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▪ Valimoalan koulutusta toteuttaa jatkossa Tampereen 
Aikuiskoulutuskeskus – TAKK

▪ TAKK:n tilat sijaitsevat Tampereen Nirvassa

▪ Nirvaan on sijoitettu Valimoinstituutista siirtyneet koneet ja laitteet 
sekä osittain myös uutta laitteistoa

▪ Valimo toimii edelleen opetusvalimona
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▪ Monialainen ammatillinen kouluttaja

▪ Kohderyhmänä mm. valimot, valua käyttävä teollisuus, oppilaitokset

▪ Valimoalan tutkintokoulutukset

▪ Valimotekniikan kurssit

▪ Muut lyhytkurssit ja kortit

▪ Lisätietoja www.takk.fi, jouni.lehto@takk.fi, puh: 0500 625 792

http://www.takk.fi/
mailto:jouni.lehto@takk.fi
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Kiertovalu

• Business Finland Co-Innovation hanke

• Aikataulu 2018-2020

• Aalto yliopiston lisäksi 3 rinnakkaista yritysprojektia ja 4 

seuraajayritystä
• Aalto-yliopisto, FinnRecycling Oy, Karhulan Valimo Oy, Peiron Oy, Ramboll Finland Oy, 

Tevo Lokomo Oy, Valimoteollisuus ry, Valmet Technologies Oy

• Kolme työpakettia, jotka liittyvät käytetyn valimohiekan 

hyödyntämiseen MARA-asetuksen kautta sekä elvyttämällä

• MARA-asetus on Valtioneuvoston asetus (843/2017) eräiden 
jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 

• Tuli voimaan 1.1.2018



Kiertovalu - Maarakennus

• Aalto yliopiston maamekaniikan laitos mukana, prof. Leena 

Korkiala-Tanttu

• Tutkitaan käytetyn valimohiekan teknisiä ominaisuuksia 

maarakentamisessa

• Julkaistaan kaksi diplomityötä, toinen hiekan yleisistä 

ominaisuuksista ja toinen hienoaineksella sidotun/stabiloidun 

hiekan ominaisuuksista

• Stabilointiaineiksi tutkitaan
pääosin uusiomateriaaleja



Tulokset – puristuslujuus 91 vrk
5



Infrarakentamisen volyymeistä

• Valimohiekan mahdollinen käyttö 

suodatinkerroksessa vuosittain. 

Määrä kuvaa vuoden 2013 

tilannetta.

• Valimohiekka osana stabiloitua 

kantavaa kerrosta. Valimohiekan 

osuus 25 % runkoaineesta. Määrä 

vuoden 2013 mukainen.

Tien leveys

(m)

Suodatinkerrok

sen paksuus

(m)

Valmista 

suodatinkerro

sta

(m)

10 0,5 3593

Tien leveys

(m)

Kantavan 

kerroksen 

paksuus

(m)

Valmista 

kantavaa 

kerrosta

(m)

10 0,12 43115

5



Kiertovalu - Ikäännytys

• MARA-asetuksen määrittelemä vaihtoehto haitta-aineiden 

liukoisuuksien laskemiselle

• Tutkitaan luonnollista (sadeveden aiheuttamaa) ikäännytystä 

sekä kartoitetaan keinoja sen keinotekoiseen tehostamiseen

• Suunniteltu koelaitteisto ja koesarja sekä veden että kemikaalin 

käyttöön hiekan ”pesemisessä”

?



Kiertovalu - Termisen elvytyksen 
elinkaari
• Vertaillaan elvytyskiertojen vaikutusta elinkaaripäästöihin

• Tutkitaan palamisen puhtauden vaikutusta elvytetyn hiekan 

laatuun

• Minimoidaan päästöt ja energiankulutus

• Korkea laatuvaatimus ja tehokas prosessi pitää hiekan 

parhaalla mahdollisella tavalla kierrossa

• Tavoitteena pystyä elvyttämään myös ”pihahiekka”
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Green Foundry projekti
Sara Tapola
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EU/LIFE –projektit vuodesta 2006

1. Green Foundry LIFE Inorganic binder system to minimize emissions, improve 
indoor air quality, purify and reuse of contaminated 
foundry sand (LIFE17 ENV/FI/000173) 2018-2021

