia sulaa rautaa (around 70 000 t of liquid iron;
kyllä on erikoinen tapa ilmoittaa valimon kapasiteetti! Yleinen tapa on ilmoittaa se määrä tuotettuja tonneja, jotka
lähtevät tai voivat parhaimmassa tapauksessa lähteä valimon
ovesta asiakkaalle). Valimo on perustettu vuonna 1924
konsernin omaan tarpeeseen, mutta nykyisin se toimittaa
valuja tuuliturbiineihin (max. 47 tonnia), dieselmoottoreihin
(max. 84 tonnia), kompressoreihin (max. 62 tonnia) ja
ydinpolttoaineen kuljetukseen tarkoitettuja erikoisvaluja
(max. 150 tonnia).

Kirkoille varkaudet ovat erittäin harmillisia. Kuluvana
vuonna kirkot ovat raportoineet vakuutusyhtiöille yli 2 000
metallivarkautta, vuonna 2001 näitä varkauksia oli vain 12
kappaletta. Monet kunnat ovat tosissaan miettineet pronssipatsaiden korvaamista muovisilla.
Metallivarkaudet ovat lisääntyneet selvästi myös Suomessa.
Metallia anastetaan rakennustyömailta ja rakennuksista.
Esimerkiksi Helsingin kaupunginteatterista vietiin viime
kesänä kuparista valmistettua ikkunapeltiä ainakin kaksi
kertaa.

Englanti
Shefﬁeld Forgemastersin teräsvalimossa riehui valtava tulipalo, minkä seurauksena vaarallisia kemikaaleja pääsi ilmaan. Sairaalaan kuljetettiin hengitysvaikeuksien takia 30
henkilöä, joista puolet palomiehiä ja puolet teräsvalimon
työntekijöitä. Tulipalon syttymissyytä ei ole toistaiseksi
pystytty selvittämään.

Yhdysvallat
G&W Foundry tuhoutui täysin räjähdysmäisessä tulipalossa Rehobothassa Massachusettin osavaltiossa. Kuuden
paikkakunnan palokunnat hälytettiin paikalle, mutta niiden
saapuessa paikalle mitään ei ollut tehtävissä rakennuksen
pelastamiseksi, ja palomiehillä oli täysi työ suojella naapurirakennuksia, joihin palo uhkasi levitä. Valimorakennus
paloi maan tasalle, mutta kukaan ei loukkaantunut sen pahemmin. Ainakin kaksi koulua evakuoitiin, koska sankassa
savussa oli mukana myrkyllisiä kemikaaleja. Palon myötä
14 työntekijää menetti työpaikkansa. Valimo oli aloittanut
toimintansa vuonna 1973, ja se toimitti täysin valmiiksi
koneistettuja valukomponentteja mm. Aasiaan. Palon syyksi epäillään räjähdystä, joka syntyi valimokemikaalien sekoituksenaikaisesta liian korkeasta lämpötilasta.

Yhdysvallat
GM investoi suuria summia tuotantokoneistoonsa. Tällä
kertaa ilmoitettiin 160 miljoonan dollarin investoinneista
kolmeen yksikköön. Näistä yksi on Deﬁancessa sijaitseva
konsernivalimo, johon investoidaan 12 miljoonaa dollaria.
Ohion osavaltiossa sijaitseva rautavalimo valaa moottorilohkoja ja kampiakseleita. Liittovaltion pelastettua yhtiön
konkurssilta on yhtiö investoinut tehtaisiinsa reilut 3,3
miljardia dollaria.

Yhdysvallat
Pian edellisen uutisen jälkeen yritys ilmoitti laajasta kaksivuotisesta investointisuunnitelmasta. Investointi on 25
miljoonaa puntaa, ja se kohdistuu suurelta osin omassa
valimossa valettujen erittäin suurten teräsvalujen koneistamiseen. Yritys teki vuonna 2005 ns. Management by Out
-sopimuksen, jolla yrityksen omistus siirtyi toimivalle johdolle. Tämän jälkeen yrityksen kaikki voittovarat on sijoitettu täysimääräisesti yhtiöön. Yritys ilmoitti investointiuuVALIMOVIESTI 4 • 2011

Grede Holdings, suuri yhdysvaltalainen valimoalan toimija,
ostaa kaksi valimoa Meksikosta. Myyjänä on Grupo Proeza.
Ostetut NovoCast ja Teknik ovat rautavalimoita. Ostaja eli
Grede Holdings muodostettiin viime vuonna kolmesta valimoyrityksestä, jotka olivat Grede Foundries Inc., Blackhawk Foundry ja Citation Corp. Greden ydinliiketoimintaa
on harmaa- ja pallograﬁittivalurauta sekä erikoisvaluraudat.
Erikoisvaluraudoista voidaan mainita erikseen korkeaseos45

teiset pii- ja molybdeenivaluraudat. Liikevaihdoksi muodostunee alkuun reilut 750 miljoonaa dollaria. Grede työllistää 3 700 henkilöä, ja Meksikon ostojen jälkeen konsernissa on 13 valimoa ja kolme koneistamiseen keskittyvää
konepajaa. Mainitut kaksi rautavalimoa ovat ensimmäiset
Yhdysvaltojen rajojen ulkopuolelta hankitut valimot.

Valkovenäjä
Kuorma-autovalmistaja MAZ on kiinnostunut yhteisyrityksen perustamisesta venäläisen KamAZin kanssa. MAZ etsii
nyt strategista kumppania voidakseen selvitä alan kilpailun
koko ajan koventuessa. Venäläiset ovat kiinnostuneita yhteistyöstä, ja keskustelut näiden mahdollisten kumppanusten
kesken ovat alkaneet. Mutta kuinka ollakaan, MAZ käy
samanaikaisesti myös neuvotteluja venäläisen kuorma-autovalmistaja GAZin kanssa.

Kiina
Maailman suurin leijona on valettu Cangzhoussa, Hebein
maakunnassa. Kyseessä on tietysti Kiina, jossa kaikki muukin on maailman suurinta (tätä suuruutta voi käydä ihmettelemässä esimerkiksi Pekingin lentoasemalla). Huhtikuun
28. päivä vuonna 2011 oli tärkeä päivä, sillä silloin tapahtui
juhlallinen maailman suurimman leijonan vihkiminen tai
pitäisikö sanoa kastaminen. Tämä leijona on maailman
suurin yhteen muottiin ja yhdellä kaadolla valettu rautaleijona (the world’s largest iron lion). Alkuperäisen rautaleijonan uskotaan olleen Kiinan ja samalla maailman suurin
ja vanhin raudasta valettu taide-esine.

