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1 JOHDANTO 

 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan suurten kappaleiden valutekniikkaa ja valuyrityksen 

valintaa. Työ tehtiin selvityksenä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Päämääränä oli 

selvittää, voidaanko suuria valuja valaa Suomessa ja milloin joudutaan siirtymään 

tuotannossa ulkomaille. 

 

Valmistusmahdollisuuksia tarkastellaan kolmen eri valukappaleen avulla. Kappaleet ovat 

roottori, sylinteriryhmä ja tela. Suurella valukappaleella tässä työssä tarkoitetaan yli 

seitsemäntuhatta kilogrammaa painavaa tuotetta. Valumateriaalit rajattiin teräkseen ja 

rautaan. Työssä käsiteltävä valumateriaalien osuus sekä valutekninen osuus on tarkoitettu 

luomaan pohjaa myöhemmässä osiossa esiintyvälle valukappaleen suunnittelulle ja 

valuyrityksen valinnalle. Valutapahtuman jälkikäsittelyjä käsitellään vain valun ostajan 

näkökulmasta. Valuyritykset –osion selvityksen kohdemaiksi rajattiin Suomi, Ruotsi, 

Norja ja Venäjä. Kiinaa ei tässä työssä käsitellä, vaikka se onkin mielenkiintoinen. Moni 

yritys on alkanut vuonna 2008 suosimaan muita valimoita kiinalaisten sijaan. (Professional 

Engineering 2008; Willman 2008) 

 

Ensin käsitellään valettavien materiaalien ominaisuudet ja käyttökohteet. Tämän jälkeen 

selvitetään valumenetelmät, jotka sopivat suurien kappaleiden tuotantoon. Vain 

hiekkavalumenetelmillä on mahdollista valaa rajauksen mukaisia suuria kappaleita. 

Valumenetelmien jälkeen esitellään hiekkavalumenetelmälle ominaisia virheitä. 

 

Tämän jälkeen tässä työssä käsitellään valumenetelmien ja –yrityksien valintaa. Osiossa 

käydään myös läpi valun ostoon liittyviä asioita, kuten yleisiä toimitusehtoja ja asioita, jota 

pitää muistaa muissa kohdemaissa kuin Suomessa.  Tämän jälkeen tässä työssä esitellään 

käsiteltävät valutuotteet. 

 

Seuraavaksi esitellään tämän työn tuloksena löydetyt valimoyritykset. Viimeisenä 

arvioidaan valimoyrityksien kykyä toteuttaa eri kokoisia kappaleita ja esitellään 

vertailutaulukko rauta- ja teräsvalimoista suurille valutuotteille. 
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2 VALUMETALLIT 

 

Yleensä valukappaleesta ajatellaan, että se on painavampi kuin levystä hitsattu, samat 

rasitukset kestävä kappale. Todellisuudessa oikeilla materiaalivalinnoilla sekä 

onnistuneella suunnittelulla valukappaleesta saadaan yleensä hitsattua kappaletta 

kevyempi. Kaikkia metalleja ja metalliseoksia voidaan valaa, myös sellaisia, joita muilla 

menetelmillä on vaikea tai mahdoton muotoilla. Valamiseen on kuitenkin kehitetty 

erityisesti valamiseen soveltuvia valumetalleja. Valumetallien jaottelu on esitetty kuvassa 

1. (Ihalainen et al. 2005, s. 66-67; Valumateriaalit 2002.) 

 

VALUMETALLIT

RAUTA 
METALLIT

EI-RAUTA 
METALLIT

Valkoinen valurauta
Harmaarauta
Pallografiitirauta
Adusoitu rauta
Seostetut- 
valuraudat
Valuteräkset

Alumiiniseokset
Magnesium-
valuseokset
Titaaniseokset
Kevytmetalli-
komposiitit

KEVYET 
VALUMETALLIT

RASKAAT 
VALUMETALLIT

Kuparivaluseokset
Sinkkivaluseokset
Superseokset

VALU-
RAUDAT

VALU-
TERÄKSET

Valuteräkset

 

Kuva 1. Valumetallien jaottelu. (Valumateriaalit 2002.) 

 

Valumetallit voidaan jakaa kahteen pääryhmään rautametalleihin sekä ei-rautametalleihin. 

Rautametallien tärkeimmät alaryhmät ovat valuraudat ja teräkset. Valitsemalla 

materiaaliksi valurauta, voidaan saavuttaa parempi värähtelyn vaimennuskyky kuin 

teräksillä sekä varmistetaan lämpötilavaihtelujen yhteydessä muotojen ja mittojen 

säilyvyys. Valuteräs on vaativampaa valaa kuin valurauta, koska valuteräksen 
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sulamislämpötila on korkeampi ja kutistuminen (imuvirheet) voimakkaita. Valurautojen 

valaminen on helpompaa kuin valuterästen, mutta niiden hitsattavuus jää grafiitin 

vaikutuksesta heikoksi. Ei-rautametallien tärkeimpiä alaryhmiä ovat kevyet valumetallit 

sekä raskaat valumetallit. Tässä osiossa käymme läpi vain valuraudat ja -teräkset 

kandidaatintyön rajoittuessa vain niihin. (Koivisto et al. 1999 s. 151-152; Suomen 

Hitsausteknillinen Yhdistys r.y. 2006.)  

 

2.1 Valkoinen valurauta 

Valkoinen valurauta luetaan kuuluvaksi karbidisiin valurautoihin. Sitä on vaikea työstää 

eikä se ole hitsattavissa, mutta se on käyttökelpoinen kappaleissa, joilta vaaditaan erittäin 

hyvää kulumiskestävyyttä. Yleensä seostamaton aineen koostumus ei riitä, vaan parhaat 

kulumiskestävyyden ja sitkeyden yhdistelmät saadaan runsaalla seostuksella. Valkoinen 

valurauta jaetaan kolmeen eri pääryhmään: seostamattomat tai niukkaseosteiset 

kulumiskestävät valuraudat, kromi-nikkeliseosteiset kulumiskestävät valuraudat ja 

runsaasti kromilla seostetut kulumiskestävät valuraudat. (Ihalainen et al. 2005, s.67; 

Koivisto et al. 1999 s. 162.; MET Raaka-ainekäsikirja 2001, s.142) 

 

Näitä valurautoja käytetään abrasiivisen kulutuksen alaisissa rakenteissa; pääosin 

kulutusosissa esimerkiksi kaivos-, maansiirto- ja jauhatuslaitteissa. Valkoinen valurauta on 

valurautojen erikoistapaus, sillä siinä ei esiinny ollenkaan vapaana grafiittia. Valkoisen 

valuraudan tärkein ominaisuus on kovuus, jonka alue on 350…700HV. (Ihalainen et al. 

2005, s.67; Koivisto et al. 1999 s. 162.; MET Raaka-ainekäsikirja 2001, s.142) 

 

 

2.2 Suomugrafiittivalurauta 

Suomugrafiittirauta eli harmaarauta on maailman eniten valmistettu valumetalli. 

Suomugrafiittiraudan hyvät ominaisuudet takaavat sille käyttöä nyt ja tulevaisuudessa. 