2. FOUNDRYSAND Re-use of surplus foundry sand by composting 
(LIFE13 ENV/FI/000285) 2014-2017

3. Odourless Casting Odorless and hazardous emission abatement of foundries
(LIFE10 ENV/FI/059) 2011-2014

4. VOCless Pulping Waste Waters Abatement of VOC load from waste water treatment in 
mechanical pulping (LIFE09 ENV/FI/568) 2010-2013

5. Foundrybench Foundry Energy Efficiency Benchmarking 
(IEE/07/585/SI2.500402) 2009-2011

6. VOCless Pulping Control of VOC Emissions from Mechanical Pulping beyond 
BAT (LIFE06/ENVFIN/000201) in 2006-2009
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Ottamalla käyttöön epäorgaaniset sideaineet 

valimoissa pyritään 

1) vähentämään valimoiden päästöjä ja parantamaan 

sisäilman laatua,

2) lisäämään ylijäämähiekan hyötykäyttöä ja

3) vähentämään ylijäämähiekan loppusijoitusta 

kaatopaikoille.

Green Foundry LIFE
LIFE17 ENV/FI/173

Tavoitteet Tehtävät

➢ AX vastaa päästö- sekä työhygienisistä mittauksista 5 
valimossa (Suomi, Ruotsi, Ranska ja Saksa), jotka 
käyttävät sekä orgaanisia että epäorgaanisia 
sideaineita.

➢ Koevalut rauta- ja teräsvalimoissa Suomessa ja 
Italiassa epäorgaanisilla sideaineilla.

➢ Demonstroidaan erilaisia ylijäämähiekan puhdistus-
ja  uusiokäyttömenetelmiä 

- Kompostointimenetelmä
- Pesumenetelmä
- Terminen reklamointi
- Ultrasonic + mikrovawe -menetelmä

➢ Projektin tulokset esitellään BAT–julkaisuna (Best 
Available Technologies), jota hyödynnetään 
komissiossa uuden BREFs dokumentin 
valmistelussa.

Partnerimaat: Suomi, Puola, Saksa, 

Espanja, Italia, Ranska ja Ruotsi

Kesto: 07/2018-06/2021
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Karhula Foundry 

Ltd, Finland

Fundiciones ARABA, Spain Centre Technique 

des Industries de la 

Fonderie, France

Fraunhofer Institute for 

Manufacturing Technology and 

Advanced Materials, Germany

Associated beneficiaries:

AGH University of Science 

and Technology, Faculty of 

Foundry Engineering, 

Poland

Department of 

Engineering, 

University of 

Perugia, Italy

Technology Industries of 

Finland

Eurofins 

Viljavuuspalvelu 

Oy, Finland

Foundryteam Oy, 

Finland

AX Consulting, 

Finland

Coordinating Beneficiary: Meehanite Technology Ltd, Finland
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Kompostikokeet Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksessa Tampereella
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Päästömittaukset ja jätevesinäytteiden keräys koealueelta
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Koevalut epäorgaanisella sideaineella ja päästömittaukset
Karhulan Valimossa 



Tutkimuksesta liiketoimintaa, Research 

to Business
o Business Finlandin tarjoamaa rahoitusta 

tutkimuslähtöisen idean kaupallistamisen 

valmisteluun. 

o Projektin päätavoite on kaupallistamisen 

valmistelussa, ei idean jatkotutkimuksessa.

o Aallon Valimotekniikan ryhmässä käynnistyi 

vuoden 2020 alussa hanke nimeltä Matriisivalu. 

o Matriisivalun tavoitteena on selvittää 

kaupallistamisen edellytykset uudelle 3D-

tekniikkaan perustuvalle valmistusmenetelmälle.



Suunnitteilla olevia hankkeita

Hybridivalu

• Suunnitteilla BF Co-Innovation hanke, missä 

selvitetään suurten valukappaleiden nopea 

valmistus prototyypistä nollasarjan kautta 

sarjatuotantoon

• Hankkeen tutkimuksellinen osuus sisältää mm. 

seuraavat osa-alueet:
– Uudet tekniikat tuottaa mallityökalu erityisesti suurten 

valukomponenttien valmistamiseen

– Kestävät ja kustannustehokkaat tekniikat valukomponenttien 

lyhytsarjojen tuottamiseen

– Hybridivalujen suunnitteluopas



Suunnitteilla olevia hankkeita

Green Factory – towards carbon neutral production

• Kuluttajat ja OEM-toimijat vaativat yhä pienenevää 

hiilijalanjälkeä ja vähenevää ympäristökuormitusta 

käyttämiltään tuotteilta. 