Legendan mukaan kiinalaiset kärsivät muinoin tavattoman
paljon ilkeän lohikäärmeen lähettämistä tulvista. Mutta
kuinka ollakaan eräänä päivänä iso leijona saapui paikalle
ja ajoi tämän ilkimyksen karkuun. Kiitolliset ihmiset valoivat leijonan raudasta ja alkoivat palvoa sitä. On pystytty
todistettavasti osoittamaan, että valu suoritettiin vuonna 953.
Sen paino on 40 ja 50 tonnin välillä.
Leijona on vuosisatojen kuluessa saanut kokea monenlaisia
aikoja ja iskuja, mutta myös aivan normaalia kulumistakin
on tapahtunut. Häntänsä leijona menetti vuonna 1603. Kaksisataa vuotta myöhemmin, vuonna 1803, hirmumyrsky
kaatoi koko leijonan ja se sai vakavia vaurioita kuonoonsa
(vai pitäisikö sanoa kirsu/nenä/turpa/kärsä) sekä mahaansa.
Antiikin aikaista urhoollisen leijonan halkeamia ja lohkeavia osia on vuosisatojen aikana korjattu lukemattomia kertoja ja mitä erilaisimmilla tekniikoilla, mutta aina leijonan
kunto on käynyt huonommaksi ja huonommaksi. Rautaleijonalle kävi kuten ihmisellekin väistämättä käy elämän
ehtoopuolella, tulee ”monenlaista kremppaa”.
Kaksi vuotta sitten Cangzhoun kaupunginhallitus päätti tilata nykyajan valureilta uuden rautaleijonan, edellisen valmistumisestahan oli kulunut jo 1058 vuotta. Tärkeää oli
valumallin valmistaminen, sillä uuden rautaleijonan tuli
olla täsmälleen samanlainen vaikka koko ei ollutkaan enää
sama. Mallivarustuksen suunnittelu ja valmistaminen annettiin yritykselle nimeltä The Cangzhou East Plastic Group.
Uusi leijona sai valumallin rakentamisen yhteydessä puuttuvan häntänsä ja muut puuttuvat ruumiin osat.
Mutta ei tämä leijonan synnytys helppo ollut. Kahdesta
ensimmäisestä kaadosta tuli susi (paremminkin kai viallinen
leijona). Ensimmäinen valu valettiin jo vuoden 2010 tammikuussa ja siinä huomattiin pintahalkeamia joten se armotta hylättiin. Toinen valu kaadettiin elokuussa vuonna 2010
mutta valupäivänä yllättäen alkanut kaatosade tuhosi hiekkamuotin ja sitä kautta tämäkään leijona ei kelvannut seisomaan 2 000 vuodeksi kaupungintalon eteen. Sitten tehtiin,
kuten usein valimoissa tehdään, valujärjestelmään muutoksia. Nyt valu onnistui. Sula saatiin onnistuneesti kerralla

Kuva 5. Maailman suurin valettu rautaleijona.
Kaksi vuotta sitten Cangzhoun kaupunginhallitus päätti tilata nykyajan
valureilta uuden rautaleijonan, edellisen valmistumisestahan oli kulunut
jo 1058 vuotta. Joulukuussa 2010 kolmannen kerran valettu leijona on
korkeudeltaan 6,905 metriä, sillä on pituutta 8,532 metriä ja leveys on
4,180 metriä. Uudestisyntynyt rautaleijona on 1,32 kertaa suurempi
kuin alkuperäinen. Leijonan paino on yli 100 tonnia, eli 100, 08 tonnia.
Tämä leijona on virallisesti maailman suurin valuraudasta yhtenä kappaleena valettu leijona.
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muottiin ja mikä tärkeintä, valun laatu oli korkeatasoinen ja
virheetön. Leijonan valupäivä oli 18. päivä joulukuuta
vuonna 2010. Oli siis kulunut hyvinkin yksi kokonainen
vuosi ensimmäisen muotin valmistamisen aloittamisesta.
Kun lasketaan mukaan valumallin valmistus ja kaikki suunnittelu- ja siirtotyöt päälle, voidaan puhua lähes kahden
vuoden urakasta. Valun suoritti oman kaupungin rautavalimo nimeltä Botou Cangzhou.

joiden nimet olivat Jokainen, Joku,
Kuka Tahansa ja Kukaan.
Piti tehdä tärkeä työ, ja Jokainen oli
varma, että Joku tekisi sen.
Kuka Tahansa olisi voinut sen tehdä,
mutta Kukaan ei tehnyt.
Tästä Joku suuttui, koska se oli
Jokaisen työ.

Kenen homma
Kierrellessäni viimeisten viiden vuosikymmen aikana konepajoissa, valimoissa ja muissa teollisuuslaitoksissa olen
ottanut tavaksi katsella kahvihuoneissa olevia aforismeja ja
niitä kerännytkin. On mielenkiintoista, kuinka nopeasti
näitä tarkkailemalla pääsee käsitykseen esimerkiksi siitä,
miten asioita yrityksessä hoidetaan. Kahvihuoneista vähäpukeisten tyttöjen kuvat ovat vähentyneet ja tilalle ilmestyneet mm. jatkuvaa muutosta ilkkuvat aforismit. Lisäksi
seinätaulujen henki kertoo siitäkin, missä suhdannevaiheessa työpaikat milloinkin ovat ja itseironinen sanailu on aina
ajankohtainen aihe. Alla on eräs runonpätkä, joka muistivihkon välistä löytyi. Paikkaa ja aikaa en toki muista enkä
sitä tähän laittaisikaan, mutta aihe taitaa olla vallan universaali riippumatta työpaikasta ja työtehtävästä.
Kenen homma

Jokainen ajatteli, että Kuka Tahansa
voisi tehdä sen, mutta Kukaan ei ymmärtänyt,
että Jokainen ei tekisi sitä.
Kaikki päättyi siihen, että Jokainen syytti
Jotakuta, kun Kukaan ei tehnyt sitä,
minkä Kuka Tahansa olisi voinut tehdä.
Mitenkäs meillä menee?

Lähteet: Artikkeliin liittyvän lähdeluettelon voi lukija niin halutessaan pyytää sähköpostilla olavi.piha@aalto.ﬁ.

Tämä on kertomus neljästä henkilöstä,

VALIMOVIESTI 4 • 2011

47

matkakeromus

Eetu Kejonen,
tekn. ylioppilas,
Aalto-yliopisto

Opiskeluvuosi
Perussa

Peru, inkojen maa. Miksi ihmeessä 26–vuotias valutuotetekniikan opiskelija Otaniemestä lähtee opiskelemaan
maahan jossa teollisuus on huomattavasti Euroopan mahtimaita jäljessä? Mitä tällaiselta reissulta voi jäädä käteen?
Millaista on opiskella Liman yliopistossa espanjaksi?
Olisi varmasti paljon ﬁksumpaa lähteä Saksaan tai johonkin muuhun alan terävintä kärkeä edustavaan maahan.
Mutta olen jo käynyt Saksassa. Ja se on kuitenkin aika samanlainen maa kuin Suomi, joten se ei tarjoaisi niin paljon
uutta. Peru sen sijaan… En tiennyt siitä mitään muuta kuin
Machu Picchun ja inkat ennen kuin saavuin paikalle. Enkä
kertaakaan katunut että lähdin.

Kulttuurishokki
Saapuessani Perun pääkaupunkiin Limaan en tiennyt mitä
minua odottaisi. En tuntenut ketään koko mantereelta, ja
ainoa yhteyshenkilöni oli yliopiston kansainvälisten asioiden
sihteeri, jonka kanssa olin sopinut asiasta. Tästä alkaisi
minun vuoteni Perussa.
Jo ensimmäisten päivien aikana minulle selkeni että en
enää ole Euroopassa. Lähes kaikki oli erilaista. Asuin turistialueella, joka oli niin sanottua turvallista seutua. Vain joka
toisessa kadunkulmassa päivysti poliisi. Lisäksi hämmästelin taloja, jotka muistuttivat korkeine aitoineen ja muureineen
lähinnä linnoituksia.
Jopa yliopistomaailma ja opiskelu olivat todella erilaisia.
Liman yliopistossa kaikki kurssit luennoitiin tietenkin espanjaksi. Onneksi olin lukenut sitä koulussa 4 vuotta, joten
selvisin. Aluksi se toki teetti paljon töitä, sillä on täysin eri
asia opiskella kieltä suomessa muiden suomalaisten kanssa
kuin oikeasti käyttää sitä äidinkielenään puhuvien kanssa.
Mutta se kannatti, sillä nyt puhun lähes sujuvaa espanjaa.
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Toinen kursseille tyypillinen asia oli ryhmätyöt. Saksalainen kaverini tiivisti asian hienosti: ”Jos osaat tehdä ryhmätöitä perulaisten kanssa, osaat tehdä niitä kenen kanssa
tahansa”. Tämä on kyllä totta. Perulaisten aikakäsitys on
vähintäänkin mielenkiintoinen. Jos tapaaminen sovitaan
esimerkiksi kolmeksi, ihmiset tulevat paikalle neljän - viiden
aikoihin. Jos se aiheuttaa minulle harmaita hiuksia yliopistossa, niin voin kuvitella millaista se on yritysmaailmassa.
Muutenkin kommunikaatio oli eurooppalaisesta standardista poikkeavaa ja mielenkiintoista.
Yllättävää kyllä, yliopiston kurssien opetus oli tasokasta.
Opettajat selvästi panostivat opetukseen ja ryhmäkoot olivat
kohtalaisen pieniä, noin 30 opiskelijaa per luokka. Erityisesti hiukan edistyneimpien kurssien opettajat tiesivät,
mistä puhuivat ja mitä opettivat. Suosikkikurssini oli materiaalioppi, jonka opettaja George Power oli opiskellut ja
työskennellyt pitkään Saksassa.