Näitä ominaisuuksia ovat helppo valettavuus, pieni kiteytymiskutistuma, hyvä 

lämmönjohtavuus, kohtuullinen korroosionkestävyys, hyvä lastuttavuus sekä hyvä 

vaimennuskyky. Se pysyy muuttumattomana 400 °C lämpötilaan asti ja ominaisuudet 
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muuttuvat vain vähän pakkasolosuhteissa. Harmaarauta soveltuu kaikkiin voideltuihin 

liukupintoihin rakennemateriaaliksi. Grafiitti, joka on tasaisesti jakautunut 

mikrorakenteessa, edistää öljykalvon säilymistä liukupinnoissa. Hitsattavuus tällä 

materiaalilla on heikko. Materiaalin mikrorakenne pystyy vastaanottamaan hitsauksesta 

aiheutuvia jännityksiä heikommin kuin pallografiittivaluraudat ja valuteräkset. Hitsaus 

rajoittuu yleensä valujen pienten vikakohtien viimeistelyhitsaukseen. (Ihalainen et al. 2005, 

s.67–68; Koivisto et al. 1999 s. 156; Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y. 2006.; MET 

Raaka-ainekäsikirja 2001, s. 56-57) 

 

Harmaavalurauta sisältää hiiltä keskimäärin 3,4 % ja hiili esiintyy siinä suomumaisina 

grafiittierkaumina. Lisäaineiden vaikutuksesta suomugrafiittiraudat sulavat noin 300 astetta 

alemmissa lämpötiloissa kuin valuteräkset ja niiden vaikutuksesta valurautojen 

imutaipumus on pienempi. Näiden ansiosta suomugrafiittirautojen valmistus on 

taloudellista. Syytä on kuitenkin huomioida, että grafiittisuomujen määrä ja rakenne sekä 

niiden välissä oleva metallisen ferriitin ja perliitin suhde heikentävät metallisen 

perusrakenteen lujuusominaisuuksia.  (Ihalainen et al. 2005, s. 67–68; Koivisto et al. 1999, 

s.156; Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y. 2006.) 

 

Venymäarvot jäävät myös varsin pieniksi, joskin puristuslujuus kasvaa 3-5 kertaiseksi 

vetolujuuteen verrattuna. Suomugrafiittivaluraudan, kuten kaikkien valumetallien, lujuudet 

ovat riippuvaisia seinämäpaksuudesta. Suomugrafiittivaluraudalla tämä riippuvuus on 

pantava merkille ja tätä ominaisuutta kutsutaan seinämäherkkyydeksi. Varsinkin suurissa 

valukappaleissa, kun siirrytään paksumpiin seinämiin, kuin mitä nimellislujuus koskee, 

lujuus pienenee. Tämä johtuu valukappaleen jähmettymisnopeudesta. Valukappaleen 

jähmettyessä hitaasti grafiitti muuttuu karkeammaksi ja suomujen väliin jäävät lujuudesta 

vastaavat kannakset muuttuvat lyhyemmiksi. Suomugrafiittivalurautaa käytetään paljon 

muun muassa koneenrungoissa hyvän lastuttavuutensa vuoksi. (MET Raaka-ainekäsikirja 

2001, s.70-73.) 
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2.3 Pallografiittivalurauta 

Pallografiittivalurauta on kuin yhdistelmä suomugrafiittivaluraudan ja valuteräksen hyvistä 

ominaisuuksista. Sulamislämpötila on alhaisempi, jolloin energia- ja 

materiaalikustannukset ovat matalampia kuin valuterästen.  Pallomaisena erkautuneen 

grafiitin johdosta vaimennuskyky, liukuominaisuudet, valettavuus ja lastuttavuus ovat 

jonkin verran huonommat kuin suomugrafiittivaluraudalla, mutta selvästi paremmat kuin 

valuteräksillä. Materiaalin kestävyys abrasiivisessa kulutuksessa on huomattavasti parempi 

kuin suomugrafiittivaluraudoilla.(MET Raaka-ainekäsikirja 2001, s. 101.) 

 

Valurautaa ei välttämättä tarvitse edes lämpökäsitellä, koska jo valuvaiheessa saavutetaan 

halutut ominaisuudet. Materiaalin käytettävyyttä rajoittaa materiaalin kohtuullinen 

hitsattavuus; se pystyy vastaanottamaan jännityksiä paremmin kuin 

suomugrafiittivalurauta. Suuri hiilipitoisuus on huomattava haitta, vaikka perusaine on 

sitkeää. Seinämäherkkyys ei esiinny niin voimakkaana kuin suomugrafiittivaluraudassa, 

mutta se on otettava huomioon valumateriaalin valitsemisessa. Korroosionkestävyys 

materiaalilla on merkittävästi parempi kuin seostamattomilla valuteräksillä ja hieman 

parempi kuin suomugrafiittivaluraudoilla. (MET Raaka-ainekäsikirja 2001, s. 101–117.) 

 

Pallografiittiraudan valmistaminen on vaativa prosessi ja se vaatii tarkan raaka-aineen 

valvonnan sekä valitsemisen. On huolehdittava valuraudan riittävästä puhtaudesta, sillä 

esimerkiksi rikki, titaani ja alumiini ovat grafiitin palloutumista vaikeuttavia haitta-aineita. 

Pallomaiset kiteet syntyvät, kun sulaan rautaan sekoitetaan n. 0,04 % magnesiumia, 

samalla rauta saa ”teräsmäisiä” ominaisuuksia. Magnesiumin sekoittamista haittaavat sen 

keveys, alhainen kiehumispiste ja herkkä syttyvyys. Normaalisti seostetun 

pallografiittivaluraudan minimivetolujuus on noin 340–800 MPa, mutta lujempiin laatuihin 

päästään nuorruttamalla.  Pallografiittivaluraudan käyttö on yleistynyt vaihtoehtona 

valuteräkselle. Käyttöesimerkkeinä ovat muiden muassa ilmapalkeen satula, taka-

akseliston kotelo ja moottorin kiinnitin. (Ihalainen et al. 1995, s.68; Koivisto et al. 1999 s. 

161.) 
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2.4 Adusoidut eli tempervaluraudat 

Parhaisiin lujuuden, sitkeyden ja kulumiskestävyyden yhdistelmiin päästään ADI-

raudoilla, joilla voidaan saavuttaa jopa 1600 MPa:n vetolujuus. ADI-rauta lujittuu käytössä 

ja siten soveltuu hyvin vierintävastuksen alaisiin kone-elimiin, kuten hammaspyöriin, 

liikkuvan kaluston kulutusosiin sekä kiskopyöriin.   

 

Adusointi on grafitoiva lämpökäsittely, jolla hauras, valkoinen valurauta muutetaan 

sitkeäksi, lujaksi adusoiduksi eli temperraudaksi. Adusoitua rautaa valetaan ohuina 

aineenpaksuuksina, jolloin valu jähmettyy kovaksi ja hauraaksi valkoiseksi valuraudaksi. 

Valun jälkeen pitkällä adusointihehkutuksella saadaan hiili erkautumaan grafiitiksi 

ferriittipohjalle. Riippuen hehkutustilasta, päästään hieman toisistaan eroaviin valkoiseen 

temperrautaan tai mustaan temperrautaan. Adusoitujen rautojen ominaisuudet ovat melko 

samanlaiset kuin pallografiittiraudoilla. Sitä käytetään esimerkiksi sähkölinjojen 

ripustusosissa, niittokoneen kynsissä, auton moottorin venttiilikoneiston keinuvivuissa 

sekä nuorrutettuna kiertokangissa. (Ihalainen et al. 2005, s.71; Koivisto et al. 1999 s. 162; 

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y. 2006.) 

   

Adusoituja rautoja lukuun ottamatta voidaan valurautojen ominaisuuksia muuttaa 

tarkoituksenmukaisella seostuksella. Tavoitteena voi olla joko korroosionkestävyyden, 

kulumiskestävyyden tai kuumakestävyyden parantaminen. (Ihalainen et al. 2005, s.71.) 

