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PUHEENJOHTAJAN
TERVEISET

SUOMEN VALIMOTEKNISEN
YHDISTYKSEN JÄSENLEHTI
Vastaava päätoimittaja
Sampo Vauhkonen,
puh. 040 825 5810
Toimitussihteeri
Jani Isokääntä,
puh. 040 834 8088
Olavi Piha,
puh. 040 7211220
Juhani Orkas,
puh. 050 556 2288
Lehden ulkoasu ja taitto:
SFTec Oy ja Studio Spotnik
Aineistot:
jani.isokaanta@svy.info
Painopaikka: Erweko Oy, Oulu
Painosmäärä: 700
Lehti ilmestyy 4 kertaa
vuodessa.

Mennyt talvi tulee säilymään ihmisten muistoissa varmasti pitkään. Kun
edellisen kerran kirjoittelin tätä palstaa varten ajatuksia ylös, korona oli
vielä kaukana, Italiassa ja Kiinassa asti… Tilanne kuitenkin muuttui nopeasti, ja jollain tasolla se on koskettanut meitä kaikkia. Suomalaiset opettelivat pikavauhtia uusia työskentelytapoja. Palaverit siirtyivät Teams- tai
Skype-alustoille, ja VPN-yhteydet olivat kovilla nopeasti runsastuneiden
etätyöläisten ilmestyessä kuormittamaan tietoverkkoja. Hengityssuojaimetkin loppuivat tai saatavuudessa oli katkoksia, ja tämä näkyi ainakin
hetkellisesti joissain valimoissa. Näistäkin kuitenkin selvittiin.
Kevään aikana useat yritykset kärsivät saatavuusongelmista myös ulkomaisten valutuotteiden osalta. Lomautuksiltakaan ei ole vältytty. Toisaalta ulkomaisten valujen saatavuuden kanssa ongelmiin joutuneet asiakkaat ovat kyselleet kiireisiä valutoimituksia kotimaiselta toimittajalta.
Näin sivusta seuraajana voi vain hämmästellä, kuinka erilaisessa tilanteessa eri yritykset ovat. Siinä, missä joku aloitti välittömästi yt-neuvottelut lomautusten mahdollistamiseksi, toinen tekee kaikkensa, että tuotanto pyörii turvallisesti koronasta huolimatta. Toivon sydämeni pohjasta, että valimoalalla toimivista yrityksistä enemmistö on jälkimmäisiä.
Poikkeusolot heijastuvat myös yhdistyksemme arkeen, ja ikävä kyllä
myös juhlaan. Vuosikokousjärjestelyihin on tullut muutoksia: Vuosikokous tullaan toki järjestämään, mutta pienemmässä mittakaavassa ja
etäyhteyksiä hyödyntäen.
Maailma siis muuttui yhdessä kvartaalissa, ja kun ensimmäinen infektioaalto alkaa Suomessa olla taputeltu, on aika suunnata katseet tulevaisuuteen. Epidemia tulee jättämään jälkensä työelämään, ja osa muutoksista on varmasti tervetulleitakin. Meillä jokaisella, niin yksilöillä kuin
yhteisöillä, on paljon opittavaa varautumisen saralla, ja vaikka rajoituksia
puretaankin, pidetään kuitenkin jatkossakin turvallisuusasiat mielessä.

Mukavaa ja turvallista kesää lukijoille!

Seuraavan lehden
ilmestymispäivä vko 38/2020
Aineistot viimeistään 20.08.
mennessä.

Suomen Valimotekninen
Yhdistys, SVY on perustettu
vuonna 1947. SVY:n tarkoituksena
on valimotekniikasta kiinnostuneiden yhdistäminen sekä valimotekniikan ja valunkäytön edistäminen
teknologia, ihminen ja ympäristö
huomioon ottaen.
VALIMOVIESTI 2/2020

Sampo
Vauhkonen
Puheenjohtaja
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Rautaisannos osaamista!

Beijer Oy - on keskittynyt metalliteollisuuden tuotteiden maahantuontiin.
Osana BeijerTechiä tarjoamme suuren konsernin edut kuten laajan tuotevalikoiman ja suuren ostovoiman
– Samalla pienen yrityksen läheisyyden, nopeuden ja huippuosaamisen.
Edustamme maailman johtavia valmistajia. Jos meiltä ei löydy sopivaa tuotetta, etsimme sen.
Elannontie 5, 2. krs., 01510 Vantaa, Puh. (09) 615 20 550
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ASIAMIEHELLÄ
ON ASIAA

Yhdistyksen kuulumisia
Kaikin puolin erikoinen kevät on
vaikuttanut yhdistyksenkin toimintaan. Yhdistyksen hallitus kokoontui 29.4 kevään kokoukseensa poikkeuksellisesti Teams-kokousympäristössä kuka mistäkin. Asiamies oli
kokouksessa läsnä sähköttömässä
työmaaparakissa, kunnes läppäristä
loppui virta. Olkinuoran Pekka hoiti
siitä eteenpäin kokouksen sihteerin
tehtävät mallikkaasti.
Keväältä peruttiin Valunkäytön
seminaari. Myös yhdistyksen vuosikokousjärjestelyt LeinoGroupin
kanssa keskeytettiin yhteisymmärryksessä johtuen koronaviruksen
aiheuttamasta poikkeustilanteesta.
Hallituksen päätöksellä vuosikokous
tullaan pitämään pienimuotoisena.
Koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen vuoksi virallista iltajuhlaa
tai tehdasvierailuja ei tänä vuonna
vuosikokouksen yhteydessä järjestetä. Kokous tullaan pitämään paikkakunnalla, johon on hyvät kulkuyhteydet kaikkialta Suomesta. THL:n
sen hetkiset suositukset huomioidaan, ja tarvittaessa fyysisesti kokouspaikalle kokoontuvien henkilöiden lukumäärää rajoitetaan.
Kokouspaikalle varaudutaan järjestämään tarvittavat edellytykset
sille, että jäsenistö voi osallistua
kokoukseen etänä, esimerkiksi
Microsoft Teams-sovelluksen
kautta. Jäsenistöä kannustetaan etäosallistumiseen.
Osallistujilta edellytetään normaaliin tapaan ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautuneille lähetetään kokoukseen etäosallistumiseen tarvittava sähköinen kutsu / linkki. Etänä
osallistuvilta edellytetään valmiuksia kuvayhteyteen, mikä mahdollistaa osallistujien tunnistamisen
mahdollisessa äänestystilanteesVALIMOVIESTI 2/2020

sa. Koska yhdistyksen säännöissä
ei mainita mahdollisuutta osallistua yhdistyksen kokoukseen etänä, kokous on kolmen kuukauden
ajan moitteen varainen. Vuosikokouskutsu löytyy tästä lehdestä.
Tarkemmat ohjeet ja lisätietoa
tulee seuraavaan Valimoviestiin
(3/2020).
Yhdistyksen taloustilanne on pysynyt varsin vakaalla tasolla, vaikka jäsenmäärä on ollut vuosia alamäessä seuraten alan kehitystä.
Yhdistyksellä on saatavia yritysten
mainosmyynnin ja suorittamattomien jäsenmaksujen muodossa
noin 10 000€.
Yhdistys sai yhden uuden henkilöjäsenhakemuksen. Hallituksen
päätöksellä Raski Marko, Oras
Group Oy, hyväksyttiin yhdistyksen jäseneksi. Hallitus ja asiamies
toivottavat uuden jäsenen tervetulleeksi mukaan yhdistyksen toimintaan. Keväällä lähetettyjen
jäsenmaksujen innoittamana 13
henkilöä erosi yhdistyksesta. Lisäksi saatiin tieto kolmen jäsenen
poismenosta. Toistuvasti jäsenmaksut laiminlyöneiden henkilöiden osalta hallitus päätti,
että asiamies ottaa heihin kahdesti yhteyttä
asian tiimoilta. Kolmesti peräkkäin
maksamatta

jättäneet jäsenet erotetaan. Näitä
löytyi 12 kappaletta. Yhdistyksen
jäsenmäärä on nyt 573 henkilöjäsentä ja 42 yritysjäsentä.
Paavo Tennilän rahastoon saatiin
yksi stipendihakemus. Hallitus päätti myöntää 1000 €:n stipendin Kari
Pohjalaiselle ”Nikkari värähtele”
– työnimellä kulkevan suomalaisia
malliveistämöitä käsittelevän kirjan
viimeistelytöihin. Myönnetty summa
päätettiin maksaa käyttötililtä, eikä
stipendin myöntämistä viedä SVY:n
erikoisrahaston neuvottelukunnan
käsittelyyn.

Pysykää terveinä. Hyvää
kesää toivottaen,

Jani Isokääntä
Asiamies
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WE HELP WITH THE MINING OF
RAW MATERIALS EVERY DAY.
By assisting with the construction of large, high performance machines with the help of our products and experts.

Castings are indispensable in the manufacturing of bucket wheel excavators and giant off-road trucks that
need to work continuously and reliably despite their size.
Foundries have relied on having a strong partner at their side for more than 100 years, with innovative
solutions, efficient technologies and products of the highest quality. Together with the expertise of
experienced foundry engineers - worldwide and also directly on your doorstep.
FOSECO. Your partner to build on.
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Subscribe to our newsletter at www.foseco.se
now
VALIMOVIESTI

www.foseco.se

infosweden@foseco.com
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DRYING NEW VALUE
www.sftec.fi

BET-KER OY
		
TULENKESTÄVÄT TUOTTEET
• Valumassat
• Senkkavuoraukset
• Senkkapinnoitteet
• Rakenneosat
Bet-Ker Oy
Joutsentie 2
84100 Ylivieska
Puh. 08-410 5600
   www.betker.fi
VALIMOVIESTI 2/2020

Isot ja pienet valumallit puusta ja muovista
CAD-CAM mallit
Käytössä 3 CNC-konetta
Uutta hallitilaa 300m2

Kiteen Malliveistämö
Aki Mämmi Oy
Ruukkitie 1
82600 Tohmajärvi
Puh. 0500 685884
   www.kiteenmalliveistamo.fi
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Valimoidemme
tulevaisuus?

JOPA SUOMESSA
VOISI OLLA VALIMOITA

TEKSTI JA KUVAT: Olavi Piha

15.3.2020 kello 17 uutiset, YLE Radio 1
Sunnuntaina 15.3.2020 kello 17:00 meni ruokapöydässä muruset väärään
kurkkuun. YLE Radio 1:n uutisissa ilmoitettiin: ” JOPA Suomessa voisi olla
valimoita.” SEW Europen toimitusjohtaja Hans Martens lausui sanatarkasti
näin. Yrityksellä oli ongelma. Kiinasta hankittuja valoksia ei saatu tehtaalle.
Hollolan tehdas oli ollut jo 4 viikkoa kiinni, kertoi SEW:n Antti Parviainen.
Komponenttien puutteista oli uutisissa pitkä osuus, ja Teknologiateollisuus
ry:n pääekonomisti Petteri Rautaporras ei voinut muuta kuin todeta, että
komponenttien puuttuminen väistämättä aiheuttaa lomautuksia ja jopa irtisanomisia. Ensin siis loppuvat komponentit, ja sitten hyytyy myynti.
Ulkomaankauppa on elintärkeä Suomen kaltaiselle avoimelle markkinataloudelle. Korkea elintasomme pohjaa vientiin, jonka arvo viime vuonna oli 92
miljardia euroa. Tuosta summasta puolet toi teknologiateollisuus, jossa on
mukana valimo- ja konepajateollisuus. Kaikki asiantuntijat ovat yhtä mieltä,
että konepajateollisuus – siis samalla valimoteollisuus – kohtaa synkät ajat
syksyllä ja vuoden 2021 alussa. Silloin sisällä olevat tilaukset on toimitettu,
ja tuskin kriisiytyneet eurooppalaiset asiakkaamme kovinkaan nopeasti tekevät uusia tilauksia.
-
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KORONA PALJASTAA