Muutakin kuin vain opiskelua?
Tein minä muutakin kuin opiskelin. Perussa on paljon nähtävää, muusta latinalaisesta Amerikasta puhumattakaan.
Matkustin muun muassa Amazonjoen alkupäähän, kävin
ihastelemassa inkojen ihmeitä sekä uimassa 4 600 metrissä
lumisateessa. Kesälomallani helmi-maaliskuussa kiertelin
ympäri eteläistä Etelä-Amerikkaa.
Maailmalla uskotaan että Etelä-Amerikka tulee olemaan
seuraava suuri talousalue maailmassa. Tätä en ihmettele
yhtään. Perun, Bolivian ja Chilen luonnonrikkaudet ovat
valtavat. Vasta nyt nämä maat pystyvät hyödyntämään resurssejaan tehokkaasti ja ovatkin kehittymässä nopeasti.
Valutuotetekniikkaa opiskelevana teekkarina minua
olisi kiinnostanut todella paljon vierailla valimoissa ja näh-
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Universidad de Lima,eli suomeksi Liman yliopisto. Yksi Perun moderneimmista ja hienoimmista kampusalueista.

Yksi Perun tunnetuimmista nähtävyyksistä on
Machu Picchu, yksi maailman uudesta 7 ihmeestä.

Limassa julkinen liikenne hoidetaan pikkubusseilla, kombeilla, jotka
kulkevat milloin sattuu, minne sattuu. 8 miljoonan ihmisen kaupungissa
tulee nopeasti metroa ikävä.

Kulta oli toinen Etelä-Amerikan kulttuurien tärkeistä koristemetalleista.
Kuvan esineet ovat valmistettu valamalla ennen inkojen valtakautta.

dä kuinka siellä työskennellään. Perun metalliteollisuus, siis
esimerkiksi valimo- ja koneenrakennusteollisuus, on maailman mittakaavassa pientä ja paikallista. Peru ei ole esimerkiksi ilmoittanut tietojaan Modern Casting -lehden tilastoihin, joten on vaikea saada kuvaa valimoteollisuuden
koosta tässä maassa. Varsinkin kun vierailuni eräällä terästehtaalle valitettavasti peruuntui, eikä yksikään valimo
vastannut lähettämiini vierailupyyntöihin. Joten perulainen
valimo sisäpuolelta jäi tällä kertaa näkemättä.
Perussa viettämäni vuosi oli silmiä avaava kokemus.
Espanjan kielen taidon lisäksi ehkä kasvattavin ja hyödyl-
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lisin asia oli se, että pääsin syvällisesti tutustumaan täysin
erilaiseen kulttuuriin kaikkine hyvine ja huonoine puolineen.
Vuosi opetti kantapään kautta miten hyvin asiat meillä
täällä kylmässä pohjolassa ovat.
Kiitän Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen hallitusta,
joka tuki taloudellisesti opiskeluvuottani Perussa myöntämällä minulle stipendin Paavo Tennilä -rahastosta.
Kiitokset lähetän myös Aalto-yliopistoon professori Juhani Orkkaalle sekä tutkija Olavi Pihalle, jotka tukivat
minua vaihtoasioissa sekä opinnoissani.
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mallijaosto

Kari Pohjalainen
mallilehtori emeritus

Mallikolmio Oy
30 vuotta

Hyppy arvaamattomuuteen
Keväällä 1981 perustajajäsenet Markku Gustafsson, Pentti
Kiviranta ja Terho Nääppä päättivät yhdessä, että nyt lähdemme yrittämään itsellisinä ammatinharjoittajina malliveistämön pitämistä.
Yrityksen perustamisajankohdaksi tuli 1.5, joka tunnetaan
yleisimmin Vapunpäivänä, jota juhlitaan toki myöskin kansainvälisenä Työnpäivänä. Avuksi ja osakkaaksi kutsuttiin
vielä Hirvosen Ensio, jolla oli plakkarissaan useamman
vuoden kokemukset malliveistämön vetäjänä.
Hirvosen Enskan tehtäviksi tulikin vastata uuden yrityksen paperisodasta ja laskentatoimesta. Enska siirtyi ansaitulle eläkkeelle vuonna 1995.

Ensimmäinen toimipaikka
Lentolan vanha koulurakennus Kangasalla vuokrattiin ensimmäiseksi toimipaikaksi. Tilaakin löytyi ruhtinaallisesti
n. 120 m² ja siellä alettiin opetella ”kantapään kautta” itsellistä yrittämistä.
Vuonna 1982 tilauksia alkoi olla niin runsaasti, että tarvittiin omistajien lisäksi ensimmäinen vieras työntekijä,
joka sitten onkin pysynytkin mukana koko malliveistämön
toiminnan ajan.
Vanhan koulun tilat eivät olleet kummoiset mallien valmistamiseen ja vajaan 3 vuoden jälkeen jouduttiinkin hakemaan paremmin vaativiin mallitöihin soveltuvia tiloja.

Tässä osoitteessa ehdittiin työskennellä menestyksekkäästi runsaat 10 vuotta, kunnes huomattiin, että tehokkaaseen ja laajentuvaan toimintaan tarvittiin paremmat tilat..
Yhtenä merkittävänä syynä muuttohalukkuuteen oli kustannuksia ja vaivoja vaativa mallien ja keernalaatikoiden raijaaminen yläkerrasta kuljetukseen, joka kypsyttikin omistajakolmikon vuokraamaan maan tasalla olevat tilat Hervannasta Hepolamminkatu 36, jonne siirryttiinkin Tampereen
kaupungin vuokralaiseksi 1.7.1994.

Kolmas, nykyinen toimipaikka
Ensimmäisen kerran päästiinkin rakentamaan omilla ehdoilla toimivaa malliveistämöä, jossa tilaakin löytyi noin 500
m². Tuntui todella mahtavalta jatkaa kasvaneen yrityksen
pitoa sellaisissa tiloissa, jossa oli tasainen betonilattia, jolla
raskaita malleja ja keernalaatikoita voitiin vaivattomasti
siirrellä. Lisäksi tiloihin saatiin nosturi kuljetuksia varten ja
mikä parasta, ovet olivat sellaista kokoa, että voitiin vaivattomasti tarjota valimoille isojenkin mallivarusteiden valmistusta.
Näissä tiloissa toimittiin 14 vuotta, kunnes vuonna 2008
silloisista kaupungin vuokrakiinteistöstä muodostettiin
osakeyhtiö ja ostettavaksi tarjottiin seinän takaa lisätilaa,
joka hankittiinkin Mallikolmiolle. Näiden hankintojen jälkeen on omaa hallitilaa yrityksellä mahtavat 750 m², varustettuna kahdella isolla ovella. Näissä tiloissa menestynyt ja
laajentunut jo 30-vuotias Mallikolmio toimii edelleenkin.