 

2.5 Valuteräkset 

Valuteräkset ovat rauta-hiiliseoksia, joissa hiilipitoisuus on alle 2.1 %, useimmiten 

kuitenkin selvästi alle yhden prosentin. Valuteräkset ovat vaativampia valaa kuin 

valurauta, koska sulamislämpötila on korkeampi ja imuvirheet voimakkaita. Tämän vuoksi 

ne asettavat vaatimuksia myös sulatus- ja sulankäsittelylaitteille sekä muottimateriaaleille. 

(Ihalainen et al. 2005, s.71)  

 

Valuterästen mekaaniset ominaisuudet vastaavat kuumamuokattujen terästen 

ominaisuuksia, sillä ne pääsääntöisesti lämpökäsitellään. Yleisten valuterästen lisäksi on 

saatavilla lujia hitsattavia, kuumalujia, tulenkestäviä, syöpymiskestäviä, kulumiskestäviä, 
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kylmäsitkeitä, pintakarkaistavia ja nuorrutettavia teräksiä. Valuteräkset voittavat yleensä 

valuraudat sitkeydessä ja hitsattavuudessa. Hyvät mekaaniset ominaisuudet saavutetaan 

myös paksuseinämäisissä valukappaleissa. (Ihalainen et al. 2005, s.71; MET 2/01, s. 156.)  

 

Valuteräkset ovat kalliimpia kuin valuraudat, mikä rajoittaa niiden käyttöä. Tyypillisiä 

valuterästuotteita ovat esimerkiksi venttiilipesät, turbiinipyörät, akselipesät, ankkurit sekä 

kaivinkoneiden piikit. (Ihalainen et al. 2005, s.71; Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y. 

2006.) 

 

 

2.5.1 Kylmäsitkeät valuteräkset 

Kylmäsitkeitä valuteräksiä käytetään käyttökohteissa, jossa lämpötila on -10…-269 °C. Ne 

jaetaan niukkahiilisiin valuteräksiin, joilla on riittävän matala transitiolämpötila, 

austeniittisiin, Cr-Ni-teräksiin sekä Cr-Ni duplex-teräksiin. Teräkset voidaan jakaa myös 

koostumuksen mukaan, jolloin ne olisivat niukka tai erittäin niukkahiiliset ja niukka- tai 

runsasseosteisia teräksiä.  Myös monet korroosionkestävät teräkset ovat kylmäsitkeitä. 

Käyttökohteita ovat eri kemian teollisuuden jäähdytyslaitteet ja kaasujen valmistus. (MET-

ainekäsikirja 2001, s.171.) 

 

2.5.2 Nuorrutettavat valuteräkset  

Nuorrutettavien valuterästen tärkein ominaisuus on yhdistelmä suurta lujuutta ja hyvää 

sitkeyttä. Teräkset yleensä ovat keskihiilisiä niukkaseosteisiä teräksiä. Niiden ylin 

käyttölämpötila on 300 °C. Hitsattavuus on huono. (MET Raaka-ainekäsikirja 2001, s. 

172.) 

 

Nuorrutusteräksiä käytettäessä on varmistuttava siitä, että kappale on käytettävillä 

seinämäpaksuuksilla läpikarkeneva. Terästä on helppo työstää ja hitsata. Materiaalia 

käytetään yleensä erilaisiin kulutusosiin kuten hammaspyöriin ja hammaskehiin. (MET 

Raaka-ainekäsikirja 2001, s.172.) 
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2.5.3 Korroosionkestävät valuteräkset 

Korroosionkestävillä valuteräksillä tarkoitetaan ruostumattomia ja haponkestäviä teräksiä. 

Ne ovat aina runsasseosteisia ja sisältävät aina vähintään 11,5 % kromia. Materiaali jaetaan 

martensiittisiin, austeniittisiin, täysin austeniittisiin ja austeniittis-ferriittisiin 

korroosionkestäviin valuteräksiin. (MET Raaka-ainekäsikirja 2001, s. 174-180.) 

 

Martensiittisille korroosionkestäville valuteräksille on ominaista 0,06…0,15 % 

hiilipitoisuus ja hyvin pieni tai olematon nikkelipitoisuus. Kromipitoisuus on 12-14 %. 

Sillä saavutetaan hyvin suuria lujuuksia sekä kovuuksia. Sitä on vaikea valaa ja hitsata. 

Terästä käytetään pääasiallisesti nuorrutettuna tai erittäin kovaksi karkaistuna. 

Käyttökohteisiin kuuluu muun muassa potkurit ja pumput. (MET Raaka-ainekäsikirja 

2001, s.176; Valimotekniikan perusteet 2009.) 

 

Austeniittiset korroosionkestävät valuteräkset sisältävät 18 % kromia ja 8 % nikkeliä. Ne 

ovat erittäin sitkeitä, voimakkaasti muokkauslujittuvia, helposti muovattavia, hyvin 

syöpymiskestäviä ja hyvin hitsattavia sekä valettavia. Tämä on eniten käytetty 

korroosionkestävien terästen ryhmä. (MET Raaka-ainekäsikirja 2001, s.176; 

Valimotekniikan perusteet 2009.) 

 

Täysin austeniittiset korroosionkestävät valuteräkset sisältävät mm. kromia, molybdeeniä 

ja nikkeliä jonkin verran enemmän kuin perinteiset austeniittiset teräkset. Niiden kestävyys  

piste- ja rakokorroosiota vastaan on parempi kuin perinteisillä austeniittisilla teräksillä. 

Myös monien täysin austeniittisten terästen mekaaniset ominaisuudet ovat huomattavasti 

parempia kuin tavanomaisten austeniittisten lajien. (MET Raaka-ainekäsikirja 2001, 

s.178.) 

 

Austeniittis-ferriittiset korroosionkestävät valuteräkset tunnetaan myös duplex-teräksinä. 

Niissä käytetään seosaineina kromia, nikkeliä ja molybdeeniä. Näiden teräksien lujuus on 

noin kaksinkertainen verrattuna perinteisiin austeniittisiin valuteräksiin. Myös rako-, piste 

ja jännityskorroosion kesto on huomattavasti parempi kuin perinteisillä austeniittisilla 

teräksillä. Näiden terästen käyttö rajoittuu käyttökohteisiin, joissa lämpötila on enintään 

300 °C. (MET Raaka-ainekäsikirja 2001, s.178-179.) 
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2.5.4 Kuumalujat ja tulenkestävät teräkset 

Kuumalujia valuteräksiä käytetään kohteissa jossa lämpötila on 300…600 °C. 

Käyttölämpötila alkaa siitä, johon yleiset rakenneteräkset ja nuorrutettavat valuteräkset 

päättyvät. Kuumalujat teräkset ovat niukkahiilisiä, niukkaseosteisia tai runsasseosteisia 

teräksiä. Seosaineina käytetään kromia, nikkeliä, mangaania, vanadiinia ja molybdeeniä. 

Niitä käytetään venttiileihin, höyryturbiineihin ja dieselmoottorien osiin. (MET Raaka-

ainekäsikirja 2001, s.167.) 

 

Tulenkestävien teräksien käyttölämpötila on 600…1200 °C. Ne ovat aina runsasseosteisia. 

Yleisimmät seosaineet ovat kromi, pii ja nikkeli.  Tulenkestävien teräksien käyttökohteita 

ovat mm. teollisuusuunit ja valssilaitosten kelaimet. (MET Raaka-ainekäsikirja 2001, s. 

184.) 