• Ympäristöystävällinen, kestävällä pohjalla oleva 

hiilineutraali tuotantoprosessi ja sen avulla valmistetut 

tuotteet tulevat olemaan lähitulevaisuudessa tärkein 

kilpailutekijä kansainvälisillä markkinoilla?

• Ekosysteemihankkeessa on mukana kolme tutkimuslaitosta 

(Aalto, Oulun yliopisto ja VTT) sekä noin 10 yritystä.

• Valimoteollisuus on hankkeessa mukana ja aihepiirinä mm. 

valukomponenttien hiilijalanjäljen laskenta ja kestävä, 

digitaalinen metallurgia.

• Hakuprosessi on käynnistymässä.



Muuta ajankohtaista

Valimoteollisuus ry:

• ValimoBAT
– Valimoita koskevan BAT-vertailuasiakirjan (Smitheries and Foundries industry, 

SF BREF) uusiminen käynnistyi vuonna 2018.

– Nyt keväällä 2020 tehdään laaja kysely valituille valimoille. Suomesta kyselyyn 

osallistuvat Alteams Finland, Componenta Castings ja Tevo Lokomo.

– Uusi valimoBAT hyväksyttynä arviolta vuonna 2022 tai 2023.

• NEPSI (European network of silica), kvartsikysely
– Kvartsipölykysely, RCS (hengitettävä kiteinen piioksidi)

– Perustuu ns. SDA-sopimukseen mikä on tehty kvartsia raaka-aineena käyttävien

teollisuusalojen työnantaja- ja työntekijäliittojen kesken.

– Hiekkavalimoille lähetetään helmikuussa 2020 nettiselainpohjainen kysely. 

Palautus viimeistään 13.3.2020 Valimoteollisuus ry:lle, joka toimittaa Suomen

koosteen NEPSI toimistolle Brysseliin.

– Hengitettävälle kvartsille tuli kuitenkin sitova raja-arvo 0,1 mg/m3 (HTP

Suomessa 0,05 mg/m3). Ilmoitusvelvollisuus ASA-rekisteriin!



Muuta ajankohtaista

Teknologiateollisuus ry:

• Energiavero

– Koko teollisuuden sähkövero alenee asteittain kohti EU:n energiaverodirektiivin 

minimitasoa, joka on 0,5 euroa/MWh. Samalla suurten energiakäyttäjien 

energiaveroleikkuri poistuu.

• Hiilitullit

– Luovutaan CO2-päästökaupasta ja luodaan ns. hiilitullijärjestelmä, missä sekä

EU:hun tuotaville tuotteille että sisäkauppatuotteille luodaan hiilitullijärjestelmä

tuotteen valmistamiseen kuluvien haitallisten päästöjen pohjalta

– Suomalaiset valimot, kiitos sähkösulatuksen, eivät ole päästökaupassa mukana. 

Hiilitullijärjestelmässä on vaara sille, että valukomponenteille asetetaan hiilitulli.

– Neuvottelut asiasta ovat kuitenkin vasta alkutekijöissä.

• Hallituksen muita positiivisia päätöksiä:

– Lisätään tki-rahoitusta 

– Mahdollistetaan kone- ja laiteinvestointien tuplapoistot 

– Perustetaan rahasto tukemaan mm. vähähiilisyys-tiekarttoja



Valun käytön seminaari 2.-3.4.2020 

hotelli Ilves, Tampere
• Tänä vuonna seminaarin pääteemana on ”Kestävästi 

suunniteltu valukomponentti” eli kuinka valukomponentti tulisi 

suunnitella, jotta sen valmistettavuus, kustannukset ja 

ympäristövaikutukset optimoidaan.

• Seminaarin keynote-puheenvuoron torstaina 2.4. pitää 

ruotsalaisen Gjuteriföreningenin pääsihteeri Peter Nayström, 

joka esityksessään valaisee kuulijoille ruotsalaisen 

valimoteollisuuden näkymistä. 

• Päivän aikana kuullaan myös Teknologiateollisuus ry:n 

työmarkkinajohtaja Minna Helteen mielenkiintoinen 

puheenvuoro työmarkkinatilanteesta ja mitä kulissien takana 

tapahtuu neuvottelujen aikana.

• Ilmoittautuminen seminaariin on jo auki osoitteessa: 

https://www.lyyti.fi/p/vks2020