Toinen toimipaikka
Iidesjärven vieressä Tampereella sijaitsi Osuusliike Voiman
puusepänverstas, joka oli lopettelemassa toimintaansa ja
mahdollista vuokrattavaksi. Verstas sijaitsi toisessa kerroksessa ja hallitilaakin oli ruhtinaalliset n. 400 m².
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CNC-aikaan
Mallikolmio ehti toimia 20 vuotta ns. perusmalliveistämönä,
jossa mallit valmistettiin käsin alusta loppuun. Jatkossa
yrityksessä siirryttiin osittaiseen muovimallitekniikkaan jo
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Mallikolmion voimakolmikko vasemmalta Markku
Gustafsson, Terho Nääppä
ja Pentti Kiviranta, pöydän
ääressä, jossa tehdään
ratkaisut tilattavien mallien
toteutuksesta.

alkuaikoina ja myöhemmin kokonaisia mallivarusteita valmistettiin muovimallitekniikalla. Tätä tekniikkavaihetta
varten yrityksen piti tehostaa valmistusta omalla muovimalleihin keskittyvällä ”muovimiehellä”.
Vuosituhannen lähestyessä loppuaan oli näkyvissä, että
mallivarusteita tullaan jatkossa valmistamaan yhä enenevissä määrin CNC-tekniikalla.
Omistajakolmikko uskoi vakaasti silloin, että 3D-tekniikkaa saadaan tarvittava määrä hankittua alihankinnan kautta,
mutta yhtälö ei toiminutkaan siten kuin ajateltiin. Asiakkaiden hienovaraisesta painostuksesta johtuen piti vakavasti
harkita siirtymistä tietokoneavusteiseen mallinvalmistukseen.
Vuonna 2001 Mallikolmioon hankittiin pitkän harkinnan
jälkeen yrityksen ensimmäinen CNC-kone, jota varten entisiin tiloihin rakennettiin oma toimitila yrityksen tulevalle
”syömähampaalle”.
Tämä ei vielä riittänyt uuteen tekniikkaan siirtymisestä,
vaan mallinnusta varten piti rakentaa yläkertaan oma mallinnuspiste välkkyvine kuvaruutuineen, joka yhdistettiin
kaapelilla alakerran koneelle. Koneen työraja-arvot (dimensiot) olivat silloisen mahtavat 1600 x 1600 x 800 mm.
Mallikolmion 30-vuotisen taipaleen toinen CNC-kone
hankittiin ja asennettiin 2011 ja tämän uuden tulokkaan
työraja-arvot (dimensiot) ovatkin kunnioitettavat 2000 x
3000 x 330 mm.
Tällä uudella koneella voidaan toteuttaa vallankumouksellista ns. 3D-viipalevalmistustekniikka, jolloin voidaan
täysimääräisesti valmistaa kookkaitakin mallinosia viipaleina ja koota niistä vaikka kuinka korkeita valumalleja ja
keernalaatikoita.

Henkilöstö
Mikään malliveistämö ei tule toimeen pelkällä omistajatyöllä, vaan aina tarvitaan osaavia ja kykeneviä mallien valmistajia. Näitä osaajia ammattilaisia yrityksessä on vuosien
aikana työskennellyt useitakin persoonia. Tämän hetken
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vahvuus on 3+7 henkilöä.
Kun yksityinen yritys on luvannut toimittaa mallit asiakkaille määräpäivään mennessä, niin joskus määräpäivät ovat
huvenneet liian lähelle toimituspäivää ja silloin aina punnitaan, kuka ja ketkä ovat niitä henkilöitä, jotka ovat valmiit
uhraamaan viikonloput ja iltansa yrityksen maineen eteen
omistajakolmikon kanssa. Juuri nämä persoonat ovat niitä,
jotka luovat yrityksen maineen luotettavana ja tilaukset
määräaikaan toimittavina alihankintayrityksenä.
Uusien tekniikoiden myötä myöskin ammattiosaamisen
muodot ovat muuttuneet ja edelleen muuttumassa ja siihen
on Mallikolmiossa ymmärretty panostaa, josta hyvänä esimerkkinä voidaan mainita viimeaikoina yritykseen palkatut
3 nuorta ammattilaista.

Nykynäkymät
Valimoalan kehitys on Mallikolmion 30-vuotisen toiminnan
aikana muuttunut. Valimoiden määrä on laskenut, joskin
valetut tonnimäärät ovat nousseet. Asiakaskunta malliveistämön suunasta katsoen on vähentynyt. Yritys on saanut
kuitenkin elinkaarensa aikana olla monessa merkittävässä
projektissa mukana ja niitä toteuttamassa. Kiitokset siitä
erinomaisille yhteistyökumppaneille.
Valumallien valmistajien määrät toimialueella ovat vähentyneet ja erityisen tärkeänä nähdään nykyisinkin toimivat yhteistyöt muihin malliveistämöihin.

Kiitokset
Me Mallikolmiossa kiitämme kaikkia niitä asiakkaitamme, joiden kanssa näinä menneinä vuosina
olemme saaneet tehdä menestyksellistä ja kehittyvää yhteistyötä, jota voimme jatkaa toivon mukaan eteenkin päin.
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Valdemar Valuri
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Kateus,
toinen seitsemästä kuolemansynnistä
Kateus hiipii maassamme taas salakavalasti esiin kolostaan,
kun on verotietojen julkistamisen aika. Kateus oli kuudennella vuosisadalla eläneen paavi Gregory Suuren luokittelun
mukaan ihmisen toiseksi pahin synti, ainoastaan ylpeys oli
tätäkin pahempi. Näiden kahden jälkeen paavin luettelossa
olivat vakavimmasta alkaen seuraavat viisi: viha, laiskuus,
ahneus, ylensyönti ja himo.
Totta on, että kymmenen suurituloisimman suomalaisen
palkka- ja pääomatulot kasvoivat 39 prosenttia vuonna 2010.
Palkansaajien ansiot nousivat samana aikana kaksi tai korkeintaan kolme prosenttia. Moni meistä lukijoista on kuitenkin valinnut vapaaehtoisesti palkkatyön, se kun takaa
tasaisemman elämänmenon ja pidemmät vapaat. Turvallisuushakuisena palkollisena eläminen tuo pienen tai korkeintaan keskinkertaisen palkan useimmille meistä. Yritysten
kuukausipalkkaiset toimitusjohtajat ovat tästä säännöstä
suuri poikkeus, he ovat nerokkaasti yhdistäneet erittäin
korkean ansiotason ja turvallisen kuukausipalkan. Tästä
todisteena katselen juuri sadan suurimman yrityksen toimitusjohtajan palkkalistausta ja totean, että yksikään näistä
sadasta henkilöstä ei ole yrittäjä. Mutta jos naapuri rikastuu
yrityskaupoillaan kahmalokaupalla miljoonia ja ajelee kesällä avoautolla ja talvella uudenkarhealla S-sarjan Mersulla, ei häntäkään kannata aivan valtavasti kadehtia. Naapuri
on mitä todennäköisimmin ottanut elämänsä jossakin vaiheessa suuren riskin ja melko varmasti uhrannut miljooniensa vuoksi perhe-elämänsä. Monet yrittäjät ovat menettäneet
terveytensä ympäripyöreitä päiviä ahertaessaan, ja terveyttä taas ei rahalla saa takaisin. Verotiedoista käy selvästi ilmi,
että Suomessa omalla yrittämisellä voi rikastua. Jotta siitä
vaan kaikki kateelliset, ei muuta kuin yrittämään ja rikastumaan.
------ oooooo ------
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Mitä sitten on menestys? Verraton sanataituri ja totuudenpuhuja Mark Twain muotoilee vastauksen seuraavaan tapaan:
”Menestys on silkkaa sattumaa.”
------ oooooo -----Tänään lööpit kertoivat, että Helsingissä on työskennellyt
valelääkäri. Mutta ei tässä väärennettyjen tutkintojen tehtailussa mitään uutta ole. Mm. Viitaseudun Opiston rehtori
esiintyi kasvatustieteen tohtorina kymmeniä vuosia. Herra
Shaukat Anjamin yhdysvaltalainen maisterintutkintokin on
nyt osoittautumassa roskatutkinnoksi, sillä todistettavasti
hänellä on vain kasvatustieteen alin erillinen arvosana eli
approbatur.
Tämä oikeastaan todistaa oikeaksi sen, että ei ole väliä,
mitä puhut vaan miten puhut. Monien tutkimusten mukaan
sanojen merkitys puheessa on noin 7 prosenttia ja loput 93
prosenttia syntyy puhujan kehonkielestä, murteesta, kielitaidosta, pukeutumisesta, koruista, kuuntelijan ennakkoluuloista ja monista sellaisista asioista, joilla ei oikeastaan ole
itse asian – substanssin – kanssa mitään tekemistä. Ja kun
”tohtori” on puhunut ulkomaankieltä (siis keskinkertaista
englantia), niin kyllähän se Pihtiputaalla on tehnyt valtavan
vaikutuksen.
------ oooooo -----Edellisestä juontuikin mieleeni syysloma, jonka kohteen
vaimoni sai päättää. Valdemar lupasi olla kommentoimatta
matkakohdetta, ainakaan negatiiviseen sävyyn. Vaimo valitsi matkan kohteeksi Kreikan! Asuimme Zakinthoksella
sijaitsevassa pienessä Kalamakin kylässä. Lomamatka
Kreikkaan mahdollisti minulle kreikkalaisen arkielämän
tarkkailun omin silmin. Olin jo kylläkin päättänyt olla kirVALIMOVIESTI 4 • 2011