 

2.5.5 Kulumiskestävät teräkset 

Kulumiskestävät teräkset jaetaan kahteen ryhmään: austeniittisiin mangaaniteräksiin sekä 

karkaistaviin ja päästettäviin kulumiskestäviin valuteräksiin. Austeniittisen 

mangaaniteräksen mikrorakenne on austeniittinen ja homogeeninen. Perinteisesti se 

sisältää 12..14 % mangaania ja 1,2…1,4 % hiiltä sekä usein 1…3 % kromia. Teräksen 

parhaimpia ominaisuuksia on hyvä muokkauslujittuminen. Tämä voi rasituksen aikana 

nousta 220–250 HB:sta 550 HB:iin saakka. Näitä teräksiä käytetään eniten 

kivenmurskaimien kulutusosissa. (MET Raaka-ainekäsikirja 2001, s.186.) 

 

Karkaistavia ja päästettäviä kulumiskestäviä valuteräksiä käytetään, kun edellisen 

teräslajin muokkauslujittumista ei tapahdu, jolloin teräs voi kulua nopeasti. Tällaisissa 

tapauksissa nuorrutetuilla teräslajeilla saadaan parempia tuloksia. Kovuutta lisätään 

alentamalla päästölämpötilaa, jolloin ei enää voida puhua nuorrutuksesta vaan karkaisusta 

ja päästöstä. (MET Raaka-ainekäsikirja 2001, s.186-187.) 
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3 VALUMENETELMÄT SUURILLE VALUKOMPONENTEILLE 

 

Valaminen on muodonantomenetelmä, jossa muoto synnytetään muuttamalla raaka-aine 

sulaksi. Sula kaadetaan muottiin, jossa se jähmettyy kappaleeksi. Valaminen perustuu 

lähes täysin kierrättämiseen ja se on lyhin tie raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi. Koska 

valettaessa sulattamisen jälkeen ei käytetä enää energiaa muodonantamiseen, on valaminen 

energiataloudellista verrattuna esimerkiksi hitsaukseen. Kappaleen koko ja muoto asettaa 

vähän rajoituksia ja lähes kaikkia metalleja voidaan käyttää. Valamalla tehty kappale vaatii 

useimmiten vain vähän koneistusta, koska se on hyvin lähellä lopullista muotoaan.  

(Valimotekniikan perusteet 2009.) 

 

Valumenetelmät jaetaan perinteisesti kahteen eri pääryhmään: kertamuottimenetelmään ja 

kestomuottimenetelmään. Jako tehdään muotin käyttökertojen mukaisesti. Kertamuotit 

kestävät vain yhden kerran ja kestomuotit viidestä sataantuhanteen kertaan. 

Kertamuottimenetelmissä muotti valmistetaan hiekasta, kipsistä tai keraamiseoksesta. 

Valamisen jälkeen muotti rikotaan valukappaleen ympäriltä. Kuvassa 2 on esitetty 

tavanomaiset käyttöalueet kertamuoteille. 

 

 

Kuva 2. Tavanomaiset käyttöalueet kertamuoteille (Valimotekniikan perusteet 2009). 

 

Kestomuottimenetelmissä käytettävä muotti valmistetaan metallista. Muotin täytyy olla 

avattava, jotta valettu kappale voidaan poistaa muotista. Vain kertamuottimenetelmillä on 
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mahdollista valaa suuria, yli 4000 kg painavia kappaleita. Seuraavaksi perehdytään käsin- 

ja sinkokaavaukseen, jäykkämuottikaavaukseen ja täysmuottikaavaukseen. (Ihalainen et al. 

2005, s.76.) 

 

3.1 Hiekkavaluprosessi 

Valaminen alkaa valmistuspiirustuksen mukaisesta mallista, joka voidaan valmistaa 

puusta, muovista, metallista tai polystyrolista. Seuraava vaihe on kaavaus. Kaavaaminen 

tapahtuu joko pullakaavauksena, kehyksiin kaavauksena tai lattiakaavauksena. Valettavan 

kappaleen mitat määräävät käytettävän kaavausmenetelmän. Suuria kappaleita valettaessa 

käytetään lattiakaavausta, jolloin kaavaus tapahtuu valimon lattiassa olevan valukuoppaan. 

Muotti valmistetaan irtomallia käyttäen tai se kasataan kokonaan keernoista. Pieniä sarjoja 

varten valmistetaan kestomuotti sementtihiekasta, joka mukailee kappaleen päämittoja. 

Tämän sisään kootaan varsinainen valumuotti sisä- ja ulkopuolisilla keernoilla. 

(Valimotekniikan perusteet 2009; Valimotekniikka II.) 

 

Muotin valmistusta mallin avulla kutsutaan kaavaamiseksi. Malli laitetaan 

kaavauslaatikkoon ja kaavaushiekka kaadetaan päälle. Jotta muotti voidaan valmistaa, 

pitää kaavaushiekka tiivistää ja kovettaa. Kovettamisessa voidaan käyttää mekaanisia ja 

kemiallisia menetelmiä. Mekaanisiin lukeutuu puristaminen eri keinoin, täristäminen, 

puhaltaminen ja sinkoaminen. Kemiallisiin menetelmiin kuuluvat eri kylmä- ja 

kuumahartsimenetelmät. Kemialliset menetelmät takaavat tarkempia mittoja ja sileämpiä 

pintoja valmiissa kappaleessa kuin mekaaniset menetelmät. Kovettamisen jälkeen muotti 

käännetään toisin päin ja malli poistetaan muotista. Muotin sisäpinnat peitostetaan ohuella 

tulenkestävällä kerroksella. Näin syntynyt muotti on nyt puolikkaalle valmiista 

kappaleesta. Prosessi toistetaan toiselle puolikkaalle, jolloin saadaan valmis valumuotti. 

Muottipuoliskojen välistä pintaa kutsutaan jakopinnaksi. (Valimotekniikan perusteet 2009; 

Valimotekniikka II.) 

 

Jos kappaleen sisäpuolen osia on muotoiltava, on valmistettava keerna. Keerna on 

tulenkestävästä hiekkaseoksesta kovetettu kappale, jolla valukappaleen sisäpuolen osia 

voidaan muotoilla (esimerkiksi reikiä ja onkaloita). Keernoja käytetään myös ohuiden 

kohtien vahvistamiseen. (Valimotekniikan perusteet 2009; Valimotekniikka II.) 
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Muotin kokoamisen jälkeen voidaan kappale valaa. Valamisen jälkeen kappale viedään 

jälkityöstettäväksi, jossa siitä poistetaan valukanavat, valukkeet ja jakopintapurse.  

Kuvassa 3 havainnollistetaan hiekkavaluprosessi valmistuspiirustuksesta valmiiksi 

kappaleeksi valukanavineen. 

 

 

 

 

Kuva 3. Valukappaleen valmistus kaksiosaisen mallin avulla A) valettavan kappaleen 

mitoituspiirustus B) muotin alakehyksen kaavaus C) muotin yläkehyksen kaavaus D) 

mallin irrotus E) keernan sijoitus F) muotin kokoaminen ja valu G) valukappale 

valujärjestelmineen. (Ihalainen 2005, s.79). 

 

 

 

3.2 Käsin- ja sinkokaavaus 

Käsinkaavaus on vanhin hiekkamuottien valmistusmenetelmä. Tuorehiekka-menetelmässä 

hiekkaan on lisätty sideaineeksi bentoniittiä, joka yhdessä veden kanssa muodostaa 
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sähkökemiallisen sidoksen hiekkarakeisiin. Sullonta on suoritettava huolellisesti, jotta 

muotista tulee käyttökelpoinen. Menetelmää käytetään pieniin sarjoihin ja yksittäisiin 

kappaleisiin, varsinkin suurille kappaleille. Muotoiluvapaus tällä menetelmällä on hyvä, 

minimiseinämäpaksuus 3 mm ja valutoleranssit ovat CT 11-15. (Valimotekniikan perusteet 

2009; Valimotekniikka II.) 