Toinen muisto tulee mieleen
SVY:n vuosikokouksesta Karkkilasta
lokakuussa 2012. Oli tehdasvierailu
Koronapandemia on selvällä taComponentalle, ja myös SEW Euvalla paljastanut monien organisaatioiden, kuten Huoltovarmuus- rodriveen, joka on Componentan
keskuksen ja yritysten hankintatoi- seinänaapuri. Siinä me sitten seimien haavoittuvuuden. Esimerkiksi soimme Volvon eläkkeellä olevan
lääkeaineiden, piirikorttien ja mo- ostojohtaja Ingvar Hallgrenin kansnien muiden kriittisten tuotteiden sa ritirinnoin katsellen 1 – 2 tonnia
valmistus on kokonaan siirretty Kii- painavia käsinkaavattuja tavanonaan. Nyt syöpälääkkeitä ei saada maisia runkovaluja. Ingvar kysyi
apteekkeihin, ja Ponssen tuotanto isänniltä valujen alkuperää, ja kun
Ingvar sitten raportoi SVY:n vuosiseisoo piirikortteja odotellessa.
Koti pullistelee heikkolaatuista ta- kokouksesta Gjuteriet lehdessä
varaa, joka näyttää houkutteleval- 9/2012, hän kirjoitti: ”Noteras
kan, att det mesta gjutgodset
ta, mutta ei kestä todellista käyttöä. Kehityksen takana on Kiina-il- till denna produktion köps i
miö. Ennen kuluttaja sentään saat- Kina”.
toi tehdä tietoisen valinnan aasialaisen halpamerkin tai eurooppaJOT-TOIMINTA
laisen laatumerkin välillä. Tätä
mahdollisuutta ei enää ole, sillä
Varttuneemmat Valimoviestin lutunnetut brändit ovat ulkoistaneet kijat muistavat, kuinka 1980-luvun
valmistuksensa halvan työvoiman
puolivälin jälkeen Suomen koneja kelvottoman laadun maihin. Pa- pajoissa ja valimoissa vannottiin
hinta on, että halpatuotteet ajavat JOT-toiminnan tuomaan hyvään.
perinteiset laatumerkit ahtaalle.
JOT tulee sanoista Juuri Oikeaan
Tässä pieni häivähdys ongelmista, Tarpeeseen (Just On Time), vierasjoita yli-innokas Kiina-ilmiön noukielisessä kirjallisuudessa lyhenne
dattaminen on tuottanut, ja jotka
on JIT (Just In Time). JOT on laajanyt ovat tulleet julmalla tavalla
alainen työkalu, sillä se soveltuu
koko kansan tietoisuuteen.
tehtaan ulkopuoliseen toimintaan
(toimittaja-tilaajalogistiikka) kuin
Kiina-ilmiön aiheuttamaa haavoit- myös kaikkeen tehtaan sisäiseen
tuvuutta ei otettu hyvän sään aika- toimintaan (varastointi, eräkoko,
na todellisena uhkana huomioon, kiertonopeus, jne.)
korostettiin innostuneena halpaa
ostohintaa. Nyttemmin näkyy julJapanilaiset insinöörit matkuskisissa hankinnoissa käytetyn metivat heti toisen maailmansodan
netelmää, jossa esimerkiksi laajälkeen Yhdysvaltoihin, ja toivat
dulle annetaan 40 %:n, toimitusFORD:in käyttämät JIT-periaatvarmuudelle 20 %:n ja hinnalle
teet mukanaan Toyotan tehtail40 %:n painoarvo. Tällaisen ajatle, japanilaisethan ovat kopiointelun toivoisi yleistyvän.
nin maailmanmestareita. Guruja
tuossa toiminnassa olivat herrat
Mieleeni muistuu vierailuni suoDeming, Ishikawa ja Juran. Muismalaisessa pörssiyhtiössä, kun atini mukaan näitä tuotiin MET:in
loiteltiin teollista yhteistyötä. Han- toimesta Suomeenkin kertomaan
kintajohtaja vei minut tehdaskierkonepaja- ja valimoalan toimirokselle, ja sormi pystyssä luennoi joille JIT-ihmeestä. Suomalaisia
”Meille on tärkeintä hinta, hinta
toimijoita olivat TKK:n Tuotantoja hinta”.
talouden Laitoksen, vuorineuvoslinjan, vetäjä professori Eero Elo-
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ranta sekä Oulun Yliopiston konetekniikan professori Juhani Pylkkänen. Molemmat olivat tutustuneet
JIT-filosofiaan asuessaan pitkään
Japanissa, ja myös julkaisseet aiheesta tutkimuksia. Näin heissä
yhdistyi käytännön kokemus akateemiseen kompetenssiin.
Näin jälkikäteen voidaan pohdiskella, miten tuloksellista puhdasoppisen JOT-toiminnan soveltaminen suomalaiseen konepajaja valimoteollisuuteen olikaan. Ja
saavutettiinko JOT-menetelmän lupaamat tulokset. Toyota valmistaa
12 miljoonaa autoa vuodessa, joten valmistussarjat ovat järjettömän suuria. Suomalainen Valmet
valmistaa 1 – 2 paperikonetta vuodessa! Voidaan kysyä, sopiiko sama lääke hyttyselle ja elefantille?
Olisiko kuitenkin kannattanut panostaa rajalliset voimavarat jollain
muulla tavalla. Tätähän emme saa
koskaan tietää.

VAIHTO-OMAISUUS PIENEKSI
JOT-menetelmässä vähennetään
turhia laatukustannuksia, säästetään aikaa ja materiaaleja, mutta
olennaista on varastojen kiertonopeutta lisäämällä vähentää vaihtoomaisuuteen sidottua pääomaa.
Vaihto-omaisuutta ovat varastot
eli keskeneräinen tuotanto, raakaaineet, valmiit tuotteet jne. Painotus näiden välillä vaihtelee valimosta toiseen, mutta jokaiseen
voidaan vaikuttaa. Valimoissa varastojen kiertonopeuden pitäisi
olla vähintään kymmeniä. Erittäin
tärkeää on nopeat tuotannon läpäisyajat, joilla vähennetään tuotantoon sidottua pääomaa eli ns.
keskeneräistä tuotantoa (KET eli
ketti). 1980-luvun puolivälissä muistaakseni asetettiin JOT-tuotantofilosofiaan perustuvat tuotannon läpäisytavoitteet: 1 viikko (sarjavalmistus, konekaavaus, DISA), 2 viikkoa (käsinkaavaus eli yksittäisvalmistus, pois lukien suuret valut).
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Valmistavassa teollisuudessa on
havaittavissa kolmenlaisia tuotantomalleja: Yksittäistuotanto, erätuotanto ja linjatuotanto, joka jakaantuu prosessituotantoon ja
massatuotantoon (esimerkiksi
Toyota). Lienee selvää, että JOTtuotannosta on eniten hyötyä juuri massatuotannossa, ja sellaistahan valimo- ja konepajateollisuudessamme ei ole.

ja, muistutettiin tasaiseen tahtiin
valmistavaa yksikköä, että vaihto-omaisuutta pitäisi pienentää.
Tämä erityisesti, kun 1990-luvun
alussa laskelmissa käytettiin sisäisenä korkona lukua 12 – 15 %.

tajana. Hän julkaisi Insinööriuutisissa 3/85 laajan artikkelin, jonka otsikko kuului ”Konepajan JOT ei ole valimosta kiinni”.

Eräs suomalainen merkittävä valimo näki varaston kiertonopeuden,
Valimohenkilöille JOT tuli ensim- toimitusvarmuuden ja asiakkaan
mäisen kerran esille Konepajamies vaatimien pienten eräkokojen mer-lehden VALIMOMIES-numerossa kityksen niin tärkeäksi, että otti nimensä etuliitteeksi sanan JOT.
5/1985, kun Rosenlewin valimonjohtaja Tapani Vainio-Mattila kirjoitti valimonsa laajennusohjelJOT SUOMESSA
JOT JA TODELLISUUS
masta:
”Oy W. Rosenlew Ab:n valimo on
Suomessa nähtiin valimoiden ja
JOT on teoriassa hyvä, mutta valikokenut
syvällisen muutoksen ko- motoiminnassa sille on tiettyjä reukonepajojen välinen JOT-toiminta
merkittävänä kehityskohteena, sen nepajan oman valuntarpeen tyynaehtoja, jota useinkaan näiden hallanseeraamista yrityskenttään tuki dyttäjästä erikoistuneeksi alihank- lintoekonomien tiedossa ei ole. Sekijaksi. Viimeaikaiset toimenpiteet, katuotantoa ja laajaa tuotekirjoa tekoulutustilaisuuksissa julkaisujen
joihin
on liittynyt saneerausta, au- kevässä valimossa aika usein pienisavulla Metalliteollisuuden Keskustomatisointia
ja JOT:ia, ovat lähtöi- sä valutuotteissa samoilla valmistusliitto MET sekä suuri määrä konsin
asiakkaiden
kasvavista tarpeis- kustannuksilla kannattaa valmistaa
sulttiyrityksiä. Vuoden 1985 jälkeen
ta
ja
valimoalan
kilpailutilanteesammattilehdissä esiteltiinkin usein
esimerkiksi neljä valutuotetta, vaikta”.
Dipl.ins.
Vainio-Mattila
vei tar- ka tilattu on vain kaksi. Erityisesti,
JOT-toimintaa, ja korostettiin vamokkaasti JOT-asiaa eteenpäin toi- kun tuotteesta tiedetään, että sitä
rastojen kiertonopeuden tärkeyttä. Vähänkin isommissa yrityksissä, miessaan Valimoiden toimialaryh- kuitenkin tulevaisuudessa tilataan.
kun hallinto-osastolla oli ekonome- män VALTAR:in toisena puheenjoh- Tämä johtuu siitä, että valmistuskus-
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tannukset suhteessa tuotteen laskutukseen ovat ylisuhteiset, kun
otetaan huomioon valumateriaali,
valumallin haku, asetusajat, keernojen valmistus, lämpökäsittely
jne. Lisäksi voi käydä niin erikoinen tapaus, että asiakas tilaa 2
valua, ja kuitenkin valumalleja on
mallipöydässä 4. Pitäisikö siis automaattisesti tulevat kaksi tuotetta viedä sulatettavaksi, vai voisiko
toimia JOT-periaatteen vastaisesti,
ja varastoida nuo kaksi seuraavaa
toimitusta odottamaan. Eli jyrkät
tuotantofilosofiat toimivat paperilla erinomaisesti, mutta rajatapauksissa ja poikkeustilanteissa on käytettävä maalaisjärkeä.

JOT-TÄHTIHETKIÄ

taisesti vei minut yrityksen valuvarastoon muinaisella 1990-luvulla.
Pertti Haukkala siellä lausui minulle ylpeänä sanat: ”Katso nyt. Tämä
varasto on täysin tyhjä! Olemme
suunnitelleet, että rakennamme
tähän tenniskentän, jotta työntekijämme voivat pelata ilman kalliita kenttämaksuja”. Tätä ennen
toki oli monenlaista tapahtunut.
Kerrankin kävi niin, että minulle
kerrottiin tämän yrityksen palauttaneen kolme valutuotetta ilman
selvitystä. No, minä selvitin asiaa,
ja sain ilmoituksen, että he ovat tilanneet tasan sata (= 100) valua ja
koska sinne oli toimitettu 103, niin
he palauttavat nuo ylimääräiset.
Tällä tavalla he kouluttavat toimittajiaan tarkkaan toimintaan, ja noudattamaan JOT-periaatteita. Nyt
ajattelutapa lienee muuttunut.
Tehtaalle rakennetaan valtavaa
8 000 neliön varastorakennusta,
jolle hintaa tulee 15 miljoonaa euroa. En tiedä, paljonko sinne valoksia sijoitetaan, mutta varmaan kuljetusepävarmuus huomioiden paljon, kun tehdas valmistaa 10 000
traktoria vuodessa.

JOT-toiminnan tähtihetkiä olen
saanut kokea monia. Olen saanut
olla mukana valimon ja Kone Oy:n
välisessä kehittämistoimessa, johon mainittu yritys panosti täysillä.
Tämä kehitystoiminta tuotti varastojen kiertonopeuden moninkertaistumisen sekä vakaan toimitusvarmuuden. Tilaukset eivät enää
kulkeneet oston ja myynnin kautta,
vaan asiakkaan ja valimon tuotan- JOT-TOIMINNAN ALASAJO
to-osaston kautta. Eli juuri niiden
osastojen kautta, jotka aivan konk- Mikä on JOT-toiminnan nykyinen
reettisesti tiesivät ja tunsivat hoita- tilanne? En minä sitä tiedä, mutta
mansa asiat. Terminologia uudistui,
ryhdyttiin käyttämään sanaa kotiinkutsu. Hankinta ja myynti eivät uudistuksen jälkeen edes nähneet
näitä papereita. Muutos oli vallankumouksellinen tuohon aikaan, tänään lienee tavanomainen toimintatapa. Kehityshankkeen pohjalta
ilmestyi satasivuinen kirja JIT-PRODUCTION, KONE 1985, joka oli 5 –
10 vuotta aikaansa edellä, ja se jaettiin ulkomaisille tytäryhtiöille
noudatettavaksi. Yrityksen henkilöstöstä muuten nykyisin 96 %
työskentelee ulkomailla, ja hyvinpä
tuo konepajateollisuutemme tähti
on maailman maailmalla pärjännyt.

tilastojen numerot ja komponenttipulasta johtuvat lehtitiedot kertovat paljon asiasta. Eikä tuollaisten
varastojen rakentaminenkaan nyt
kovin JOT-toiminnan mukaista
liene.
Ja kai sekin jotain kertoo, että radion pääuutislähetyksessä annetaan
lausunto, että JOPA Suomessa
voisi olla valimoita.
Otetaanpa esille tilastot: suomalainen valimoteollisuus valmisti 60
vuotta (1947 – 2007) tuotteitaan tasolla 120 tuhatta tonnia vuodessa.
Vielä vuonna 2007 vuosituotantomme oli reilusti yli 140 tuhatta tonnia.
Sitten tapahtui jotain! Tuotanto putosi alle puoleen, ja on nyt vakiintunut tasolle 60 tuhatta tonnia. Kerran on jo käyty tuonkin rajan alapuolella, viime vuonna tuotanto
oli 63 tuhatta tonnia. On erittäin
vaikea uskoa, että esimerkiksi suomalaisen konepajateollisuuden valujen tarve olisi puoliintunut yhdessä vuodessa. Olisiko niin, että Kiinaan ja muihin maihin toimitetut
valumallit olisivat tuossa vaiheessa
päässeet kunnolla tuotantovauhtiin.
Olen Kiinassa nähnyt samoja valuja, joita ennen toimitettiin asiakkaalle 40 kilometrin päästä. Silloin

Tässä yhteydessä tulee mieleeni
tehtaanjohtaja, joka henkilökohVALIMOVIESTI 2/2020
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eräs ongelma oli, että toimitukset
saapuivat asiakkaalle niin nopeasti,
että kastomaalatut valut eivät olleet vielä täysin kuivuneet, mistä
syystä maali sitten sylttääntyi kokkareiksi koneistuskeskuksessa. No,
nyt ei ole sitä vaaraa, kun valutuote
matkailee Kiinassa, maailman merillä ja sitten taas kumipyörillä Suomessa, niin siihenpä meneekin
noin 2 kuukautta aikaa. Täytyy vain
toivoa, että kaupat on tehty toimituslausekkeella CIF (Cost, Insurance and Freight = Kulut, vakuutus
ja rahti maksettuna). Samaa olen
mietiskellyt, kun olen nähnyt tuttuja valuja puolalaisissa rautavalimoissa sekä espanjalaisessa teräsvalimossa. Nämä kun ovat sellaisia
tuotteita, joita ei ostetakaan konttikaupalla, silloin kuljetuskustannukset ovatkin aivan toisella tasolla.
JOT-filosofia on siis ajettu alas.
Mutta ei hätää, uusia tehostamisohjelmia (villityksiä) puskee tilalle:
Kanban, Lean, QFD, 5S, Six Sigma,
Taguchi, ISO 9001:2015 jne. Näitä
riittää, ja konsultit keksivät uusia
vanhaksi käyneiden tilalle.

tuottavuutta, ennen kuin hyväksymme tuon olettamuksen.

Tuotantomuutokset valimoissamme ovat sen verran hitaita,
että lähekkäisten vuosien tuottavuusvertailu antaa selkeitä viitteitä todellisesta kehityksestä.
Tuottavuuskysymys onkin ratkaisevan tärkeää, kun sondeerataan,
minkälaisia valoksia kannattaa
Suomen kaltaisessa maassa valaa.