joittamatta Kreikan talousasioista, mutta herättihän se
kummastusta, että taksit ja pieni hotellimme hyväksyivät
maksuksi vain käteisen rahan. Luottokorttimaksut ilmeisesti menevät helpommin kirjanpitoon ja sitä kautta verolle.
On Kreikassa muutakin kauhistelemisen aihetta, nimittäin
liikenne on painajaismaista. Kreikassa kuolee liikenneonnettomuuksissa suhteellisesti eniten ihmisiä koko Euroopassa, kaksi kertaa enemmän kuin Euroopassa keskimäärin.
Kypärää ja turvavöitä ei käytetä, nopeusrajoituksista ei
piitata, tiemerkinnät ja liikennemerkit ovat mitä sattuu tai
ne puuttuvat kokonaan. Ohituksia tehdään tavattoman vaarallisissa paikoissa kieltomerkeistä huolimatta. Autoilijat
sekä moottoripyöräilijät töräyttelevät kävelykaduilla äkäisesti jalankulkijoille. Maaseudulla meno vielä väkevöityy,
siellä älytön hurjastelu on enemmän sääntö kuin poikkeus,
eikä poliisin välinpitämätön asenne asiaan anna juurikaan
toivoa liikennekulttuurin parantumisesta. Lentokoneessa
paluumatkalla luin, että yksi liikenteessä kuollut maksaa
arviolta noin miljoona euroa. Liikennekuolemista koituu
Kreikalle siis 1 400 miljoonan euron lasku. Loukkaantuneiden ja invalidiksi jäävien hoitokulut ovat valtavat, joten
siinä sitten ollaankin jo erittäin suurissa summissa.
------ oooooo -----Kiitokset sähköposteista, palaute on aina tarpeen ja ilahduttavaa. Matti (nimi muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi) oli huolissaan siitä, ettei valimoteollisuutta yksin saisi
syyllistää toimitusten myöhästymisistä. Ja totta kai hän
(osaksi) oikeassa onkin. Usein esimerkiksi asiakkaan lähettämä valumalli on kerta kaikkiaan loppuun asti käytetty.
Siinä vaiheessa on jo valutuotteen toimitusaika sovittu ja
valimossa alkaa toivoton kilpailu aikaa vastaan. Korjatako
saapunut rojukasa toimivaksi valumalliksi vai rakentaako
kokonaan uusi. Kun sitten valumallia aikataulusyistä päätetään vain paikata, saadaan tällaisella puolikuntoisella
valumallilla aikaiseksi viallisia valuja.
------ oooooo -----Nimi Guggenheim on tämän vuoden tuntunut Valdemarista
tavattoman tutulta, mutta asiayhteyttä ei oikein löytynyt
ennen syksyn rentouttavaa lomaa. Kreikassa muistin, että
olenkin vieraillut Guggenheim-museossa Bilbaossa. Kaikki
vierailuun liittyvä oli kuitenkin unohtunut. Kiersin espanjalaisia ja portugalilaisia teräsvalimoita alkusyksystä 2002
ruotsalaisen kollegani kanssa. Hän oli työskennellyt pitkään
Espanjassa ja tiesi museon valmistuneen vuonna 1997 maailmankuulun arkkitehti Frank Gehryn piirtämänä. Hän halusi näyttää minulle tämän syrjäisen baskikaupungin ihmeen,
tarkistin asian oikein kalenteristani. Muuta en tästä elokuisesta iltapäivästä muista, kuin että vahvasti aseistautuneet
poliisit pitivät meitä pitkään tiesulkujen takana lähellä museota. Baskien terroristijärjestö ETA oli uhannut pommilla.

että Helsinki olisi mennyt Taipein ja Rio de Janeiron edelle,
ja se jos mikä hivelee suomalaisten heikkoa itsetuntoa.
Päämuseo rakennettiin New Yorkin keskuspuiston laidalle
51 vuotta sitten. Sen jälkeen Guggenheim on antanut aurinkonsa loistaa vain Venetsiaan, Bilbaoon, Berliiniin ja Abu
Dhabiin. Voitte olla aivan varmoja, että Taipei ja Rio de
Janeirokin omansa vielä saavat. Kun Guggenheimia alkaa
olla vähän siellä sun täällä, brändi ei enää kannakaan.
Guggenheim-tarinan seuraava näytös on juuri ennen joulua
tämän Valimoviestin ilmestymisen aikoihin. Silloin saamme
tietää Helsingin vastauksen. Piireissä supistaan, että Guggea
Suomeen olisi järjestämässä ikioma miljardöörimme ”Poju”
Zabludowics, joka lienee Britannian rikkaimpia yksityishenkilöitä. Herra Zabludowicsin 39-metrinen huvijahti
onkin nähty viime aikoina usein kansainvälisten taidetapahtumien yhteydessä. Viimeksi hän kestitsi maailman taidepiirejä Venetsian Biennaalin yhteydessä. Siellä varmaan
sana Guggenheim on mainittu kerran tai kaksi. Hankkeen
esiselvitys maksaa kaksi miljoonaa euroa, josta Helsinki
maksaa 1,25 miljoonaa. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on
vallan innoissaan hankkeesta, samainen henkilö, joka useasti on halunnut sulkea kouluja, päiväkoteja ja kirjastoja.
Pajunen iloitsee jo nyt siitä, että arkkitehtikilpailun tuloksena saadaan tuhat ehdotusta rakennuksesta ja sijoituspaikasta. Että on siinä helsinkiläisille kulttuuriamanuensseille
pitkäksi aikaa arvioitavaa. Onneksi kuitenkin taitaa käydä
niin, että nyt sisään tunkeva pitkäkestoinen taantuma estää
rakentamisen tai ainakin siirtää sen hamaan tulevaisuuteen.
Kiasma, suomalaisten oma modernin taiteen museo rakennettiin 12 vuotta sitten Helsingin arvokkaimmalle paikalle,
jossa sen annettiin pilata Marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsaan ympäristö. No, ensimmäisenä vuonna kävi 300
000 vierailijaa, viime vuonna vain 165 000. Samoin tullee
käymään Guggenheim-museolle, joka luultavasti raiskaa
Presidentinlinnan ja Helsingin Kauppatorin perinteisen
horisontin. Kuka oikeastaan uskoo, että Helsingin marraskuiseen tihkusateeseen kaukaa ulkomailta matkustaisi satoja tuhansia ihmisiä yksinomaan yhden uuden ja erikoisen
rakennuksen takia. Nykytaide itsessään taas on pelkästään
ylihinnoiteltu elitistinen kupla. Yhden kerran olen Kiasmassa käynyt. Ruosteinen potkukelkka, jonka puuosat oli maalattu punaisiksi, oli näyttelyn kehutuin taideteos. Seuraava
taideteos oli tyhjä huone, jossa oli tyhjiä olutpulloja lattialla. Kierrokseni Kiasmassa päättyi siihen.