 

 

3.3 Täysmuottikaavaus 

Täysmuottikaavauksessa polystyrolista valmistettu kertamalli jätetään kaavauksen 

yhteydessä muottiin. Valun aikana sula metalli aiheuttaa mallin kaasuuntumisen ja 

palamisen, jolloin se täyttää mallin jättämän tilan.  Täysmuottikaavauksen etuja ovat: 

 

• mallit halpoja ja kevyitä 

• mallia ei tarvitse jakaa osiin 

• päästöjä ei tarvita 

• nopeampi kaavaus 

• keernoja ei tarvitse käyttää 

 

Menetelmää käytettäessä muotoiluvapaus on erinomainen ja mallien rakennemuutokset 

ovat erittäin helppo toteuttaa. Valutoleranssit ovat CT 10–14. Sarjakoko on yhdestä viiteen 

kappaletta sekä minimi seinämäpaksuus on 2,5 mm. (Valimotekniikan perusteet 2009; 

Valimotekniikka II.) 

 

 

3.4 Jäykkämuottikaavaus 

Jäykkämuottikaavaus eroaa edellisestä kaavausmenetelmästä vain vähän.  Bentoniitin 

sijasta käytetään epäorgaanista (esim. sementti) tai orgaanista (esim. furaanihartsi) 

sideainetta. Nämä kylmänä kovettuvat hiekat jaetaan vielä itsestään kovettuviin ja 

kaasukovetteisiin. Itsestään kovettuvien hiekkojen sideaineet reagoivat toisen komponentin 

(mm. sementti ja vesi, vesilasi ja esteri) kanssa ja hiekka kovettuu. Kaasukovetteisissa 
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sideaine reagoi puhallettavaan kaasuun (esim. vesilasi ja CO2). Kaasukovetteisia 

sideaineita käytetäänkin enemmän keernojen valmistamisessa, koska kaasupuhallus 

rajoittaa kappaleen kokoa.  (Valimotekniikan perusteet 2009; Valimotekniikka II.) 

 

Menetelmässä on rajoituksena 4 mm minimiseinämäpaksuus ja sen sovellettavuus vain 

pienille sarjoille tai yksittäiskappaleille. Valutoleranssit ovat CT 10–14, ja muotoiluvapaus 

on hyvä (polystyrol-mallia käytettäessä erinomainen). Jäykkämuottimenetelmä sopii hyvin 

suurille kappaleille yksittäisinä tai pieninä sarjoina. (Valimotekniikan perusteet 2009; 

Valimotekniikka II.) 

 

 

3.5 Sulankäsittely 

Valujen ominaisuuksien muokkaamiseksi joudutaan sulaa metallia käsittelemään erilaisin 

menetelmin. Käsittelyihin kuuluu: 

 

• Käsittelyt ei-toivottujen seosaineiden ja epäpuhtauksien poistamiseksi 

• Seosaineiden lisääminen haluttuihin pitoisuuksiin 

• Käsittelyt joilla vaikutetaan raudan kiderakenteeseen 

• Käsittelyt joilla pienennetään metallin rae- ja solukokoa. 

• Käsittelyt joilla vähennetään sulan kaasupitoisuutta  

(Valimotekniikan perusteet 2009) 

 

 

Sulaa terästä käsiteltäessä käytetään happipuhallusta, jolla alennetaan sulan hiilipitoisuutta. 

Raffinoinnilla poistetaan epäpuhtauksia ja deoksidoinnilla saadaan teräksestä tiiviimpää. 

Runsaasti seostetuille teräksille on konvertterikäsittelyitä edellä mainittujen sijasta, jolla 

voidaan pienentää seosainehukkaa, sulan sulkeumien määrää sekä kaasu- ja 

epäpuhtauspitoisuuksia. Näillä menetelmillä päästään happipuhallusta alempiin 

hiilipitoisuuksiin. Myös uunien sulatuslämpökapasiteettia voidaan parantaa ja raaka-

aineina käyttää runsashiilisiä aineita. (Valimotekniikan perusteet 2009.) 
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Konverttereita on kahdenlaisia: AOD- ja VODC-konverttereita. AOD-konvertterissa 

sulaan teräkseen puhalletaan hapen ja argonin seos. Käsittely toistetaan useaan kertaan eri 

seossuhtein. Tätä konvertteria käytetään erittäin usein ruostumattomien terästen 

valmistuksessa. VODC-konvertterissa happi puhalletaan joko vapaasti ilmassa tai 

tyhjökannen läpi alipaineiseen konvertteriin. Argonia käytetään vain pieniä määriä ja sen 

tarkoitus on sekoittaa sulaa. Seuraava vaihe on tyhjökäsittely ilman happea. Kuva 4 

havainnollistaa konverttereita. (Valimotekniikan perusteet 2009.) 

 

   

Kuva 4. Vasemmalla VODC- ja oikealla AOD-konvertteri (Valimotekniikan perusteet 

2009). 

 

Muita teräksen käsittelymenetelmiä on senkkainjektointi, jonka tarkoituksena on parantaa 

teräksen lujuusominaisuuksia, ehkäistä kuumarepeämiä ja kapillaarihuokosten syntymistä 

sekä parantaa materiaalin valettavuutta työstettävyyttä ja hitsattavuutta. Injektointikäsittely 

valusenkassa tapahtuu puhaltamalla kantajakaasun(tavallisesti argon) mukana kalsiumpii-

jauhetta. Toinen tapa lisätä kalsiumjauhetta on onton teräslangan sisällä 

langansyöttölaitteen avulla. (Valimotekniikan perusteet 2009.) 

 

3.6 Valuviat 

Valuvikojen esiintyminen valukappaleissa lisää kustannuksia. Valamisen ja lukuisten 

jälkikäsittelyjen jälkeen hylkääminen saattaa tarkoittaa lisäkustannuksia, 

toimitusaikamyöhästymisiä ja pahimmassa tapauksessa asiakkaan luottamuksen 

menettämistä. Valuviat onkin tärkeä tunnistaa aikaisessa vaiheessa ja vielä tärkeämpää on 

poistaa valuvikojen syyt, jotta kappale voidaan valmistaa kerralla valmiiksi. 
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(Valimotekniikan perusteet 2009.) Seuraavaksi käsitellään hiekkavaluille tyypilliset 

virheet.  

 

3.6.1 Yleiset mittaviat 

Yleisiin mittavikoihin kuuluvat liian suuri ja liian pieni ainevahvuus. Liian suuressa 

ainevahvuudessa mallissa ei ole mittavirheitä, mutta muotin valmistus on epäonnistunut.  

Liian pienessä ainevahvuudessa muotti tai keerna on vallannut osan muottiontelosta 

muodonmuutosten kautta. Muotti on saattanut olla huolimattomasti kaavattu tai valukehä 

on joustanut ulospäin muotin puristusvaiheen aikana. (Valimotekniikan perusteet 2009.) 

 

3.6.2 Siirtymäviat 

Siirtymäviat käsittävät siirtymän jakotasossa, keernan siirtymän ja paikallissiirtymän. 

Siirtyminen jakotasossa voi tapahtua kuluneiden kehien, mallipöytien löysien ohjaksien tai 

mallin pohjasta irtoamisen takia. Kuvassa 5 esitellään siirtymävikoja. 

 

 

 

Kuva 5. Siirtymävikoja (Valimotekniikan perusteet 2009). 