Vuonna 2007 tuottavuutemme oli
45 tonnia/hlö/vuosi, ja viime vuonna se oli pudonnut lukuun 38 tonnia/hlö/vuosi. Tämä merkittävä pudotus osoittaa, että valimotoiminnassa on oltava koko ajan riittävä
määrä sitä tylsää ja tavanomaista
muutaman keernan helpohkoa
tuotantoa, joita ovat kotelot, vauhtipyörät, vetopyörät, putkiakselit,
jarrulevyt, ketjupyörät, jousenriipukkeet, navat, koneen ja ajoneuvon rungot, akseliputket, pumpun
osat, venttiilit, sekoittimet, jalustat, ja vaikkapa valutuotteet dieselmoottoriin, suodattimiin, murskaimiin, nostureihin ja hisseihin. Mikäli tällä perustuotannolla saadaan
tuottavuus pidettyä korkeana, silloin voidaan harkita ”vaativien valujen” valmistamista. Hyvä tuottavuus tarkoittaa myös reipasta
laskutusta.

Usein kuulee sanottavan, että
Suomessa kannattaa keskittyä
vaativien valujen valmistamiseen.
Okei, mutta katsotaanpa ensin

Jos valimo Suomessa ottaa tuotantostrategiakseen yksinomaan
tavattoman vaativien valujen valmistamisen, niille Suomen mark-

TUOTTAVUUS
VALIMOISSAMME
Tuottavuus on monitulkintainen
käsite valimoiden kohdalla. Kertauksen vuoksi vielä kerran: Tuottavuus ei takaa kannattavuutta ja
vice versa.
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kinat eivät tietenkään riitä. Suoraan vientiin on palkattava kielitaitoinen insinööri, mieluummin
kaksi, joiden kustannus on 100 –
150 tuhatta euroa per henkilö
per joka ikinen vuosi.
Kaksi vientimiestä siis kolmessa
vuodessa maksaa noin miljoonan.
Tässä vaiheessa on jo päästy näyteja koevalujen toimittamisen jälkeen
ensimmäisiin toimituksiin. Ongelmaa tulee siitä, että näitä ”vaativia
valuja” asiakas tarvitsee kuitenkin
tavattoman vähän volyymimielessä, joten vaikka tuotteita olisi useitakin, ei niistä saadulla laskutuksella juurikaan kateta kiinteitä kuluja.
Näiden lisäksi valimoon tarvitaan
useita kielitaitoisia ja matkustamiseen valmiita osaajia lisää. Ja jotta
siellä asiakkaan luona kannattaisi
mitenkään myyntimiehen lisäksi
valimon johtajan ja laatupäällikön
käydä ainakin kerran pari vuodessa, niin liikevaihdon pitäisi olla vähintään 2 – 3 M€/v. yhtä asiakasta
kohden. Lisämausteena tieto, että
tuo keskieurooppalainen mahdollinen asiakas on jo noiden vaativien
tuotteiden valmistamiseen koulutVALIMOVIESTI 2/2020

tanut paikallisen valimon. Jotta
mahdollinen asiakas muuttaisi toimittajavalimoa, silloin on lisääntyneen rahtikustannuksen lisäksi löydyttävä vaikkapa tuollainen 20 %
hinnan alennus. Vaativissa valuissa toimittajan vaihtaminen on
tavanomaistakin varovaisempaa.
Mistäköhän tällainen yksinomaan
”vaativiin valuihin” kykenevä valimo Suomessa mahtaisi löytyä?
Ruotsalaiset liikemiehethän ovat
ratkaisseet tämän asian niin, että
he eivät edes pyri toimittamaan
vientiin välituotteita. Ruotsalaiset
jatkojalostavat valunsa vaikkapa
maailman parhaimmiksi kuormaautoiksi. Ehkäpä jopa hävittäjäksi,
jolloin niistä sitten voi Suomelta
rahastaa 10 – 20 miljardia euroa.
Siinä ei valoksien hintoja silloin
kysellä. Aika velikultia.

Royce, Kone, Saalasti, Sento Oy
Högfors, Neles, Ponsse, Andritz,
GE, Sampo, Sandvik, Moventas
jne. Tässäpä maailman ehdotonta
kärkeä, vienti useimmilla yli 90 %
tuotannosta, ja jokainen tarvitsee
kipeästi valutuotteita. Ja nämä
ovat kotimaassamme, kantavat
markkinointikulut valimoteollisuuden puolesta. Eräissä tapauksissa lähes kaikki valut tulevat
maamme rajojen takaa, vaikka
maassamme on noihin tuotteisiin
kapasiteettia. Tai sitten tällaisissa
pandemiatapauksissa ei tule, josta
yritykselle tullee miljoonatappiot.
Olisiko nyt vihdoin aika kypsä valimon johtajan vierailulle näihin yrityksiin. Tässä joukossa on suomalaisen valimoteollisuuden tulevaisuus, ja niille, jotka haikailevat
”vaativien valujen” perään, niitä

kyllä täältä varmasti löytyy, olen
ne itse käynyt katsomassa ja kokemassa.

ILMASTOAHDISTUS
Svenska Gjuteriföreningen on
julkaissut toisen raportin valimoiden ympäristövaikutuksista. Ensimmäinen raportti ilmestyi 2011.
Raportin täysi versio on vain jäsenien käyttöön. Nettisivuilla ja Gjuteriet-lehdessä 2/2020 raportista
on kuitenkin jotain nähtävissä, kuten esimerkiksi eri maiden kohdalta hiilidioksidipäästöt. Tutkimus on
tehty fiksulla tavalla, sillä se ottaa
huomioon CO2-päästöt kaikessa
toiminnassa, kuten esimerkiksi tavaroiden kuljettamisessa. Taulukon
luvut tarkoittavat: kg CO2 per tonni
valua. * = teräsvalimo, jossa on induktiouuni.

MIKÄ MEIDÄT PELASTAA
Meillä on kaikki mahdollisuudet
selvitä, kun katsellaan lähellä olevia valunkäyttäjiä: Wärtsilä, Valtra,
Valmet, Metso, Genelec, Sisu-Diesel, SEW Europe, Sulzer, ABB, Rolls
VALIMOVIESTI 2/2020

		Suomi		Kiina		Ruotsi
Rauta		393		1616		88
Teräs*
533		
2020		
109
Alumiini
348		
1483		
81
Pronssi
214		
1095		
60
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Valujen tuonti Kiinasta Suomeen
tuo nelinkertaiset CO2-päästöt verrattuna kotimaiseen vaihtoehtoon.
Milloinkahan vihreää tuotantoa
hehkuttavat suomalaiset kone- ja
laitevalmistajat ottavat tästä asiasta koppia? Pörssinoteeratut suuryrityksemme tuottavat paljon tietoa aiheuttamistaan päästöistä
– tässäpä olisi oiva keino kerralla pudottaa hiilidioksidipäästöt
neljänteen osaan nykyisestä tasosta valujen hankinnassa. Sepä
olisi konkreettinen ympäristöteko esitellä näissä ”hienoissa salongeissa” ja ympäristöraporteissa, joissa vakuutetaan, että ”kaikkemme teemme jätteen vähentämiseksi, kiertotalouden edistämiseksi ja hiilijalanjälkemme
pienentämiseksi”.

minen maksaa ja vie kauan – jopa
vuosikymmeniä. Mutta sen voi menettää hyvin nopeasti. Tästä asiakkaiden suoranaisesta huijaamisesta on tullut päivänvaloon Luis Vuittonin tapa valmistaa kenkiä sloganilla Made in Italy. The Guardian
raportoi Vuittonin tavasta valmistaa kalliita muotikenkiään. Valtaosa kenkien valmistusprosessista
tapahtuu halvan työvoiman Romaniassa, jossa 800 työntekijää tekee
kenkiä 130 euron kuukausipalkalla.
Viimeistelyä varten rahdataan joka
viikko tuhansittain popoja Italiaan,
jossa lisätään kenkiin 1 500 – 2 000
euron hintalappu. Yhtiö yritti kiistää asian, mutta tutkiva lehdistö
sai riittävästi todistusaineistoa
esille. Tämä on laillista – ja tämä
on rumaa, ja toiminnan mittaluokasta saa käsityksen, kun tiedetään yhtiön käyttävän 4 miljardia
euroa mainontaan joka vuosi!

toketjujen läpinäkyvyys on nousemassa megatrendiksi. Hankintapäätöksiä ohjaa enenevässä määrin tuotantoketjun läpinäkyvyys.
Transparency nousee voimakkaalla tavalla ”agendalle”. Sen kosketukselta yksikään yritys ei välty.
Poikkeuksellisen tarkan suurennuslasin alle joutuvat pörssiyhtiöt
– siis myös suomalaiset konepajayhtiöt. Siihen väkevöityy kysymys,
että ovathan aiemmin luettelemani yritykset valmiita tuotantoketjujensa tarkkaan läpivalaisuun.

Tiedot tuotteen valmistusketjusta
tulevat olemaan merkittäviä ostopäätöksen kannalta. Vielä nykyisin
lehdistä voidaan lukea esimerkiksi
jalkapalloilija Mikael Forssellin (38)
vaimosta Metti Forssellista (28),
kuinka hän hankki yli 10 000 euron
arvoisen käsilaukun. Metti on SuoMAINEHAITTA
men seuratuimpia bloggaajia, ja
hän kertoo: ”Jotain ihmeellisen
Hyvä maine on menestyvän yrityksen keskeinen omaisuus ja ominai- Päinvastaisiakin esimerkkejä tie- ihanaa tapahtui Ranskan beach
suus, ja toimii erinomaisena kilpai- tysti esiintyy. Keskeistä on ymmär- clubilla vietetyn päivän jälkeen,
lukeinona. Hyvän maineen rakenta- tää, että nyt yrityselämässä tuotan- kun kävelimme Hermésin liikkeen
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ohi. Ostopäätös oli täysin yllättävä ja samalla helppo”. Tällaiset
uutiset vähenevät, kun toimitusketjut läpivalaistaan, silloin lukijat tuntevat uutisesta lähinnä
myötähäpeää.

HALPAMAISTA VALUA
Halpamaista valua tuodaan
maahamme merkittäviä määriä. Mutta tavattoman suuria
ovat myös kehittyneiden maiden, kuten Saksan ja Espanjan
tuontimäärät. Artikkelin kuvitukseen olen kerännyt retkiltäni valokuvia aasialaisista olo-

suhteista, joissa valut valmistetaan. Valokuvat ovat pääsääntöisesti kiinalaisista valimoista,
joissa valokuvaamiselle oli annettu lupa.
Suomeen tuotavat valutuotteet,
olivatpa ne valmistettu Espanjassa, Saksassa tai Kiinassa, eivät
kirjaudu Tilastokeskuksessa valutuotteiksi (valuiksi eli välituotteiksi). Tilastokeskuksen tilastointitapa nimittäin saa aikaan sen, että
ulkomaiset valut uivat teollisuuteemme ilman, että niiden määrästä saadaan luotettavaa tietoa
(eurot, painot, materiaalit, tuoja-

maat). Olen käynyt Tilastokeskuksessa asiaa tutkimassa virkailijoiden kanssa, ja niin on, että vaikkapa haponkestävät läppä- ja
palloventtiilivalut tilastoidaan
asiasana ”venttiili” alle.

Tärkeimmät lähteet:
Ylen arkistomyynti, Gjuteriet 9/2012 s. 49 ja 2/2020 s. 38, Svenska Gjuteriföreningen, Konepajamies-lehden VALIMOMIES-numero 5/1985 s. 7, Insinööriuutiset 3/85, VALTAR, VALTY, CAEF, Teknologiateollisuus ry, Valimoviesti 4/2012,
s. 49: JIT-PRODUCTION, KONE 1985; Heikkilä J., Ketokivi M., Tuotanto murroksessa, Talentum 2005; Sakki, J. Tilaustoimitusketjun hallinta, Espoo 2001; Salminen, A., Uitti, S., Ismien ihmemaa, Vantaa 1996; Hines, Peter, Creating World
Class Suppliers, London 1994; Porter M., Kilpailuetu, Jyväskylä 1991; Keskisuomalainen 15.6.2019 ja 27.3.2020; Helsingin sanomat 15.5.2020 ja 21.4.2020, Iltasanomat 4.8.2019; https://www.theguardian.com/business/2017/jun/17/
revealed-the-romanian-site-where-louis-vuitton-makes-its-italian-shoes
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Valimoteollisuus 2019
ja koronakriisi

TEKSTI:Juhani Orkas

Valujen yhteenlaskettu tuotanto Suomessa vuonna 2019 supistui noin 10 %
verrattuna vuoteen 2018. Erityisesti pallografiittirautojen osalta vähennys
oli merkittävä. Tässä artikkelissa käydään läpi vuoden 2019 tuotantoluvut ja
pohdiskellaan koronakriisin vaikutuksia valimoteollisuuteen niin kotimaassa
kuin Euroopankin tasolla.
Rauta- ja teräsvalujen yhteenlaskettu tuotanto viime vuonna oli
57.843 tonnia, mikä on 10 % vähemmän kuin vuonna 2018. Rautavalujen tuotanto väheni noin
13 %, kun puolestaan teräsvalutuotanto jopa kasvoi 3 %. Rautametallien vientiluvut pienenivät
liki 7.000 tonnia ollen nyt 14.459
tonnia, mikä on 25 % koko rautametallien kokonaistuotannosta.
Metallivalutuotanto, lähinnä kupari- ja alumiiniseokset, väheni
viime vuonna 4 % ollen nyt 5.308
tonnia. Viennin osuus tuosta on
1.657 tonnia eli 31 %. Valutuotannon yhteenlaskettu arvo viime
vuonna oli 229 m€, mikä on 14 %
vähemmän kuin vuonna 2018. Valimot työllistivät vuonna 2019 1645
henkilöä, missä on vähennystä 131
henkilöä verrattuna vuoteen 2018.
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Mitä noiden numeroiden takana
sitten on? Aluksi positiiviset poiminnat. Suomi on teräsvalumaa.
Suhteellisesti mitattuna Suomessa valetaan teräsvaluja eniten koko Euroopasta. Niiden osuus rautametallien tonneista on 20 % ja
tuotannon arvosta peräti 40 %.
Teräsvalujen tuotanto Suomessa
on taas muutaman laskuvuoden
jälkeen nousussa. Kupariseosten
osuus Suomen metallivaluista on
myös suuri. Tonnivertailu alumiiniseosten kanssa ei tee oikeutta alumiinivalajille, mutta tuotannon arvonkin perusteella laskettuna kupariseosten osuus Suomen metallivaluista on liki 60 %.