Guggenheim-säätiö laittoi Suomen kulttuuripiirit sekaisin
helmikuussa, kun se ilmoitti harkitsevansa seuraavan museonsa sijoittamista Helsinkiin. Ovelasti uutisessa mainittiin,
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Valimon luotettava yhteistyökumppani jo
yli 55 vuotta
Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo, Neuhof
Uudesta tai regeneroidusta keernahiekasta poistetaan pöly
ja se saatetaan haluttuun käyttölämpötilaan. Käsiteltävä hiekka
voidaan kerralla joko lämmittää tai jäähdyttää. Vaaka
mahdollistaa tarkasti määritellyn hiekkamäärän käsittelyn
kerrallaan. Pienen kokonsa takia laite voidaan sijoittaa lähes
kaikkialle keernahiekan valmistamoon. Teknologinen etu
maksaa itsensä takaisin selvänä rahana. Uusin tekniikka
tehostaa laitostanne ja tekee tuotannon taloudellisemmaksi.

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

Sylinterikappaleden keeernojen poistolaite (patentti haettu), Neuhof
Tämä kone siirtää sylinterikappaleiden keernanpoiston
paineilmakoneilla menneisyyteen. Valukappaleet kiinnitetään
paineilmalla keernanpoistotäryyn. Tärinä rikkoo valukappaleen
keernat. Suunnattu tärytys poistaa paakut ja irtohiekan valuista
ja täryltä. Muutamassa minuutissa kappale on täysin keernaton.
Koneet ja laitteet
– Automaattikaavaus:
Künkel-Wagner
– Valukoneet:
Künkel-Wagner, SLS Swisspour AG
– Pullakaavamot:
Eri saksalaisia toimittajia
– Keernatykit:
Röper, Hottinger, Lämpe
– Hiekan elvytys
Neuhof
– Paineilmalähettimet:
Neuhof, Klein
– Induktiouunit, -kelat:
I.A.S .
– Transistoritekniikka:
I.A.S.
– Aminikaasupesurit:
B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:
eri toimittajia
– Sinkotekniikka:
AGTOS
– huolto ja varaosat:
lähes kaikki merkit
– Tärytekniikka:
Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet: Webac
– Furaani- ja alfaset-hiekkojen sekoittimet:
Webac, Axmann
– Valimosuunnittelu, valuohjelmia:
Neuhof
– Panostuslaitteet, pölynpoisto:
Cyrus
– Tuorehiekkasekoittimet:
Künkel-Wagner

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

Toni Häkkinen
valumallinvalmistuksen
opettaja
Tampereen ammattiopisto

Vuosikokous
Mallitoimikunnan vuosikokous pidettiin Sokos hotelli Kaarlessa, Kokkolassa. Itse en valitettavasti ollut paikalla, koska
olin ammattitaidon maailmanmestaruuskisoissa Lontoossa.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Karttusen Veijo jo
tottuneesti ja Tero Kuusisto toimi sihteerinä, kiitos Terolle
tuuraamisesta.
Kokouksessa käsiteltiin toimintakertomus toteutuneelta
kaudelta sekä tulevan kauden 2011-2012 toimintasuunnitelma. Kokouksessa ilmeni positiivisia asioita. Ensimmäiset
uutiset tulivat Tampereelta, jonne on hankittu uusi cnc-kone,
mikä kertoo selkeästi alan vireydestä ja työn jatkuvuudesta.
Toiset uutiset Kangasalta, missä Suomen Yrittäjät palkitsivat
Veijo Karttusen Malliveistämö Karttunen Ky:stä kultaisella
yrittäjäristillä yli 20 vuoden yrittäjyydestä. Mallijaosto
onnittelee!

itse protomalli. Ensimmäinen protomalli oli pistorasiaan
tarkoitettu adapteri. Kolmantena päivänä alettiin mallintaa
3D:nä kännykän protomallia jalustan kera ja vastaavasti
neljäntenä päivänä piti ”blokista” valmistaa itse kännykän
ja jalustan protomallit.
Kiitoksia kaikille teille, jotka olitte edesauttamassa Suomen
menestystä kilpailussa!
Tässä vielä sponsorit:
Mallikiviset Oy
Mallikolmio Oy
VALTY ry
Antti ja Airi Soljan säätiö
Valimoinstituutti
Tampereen ammattiopisto

World skills 2011
World skills -kilpailut järjestettiin 41 kerran. Paikkana toimi
Exel-halli Lontoossa. Messuhalli oli yhdeksän hehtaarin
kokoinen, joten ensimmäistä kertaa kaikki kilpailijat olivat
saman katon alla.
Kokonaisuudessaan kilpailut olivat tähän astisista kisoista
Suomen kannalta menestyksekkäimmät. Kilpailijat saavuttivat keskimäärin 504,28 pistettä. Edellinen ennätys, 501,77
pistettä, saatiin vuonna 2005 Helsingissä. Joukkueen jäsenistä 26 ylitti 500 pisteen rajan. Hopeamitaleja saimme viisi
ja pronssimitaleja kolme kappaletta. Onnea mitalisteille!
Protomallinvalmistuksessa Suomea edusti Timo Pirilä, joka
valmistui Tampereen ammattiopistosta valumallinvalmistajaksi toukokuussa 2011. Timo saavutti neljännen sijan, joka
on yksi kaikkien aikojen parhaimpia sijoituksia. Pisteitä hän
sai 519 ja ylitti siis maagisen 500 pisteen rajan - saaden
siitä hyvästä diplomin ja kunniamitalin. Henkilökohtaisesti
olen äärimmäisen iloinen ja ylpeä Timon saavutuksesta,
onneksi olkoon Timo!
Itse kilpailupäiviä oli neljä. Ensimmäisenä päivänä piti
mallintaa Autocad inventorilla paperipiirustuksesta 3Dmalli. Tästä 3D-mallista tulostettiin sitten piirustus ja kokoonpano, jonka avulla toisena kilpailupäivänä valmistettiin
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Kilpailija ja ekspertti kilpailun jälkeen. Kilpailijalla kunniamitali kaulassa.
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Kaikki lajin kilpailijat ja ekspertit.

Pirilä vauhdissa.

Adaptereita ja...
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...kännyköitä jalustoineen.