 

Keernan siirtyminen voi johtua muotin huolimattomasta kokoamisesta, keernan 

kiinnityksestä tai sulan aiheuttamasta nosteesta. (Valimotekniikan perusteet 2009.) 

 

3.6.3 Ulospäin suuntautuvat pintaviat 

Tämäntyyppisiin vikoihin lukeutuvat karhea pinta, pintaan kiinnipureutunut hiekka, 

metallin tunkeuma hiekkaan. Karhean pinnan, kiinnipureutuneen hiekan syntymiseen 

vaikuttaa valunopeus, valumateriaalin koostumus, muotin tai keernan seinämän rosoisuus 
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tai mahdollinen metallin tunkeutuminen hiekkaan. Kuvassa 6 esitellään ulospäin 

suuntautuvia pintavikoja. 

 

 

Kuva 6. Ulospäin suuntautuvia pintavikoja (Valimotekniikan perusteet 2009). 

 

Karhea valupinta on lieväasteisin virhe ja vakava-asteisin virhe on metallin tunkeuma 

hiekkaan. (Valimotekniikan perusteet 2009.) 

 

3.6.4 Sulkeumat 

Tyypillisiin vikoihin kuuluu hiekkasulkeumat, kuonasulkeumat ja muut sulkeumat. Hiek-

kasulkeumalle on lukemattomia eri syitä; esimerkiksi huolimaton kaavaus tai hiekan 

heikko laatu. Kuvassa 7 esitellään sulkeumia. 

 

 

Kuva 7. Sulkeumia (Valimotekniikan perusteet 2009). 

 

Kuonasulkeuma voi johtua aikaisemmista sulankäsittelyvaiheiden mukana kulkeutuneista 

kuonista tai jos valujärjestelmässä ei ole otettu huomioon mahdollista kuonautumista. 

(Valimotekniikan perusteet 2009.) 

3.7 Valutoleranssit  

Valetun kappaleen mitat poikkeavat aina kappaleen piirustusmitoista. Valmiin kappaleen 

mittoihin on lisättävä työstövara ja valutoleranssit. (Tekninen tiedotus 1981, s. 45.) 

Kuvassa 8 havainnollistetaan valutoleransseja ja työstövaraa.  
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Kuva 8. Valutoleranssit ja työstövara GT = CT (Tekninen tiedotus 1981, s. 45). 

 

On muistettava että mitä suuremmat valutoleranssit ovat, sitä suurempi jälkityöstö 

kappaleelle joudutaan tekemään. Tämä saattaa johtaa siihen, että kappale onkin halvempi 

valmistaa jollain muulla tavalla. (Tekninen tiedotus 1981, s. 45.) 

 

4 VALUMENETELMÄN JA -YRITYKSEN VALINTA 

 

Yleensä kappaleiden valmistukseen joudutaan soveltamaan kahta tai useampaa 

valmistusmenetelmää. Taloudellisimman valmistusmenetelmän karsiminen rajatapauksissa 

edellyttää, että kappaleet suunniteltaisiin kahdella tai kolmella kilpailevalla menetelmällä. 

Liitteestä I löytyy tärkeimpien kaavaus- ja valumenetelmien ohjearvoja sekä eri 

valumenetelmillä tavallisesti saavutettavissa olevia pinnankarheuden Ra-arvoja. 

Hiekkavalujen kohdalla tulee huomioida, että pinnanlaatu on karkea. Valumenetelmän ja -

yrityksen valintaan vaikuttavia tekijöitä on monia. Taulukossa 1 esitetään näitä erilaisia 

vaikuttavia tekijöitä ja vaikutuksen kohteita. (Tekninen tiedotus 1981, s. 109). Valua 

ostettaessa on myös valittava esimerkiksi, mitä valimon jälkityöstöpalveluita käytetään vai 

hankitaanko itse koneistus. Kuvassa 9 havainnollistetaan eri vaihtoehtoja valimon 

palvelutasoista. 
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Taulukko 1. Valumenetelmän ja -yrityksen valintaan vaikuttavia tekijöitä. (Tekninen 

tiedotus 1981, s. 114.) 

Vaikuttavat tekijät: Vaikutuksen kohde: 

1. Aineelta vaadittavat lujuus- ym. 

ominaisuudet 

Valumetalli 

 

 

Kappaleen tekniset ominaisuudet:  

Sarjasuuruus 

Koko 

Kaavattavuus 

Pintavaatimukset 

Minimiseinämäpaksuus 

Toleranssivaatimukset 

 

 

 

Kaavaus- ja valumenetelmä 

 

Kaavaus- ja valumenetelmä 

 

Vapaat vaatimukset: 

Hinta 

Käytössä olevat standardit( esim.ISO 14000) 

Laatu(poikkeamat) 

Laadun vaikutus työstö- ym. kustannuksiin 

Toimitusaika 

Palvelu 

Saanti 

Oma tuotantokoneisto ym. 

 

 

 

Kappaleita toimittavan valimon hintataso, 

tekninen taso, kapasiteetti ym. 

 

Kappaleita toimittavan valimon hintataso, 

tekninen taso, kapasiteetti ym. 
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Kuva 9. Valunhankinnan prosessit (Saarelainen et al. 2008. s.509). 

 

Tyypillinen valujen ostaminen tarpeen havaitsemisesta vuosisopimusneuvotteluihin kulkee 

seuraavasti: 

• tarpeen havaitseminen 

• tarjouspyyntö valimoon 

• yksityiskohtainen, tekninen yms. selvittely 

• alustava tarjous 

• neuvottelut 

• sitova tarjous 

• tekniset ja kaupalliset neuvottelut 

• kirjallinen tilaus 

• koevalut, koekoneistus, koekäyttö ja ensimmäiset rasitustestit 

• laadunvarmistus (DT) 

• asiakkaan sekä valimon mahdolliset muutokset konstruktioon 

• valmistusvikojen raportointi ja korjaus 

• valutuotteen kehittäminen sarjavalmistukseen 

• sarjavalmistukseen valmistautuminen (työ- ja apuvälineiden valmistus) 

• esisarjat valmistetaan 
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• laaduntarkkailu ja neuvottelut 

• vuosisopimusneuvottelut  

(Piha 2009.) 

4.1 Valukappaleen suunnittelu 

Suunnittelijan on huomioitava, että hänen antamansa rakenne valukappaleelle vaikuttaa 

valamisen työvaiheisiin. Kappaletta suunniteltaessa suunnittelijan on hyvä tuntea 

valumenetelmien eri mahdollisuudet ja rajoitukset. Kappale pitää suunnitella sen 

käyttötarkoitusta varten, mutta siinä täytyy huomioida valmistustekniset asiat. (Tekninen 

tiedotus 1981, s. 3.) 

 

Valukappaleen suunnittelussa voi erottaa kolme vaihetta: 

1. Alustava suunnitelma, jossa selvitetään muun muassa kappaleen perusvaatimukset, 

valmistusmenetelmä ja rakenneaine-ehdotus sekä alustava luonnos päämittoineen 

2. Lujuuslaskelmat, rakennesuunnittelu ja valmistuskustannuslaskelmat. 

3. Kappaleen valutekninen tarkastelu.  

(Tekninen tiedotus 1981, s. 3-4.) 