VUOSI 2020 JA KORONAKRIISI

Sitten ne huolestuttavat asiat tilastojen takaa. Pallografiittirautojen tuotanto romahti yhdessä vuo-

Alkuvuonna tämän vuoden tuotantonäkymät olivat viime vuoden tasolla. Mitään suurta muutosta ei

dessa melkein 6.000 tonnia, mikä
on liki 40 % vähemmän kuin vuonna
2018. Perussyy tähän on pörssiyhtiö
Componentan tekemät päätökset.
Julkisuudessakin on kerrottu heidän
Ruotsissa sijainneen konepaja Componenta Främmestadin hakeutumisesta konkurssiin. Sitä kautta myös
suurivolyymisten pallografiittisten
valurautakomponenttien vienti
Ruotsin markkinoille yrityksessä
päättyi. Myös alumiiniseosten valaminen Suomessa pienenee vuosi
vuodelta. Viime vuonna alumiineja
valettiin 2.184 tonnia, mikä on 9 %
vähemmän kuin vuonna 2018.
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odotettu suuntaan tai toiseen, ja
oltiin jo totuttu siihen, että tilausten osalta näkymät olivat yleensä
vain muutama kuukausi eteenpäin.
Sitten iski koronakriisi ja pelättiin
pahinta. Nyt tätä kirjoitettaessa
toukokuun puolivälissä voidaan
kuitenkin todeta, että kriisi on
kohdellut suomalaisia valimoita
toistaiseksi melko hellästi. Toki
tuotanto on pienentynyt arviolta noin 20 % ja väkeä on lomautettuna, mutta muuhun Eurooppaan verraten olemme toistaiseksi selvinneet vähällä. Suomalaistenkin valimoiden osalta suuri
huoli kuitenkin on kesän 2020
jälkeinen aika. Asiakkaat eivät
osaa ennustaa syksylle 2020 oikein mitään, koska epävarmuus
kriisin päättymisestä ja sen globaaleista vaikutuksista on suuri.
Valimoteollisuus ry on tehnyt koronakevään aikana pari kyselyä
jäsenvalimoille liittyen tilantee-

seen. Ohessa muutama suora
lainaus huhtikuun lopun vastauksista, joista kevään yleistilanne ja valimoidemme tunnelma mukavasti selviää:

”Koronakriisi ei ole juuri lainkaan
vaikuttanut työtilanteeseen. Paras
vuosineljännes varmasti yli kymmeneen vuoteen. Tilauskanta on jonkin verran laskenut, mutta meillä
vaihteluita on normaalistikin. Töitä lomiin asti.”
”Tilauskannassa ei ole näkynyt
vielä hiipumista, työkuormaa kesäkuulle, joten näyttää siltä, että
päästään hyvin kesälomille.”
”Tilausten määrä on laskenut viimeisen kahden viikon aikana. Iso
asiakas lomauttanut henkilöstönsä
kahdeksi viikoksi, joka pienensi tilauskantaa.”

”Sairauspoissaoloja jopa hieman
keskiarvoa vähemmän. Olisiko koronaan varautumisen toimenpiteet
ja ohjeistukset vähentäneet myös
kausi-influenssan vaikutuksia ja tarttumista.”
”Ennakoin vaikutusten volyymin
alentumiseen alkavan Q2/2020
aikana.”
”Myyntimme ponnistelee kaikin
keinoin huomattavasti aktivoituneen asiakaskunnan kyselyjen
kanssa. Asiakkaat ovat lähettäneet huomattavasti normaalia
suuremman määrän tarjouspyyntöjä – tämä johtunee osittain mahdollisista ja ennustettavista saatavuusongelmista
nykyisiltä globaaleilta toimittajilta.”
Suomen suhteellisen hyvän tilanteen on pelastanut se, että mei-

Kuva 1. Euro Area Business Climate Indicator (BCI) huhtikuu 2020
VALIMOVIESTI 2/2020
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Kuva 2. European Foundry Industry Sentiment Indicator FISI (huhtikuu 2020), rautavalut

dän toimituksista ajoneuvoteollisuuteen menee vain 10-20 %.
Ajoneuvoteollisuus on globaalisti kärsinyt eniten koronakriisistä.
Suuria autotehtaita on laitettu
kiinni, ja niitä ollaan vasta nyt
pikkuhiljaa availemassa, kun rajoitteita on alettu purkaa. Tämä
on johtanut siihen, että esimerkiksi suurin piirtein Suomen kokoinen valimomaa Portugali on
sulkenut kaikki ajoneuvoteollisuuteen toimittavat valimonsa. Myös
Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Britanniassa ja jopa Ruotsissa ko. valimoista valtaosa on ollut suljettuna.
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Euroopan Business Climate Indikaattorin, BCI:n, pitkän ajan
seuranta osoittaa, kuinka voimakas vaikutus koronakriisillä tulee
olemaan Euroopan talouteen.
Kuvan 1 kaaviossa sinisellä viivalla kuvataan odotuksia tuleville kuukausille, ja harmaa alue
kertoo sen, kuinka ennustukset
teollisuustuotannosta ovat pitäneet paikkansa. Yllättävän hyvin, sanoisin…
Euroopan valimoliitto CAEF:n
business indikaattori FISI (kuvassa
2 rautavalujen tilanne) puolestaan

kertoo sen miten valimot Euroopan laajuisesti odottavat tilanteen kehittyvän kuuden kuukauden päästä (sininen käyrä), ja mikä on nykytila (punainen käyrä).
Selkeästi laskusuuntaan mennään, muttei ehkä niin voimakkaasti kuin BCI ennustaa.
Summa summarum: Suomen valimoiden tilanne koronakriisissä on
vielä hyvä verrattuna moneen valimomaahan Euroopassa, mutta syksyn 2020 tilanne on yhä täysin hämärän peitossa. Kaikesta huolimatta toivotan kaikille hyvää ja toivottavasti lämmintä kesää!
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Valimon luotettava yhteistyökumppani
Edustamme varteenotettavia toimittajia ja laadimme asiakkaillemme
räätälöytyjä ratkaisumalleja jo yli 55 vuotta.

Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo
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 taloudelliseksi.
Koneet ja laitteet
Sinkotekniikka:

LämmitysjäähdytysLämmitys- jajajäähdytysseula,
seula,
panosajo
panosajo (Neuhof)DeAnTek

AGTOS GmbH

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

Künkel-Wagner ja SLS Swisspour valukoneet
Eri saksalaisia toimittajia
Reissaus & Baumberg Maschinenbau (uudet koneet)
Varaosat: Röper/Lämpe
– Hiekan elvytys, terminen ja mekaaninen:
Axmann, DeAnTek, Webac
– Paineilmalähettimet:
Klein, Neuhof, DeAnTek
– Induktiouunit, -kelat, transistoritekniikka:
I.A.S.
– Romun nostomagneetit:
Himmelmann.
– Amiinikaasupesurit:
B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:
Eri toimittajia
– Sinkotekniikan vara- ja kulutusosat:
AGTOS, STO-Strahltecnik, Team-Strahltecnik
– Tärytekniikka:
Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet: Webac
– Furaani- ja alphaset-hiekkojen sekoittimet: Webac, Axmann
– Tuorehiekkasekoittimet:
Künkel-Wagner
– Panostuslaitteet, pölynpoisto:
Cyrus
– Valimosuunnittelu, valuohjelmat:
DeAnTek

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778
e-mail: diaco@diaco.fi
ValimoViesti 1 •2/2020
2016
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Saksalaisen VDGAkatemian seminaari
Formstoff Forum 3.
TEKSTI:Calle Nybergh

München 12. - 13.2.2020
Saksalainen valimoteknisen yhdistyksen akatemia (VDG-Akademie) on vuodesta 2016 järjestänyt
joka toinen vuosi Formstoff Forum
-nimisen kaksipäiväisen seminaarin. Isäntänä toimivat vuorotellen
ne saksalaiset tekniset korkeakoulut, jotka opettavat valimotekniikkaa, ja jotka tekevät valimoteknistä tutkimusta. Seminaarin aiheena
on aina kaavaus ja keernanvalmistus ja niihin liittyvä teknologia.
Nyt kolmannen kerran järjestettyyn Formstoff Forum 3. seminaariin otti osaa noin 340 henkilöä.
Seminaarin yhteydessä oli pieni
näyttely, jossa oli 40 yritysosastoa.
Seminaari oli erittäin hyvin järjestelty, ja puoli tuntia kestäneitä esityksiä oli kaiken kaikkiaan 25 kpl.
Kaikki esitykset pidettiin saksaksi.
Aiheena oli mm. keernanvalmistusta, kaavausta, valuvirheitä, peitostusta, hiekanelvytystä, simulointia
monipuolisesti sekä laadunvalvontaa ja ympäristökysymyksiä koskevia esityksiä. Vaikka moni luennoitsija toi esille oman yrityksensä
tuotteet ja teknologian, olivat esitykset kohtalaisen neutraaleja, ja
enimmäkseen erittäin hyvin laadittuja ja informatiivisia. PP-aineisto
oli myös todella hyvin valmisteltu.

KEERNOJEN VALMISTUS
Tällä kertaa Formstoff Forumissa keernanvalmistus oli keskiössä.
Esitelmät koskivat mm. uusia epä-
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orgaanisia keernansideaineita sekä
erityisesti keernojen valmistusta tulostamalla, jolloin hiekkaa kovetetaan kerroksittain perinteisesti lämmön avulla tai hartsia ruiskuttamalla.
Uusi autojen moottorisuunnittelu
vaatii yhä useammin keernoja, joita ei enää voida valmistaa perinteisellä tavalla käyttäen keernatykkiä
ja keernalaatikkoa. Mielenkiintoisen yhteistyökuvion tuloksia esitettiin: Keernatykkivalmistaja Loramendi, tulostuslaitteita valmistava Voxeljet sekä sideaineita valmistava ASK esittelivät jo GIFA
2019 messuilla uuden keernanvalmistuslinjan. Tässä linjassa tulostetaan (IPC-tekniikka) automaattisesti hyvin monimutkaisia suursarjakeernoja alumiinisia moottorilohkoja varten. Sideaineena käytetään
ASK:n kehittämää epäorgaanista
kaksikomponenttisideanejärjestelmää INOTEC 30 3D. Voxeljet on
kehittänyt yhä nopeampia tulostimia sideaineita ruiskuttamalla
tapahtuvaan tulostukseen. Loramendin keernanvalmistuslinja tulostaa keernat voxel-tekniikalla
INOTEC 30 3D sideaineella, uudelleenpakkaa keernat kuivausta
varten, kuivattaa keernat, poistaa
irtohiekan, tarvittaessa peitostaa
ja kuivattaa peitosteen sekä tarkistaa lopputuloksen.
Münchenin tekninen yliopisto
esitti ratkaisun valmistaa erittäin

monimutkaisia valukappaleita,
täysin ilman keernoja, tapulivalutekniikan avulla. Valuvalmis
muotti koostui useista tulostamalla valmistetuista viipalemuoteista, joiden onteloiden sisäpinnat puhdistettiin huolella, ennen
kuin viipalemuotti koottiin valua
varten.
Freibergin tekninen yliopisto
esitti uuden keernanvalmistusmenetelmän, jossa epäorgaanisella
sideaineella päällystetty kvartsihiekka ammuttiin lämpimiin, noin
100 °C asteisiin keernalaatikoihin.
Keernahiekka kovetettiin keernalaatikossa nopeasti johtamalla
sähköä keernojen läpi. Keernojen valmistussykli on nopeampi
kuin cold box keernojen vastaava, mutta toistaiseksi on valmistettu vain hyvin yksinkertaisia
pieniä tappikeernoja.
Saksalaisen yrityksen Bindurin
edustaja esitteli kehittämäänsä
ympäristöystävällistä orgaanista,
lämmön avulla kovettuvaa kaavaus- ja keernansideainetta, jonka
kovettamiseen tarvitaan ilmaa,
jonka lämpötila on 70 – 170 °C,
sekä lämpimät mallit ja keernalaatikot. Sideaineet eivät sisällä
formaldehydiä, ja sideaineiden
termiset hajoamistuotteet ovat
vähemmän haitalliset verrattuna
esim. cold box- ja furaanimenetelmän sideaineiden termisiin
hajoamistuotteisiin.
VALIMOVIESTI 2/2020

Litiummetalli oli esillä ASK:n Ismail Yilmazin esitelmässä litiumpitoisista lisäaineista cold box -hiekkojen valmistuksessa. Litiummetallia on periteisesti Saksassa käytetty cold box -keernahiekan lisäaineissa vähentämään valukappaleiden keernapintojen halkeamapursevirheitä. Litiummetallin hinta on
nyt moninkertaistunut siihen verrattuna, mikä se oli muutama vuosi sitten, koska litiumista on tullut
paristoteknologian keskeinen metalli. Yilmazi kertoi vaihtoehtoisista
lisäaineista, joiden avulla on keernahiekan tyhjennettävyyttä voitu
parantaa, ja cold box -sideaineiden lisäysmääriä vähän alentaa.

pullalla, joka on 70 mm korkea.
Vaihtoehtoja tuotannonsuunnittelijoilla on siten mukavasti.