57

metallurgin palsta 19.
Markku Eljaala

Puhallusrakkulat
Puhallusrakkulat ovat lähes kaikkia valuseoksia ja -menetelmiä
kiusaavia valuvirheitä. Valimomaailmassa termiä puhallusrakkula
(blowhole) on käytetty varsin epämääräisesti kuvaamaan kaikentyyppisiä valuista löytyviä kaasuhuokosia, -rakkuloita ja reikiä .
Tässä artikkelissa puhallusrakkulalla tarkoitetaan sulan ulkopuolelta metalliin työntyviä kaasumaisia virheitä. [1]
Taustaa
Puhallusrakkuloilla tarkoitetaan tyypillisesti valun pinnalle muodostuneita huokosia, jotka voivat olla kaiken
kokoisia ja muotoisia. Puhallusrakkulat ovat tyypillisesti avoimia ja
havaittavissa valittömästi muotin
purun jälkeen ilman mitään valun
pintakäsittelyjä kuten haulipuhallusta. Tässä suhteessa puhallusrakkulat
erovat esimerkiksi pistorakkuloista ja
muista valujen kaasupohjaisista pintavirheistä kuten kuvan 1 periaatekuvassa on esitetty. Puhallusrakkuloiden pinta on tyypillisesti oksidoitunut jo ennen lämpökäsittelyjä. Yleensä virhettä esiintyy herkemmin paksuseinämäisillä kappaleilla. [1][2][3]
Puhallusrakkuloiden tunnistaminen
muista valun pintahuokosista ja virheistä voi olla erittäin vaikeaa
valutuotteen valmistusprosessin
myöhäisemmissä vaiheissa kuten
koneistuksen yhteydessä tai lämpökäsittelyn jälkeen. Lisäksi erityyppisiä pintavirheitä esiintyy samoilla
alueilla ja mahdollisesti aivan vieretysten, mikä tekee virheiden tulkinnan vieläkin vaikeammaksi. Paras
paikka virheiden tutkimiseksi on
välittömästi muotin purun jälkeen,
jos valun pinta on muuten riittävän
siisti. Hiekka- ja haulipuhalluksessa
sekä lämpökäsittelyssä menetetään
arvokkaita yksityiskohtia, jotka
voivat olla merkittäviä virheen oikean juurisyyn selvittämiseksi. Tämä
pätee hyvin muidenkin kuin kaasupohjaisten valuvirheiden tutkintaan.
[2]
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Kuva 1. Erilaisten
kaasupohjaisten pintavirheiden periaatekuvat. [2]

Puhallusrakkulan syntyminen
Puhallusrakkula on määritelmänsä
mukaisesti muodostunut sulan ulkopuolisen lähteen kuten muottimateriaalista tai peitosteesta haihtuvan
kaasun vaikutuksesta. Rakkula/huokonen muodostuu kun muottionkalossa oleva kaasutyyny tai kupla
estää sulaa metallia täyttämästä
muottionkaloa täydellisesti. Pintahuokonen voi syntyä myös muotin
täyttymisen jäkeen, kun muotista
purkautuvan kaasun paine on riittävän suuri painaakseen kolon tai tunkeutuakseen osittain jähmettyneen tai
plastisen metallin pintaan. Yleisin
puhallusrakkuloiden syy on joko
vesihöyry tai orgaanisten sideaineiden hajaantumisessa muodostuneet
kaasut. [1][2][3][4]
Tuorehiekkamuotteissa voi valun
jälkeen muottihiekkaan syntyä märkä
kerros, johon muotin pintakerroksesta höyrystynyt vesi tiivistyy. Tämä

kerros vähentää muotin kaasunläpäisevyyttä huomattavasti, jolloin tämän
kerroksen ja metallin välisellä alueella vesihöyryn paine voi kasvaa niin
suureksi, että vesihöyry tunkeutuu
sulaan metalliin. [2]
Kuvassa 2 on esitetty kokilliin valetun teräsvalun pintaa, jolla esiintyy
puhallusrakkuloita. Rakkuloiden
todennäköisin lähde on metallisen
kokillimuotin peitosteesta haihtuva
sideaine tai kidevesi. Periaatteessa
puhallusrakkulaa ei pitäisi syntyä
inertistä muottimateriaalista, jollainen esim. metallinen kokillimuotti
on. Tällöin ainoa puhallushuokosten
lähde voi olla peitoste. Muita inerttejä valumuotteja, joissa puhallushuokosten muodostumisen pitäisi olla
mahdotonta ovat mm. tarkkuusvalussa käytetyt keraamisest sintratut kuorimuotit, kunhan ne eivät ole päässeet
altistumaan kosteudelle. [1]
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kaasukuplilla on enemmän aikaa
nousta ylös ja poistua sulan seasta.
– Valunopeuden nostaminen. Riittävä
metallin nousunopeus nostaa muotin
seinämään kohdistuvan sulan metallin paineen riittävän korkeaksi, jotta
muottimateriaalin lämpenemisestä
muodostuvat kaasut pystyisivät tunkeutumaan siihen. Kaasut poistuvat
pienimmän vastuksen reittiä. [1][3]
Kuva 2. Kokillivaletun teräsvalun pinnassa
on peitosteesta haihtuneiden kaasujen
aiheuttamia puhallusrakkuloita

LÄHTEET
1. Castings: John Campbell, ISBN 0 7506
4790
2. Steelmaking for Steelfounders: W.J. Jackson, M.W. Hubbard, ISBN 0 900224 40 1
3. Valuvirhekäsikirja syyanalyysein: 3MET
Tekninen tiedotus, ISBN 951-817-247-1
4. Valimotekniikka 1: Autere, Ingman ja Tennilä

Markku Eljaala
Metallin urkkija
Metallurgist

Lyhyehkön artikkelin täytepähkinä:

Puhallusrakkuloiden muodostumisen ehkäisemisen
Puhallusrakkuloiden estämiseksi
kannattaa kokeilla alla lueteltuja
keinoja.
– Muotin kuivaaminen lämpöpuhaltimilla
– Vesipeitosteen riittävä kuivaus
– Muotti- ja keernamateriaalien riittävän kaasunläpäisevyyden varmistaminen. Hienoimmat jakeet tulee seuloa pois esim. tuuliluokittimella.
Mahdollisimman tasakokoinen muottihiekan seulajakauma takaa hyvän
muotin ja keernojen kaasunläpäisevyyden.
– Muottimateriaalin sideainepitoisuus
ja/tai kiertohiekan sideainejäämät
tulee pitää mahdollisimman alhaisella
tasolla, jotta muotista haihtuvien
kaasujen määrä ja paine pysyvät
riittävän pieninä. Kiertohiekan terminenelvytys edesauttaa tätä tavoitetta
– Keernojen ja muottien kaasunpoistojen parantaminen. Keernasijoihin
tulee johtaa kaasunpoistokanavat.
Samoin muottiin tulee tarvittaessa
tehdä riittävästi kaasunpoistoreikiä.
Jos kehän reuna tulee lähelle valukappaletta voi myös kehän
rei’ittäminen olla tarpeen.
– Sulan lämpötilan nostaminen, jotta
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Newtonin liike-energian ja Einsteinin suhteellisuusteorian liike-energian
yhtälöt eivät ole yhteneviä

Mutta kun molemmissa yhtälöissa otetaan huomioon liikkuvan objektin
massan lisääntyminen nopeuden kasvaessa päästään alla esitettyyn
muotoon, jolloin yhtälöt lähestyvät toisiaan, mutta eivät aivan vielä
kohtaa

Kun Newtonin yhtälössä otetaan huomioon, että liike-energia on liikkuvan kappaleen massan kasvun huomioivan liikemäärän integraali, niin
päästään alla esitettyyn muotoon, jolloin suhteellisuusteorian ja Newtonin liike-energian yhtälöt antavat yhtäläisen tuloksen