 

Liitteestä II selviää kunkin vaiheen tarkempi kuvaus. Jokainen suunnitteluprosessi on 

ainutlaatuinen ja vaiheiden kulku riippuu niin valmistettavasta kappaleesta, yrityksestä 

kuin suunnittelijastakin. Valimotekniikkaa tunteva suunnittelija voi toisessa vaiheessa 

soveltaa kolmannen vaiheen rakennesääntöjä; tavoitteena säästää aikaa lopullisen ratkaisun 

suunnittelussa. Suunnittelun merkitys korostuu varsinkin suurissa valukappaleissa. Pienet 

yksinkertaiset kappaleet eivät luonnollisesti tarvitse paljon suunnittelua, mutta suurten 

valukappaleiden toteutus on parhainta suunnitella erityisen hyvin. Valuosien liittäminen 

esimerkiksi hitsaamalla ei takaa samaa kestävyyttä kuin valamalla koko konstruktio 

kerralla, mutta kustannukset, aika ja tuotantomahdollisuudet saattavat osoittaa 

tehokkaimman vaihtoehdon olevan osien valaminen pienemmissä kokonaisuuksissa ja 

liittäminen hitsaamalla.  (Tekninen tiedotus 1981, s. 3.)    

 

 

Mitä aikaisemmin valimo saadaan tuotua tuotteen suunnitteluprosessiin mukaan sen 

parempi. Tästä toiminnasta käytetään termiä Simultaneous engineering tai ESI (Early 
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Supplier Involvement). Toimintamallissa tuotteen suunnittelu tehdään konepajan, valimon, 

tuotannon ja mahdollisesti valumallin valmistajan kanssa yhteistyönä ja kaikki edellä 

mainituihin osapuoliin otetaan varhaisessa vaiheessa yhteyttä. Tällöin mahdolliset 

ongelmakohdat vähenevät ja kokonaisläpimenoaika pienenee. (Piha 2009.) 

4.2 Kappaleen koon, sarjasuuruuden ja minimiseinämäpaksuuden vaikutus 

menetelmän valintaan 

Sarjasuuruus ja kappaleen koko määrää, millaiset mallivarusteet kappaleelle kannattaa 

tehdä ja miten ne on edullisin valmistaa. Kappaleen koolla on vaikutus 

kaavausmenetelmiin. Kuvassa 2 havainnollistetaan kappaleen koon ja sarjasuuruuden 

vaikutusta menetelmän valintaan. 

 

Minimiseinämäpaksuus määritetään käytössä oleville rasituksille, mutta esimerkiksi 

valurautalaatujen minimiseinämäpaksuus riippuu valurautaluokasta, lämpötilasta sekä 

ymppäyksen tehokkuudesta. Myös suurilla kappaleilla valumenetelmä ohjaa minimi 

seinämäpaksuutta.  Jokaista materiaalia ei voida soveltaa kaikilla menetelmillä 

valettavaksi. Esimerkiksi jonkun kappaleen rakenne, mittatarkkuus tai pinnanlaatu voi 

rajoittaa käytettäviä valumenetelmiä. (Tekninen tiedotus 1981, s. 114–115.) 

 

 

4.3 Mittapoikkeamat ja valutoleranssit 

Valetun kappaleen mitat poikkeavat aina kappaleen piirustusmitoista. Osa poikkeamista 

johtuu valmistustekniikkaan liittyvistä syistä, kuten mallin mittavirheestä (esimerkiksi 

mallin kuluminen tai muodonmuutokset varastoinnin aikoina), ohjaustappien ja –reikien 

kulumisesta, kaavausmenetelmien erilaisesta tarkkuudesta, kaavaushiekkojen eri 

ominaisuuksista, valujännitysten esiintymisestä, lämpö- tai jälkikäsittelyn aiheuttamista 

muutoksista. (Tekninen tiedotus 1981, s. 115.)  
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4.4 Pinnanlaatu 

Pinnanlaatu on usein yhtä tärkeä valintaperuste kuin kappaleen mittatarkkuus. 

Pinnankarheuden tulee täyttää sille asetetut toleranssit. Toleranssien ylittyminen tietää 

lisäkustannuksia jälkityövaiheiden pidentyessä. Pinnankarheuteen vaikuttavat tekijät 

voidaan jakaa kolmeen eri osaan: muotista johtuviin (esimerkiksi muotin valmistuksesta), 

valumetallista johtuviin (esimerkiksi kaasun paine muotissa, pintajännitys) ja 

puhdistuksesta johtuviin tekijöihin. (Tekninen tiedotus 1981, s. 121-122.) 

 

4.5 Mallit 

Mallit ovat merkittävä kustannuserä valujen ostamisessa. Neuvotteluissa sovitaan, kuka 

hankkii mallit sekä kuinka ylläpito ja siitä koituvat kustannukset hoidetaan.  

 

Usein valimo itse tarjoutuu valmistamaan tai hankkimaan mallit. Tämä on usein 

kustannuskysymys (tiettyihin mallivalmistajiin keskittyminen tuo edulliset hinnat). Toisena 

syynä voidaan pitää mallivalmistajien taitoa ottaa huomioon valitun valimon 

tuotantomuotoa ja erityispiirteitä. Asiakkaan itse hankkiessa mallit tulee muistaa, että 

valimo joutuu silti suunnittelemaan valukanaviston malliin. (Jutila 2009.) 

 

Jokaisella valimolla on omat tapansa hoitaa varastoinnista ja ylläpidosta koituvat 

kustannukset. Yleensä käytössä olevista malleista ei peritä erillisiä maksuja vaan se 

sisältyy ostetun valoksen hintaan. Pitkään poissa käytöstä olevien mallien varastoinnista ja 

ylläpidosta saatetaan sopia erillisiä maksuja. (Jutila 2009.) 

 

Asiakkaan vaihtaessa valimoa tulee myös muistaa, että asiakas saa edelliseltä valimolta 

vain mallin mukaansa. Valukanavistot ja kaikki tuotantoa koskeva tietotaito on valimon 

omaisuutta. (Jutila 2009.)  
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4.6 Yleiset/sovittavat toimitusehdot 

Toimialalla on vakiintunut NLG 95 toimitusehdot, jotka ovat peräisin pohjoismaiden 

valimoteollisuuden ja konepajateollisuuden tekemistä sopimuksista. Nykyisin kuitenkin 

käytetään CAEF:n (COMMITTEE OF ASSOCIATIONS OF EUROPEAN FOUNDRIES) 

toimitusehtoja sopimuksien teossa. Nämä löytyvät järjestön omalta internetsivulta nimellä 

General conditions of contracting for european foundries. Lisäksi valimon ja asiakkaan 

käytössä ovat SFS-standardit 1559-1 ja -3, jotka sisältävät valujen teknisiä toimitusehtoja. 

(Piha 2009.) 

 

Suurilla yrityksillä on käytössään omat toimitusehtonsa, jotka saattavat poiketa paljonkin 

edellä mainituista sopimusehdoista. Joissakin tapauksissa edellä mainittuja yleisiä 

toimitusehtoja ei käytetä lainkaan. (Piha 2009.) 

 

 

4.7 Huomionarvoiset seikat ulkomaisessa valujen ostossa 

Valutoimittajaa valittaessa tulee ottaa huomioon kohdeyrityksen toimintaympäristö. 

Esimerkiksi käytettävät standardit saattavat poiketa paljonkin Suomen ja kohdemaan 

välillä. Muita pullokauloja saattavat muodostaa muun muassa sopimuskiistat, tullaus, 

erilaisten lupien ja todistuksien hankinta, toimintavarmuus ja laatu. (Kaupaneste raportti 

2009.) 

 

Ulkomaisen valujenhankinnan lähtökohtana tulee olla jokin minimitaso vuodessa. Tällä 

pyritään kattamaan ostajan ja myyjän matkat, laatuauditit, laatupäällikön matkat ja niin 

edelleen. Näiden lisäksi on vielä uuden asiakkaan ja uuden ostomaan toimintarutiinit 

ajettava omaan organisaatioon toimivaksi. (Piha 2009.) 