uutta hiekkakerrosta. Toistaiseksi
on käytetty furaanimenetelmän kemikaaleja. Hiekkaan esisekoitetaan
hartsin määrästä 40 % happoa. FuDISA palautti mieleen noin 20
raanihartsia ruiskutetaan 1,4 % kovuotta sitten esittelemäänsä DSA- vetettavasta hiekasta. Suurimmat
MATIC -tuorehiekan pullakaavaus- teräsvalukappaleet, joiden muotit
koneen, jossa muotit täytetään su- on valmistettu tällä tekniikalla, ovat
lalla alumiinilla suoraan matalapai- bruttopainoltaan 6 tonnin painoiset
nevalu-uunista vertikaalijakosauteräksiset Pelton-turbiinipyörät. Vamalla olevien pullien alalaidasta.
luvalmis muotti koostuu vain kahTällä tekniikalla valmistetaan mm.
desta osasta: tulostetusta alaosasjarrusatuloita, pieniä vaihteistoko- ta, johon kuuluvat tulostetut keerteloita, venttiilejä ja lämmönvaihnamuodot sekä tulostettu yläosa.
timia alumiinista.
Perinteisellä tavalla valmistetussa
muotissa tarvitaan muotin ylä- ja
Perinteisempi aihe oli Freiberg
alapuoliskojen lisäksi 19 keernaa.
Berkakademien esitelmä sement- Lisäksi on varastoitava sekä mallit
tisideaineen kokeilusta täysimuot- että keernalaatikot. Valukappaleet,
Vesuviuksen esitelmässä ”Uudet tikaavauksessa Römheld & Moelle jotka valetaan 3D-tulostustekniikan
peitosteet valukappaleiden sisäiGmbH rautavalimossa Mainzissa.
muotteihin, ovat tietenkin hyvin
sen puhtauden parantamiseksi”
Valimo käyttää furaanimenetelmää, mittatarkkoja, ja niiden pinnanlaakäsiteltiin lähinnä uuden moottomutta varsinkin täysmuottitekniikan tu pintapuhdistuksen ja peitostukritekniikan vaatimukset mm. vesivalussa valimo haluaisi parantaa
sen jälkeen riittävän hyvät. Alphatilakeernapintojen mittatarkkuuvalualueen työympäristöä. Valimoa set-menetelmän kemikaaleja ei ole
teen, halkeamapursevapauteen,
varten on kehitetty tavanomaisen
kokeiltu, mutta teoriassa niitäkin on
sileyteen ja puhtauteen. Ilman pei- Portland-sementin kanssa käytetmahdollista käyttää.
tosteiden koostumusten ja ominai- täviä lisäaineita, joiden avulla kaasuuksien vakiointia on mahdoton- vaushiekan penkkiaika ja alkukoImerys Services Germanyn Oleg
Podobedin esitelmä veden dynaata täyttää vaadittavia valukappalei- vettuminen on saatu muistuttamisesta käyttäytymisestä bentoniiden keernapintojen laatuvaatimuk- maan furaanimenetelmän vastaatilla sidotussa hiekassa ja hiekan
sia, tai hyödyntää näitä keernoja
via. Kahdeksan tunnin kuluttua
ominaisuuksien optimoinnista vevarten varta vasten kehitettyjä
kaavauksesta on sementtihiekan
Semco IC peitosteita.
lujuus 50 – 70 % furaanihiekan vas- sitaseen käyttäytymisen ymmärryktaavasta lujuudesta. Alkuvaiheessa sen perusteella, piti sisällään paljon
uutta. Podobed esitti, miten paljon
on valettu 1.400 kg painavia kapKAAVAUS
paleita. On huomattu, että peitos- kaavaushiekan vedestä on sitoutuneena hiekan eri ainesosiin: bentotustekniikassa on kehitettävää, ja
Dr.-Ing. Wilhelm Dieckhues,
niittiin, kalsinoituun bentoniittiin,
tietenkin
myös
hiekanelvytyksessä.
Ohm & Häner Metallwerk GmbH
hiililisäaineisiin, koksaantuneisiin
Valimon
isoimmat
valukappaleet
alumiinivalimosta esitteli HWS-III
hiililisäaineisiin, ei-aktiivisiin hieovat
mitoiltaan
11
x
5
x
5
m
ja
-hybrid nimistä tuorehiekan kaanoaineisiin ja itse kvartsihiekkaan.
suurimmat
sulapainot
38
t.
vauskonetta alumiinivalua varten.
Hän totesi, ettei absoluuttinen hieKaavauskone käyttää Sinton perinkan vesipitoisuus ole riittävä indiVoxeljetin
edustaja
piti
esitelmän
teistä ilmaimpulssitekniikkaa mokaattori osoittamaan kaavaushiekan
3D-tulostustekniikan
käytöstä
raunen ilmaventtiilin avulla, mutta siihyvyyttä, vaan pitää myös ymmärtaja
teräsvaluissa
uuden
hartsisihen on lisätty kaavaushiekan esitää, miten kosteus on jakaantunut
deaineen
ruiskutustekniikan
avulla.
fluidisointi juuri ennen kaavauskekaavaushiekan eri ainesosiin. BenKvartsihiekkaan
lisätään
kovete.
hyksen täyttöä hiekalla, mallipuotoniitin sitomispotentiaalia voidaan
Hiekka
levitetään
kerroksittain
ja
leisella hydraulisella puristuksella
hyödyntää vain, mikäli veden määrä
kovetetaan
ruiskuttamalla
hartsia
ja yläpuolisella hydraulisella monibentoniitissa on optimaalinen. Ophiekkakerroksen
pintaan.
Levitettäjalkapuristuksella. Lisäksi 1300 x
timaalinen veden määrä on riippuvä
hiekkapinta
voi
olla
hyvin
suuri,
1000 mm kaavauskehykset voivat
vainen sekä suuresta määrästä
ja
ruiskutus
tapahtuu
ruiskutuspään
olla korkeudeltaan 250 mm tai
hiekkajärjestelmän eri tekijöistä
ajaessa
molempiin
suuntiin.
Suun450 mm, ja lisäksi ne voidaan vaettä kaavaushiekan komponenttinanvaihdon
yhteydessä
lisätään
rustaa tarvittaessa tuorehiekkayliVALIMOVIESTI 2/2020
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sekä kaasuvirheiden syntyä valukappaleissa. Esimerkit koskivat mm. alumiinista valmistettavien sylinterikansien kokillivalua ja keernojen taipumista.
Epäorgaaniset keernasideaiResurssioptimointia käsiteltiin
Datec:in Martin Kiehlin esitelmäs- neet ovat hygroskooppisia, ja
sä. Hän esitti, miten automaattisen seurauksena tästä voi muottituorehiekkakaavauslinjan sähkön- onkaloon syntyä vesihöyryä,
kulutusta voidaan vähentää vältjoka voi aiheuttaa sideaineen
tämällä sähkömoottorien turhaa
lujuusominaisuuksien muutokkäyntiä. Hän osoitti esimerkein,
sia ja kaasuvirheitä. Esitetty
että ohjausta optimoimalla on
simulointiohjelma oli jatkoa
voitu säästää 15 – 20 % tuorehiek- Magman valusimulointiohjelkakaavauslinjan sähkönkäytöstä.
miin.
en sisäisistä mekanismeista. Oikea,
hyvin toimiva kaavaushiekan kierto ja käsittely on hyvän ja prosessivarman kaavaushiekan edellytys.

Magman ohjelmistoja käsiteltiin myös toisessa esitelmässä,
Tuorehiekkakaavauslinjojen keer- joka koski virtuaalista keernanahiekkojen talteenotto ja mekaa- tykkiä. Keernojen laukaisusta
on kerätty dataa, jota hyväksininen elvytys oli esillä useassa lukäyttämällä voidaan ennakoida
ennossa. Heinrich Wagner esitelmm. sekoitetun keernahiekan
möi japanilaisen Sinto-yrityksen
juoksevuus ja ”vanheneminen”,
murskatun, kuivatun ja kromiittilaukaisupaineen muutokset ja
hiekka- ja metallipartikkelivapaan
ilmanpoistonippeleiden likaanhiekan sideainejäämien poistostuminen.
ta hiomalla. Englantilainen firma
Omega on Euroopassa markkinoiKolmannessa Magman esitelnut näitä URS-nimellä olevia momässä kerrottiin, miten keernaduloituja elvytysratkaisuja jo yli
kymmenen vuotta, ja niistä saatu- laatikoiden kulumista voidaan
simuloida. Simuloimalla saaja tuloksia esitettiin. Mitä tehokkaammin hiekkaa hiotaan, sitä pa- daan selville, mitkä tietyn keernalaatikon kohdat ovat alttiit
rempia hiekanlujuusarvoja saavukulumiselle. Tietoa voidaan
tetaan esim. cold box -menetelkäyttää hyväksi mm. keernalaamällä hiekan uudelleenkäytössä.
Valitettavasti samalla kuluu enem- tikoiden materiaalivalinnoissa,
män energiaa, ja pölymäinen, side- varsinkin keernojen suursarjaaine- ja hiekkapitoinen jäte lisään- valmistuksessa. Kulutusalttiisiin
tyy aiheuttaen kustannuksia pölyn keernalaatikon kohtiin voidaan
etukäteen lisätä paloja kulutushävittämisessä. Kovin suljettuja
kestävästä materiaalista.
keernahiekan kiertojärjestelmiä
on vaikeata käytännössä saavutILMASTO- JA TYÖSUOJELU
taa hiekan mekaanisella elvytyksellä.
Yksi pääesitelmistä oli otsikoitu ”Sevilla, Helsinki, München...
SIMULOINTI
kaavausmateriaalit”. Esitelmän
piti BDG:n Elke Radtke. Otsikko
Magman ensimmäisessä esitelviittaa mm. niihin paikkakuntiin,
mässä Jesper Thorborgin kävi
missä merkittäviä ilmasto- ja
läpi, miten simuloimalla voidaan
etukäteen havaita epäorgaanisilla työsuojelua koskevia päätöksiä
sideaineilla valmistettujen keerno- on tehty EU-tasolla.
jen mahdollista kuumataipumista

HIEKANELVYTYS
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Sevilllassa käynnistettiin ”Sevillaprosessi”, jonka päämääränä oli
vahvistaa BAT päämäärien (Best
Available Technology Conclusion)
huomioimista tulevaisuuden ilmasto- ja työsuojelupäätöksissä.
Helsingin EU-puheenjohtajakaudella 2006 hyväksytty, ja siitä seuraavana vuonna voimaanastunut
REACH-lainsäädäntö, on nyt EU:n
kemikaalipolitiikan ja -kemikaaliturvallisuuden perusta.
München taas viittaa siihen, miten
em. EU-päätökset sovelletaan Saksan ympäristö- ja työsuojelulainsäädännössä, ja erityisesti sen valimoteollisuudessa. Radtke painotti valimoteollisuuden vastuuta huomioida voimassa olevia ympäristövaatimuksia ja työsuojelumääräyksiä.
Hän totesi, että valimoteollisuuden
päämääränä ei voi olla vain täydellisyys valuteknisissä tuotteissa, vaan
myös niiden valmistamiseen liittyvien ympäristövelvoitteiden noudattamisessa.

LOPUKSI
Saksassa kaupalliset intressit ja
myös tärkein valimotekninen kehitys- ja tutkimustyö pyörivät hyvin
paljon autoteollisuuden aloitteista ja ehdoilla. Sivutuotteina voi syntyä tuloksia ja tuotteita, joilla on
käyttöä myös muualla kuin autoteollisuuden omissa ja niiden alihankintavalimoissa. Tällä kertaa Formstoff Forum tarjosi paljon uutta,
johtuen autojen moottoritekniikan
murrosvaiheesta. Suomen valimoteollisuutta ajatellen saanti oli kuitenkin rajallinen. Silti näin suuren
määrän kaavaus- ja keernanvalmistustekniikasta kiinnostuneiden asiantuntijoiden kokoontuminen on
sinänsä ainutlaatuista ja antoisaa.
Tämä kävi selvästi ilmi seminaarin
aikana ja seminaariaulan yritysosastoilla käydyissä keskusteluissa sekä
”Giesserabend” iltatapaamisessa,
joka tällä kertaa oli erinomaisesti
järjestetty.
VALIMOVIESTI 2/2020
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Vuosikokous
2020

Vuosikokouskutsu −
Årsmöteskallelse
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 73. vuosikokous
pidetään perjantaina
2.10.2020 klo 13.00
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.
Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 73. årsmöte arrangeras
fredagen den 2.10. 2020 kl 13.00
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9. §.
Poikkeuksellisesti kokouspaikka on vielä avoin. Kokous tullaan pitämään paikkakunnalla, johon on hyvät kulkuyhteydet kaikkialta Suomesta.
THL:n sen hetkiset suositukset huomioidaan, ja tarvittaessa fyysisesti kokouspaikalle kokoontuvien henkilöiden
lukumäärää rajoitetaan.
Jäsenistöä kannustetaan etäosallistumiseen.
Kokouspaikalle varaudutaan järjestämään tarvittavat edellytykset sille, että jäsenistö voi osallistua koukseen
etänä, esimerkiksi Microsoft Teams-sovelluksen kautta.
Etänä osallistuvilta edellytetään valmiuksia kuvayhteyteen, mikä mahdollistaa osallistujien tunnistamisen mahdollisessa äänestystilanteessa.
Virallista iltajuhlaa tai tehdasvierailuja ei tänä vuonna vuosikokouksen yhteydessä järjestetä.
Koska yhdistyksen säännöissä ei mainita mahdollisuutta osallistua yhdistyksen kokoukseen etänä, kokous on
kolmen kuukauden ajan moitteen varainen.

			Lämpimästi Tervetuloa!
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An exciting opportunity for the right person who enjoys working with development and improvements towards customers

Technical Customer Service professional (Europe)
Elkem Foundry Products Division is looking for an experienced, result
oriented professional for its European Technical Customer Service
(TCS) team.
This position is for a proactive good team player, who enjoys to:
 support Customers, developing customized solutions for the improvement and development of Cast Iron Metallurgy and Castings.
 develop new Solutions and Products for the new and continuously
evolving needs of the Cast Iron market.
The role is carried out in a team and directly covering responsibilities
for the assigned European areas. It is supported by modern equipment and facilities that enable us to have a deep capacity of investigation of Irons of our customers and high capacity of development of new
products, solutions and processes.
The customer focused department carries out Solutions and products
development on processes, alloys and additives for the cast iron industry, and act in a team with our R&D and sales force.
Areas of responsibility:
 Technical customer support. Through visits, technical meetings
and seminars, audits, improvements and development of process
and product
 Project Management and Execution for Customers Improvement
and development joint-projects

 Project Management and Execution for Internal projects, for the
development of new Solutions and Products
 Support sales organizations for the definition and implementation
of the best solutions for the Customers
 Support European Production Plants
 Highly contribute to the innovation process of the division and help
the division to achieve its strategic targets
Qualifications required for the position:
 Degree in metallurgy, chemistry or mechanics
 Large technical background on iron foundry metallurgy, production processes and control
 Large technical background on cast iron, castings defects, their
analysis and solutions
 Ability and aptitude to read customer’s processes and understand
customer’s needs
 Ability and aptitude to analyze problems and develop customized
solutions, fully achieving customer targets
 Advanced skills on production processes and chemical, metallographic and thermal analysis of the various types of cast iron
 Advanced understanding of the use of alloys and additives in the
cast iron process
 Strong communication skills and customer orientation
 Ability to provide precise and efficient deliveries
 Fluent in English.