Näyttää hyvältä, mutta kaavojen syntaksissa on pieni bugi, sille kuka
seuraavilla opintopäivillä kertoo, missä bugi on, tarjotaan olut allekirjoittaneen toimesta

mo= kappaleen massa lepotilassa silloin kun v = 0.
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VIB STAR
– ei rasita ranteita,
kyynärpäitä tai
muita niveliä

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

Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3, 02650 ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi
Sulzer Pumps Finland Oy
PL 18, William Ruthin katu
48601 KARHULA
010 234 3333, www.sulzer.com
Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11, 28100 PORI
(02) 641 8540, www.mecatrade.fi
Sibelco Nordic Oy Ab
Mikkelänkallio 3
02770 ESPOO
010 217 9800
www.sibelconordic.com
Sepikon Oy
Ainolankatu 7
03600 Karkkila
0400- 624416
sepikon@kolumbus.fi
Componenta Finland Oy
Pietarsaari
PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI
010 403 00
www.componenta.com
Keycast Oy
PL 100, Merikatu 7
92101 RAAHE
0103 208 200, www.keycast.fi
Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.fi
Beijer Oy
Elannontie 5, 01510 VANTAA
(09) 6152 0550, www.beijers.fi
Stena Metalli Oy
Pajakatu 7 - 9 ,11130 RIIHIMÄKI
010 802 323, www.stenametalli.fi
TEK-MUR
Tekninen Muuraus Oy
Jokisentie 167
05200 RAJAMÄKI
(09) 8386 4300, www.tek-mur.fi
Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600 KARKKILA
(09) 225 9281, www.malliapu.fi
Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 10 C
00211 HELSINKI
(09) 682 1544, www.diaco.fi
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Ferral Alucast Oy
Ferralintie 1, 68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lapuan Valu
Kiviristintie 20, 62100 LAPUA
06 4331731, info@valimo.pp.fi
Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101 VAASA
010 709 0000,
www.wartsila.com
Sandvik
Mining and Construction Oy
PL 100, 33311 TAMPERE,
0205 441 20,
www.tamrock.sandvik.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Metallikonepaja Oy
49200 HEINLAHTI
(05) 220 1100

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

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

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

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

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

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

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

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

Taidevalun vuosi 2012
Helsinki on vuoden 2012 designpääkaupunki.
Valimomuseo juhlistaa tätä asiaa kahdella tapaa. Kesäkuussa alkaa näyttely nimeltä Elämä pronssiin. Siinä valimoinstituutin taidevaluoppilaat, useimmat heistä ammattitaiteilijoita, esittelevät valettuja taideteoksiaan. Nimestään
huolimatta osa töistä on valettu raudasta. Töiden suunnittelu on ollut jo pitkään käynnissä ja nyt on jo ensimmäiset
taideteokset valmiita.
Toinen tapa juhlistaa tapahtumaa on vanhojen kaivelu.
Tälläkin palstalla olen peräänkuuluttanut tietoja vanhoista
taidevaluista, ja niin vain tietoa on karttunut mukavat
määrät. Koska tietoja edelleen puuttuu, niin ei kannata
ottaa liian mukavaa asentoa nojatuolissa, vaan alkaa penkoa lisää arkistoja ja muistilokeroita. Ja tämä koskee tietenkin myös teitä, arvoisat lukijat, ainakin niitä, jotka
aiheesta jotain tietävät. Vielä ehtii vaikuttaa keväällä ilmestyvän taidevaluista kertovan julkaisun sisältöön.
Joululahjaksi lukijoille tällä palstalla on nyt runsaasti
kuvia taidevaluista. Osa näistä on jo täysin salaisuutensa
paljastaneita plaketteja, osa suuria tai puolittaisia mysteerejä. Tällä kertaa tiedon tarve on suurin VR:n valimosta.
Sehän perustettiin Hyvinkäälle 1949. Tehtaalla oli myös
metallivalimo ja pronssisia taidevaluja siellä ilmeisesti
tehtailtiin. Yksi tällainen lienee Nike-taulu, jota myöhemmin on valmistettu rautaisena myös Högforsin valimossa.
Onko lukijoiden joukossa muisti-ihmettä, joka osaisi antaa tarkempia ajallisia koordinaatteja sekä Hyvinkään että
Karkkilan Niken suhteen?
Entä mitä muita taidevaluja Hyvinkään valimossa on
mahdollisesti valmistettu? Valimomuseon kokoelmissa on
erilaisia muistotauluja VR:n valimosta, mutta ei muita
varsinaisia taidevaluja. Uskon, että muitakin taidevaluja
on valmistunut, koska osaamista tehtaalla on ollut.
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Kuvagalleriassa esillä on mm. huippuharvinaisnen Aino,
joka suunniteltiin 1960-luvun puolivälissä Högforsin
tehtaan ministerivieraita varten. Sen jälkeen malli rikottiin. Tätä kuuluisampi taulu, ehkä siksi, kun se ei ole harvinaien, on Henrik II:n taistelukilpi. Sen suunnitteli 1500luvun puolivälissä pariisilainen kultaseppä Étienne Delaune kyseiselle kuninkaalle. Sen jälkeen sitä on valmistettu
ympäriämpäri Eurooppaa, kunnes 1880-luvulla valumalli
saatiin Högforsiin. Kolmas Högforsin esimerkki on Ukkosenjumala, jota on pidetty Högforsin omana mallina vuodelta 1891. Sitä on kuitenkin valmistettu myös Ruotsissa,
todennäköisesti ennen Högforsia, ja se perustuu Mårten
Eskil Wingen 1872 maalaamaan öljyvärityöhön nimeltä
“Thor taistelee jättiläisten kanssa”. Valutaulua on valmistettu ilmeisesti myös Pietarsaaren valimossa, mutta mistä
lähtien, siitä ei ole tietoa.
Kaikki muut nyt esillä olevat valutaulut ovat Högforsin
tuotantoa. Niiden valmistuksen aloitus on kuitenkin hämärän peitossa, joten lisätieto otetaan kiitollisena vastaan.
Toivotan lukijoille oikein rattoisaa ja rauhallista joulua!
Janne Viitala

Härkävankkurit
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Aino

Henrik II:n taistelukilpi

Ukkosenjumala
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Nike
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Runsaudensarvi

Madonna

MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

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

KÄRKIMALLI OY
KENKÄSEPÄNTIE 7
68660 PIETARSAARI
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Puh. (06) 7234 442
Faxi (06) 7234 436
kaj.haavisto@karkimalli.fi
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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

Muurarintie 6
36200 KANGASALA
040 0733 521
karttunen@malliveistamo.com

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

Ins.tsto. AX-LVI Oy

Peiron Oy

Lapuan Valu

Procatec

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

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

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

Koskelontie 15
02920 ESPOO
040 511 3122
www.procatec.net

Mallivaruste Koski Oy

Simtech Systems Inc. Oy

Improlity

Suutarilan Valimo Oy

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

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

Novacast Oy

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

Valimoinstituutti

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

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

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

Suomen Valimomuseo

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

Bet-Ker Oy

PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
Puhelin (08) 410 5600
www.betker.fi
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Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf
JÄSENHAKEMUSLOMAKE / JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE
Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä
Korjaan/täydennän tietojani

Jäsennumero

Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika

Koulutus

Kotiosoite
Kotipuhelin

Kotifaksi

Matkapuhelin

Sähköposti (koti)

Työnantaja

Tehtävä yrityksessä

Osoite
Puhelin

Faksi

Matkapuhelin

Sähköposti (työ)

www-sivut
Lisätietoja

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

_____/_____ 20__ _____________________________________

SVY

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

Palautusosoite:

Joukkokirje
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