The position will report to the European TCS Manager and will work from home or, possibly, in one of the Elkem offices, if the opportunity exists.
Contact persons: Trudi Vågene | Application deadline: 30.06.2020 | mob: +47 91138522 | Homepage: http://www.elkem.com/en/Foundry/

VALIMOVIESTI 2/2020
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TEKSTI: Kari Pohjalainen
“mallifossiili” Lepaalta

TOIVAKAN MALLINNUS OY
YLEISTÄ

man varastointia. Varastoinnin
kustannuksethan ovat suuret, ja
mallivarusteiden saaminen uuteen
Toivakan Mallinnus perustettiin
käyttöön vaatii aina isohkoja (lue
vuonna 2001Toivakan kuntaan,
kalliita) korjauksia niihin. Digitaalijoka sijaitsee vajaan 40 kilometnen tiedosto ei juuri kallista varasrin etäisyydellä Jyväskylästä. Malliveistämö oli yhdessä Metso Oyj:n totilaa tarvitse.
Rautpohjan valimon kanssa käynKOULUTUS
nistänyt koulutusprojektin, jossa
koulutettiin mallintajia ja valumallivarusteiden NC-työstöön pystyviä Koulutustoiminta alkoi vuoden
henkilöitä.
2001 lokakuussa, jolloin 12 opiskelijaa aloitti 9 kuukauden pituiRautpohjan valimon kanssa oli yh- sen mallinnuksen, ja valumallivadessä suunniteltu valutekniikkaan rusteiden valmistuksen opiskelun.
liittyvien yksityiskohtien soveltaKyseessä oli työvoimapoliittinen
mista valumallivarusteiden tuotan- koulutus, johon hakeuduttiin erilnossa. Tavoitteena oli työstää mal- lisellä haulla. Tästä johtuen opislivarusteita 5-akselisesti, ja siten
kelijat tulivat kursseille sangen
saada käytännön tuntumaa maherilaisilla koulutuksilla, ja oppidollisuuksiin ja problematiikkaan,
mistasot heillä olivat vaihtelevia.
joita 5-akselisessa työstössä tulee
vastaan.
Muistitiedon mukaan kursseja
vedettiin ainakin kolme 6 + 2
Tietoisena mallivarusteiden säily- kuukauden kurssia, joissa oppityksen ongelmista, kehiteltiin sillaita oli toistakymmentä kussakin.
loin ajatusta digitaalisesta malliva- Osa sijoittui CAD/CAM- tehtäviin
rastosta. Tapio Rantalan idea oli,
konepajoihin, joissa he ovat hyvinettä tehdään muutaman kappakin pärjänneet. Malliveistämöihin
leen tilauksesta halpa ”kevyt vaheitä ei tiettävästi (?) mennyt.
lumalli”, ja murskataan mallit il-
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Opiskelu aloitettiin mallinnuksen
yksityiskohtaisesti ohjatuilla perusharjoituksilla, joiden avulla opittiin
luomaan 3-ulotteisia”rautalankoja”
ja pintoja. Käyttöjärjestelmänä koulutuksessa oli Mastercam. Seuraavavaksi siirryttiin luomaan 3D-malleja
valukappaleista, joiden piirustukset
saatiin Metso Oyj:n Rautpohjan valimolta. Vähitellen alettiin saamaan
tuotteista 3D-malleja, ja niiden ansiosta mallivarusteiden suunnittelu
nopeutui ja havainnollistui suuresti.
Opetuksen ja tuotannon fyysinen
avainresurssi oli 5-akselisesti ohjattava työstökeskus, joka mahdollisti
melko suurtenkin kappaleiden valmistamisen; X akseli = 2500 mm,
Y akseli = 2000 mm ja Z akseli =
1000 mm. Koulutuksen syömähampaaksi valittiin espanjalainen Bermaq 5-akselinen työstökone, joka
hinta/laatusuhteiltaan oli ylivoimainen kahteen muuhun ehdokkaakseen nähden, joten valinta oli selvä.
Oleellisimmat asiat koulutuksessa voisi kiteyttää (Jarmo
Kallion prinsiipit) seuraavasti:
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- perusedellytys 3D-mallinnuksessa on kuvantojen ja konstruktiotasojen hallinta. Tämä taito on hankittava heti opiskelun alussa yksinkertaisten ohjattujen harjoitusten
ja etätehtävien avulla.
- Opiskelijoiden oli annettava
edetä omaa tahtiaan, mikä käytännössä tarkoitti konsultatiivista ohjausta oppimistilanteissa.
Opettaja puuttui tilanteeseen,
mikäli opiskelija ei päässyt
eteenpäin muutamasta yrityksestä huolimatta.
- Opiskelijat suorittivat harjoitukset
kokonaisuudessaan alusta loppuun
valmiiksi kappaleiksi. Tällöin aihion
valmistuksesta ja NC-työstöstä saatava palaute palveli heti seuraavassa mallinnusharjoituksessa siten,
että kappaleista tuli helpommin
ja taloudellisimmin valmistettavia.
- Oli tärkeää, että opiskelijat saivat itse valita harjoitukset siten,
että harjoitustyön tuotos koetaan
merkitykselliseksi. Vain tätä kautta syntyy halu päästä tiedoissa ja
taidoissa eteenpäin. Mikäli harjoitustyö koetaan merkitykselliseksi,
työskentely jatkuu iltaisin kotikoneen ääressä.
Paras myönteinen palaute oli aina
asiakkaalle lähetettävä, asiakkaan
odotukset täyttävä harjoitustyön
tulos.

MALLIVEISTÄMÖN KONEKANTA JA KÄYTETTÄVÄT
MATERIAALIT
Yrityksessä oli sangen rajallinen
konekanta toimivaksi tilausmalliveistämöksi. Koneita olivat ainakin pyörösaha, laikkahiomakone
ja joukko käsityövälineitä. Niiden
vähäisyys saattoi johtua uskomuksesta, että työstökeskus yksinään
pystyy hoitamaan tarpeellisen
konekannan.
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Mallit olivat pääosin keernattomia,
ja ne olivat sellaisenaan siirrettävissä suoraan muotinvalmistukseen.
Rautpohjan mallit pintakäsiteltiin
valimon malliveistämössä, jossa
myöskin valmistettiin valujärjestelmien osat ym. tarvittavat keernalaatikot. Viimeksi mainittuja valmistettiin myös Toivakassa. Pintakäsittelyyn sopivien tilojen puute yrityksessä oli iso ongelma.

MALLIMATERIAALIT
Pääasiassa mallimateriaalina
käytettiin polyuretaaniblokkeja,
ja kevyemmät (”Lost Foam”) koneistettiin PUR-vaahtoblokeista.
Poikkeuksellisesti malleja valmistettiin myös vaneri- ja jopa MDF
-blokeista.

MALLIVEISTÄMÖN HALLINTO
Malliveistämön hallituksen puheenjohtajana oli itseoikeutettuna Rautpohjan valimon johtaja
Tapio Rantala, HT-LASER:in edustaja ja Toivakan kunnan edustaja.
Veistämön kouluttajana ja operatiivisena johtaja toimi Jarmo Kallio
menehtymiseensä asti. Ilkka Heinäahosta tuli Toivakan Mallinnuksen
omistaja yrityksen toiminnan loppumiseen saakka.

TOIVAKAN MALLINNUKSEN
TARINAN LOPPU
Ilkka Heinäaho (DI) on varsinainen
Duracel-mies, joka kuuluu tarmollaan niihin henkilöihin, joiden toiminnan kyky on hämmästeltävää.
Hänellä taitaa muuten olla hallussaan eniten SM-mestaruuksia erilaisissa moottoripyöräkisoissa
maassamme, enemmän kuin
kenelläkään muulla vastaavalla
legendalla.
Hän toimi Mastercamin edustajana
vuosikaudet, ja oli edesauttamassa
Hervannan ammattikoulun kompuroinneissa maassamme 1990-luvulla. Ilman hänen osallistumistaan valumallinvalmistusalan koulutus ei
olisi kyennyt siirtymään CNC-tekniikan pariin sillä teholla, kuten
se sitten aikoinaan tapahtui. Ilkka Heinäaho vaikuttaa edelleenkin tiiviisti mallinnuksen ja Mastercamin hommissa.
Mieleeni on jäänyt, että Mastercamin opetuspaketit, joilla aikoinaan aloitettiin Hervannassa, ne
olivat järjestysnumero 4 tasolla.
Kuinkahan paljon päivityksiä on
ladattu Mastercameihin niiden
vuosien jälkeen?

OMISTAJUUDEN VAIHDOS
Jarmo Kallion menehtymisen jälkeen omistajaksi ajautui Ilkka Heinäaho, ja yrityksen nimikin muutettiin vuosikymmenen puolivälissä
CAMPAJA Oy:ksi. Yritys jouduttiin lopettamaan 2010 paikkeilla,
kun Toivakan kunta myi rakennuksen yrityksen alta pois. Tilat olivat
epäkäytännölliset, pienet ja sijaitsivat keskellä omakotitaloaluetta.
Useasti kone kävi yöllä, ja etenkin
kompressoreista tuli melua.
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MAAILMAN MUUTTAJAT
TEKSTI: Kira Keini
KUVA: Vilja Pursiainen

Jouni Lounasmaa toimi KAUTE-säätiön asiamiehenä kymmenen vuotta, ja luotsasi säätiön 2010-luvulle. Vuosikymmenen aikana säätiön vuorovaikutus muun
yhteiskunnan kanssa on kasvanut, ja yhteistyö muiden säätiöiden kanssa vahvistunut. 2020-luvun alku merkitsi säätiölle jälleen muutosta, kun Lounasmaan
seuraajana aloitti Tuomas Olkku. Hänen tehtävänään on kuljettaa säätiötä entistä vaikuttavampaan suuntaan.

Kun Jouni Lounasmaa aloitti
KAUTE-säätiön asiamiehenä
vuonna 2010, säätiön arki näytti
erilaiselta kuin nykyään. Säätiö
myönsi apurahoja kauppa- ja
teknillisten tieteiden aloille,
mutta vuorovaikutus muun
yhteiskunnan kanssa oli melko vähäistä. Apurahahakemukset toimitettiin säätiölle paperiarkkeina, ja säätiö vastasi mahdollisiin kysymyksiin kirjeitse.

“Aloittaessani asiamiehenä
KAUTEn toiminta oli pysynyt
pitkään samanlaisena. Olin
vakuuttunut, että säätiö voisi
olla kokoaan suurempi toimija,
ja halusin tuoda tämän potentiaalin esiin,” Lounasmaa kertoo.

YHTEISTYÖLLÄ
EDELLÄKÄVIJÄN ASEMAAN

apurahahakuja ja tapahtumia
muiden säätiöiden kanssa. Niiden ansiosta säätiöt ovat voineet
käsitellä monia suuria yhteiskunnallisia kehityskulkuja ensimmäisten joukossa.

seen säätiökenttään useiden yhteistyöprojektien kautta edellisessä työssään tiedekeskus Heurekan
liiketoimintastrategina. Hänen kokemuksensa mukaan säätiöt ovat
monesti rohkeampia ja valmiimpia
ottamaan riskejä kuin esimerkiksi
“Vuonna 2016 järjestimme yhdessä yritykset.
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön ja Koneen säätiön kanssa
“Halusin työskennellä KAUTEssa,
seminaareja robottien ja tekoälyn koska se on aloitteellinen ja aktiivinen toimija. Säätiön toiminnalla on
yhteiskunnallisista vaikutuksista.
Asiasta ei vielä silloin puhuttu laa- vankka pohja, jonka päälle on hyvä
jasti, joten olimme keskusteluissa
rakentaa ja kehittää uutta”, Olkku
edelläkävijöitä”, Lounasmaa sasanoo.
noo.
Olkun yhtenä tavoitteena on
KAUTE on lähtökohtaisesti moedistää säätiön yhteiskunnallista
nialainen ja verkostoitunut säätiö, vaikuttavuutta. Hän toivoo, että
hän jatkaa. Suuriin haasteisiin on
voisi omalla työllään auttaa tiehelpompi tarttua yhdessä kuin yk- teen ja muun yhteiskunnan välissin.
tä vuoropuhelua.

VAIKUTTAVIA TÖRMÄYKSIÄ

“On tärkeää, että tutkimus ei
jää
vain tutkimusmaailman sisälle.
Yksi avain vaikuttavaan tekemiKAUTEn
rooli on laadukkaan ja vaiTammikuussa 2020 säätiön uuteseen löytyi säätiöiden välisestä
kuttavan
tutkimuksen rahoittamisen
yhteistyöstä. Viime vuosina KAUTE na asiamiehenä aloittanut Tuomas
lisäksi
auttaa
tiedon levittämisessä
Olkku pääsi tutustumaan suomalaion järjestänyt esimerkiksi yhteisiä
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muun muassa elinkeinoelämään ja
päätöksentekoon. Erilaisten ja eri
aloilta tulevien ihmisten törmäyttäminen on osa vaikuttavuutta”,
Olkku sanoo.

TIEDEVIESTINNÄN TUKIJA
Apurahansaajat ovat kiittäneet
KAUTE-säätiötä sen tarjoamasta
viestinnällisestä tuesta. Viime vuosina säätiö on järjestänyt apurahansaajilleen viestintäkoulutuksia sekä esitellyt heidän työtään
tapahtumissa ja esimerkiksi yleistajuisen Avartajat-artikkelisarjan
muodossa.
Olkku haluaa jatkaa hyväksi todetulla linjalla antamalla KAUTEn rahoittamille tutkijoille tilaisuuksia
tuoda työtään näkyviin ja tukea
viestintätaitojen kehittämiseen.

“Haluan vahvistaa säätiön tekemää
tiedeviestintää ja antaa rahoitetuille tutkijoille väylän tuoda työtään
laajemmin ihmisten tietoisuuteen.
Jos kaikki tietäisivät, kuinka paljon
ja minkälaista tutkimusta esimer-
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kiksi ilmastonmuutokseen liittyen
tehdään, tieteessä tehdyt löydökset voisi olla helpompi omaksua”,
Olkku sanoo.
Jouni Lounasmaa on Olkun kanssa samaa mieltä. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus voi tarkoittaa
muutakin kuin tutkimustiedon
muuttamista innovaatioiksi.

“Suomessa julkisesta keskustelusta
välittyy joskus kuva, että tutkimuksesta pitäisi syntyä aina innovaatioita. Sen ei pitäisi olla niin. Vaikuttavuus voi olla myös sitä, että tieto kasvaa ja tutkimustulokset ylipäänsä saatetaan ihmisten tietoon”, Lounasmaa sanoo.

LÄPINÄKYVYYS ON
TULEVAISUUDEN SÄÄTIÖN
ELINEHTO
KAUTEn tulevaisuus näyttää asiamiesten mielestä valoisalta. Vakaa
pääoma luo varmuutta siitä, että
säätiöllä menee hyvin myös seuraavat kymmenen vuotta. Pieni
säätiö pystyy samalla reagoimaan

vikkelästi muuttuvan maailman tarpeisiin.
Säätiön toiminnan ytimessä
on yhä apurahojen myöntäminen.
Ajan kuluessa hakijoiden odotukset
kuitenkin elävät ja muuttuvat, ja rahoittajilta odotetaan uudenlaista
vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä.

“Säätiön pitää jatkuvasti parantaa
vuorovaikutustaan apurahanhakijoiden kanssa. Uudet sukupolvet
ovat entistä tarkempia asioiden
alkuperästä ja vastuullisuudesta.
KAUTEn on näyttäydyttävä tahona, josta halutaan hakea rahaa”,
Jouni Lounasmaa sanoo.
Uusi asiamies Tuomas Olkku aikoo pitää huolta, että KAUTE-säätiö tunnetaan houkuttelevana, kokeilunhaluisena ja eteenpäin katsovana tutkimuksen rahoittajana
ja yhteistyökumppanina.

“Haluan, että meidät tunnetaan
läpinäkyvänä ja luotettavana toimijana, jonka tuella tutkimus voi
muuttaa maailmaa.”
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Paavo Tennilän rahasto
jakaa stipendejä

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry julistaa Paavo Tennilä stipendirahaston
stipendit haettavaksi jatkuvana hakuna. SVY:n hallitus päätti kokouksessaan
31.10.2018 Paavo Tennilän rahaston stipendien ympärivuotisesta hausta jäsenistöltä tulleen palautteen perusteella.

Hallitus kokoontuu neljä kertaa vuodessa tehden kokouksissaan päätökset stipendien
jakamisesta saatujen hakemusten perusteella rahaston säännöt
huomioiden. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa kaksi viikkoa
ennen hallituksen kokousta SVY:
lle osoitteeseen Paavo Havaksen
tie 5 D, 90570 Oulu, tai sähköpostilla jani.isokaanta@svy.info. Vuoden 2019 ensimmäinen hallituksen kokous on 6.2.2019, ja näin
ollen stipendihakemukset kyseiseen kokoukseen tulee olla toimitettuna 23.1.2019.
Hakemukset osoitetaan 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.
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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 30vuotiaille 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.

VALIMOVIESTI 2/2020

SUOMEN
VALIMOTEOLLISUUS
KIRJA ON
ILMESTYNYT!

Sivukoko 210 x 250 mm,
532 sivua

SUOMEN VALIMOTEOLLISUUS
on ensimmäinen valimoteollisuuttamme kokonaisuutena kuvaava
teos. Kirja kertoo valimoalan lähes
200 vuotta kestäneen kehityshistorian. Teos sisältää ainutlaatuisen

Puh. 040 7211 220
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lentokoneesta kuvatun kuvakavalkadin noin 50:stä maamme
valimosta ja siinä on myös luettelo lähes 500:sta suomalaisesta
valimosta.

HINTA
SVY:N JÄSENILLE

75 €
Hinta sisältää
postituskulut.

TILAUKSET

www.olavipiha.fi
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MUSEOSSA ELETÄÄN
EPÄTAVALLISIA AIKOJA

PERUSNÄYTTELY ON
VALMIS(TUMASSA)

TEKSTI: JANNE VIITALA

Suomen valimomuseon perusnäyttelyn uudistus ponkaistiin
käyntiin vuonna 2013. Silloin oli
ensimmäinen asiaan liittyvä kokous. Pian perustettiin työryhmä,
jossa oli museon henkilökunnan
ja SVY:n edustajien lisäksi jäseniä
Aalto-yliopistosta ja valimoinstituutista. Ideat alkoivat sinkoilla.
Uusia esineitä totta kai tarvittiin,
mutta päällimmäinen tarkoitus
oli näyttelyn elävöittäminen ja
päivittäminen nykyaikaan. Olihan kyseessä sentään Suomen
ammatillisesti hoidettujen museoiden vanhin, muuttumaton
perusnäyttely. Liikkuvaa kuvaa
ja animaatiota tilattiin. Muina
tavoitteina olivat lopputuotteen
tuominen paremmin esille sekä
sen osoittaminen, että valimotyö ei ole enää likaista ja nokista hommaa.

tajan vaihdoksen vuoksi. Käänne
parempaan koettiin, kun vuonna
2017 Karkkilan kaupungin päättävissä elimissä havahduttiin siihen,
että parin vuoden kuluttua paikkakunnalla vietetään aika isoja synttäreitä. Nimittäin Högforsin ruukin
perustamisesta tulisi vuonna 2020
kuluneeksi tasan 200 vuotta. Kyseessä on siis tehdas, jonka perinne jatkuu edelleen nimellä Componenta Castings Oy Karkkila. Se
on Suomen vanhin edelleen toiminnassa oleva valimo. Lyhyestä
virsi kaunis: Kaupunki siis myönsi
varoja homman käynnistämiseen,
ja niinpä muutostyö konkretisoitui
vuonna 2018. Myös SVY:ltä olemme saaneet varoja tähän näyttelyhankkeeseen. Näkyvimpiä muutoksia kävijä on saanut odottaa, sillä
vasta syksyllä 2019 koettiin ensimmäiset merkittävät muutokset. Ja
alkuvuodesta 2020 museon perusnäyttely suljettiin muutostyön
ajaksi.

muusta Suomesta hetkeksi aikaa.
Myös Suomen Valimomuseo suljettiin kokonaisuudessaan. Onneksi
näyttelyn uudistaminen oli jo niin
pitkällä, että töitä voitiin jatkaa lähes täydellä teholla. Eikä suinkaan
etänä. Tätä tekstiä kirjoitettaessa
näyttely ei ole vielä valmis. Kaukana siitä. Se on kuitenkin hyvää vauhtia valmistumassa, ja todennäköisesti homma on kasassa suunnitellun avajaispäivän aikaan. Mutta
näyttelyn avajaispäivää emme vielä
tiedä. Todennäköisesti käy niin, että
avajaiset ovat joskus myöhään syksyllä, mikäli koronatilanne sen sallii.
Näyttely kuitenkin varmasti aukeaa
jo ennen sitä. Näillä näkymin siis kesäkuun puolivälissä eli hieman myöhemmin kuin museot yleisesti Suomessa. Toivomme uuteen näyttelyyn rutkasti kävijöitä. Tule sinäkin!
Museon tilanteen kehittymistä voi
seurata ainakin museon Facebooksivuilta (www.facebook.com/karkkilanruukkimuseoseenkka).

Vuodet kuluivat ja suunnitelmat
tarkentuivat. Mutta mitään ei tapahtunut käytännön tasolla. Suunnitelmien toteuttamiseen ei ollut
riittäviä varoja. Jossain vaiheessa
myös museon säilyminen vanhoissa tiloissaan oli vaakalaudalla omis-

Näyttelyn avajaiset päätettiin pitää kesäkuun 11. päivä. Kutsuja ei
onneksi ehditty lähettää, sillä melkein heti päätöksen jälkeen se kuuluisa koronavirus muuttui pandemiaksi, ja myös Suomi käytännössä
suljettiin. Uusimaa jopa eristettiin

HÖGFORS-MUSEO
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Museon perusnäyttelyn uudistamisen suurin tarkoitus oli houkutella
uusia kävijöitä vanhaan, perinteikkääseen ja pirun hyvään museoomme. Käytännössä siis enemmän kä-
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Högforsin valimo vuonna 1957. Reino Vesander/KRM

vijöitä, ja sitä kautta suurempi kassavirta. Museon kävijämäärät eivät
olleet suinkaan laskussa, mutta tilanne oli pysynyt suunnilleen samana jo pitkään. Museon vaihtuvien näyttelyiden tiloissa oli jo
1990-luvun puolivälistä lähtien
ollut Högfors-esineiden näyttely.
Se osoittautui niin suosituksi, että
se jätettiin paikoilleen. Jossain vaiheessa perusnäyttelysuunnitelmien
edetessä havaittiin, että nykyajan
kovia sanoja ovat ”retro”, ”vintage” ja ”nostalgia”. Vaikka Componentan Karkkilan valimo on uudenaikainen huippuvalimo, niin sen
vanhat tuotteet ovat noiden kolmen määritelmän huippuedustajia.
”Högfors” oli Suomessa tunnettu
brändi aina siihen saakka, kunnes
omien tuotteiden valmistus loppui
1970-luvulla valimon muuttuessa
tilausvalimoksi.
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Niinpä päätimme tarjota asiakkaille myös sitä, mitä valtaosa museoon tulleista turistiryhmistä oli
aina halunnut – Högfors-nostalgiaa. Otimme tavoitteeksi muuttaa
museon Högfors-esinekokoelman
Högfors-museoksi. Nyt myös tämä tavoite toteutuu samaan aikaan perusnäyttelyn uudistamisen kanssa. Suomen valimomuseo koostuu jatkossa siis kolmesta osasta eli perusnäyttelystä,
Högfors-museosta sekä Galleria Bremeristä, joka on vaihtuvien näyttelyiden tila. Niin, ja
Högforsin 200-vuotissyntymäpäivien kunniaksi vaihtuvana
näyttelynä on luonnollisesti 200
valokuvaa Högforsin historiasta.
Nämä kaikki kolme näyttelyä
avautuvat siis samaan aikaan!

Nummelainen kuljetusyritys NPR siirsi
Alteamsin raskaan kännykkämuotin jouhevasti paikoilleen perusnäyttelyyn. Puuhassa mukana myös museoamanuenssi
Janne Viitala ja museomestari Esko Kärki.
Katja Etolin/KRM

JA VIELÄ SE KIRJA…
Tällä palstalla olen tiedottanut jatkuvasti Högfors-kirjan etenemisestä. Kirjahanke kuuluu myös sarjaan
”ikuisuusprojektit”, sillä kirjan kirjoittamisesta päätettiin vuonna
2015, minkä jälkeen aktiivinen työ
homman läpiviemiseksi on alkanut.
Loppukiri projektissa alkoi suunnilleen 1,5 vuotta sitten. Nyt jo hapottaa, ja pientä kangistumista kalkkiviivoilla on havaittavissa. Tarkoitus
oli nimittäin julkistaa kirja 17.5.2020
tehtaan 200-vuotissyntymäpäivänä.
Tähän emme ikävä kyllä kyenneet.
Haukkapala on ollut melkoinen,
varsinkin, kun se on pitänyt nielaista samaan aikaa meidän näyttelyuudistuksen kanssa. Tekstit ovat
kyllä valmiina ja taittajan työkin on
lähestulkoon valmis. Painoon saak-
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ka emme materiaalia tätä kirjoitettaessa ole kuitenkaan saaneet.
Mutta pian se toteutuu, ja kirja
pullahtanee markkinoille (ainakin
museon museokauppaan) kesäkuun aikana. Siis suunnilleen samaan aikaan, kun avaamme näyttelyn. Tästäkin asiasta tiedotamme
tarkemmin Facebook-sivullamme.
Kirjan nimi on ”RAUDASTA SYNTYNYT – Högforsin historia 18202020”. Kirja on kokonaan museon
oma projekti, vaikka toki olemme
toimineet yhteistyössä Componentan kanssa. Componentalla on ollut kirjaan tarkastusoikeus, ja lisäksi olemme saaneet heiltä lähteitä
käyttöömme. Kirja on museon lahja 200-vuotiaalle tehtaalle sekä
kunnianosoitus kaikille sen työntekijöille ja kaikille sen piirissä toimineille. Vaikka se tulee nyt vähän
myöhässä, niin vaatimattomasti takaan, että hyvää on kannattanut
odottaa. Paljon onnea Högfors
ja Componenta!

Högforsin Teho 4
-lämmistyskattila
saapuu Högforsmuseoon ilmateitse. Isojen esineiden siirrot ovat
aiheuttaneet eniten yllättäviä haasteita näyttelyn rakentamisessa.
Janne Viitala/KRM

Hyvää kesää kaikille Valimoviestin
lukijoille! Ja pysykäähän terveinä!

Högforsin
keernaosaston karskit
työmiehet
todistavat
tehtaan
satavuotisjuhlia –
sata vuotta
sitten! KRM
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 Jyväskylä
puh. 010-672150
fax. 010-6725335

Juntunen oli ansiokkaasti sotinut ja erittäin vaikeasti haavoittunut temperamenttinen, mutta myös hyvänluontoinen taitava metallurgi. Valettiin tärkeitä
hammaspyöriä, ja Juntunen oli
antanut tarkat ohjeet, mitä uuniin pannaan. Kun pyörät oli valettu, ne paukkuivat omia aikojaan hajalle. Juntunen teetti
analyysin särkyneistä pyöristä,
ja osoittautui, että piitä puuttui jopa prosentin verran. Juntunen sydämistyi vallan kauheasti ja huusi:

Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Betorantie 30
FI-23500 Uusikaupunki, Finland

www.urv.fi
urv@urv.fi
Tel. +358 2 842 9000

”Tuokaa minun konepistoolini,
minä menen ja ammun kaikki
uunimiehet”.
Kaskusarja Rautpohjan Valimosta
jatkuu, osa 13.
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Kaskut kerännyt Olavi Piha.
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Pahuksen koronavirus
edelleen
Ei tiedetä tai ainakaan julkisesti
myönnetä, mistä tauti Covid-19 tai
uusi virus SARS-CoV-2 sai alkunsa.
Epäillään sen olevan joko laboratoriossa kehitetty tai sieltä karannut.
Kiinalaiset viivyttelivät ja peittelivät
alussa taudin kehittymistä, ja koettavat nyt propaganda- ja avustuskampanjoilla voittaa informaatiosodassa. Joka tapauksessa taudin
tuhojälki on ennen näkemätön sekä terveydellisessä että taloudellisessa mielessä.
Ihmishenki on tietysti kallis, van
onko nyt jo menty yli kaiken tolkun, kun koko maailman talous
uhrataan ihmishenkien pelastamiseksi ? Ja pelastaako tämä loppupeleissä edes henkiä, vai onko ainut seuraus, että kuolinsyyt
ja kuolleet vaihtuvat; kun kaikki
paukut pannaan koronan torjumiseen, montako sydän-, syöpä-, aivoinfarkti ja mielenterveyspotilasta jää hoitamatta. Voiko olla, että
säästettyjen 2-3000 hengen tilalle saadaan konkurssiyrittäjien ja
tulevina vuosina heidän masentuneiden lastensa itsemurhia?
Ote Iltasanomien Jan Hurrin jutusta: ”Vaikka koronan takia hengenvaaraan joutuvien keski-ikä arvioitaisiin alakanttiin 60 vuodeksi, ja
heidän ilman koronaa jäljellä olevien terveiden elinvuosiensa määräksi 20, niin jos 20 miljardia euroa
pannaan likoon 40 000 elinvuoden
(=2 000 koronakuolemalta säästyvää henkilöä, joilla kullakin jäljellä
20 tervettä elinvuotta) säästämiseksi, nousee yhden elinvuoden hinta
puoleen miljoonaan euroon. Ja jos
vakavassa vaarassa olevien keskiikä arvioidaan 80 vuodeksi, ja koronatoimien avulla säästyvien elinvuosien määrä vaikka viideksi, nousee jokaisen lisävuoden hinta kahVALIMOVIESTI 2/2020

teen miljoonaan euroon.Onko tämä paljon vai vähän, on poliitikkojen arvioitava. Mutta on se joka tapauksessa rutkasti enemmän kuin
tavanomaisten hoitojen ”kannattavuuslaskelmiin” sovellettava
50 000 euron hintakatto.”

Kolumni
TEKSTI: NIMIMERKKI VAN

logiateollisuuden vuosiliikevaihto
on ollut n. 77 miljardia euroa. Se
on työllistänyt yli 330.000 henkilöä.
Nyt on alkanut tulla uutisia, että tilausten sisääntulovauhti on puolittunut parissa kuukaudessa, komponetteja ei saa, joten autotehdas supistaa, risteilijöitä ei muutamaan
Van kun tuo Hurrin mainitsema
vuoteen osteta, SSAB:llä toinen
20 miljardia on vain julkisen sekmasuuni pannaan kiinni, prosessitorin ensimmäisen vuoden kustehtaiden huoltoseisokkeja siirretannus, toinen vuosi n. 10 miljartään jne. Mikään yritys ei kestä lopdia euroa ja kolmas n. 5 miljardia
puvuotta ja ensi vuoden alkua puoja senkin jälkeen 5 miljardia, niin
lella liikevaihdolla. Konkurssi-aalto
säästetylle hengelle tulee hintaa
on tulossa teollisuudessakin eikä
tuplaten.Tämän kustannuksen
vain ravintola- ja palveluliiketoimismaksavat seuraavat sukupolvet.
sa. Yksityisen sektorin sukeltaminen
maksaa toiset 20-40 mrd€. Suomi
Kun vetää mutkat suoriksi, niin pe- ei saa velkaa loputtomasti, joten
lastamalla lähellä elämänsä päätä eläkekassoista pitää ottaa 10-20
olevia monisairauksisia vanhuksia
miljardia. Jälkipolvet saavat tälastataan lapsille ja lastenlapsille
mänkin maksaa.
sellainen kuorma että hirvittää.
Kun Suomi oli edellisen kerran suu- Tarvikeaineita alkaa puuttua, viina
ren vakavan hyökkäyksen kohtee- loppuu ensimmäisenä jne. Hallitus
na, heitettiin rintamalle jopa 1500 on enemmän kiinnostunut ravintonuorta miestä per päivä kaatuloiden kuin metalliteollisuuden alimaan, mutta vihollinen saatiin tor- hankintaketjun pystyssä pitämisesjutuksi ja maa pelastetuksi. Olisitä. Ravintoloita perustellaan kaatuko nytkin pitänyt uhrata muutama neiden jälkeenkin, mutta uusia valituhat henkeä? Täytyy myöntää, et- moita tai osaavia koneistajia ei enää
tä on melkein sama, mitä Suomi
tule tähän maahan. Missä sitten on
tekee, koska koko maailma on
se vientiteollisuuden kova selkäranottanut tämän ns. terveys edellä
ka - Kiinassa, Intiassa, Turkissa vai
-strategian. Luulen, ettei missään
Italiassa ja Espanjassa?
ole oikeasti harkittu muita strategioita, kuten ”antaa mennä ensimUskon, että lopulta parhaiten selmäisessä aallossa, mutta säästeviävät ne maat, joilla on oma vatään voimavaroja seuraavaan hyök- luutta, jota voi devalvoida ja paikäykseen” tai muita vastaavia vaih- naa seteleitä lisää, eli USA, Kiina,
toehtoja. Luulen, että moni vanUK, Ruotsi ja Norja. Pelastaakseen
hus kiroaa muutaman vuoden
taloutensa Italia, Kreikka ja Espanja
päästä nälissään ja märissä vaitullevat eroamaan eurosta, ja me
poissaan, että olisi se keleen koeuromaat maksamme ja kärsimme
rona tullut ja tappanut, ettei olis
eniten. Sisäinen devalvaatiohan ei
tarvinnut tätä kestää.
Suomessa jääräpäisen kansan vuoksi onnistu nytkään. Van onpahan
Miten metalliteollisuuden ja valimielenkiintoista seurattavaa jatmoiden tässä oikein käy ? Teknokossakin.
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Tarkastaja Nestor Taavitsainen
(s. 4.4.1899 ja SVY:n jäsen) oli pomona
vanhassa Rautpohjan valimossa. Hänelle kuului siellä luonnollisesti myös urakkahinnoittelu. Jokseenkin jatkuva kissanhännänveto urakkahinnasta oli käynnissä
Taavitsaisen ja valureitten kesken. Joutuessaan sitten pitkän tinkimisen jälkeen
lisäämään urakkahintaa uhkaili Nestor:
”Kun uuteen valimoon mennään,
niin siellä ette liikoja hanki”.
Kaskuja Rautpohjan
Valimosta, osa 14.

EUROPE – CHINA – INDIA – JAPAN – US

Kaskut kerännyt Olavi Piha.

KONEISTUSTYÖT
PAIKAN PÄÄLLÄ
KONEPAJA
LEVITYSTELATEHDAS
ON-SITE-PALVELUT
TERÄSVALIMO
PRONSSIVALIMO

— KONEISTUKSET
— PINNOITUKSET
— KORJAUKSET
—
KUNNOSSAPITOTYÖT
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WWW.TEVO.FI
08 265 8800 | tevo@tevo.fi
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RIVI-ILMOITUKSET
ERIKOISVALU HALMELA OY
Kartanonlenkki 51
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311
Faksi (019) 689 3333
www.erikoisvalu.fi
INSINÖÖRITOIMISTO
AX-LVI OY
PL 428
33101 TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.ax.fi
KETO SOFTWARE OY
Ohjelmistoratkaisut
Kari Teräsniska
Puhelin 0400 730 630
www.improlity.com

VALIMOVIESTI 2/2020

MALLIVARUSTE KOSKI OY
Maakunnantie 2
27430 PANELIA
Puhelin (02) 8647 465
Faksi (02) 8647 465
MIILUCAST OY
Merikatu 7
92100 RAAHE
Puhelin 010 5856200
www.miilucast.fi
NOVAVAST OY
Valimotie 1
33960 PIRKKALA
Puhelin (03) 368 5180
Faksi (03) 368 1251
www.novacast.fi

ULEFOS OY /
NIEMISEN VALIMO
Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 3156 640
www.niemisenvalimo.fi
WWW.SVY.INFO
SUOMEN VALIMOMUSEO
Tehtaanpuisto, 03601 KARKKILA
Puhelin (09) 4258 3674
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi
Muista museokauppa!

PEIRON OY
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
Puhelin 020 750 9400
www.peiron.fi
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Alteams Finland Oy
PL 91 (Yritystie 1)
40351 Jyväskylä
0201 339 500, www.alteams.com
ASK Chemicals Scandinavia Ab
Box 22, SE-125 21 Älvsjö
+46 70 563 0326
www.ask-chemicals.com
Beijer Oy
Elannontie 5, 01510 VANTAA
(09) 6152 0550, www.beijers.fi
Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
(08) 410 5600, www.betker.fi
Calderys Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
0207 680 600, www.calderys.fi
Componenta Castings Oy
Bremerintie 6
03600 KARKKILA
010 403 00
www.componenta.com
Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 28 D
00211 HELSINKI
(09) 682 1544, www.diaco.fi
Erikoisvalu Oy
Kartanonlenkki 51,
04680 HIRVIHAARA,
019 - 689 3311,
www.erikoisvalu.fi
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Finfocus Instruments Oy
Hiomotie 32
00380 Helsinki, Finland
Tel: +358 (0)10 328 9980
Mob: +358 (0)50 408 0085
www.finfocus.fi
Heraeus Electro-Nite
International N.V.
Hitsaajankatu 20
00810 HELSINKI
050-326 4793
Johanna.Bartsch@heraeus.com
Höganas Borgestad Oy
Jokisentie 167
05200 RAJAMÄKI
(09) 8386 4300
www.tek-mur.fi
Insinööritoimisto
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101 TAMPERE
(03) 2680 111, www.ax.fi
Karhulan Valimo Oy
Pajatie 91
48600 KOTKA
www.karhulafoundry.com
Karhuvalu Oy
Hitsaajantie 40
26820 RAUMA
(02) 634 1400
info@karhuvalu.fi
Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
SE-191 02 SOLLENTUNA
www.karlebo.se

Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600 KARKKILA
(09) 225 9281, www.malliapu.fi
Keskipakovalu Oy
Lastikankatu 21
33730 TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.fi
Kiteen Malliveistämö
Aki Mämmi Oy
Ruukkitie 1
86200 Tohmajärvi
0500 685884
www.kiteenmalliveistamo.fi
Kongsberg Maritime
Finland Oy
PO Box 220, 26101 Rauma
(02) 83791
yrjo.lehtinen@km.kongsberg.com
LeinoCast Oy
Leinonkatu 5, 24100 SALO
(02) 77500, www.leinocast.com
Oy Linde Gas Ab
Itsehallintokuja 6, 02600 ESPOO
010 2421, www.aga.fi
Lux Oy Ab
Lars Sonkin kaari 16, 02600 ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi
Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2
27430 PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.fi
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Malliveistämö MuotoPuoli Oy
Akkutie 4
00770 HELSINKI
www.muotopuoli.f

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

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

Romukeskus Oy
Päivöläntie 31
00730 Helsinki
(09) 3505 780
www..romukeskus.fi

Miilucast Oy
Merikatu 7, 92101 RAAHE
010 585 6200,
www.miilucast.fi
Nordic Flanges Oy
Ferralintie 1, 68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.fi
Peiron Oy
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
020 750 9400, www.peiron.fi

Sandvik Mining and
Construction Oy
PL 100, 33311 TAMPERE
0205 441 20
www.tamrock.sandvik.com
Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800
www.selcast.fi
Sibelco Nordic Oy Ab
Mikkelänkallio 3
02770 ESPOO
010 217 9800
www.sibelconordic.com

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

Suomivalimo Oy
Parkatintie 31, 72140 IIsalmi
www.suomivalimo.fi
Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.fi
Teknos Oy
PL 107, Takkatie 3
00371 HELSINKI
(09) 506 091
www.teknos.fi
Tevo Lokomo Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE
Viasveden Hiekka- ja
Kuljetusliike Oy
Vanha Raumantie 811
28660 PORI
(02) 6471 230
www.viasvesihiekka.fi
Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 JYVÄSKYLÄ
010 672150
www.valmet.com
Valmet Technologies Oy,
Valkeakoski terätehdas
PL 125, Niementie
37601 VALKEAKOSKI
010 6720000
www.valmet.com

TAPAHTUMA0
KALENTERI 202

Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101 VAASA
010 709 0000,
www.wartsila.com
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MEDIAKORTTI
Valimoviesti

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti
JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry
Finlands Gjuteritekniska Förening rf

OSOITE
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

LEHDEN VERKKOSIVUT
http://svy.info/valimoviesti.html

PUHELIN
040 – 834 8088

LEVIKKI JA PAINOS
Valimoviesti tavoittaa pääosan valimoiden toimihenkilöistä,
malliveistämöistä, valimoiden laite-ja raaka-ainetoimittajista
sekä osan valun käyttäjistä. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Painosmäärä n. 700 kpl/lehti.
AINEISTOT JA AIKATAULUT
Numero

Aineiston jättöpäivä

Lehti ilmestyy viikolla

2

10.5.

23

3

20.8.

38

4

10.11.

50

1

10.2.

11

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 210 x 270 mm
Värillinen
AINEISTOT JA ILMOITUSMYYNTI
Jani Isokääntä p. 040 834 8088, jani.isokaanta(at)svy.info
HINNASTO:
Sivua
Hinta,€

Koko, lev x kork, mm

1
½
¼
Rivi

175 x 225
175 x 110
85 x 110
85 x 30

570
350
220
75

Huom! Koko sivun ilmoitukseen on tehtävä 2mm leikkuuvarat.
Mikäli haluat useamman sivun, ota yhteyttä ilmoitusmyyntiin.
Mediakortissa esitetyt hinnat ovat alv 0 %.
VALIMOVIESTI 2/2020
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Vähennä cold-box sideaineiden
kulutusta ASK:n EcocureTM Blue:lla
Suomessa suorittamiemme cold-box sideainetestien perusteella ASK:n uusimman sukupolven
EcocureTM Blue coldbox-sideaineilla saavutetaan
samalla lisäysmäärällä jopa yli 40 % paremmat
lujuudet kuin nykyisin käytössä olevilla sideaineilla. Samalla amiinin kulutusta voidaan
vähentää 15 - 25 %. Tämän edun voit hyödyntää
täysimääräisesti vähentämällä sideaineen
kulutusta ja siten haitallista kaasunmuodostusta!
Lisäetuina kaikkia muita markkinoilla olevia
sideaineita selvästi matalammat fenoli- ja
formaldehydipäästöt sekä pienemmän sideainelisäyksen aikaansaamat matalammat päästöt.
Ecocure Blue on myös markkinoiden ainoa coldbox järjestelmä, jossa hartsikomponenttia ei ole
luokiteltu turvallisuudelle vaaralliseksi.
Erinomainen askel vihreällä polulla kohti
parempaa työskentely-ympäristöä!
Toimisto
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh 09 622 0550
info@lux.fi, tilaukset@lux.fi
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Varasto
Kuusimäentie 2
01900 Nurmijärvi
Puh 09 854 3401
varasto@lux.fi

www.lux.fi
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