 

 

4.7.1 Venäjä 

Venäjällä suurimman pullonkaulan muodostaa tullauksen ennalta arvaamattomuus, hitaus, 

vaihtelevuus käytännöissä tai epäjohdonmukaisuus.  Esimerkkinä voidaan pitää 
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asiakirjavaatimusten arvaamatonta muuttumista, ylimääräisten asiakirjojen vaatimista sekä 

epäselvyyksiä tulliluokittelussa. (Kaupaneste raportti 2009.) 

 

Vuonna 2001 tehdyssä raportissa ”Metalliteollisuuden alihankintamahdollisuudet 

Venäjällä” Päivi Karhunen analysoi eteläsavolaisten ja pietarilaisten yritysten kokemuksia 

tuotannollisesta yhteistyöstä. Eteläsavolaisten yritysten tuotannollinen toiminta Venäjällä 

on ollut omistuksellista tai yhteistyöhön pohjautuvaa alihankintaa. Onnistuneita 

yhteystyösuhteita on ollut vähemmän kuin epäonnistuneita. Yhteistyösuhteen ylläpidossa 

esiintyneet ongelmat ovat olleet tutkituilla yrityksillä samoja kuin metalliteollisuuden 

kansainvälisessä alihankinnassa yleensäkin. Useimmin ongelmat ovat liittyneet laatuun ja 

toimitusaikoihin. Laatuongelmat on pystytty kuitenkin selvittämään. Eteläsavolaiset 

yritykset ovat kokeneet sopimusten pitämättömyyden ja partnerin ”epärealistiset” 

käsitykset esimerkiksi hinnoittelusta ja omasta osaamisesta ongelmana. ”Epärealistisilla” 

käsityksillä tarkoitetaan esimerkiksi partnerin tekemää lupausta määrästä, joka ylittää 

heidän toimintakykynsä tai että he vaativat enemmän tehdystä työstä, kuin on sovittu. 

Käsityseroissa venäläispartneri kokee valmiutensa riittäviksi laatuvaatimuksiin, mutta 

todellisuudessa tämä ei ole vastannutkaan vaatimuksia. (Karhunen 2001. s.2-3.) 

 

Raportissa esitetään keinoja, jolla alihankintasuhteissa esiintyviä ongelmia voitaisiin 

vähentää, ja mitä huomionarvoisia seikkoja partnerin valinnassa tulisi huomioida. 

Venäläisyritysten taustojen ja motiivien selvittämisen kautta voitaisiin välttyä suurelta 

osalta ongelmista. Esimerkiksi esitettiin pienyrityskeskuksen Pietarin toimipisteen 

venäjänkielisen henkilöstön käyttöä venäläisyritysten analysoinnissa. Toisena keinona 

esitetään partnerin liiketoimintakulttuurin tuntemista. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi 

sikäläisiä käsityksiä sopimuksen merkityksestä ja laatukäsityksiä. (Karhunen 2001. s.34-

35.) 
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5 VALUKAPPALEET 

Kolme eri kappaletta on valittu valumahdollisuuksien kartoittamiseksi. Näitä ovat roottori, 

sylinteriryhmä ja tela.   

 

Roottorin halkaisija on viisi metriä ja reunan korkeus kaksi metriä. Roottorin paino on yli 

40 000 kg. Roottori on kuvassa 10. 

 

 

Kuva 10. Roottori.  (Hiltunen 2009, s.34.) 

 

Tela on halkaisijaltaan 1,5 metriä ja on 10 metriä pitkä. Seinämäpaksuus kappaleella on 

150 mm. Telan paino on yli 20 000 kg. Tela on kuvassa 11. 
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Kuva 11. Tela 

 

Sylinteriryhmä on 7,125 metriä pitkä leveys 1,425 metriä ja korkeus 2,185 metriä. Sen 

paino on yli 60 tonnia. Sylinteriryhmä on kuvassa 12. 

 

 

Kuva 12. Sylinteriryhmä 
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6 VALIMOT 

Tämän työn kirjallisuusselvityksen aikana kävi ilmi, että vuonna 2008 moni asiakas on 

alkanut välttää kiinalaisia valimoita. Esimerkiksi englantilaiset ja amerikkalaiset valimot 

ovat saaneet osan tilauksistaan takaisin Kiinalta. Suurin syy tähän on kiinalaisten 

toimituksien myöhästelyt, laatuongelmat ja toimituskustannukset eli niin sanotut 

oheiskustannukset. (Professional Engineering 2008; Willman 2008). Seuraavassa osiossa 

keskitytään kotimaiseen, ruotsalaiseen, norjalaiseen ja venäläiseen valimoyrityksiin. Jo 

näillä markkinoilla on valinnanvaraa suurten valukappaleiden valmistamiseen. Kuvan 13 

kartasta näemme johdannossa esitettyjen kriteerien täyttämät valimot esittelyjärjestyksessä. 

 

 

Kuva 13. Kartta valimoista 

 

 

6.1 Yritykset Suomessa 

Tässä osiossa esitellään suomalaisia valimoita ja heidän tarjoamiaan 

tuotantomahdollisuuksia. 
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6.1.1 Sulzer Pumps Finland oy Karhulan valimo 

Karhulan valimo kuuluu Sulzer Pumps konserniin. Valimo sijaitsee Karhulassa, Kotkan 

lähellä ja löytyy kuvan 13 kartasta numerolla 1. Asiakaskuntaan kuuluu 

perusmetalliteollisuus, puunjalostusteollisuus, lannoiteteollisuus ja elintarviketeollisuus. 

Materiaalikirjo on monipuolinen: 

• martensiittiset valuteräkset 

• austeniittiset valuteräkset 

• duplex-teräkset 

• super-duplex-teräkset 

• hiili- ja niukkaseosteiset teräkset 

• suomu-, pallografiitti- ja kulumista kestävät valuraudat. 

 

Suurin mahdollinen valos on 15 000 kg. Jälkikäsittelyinä on hiekka-, teräshiekkapuhallus, 

mekaaninen kiillotus (Ra 0,5). Maalaus ja koneistus suoritetaan alihankinnan kautta. 

(Valuatlas 2009.) 

 

6.1.2 Metso Foundries Jyväskylä Oy 

Metso Foundries Jyväskylä on perustettu vuonna 1948 ja se on osa Metso-konsernia. 

Valimo sijaitsee Jyväskylässä ja löytyy kuvan 13 kartasta numerolla 2. Asiakaskuntaan 

kuuluvat muun muassa voimalaitos- ja laivamoottorit, traktorit, työkoneet, 

tuulivoimaturbiinit, paperi- ja massankäsittelylaitteet. Materiaalikirjoon kuuluu suomu- ja 

pallografiittivaluraudat. Käsinkaavattuna kappaleiden suurin paino on 100 000 kg. Suurin 

valukehä on 9400 x 4250 mm. Sylinteri- ja telavaluissa maksimi pituus on 15 000 mm ja 

halkaisija 2000 mm. Jälkikäsittelyihin kuuluva koneistus ja pintamaalaus suoritetaan 

alihankintana. Jos kappale puhdistetaan, rajoitteena on nosturin kantokyky, joka on 70 000 

kg. Erikoisjärjestelyillä voidaan valmistaa myös suurempia kappaleita. Yrityksen 

kilpailukyky on parhaimmillaan suurissa yli 5 000 kg valuissa. (Metso Foundries Jyväskylä 

2009; Mäkinen 2009.) 
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6.1.3 Metso Lokomo Steels Oy 

Metso Lokomo Steels on perustettu 1916 ja se on osa Metso-konsernia.  Valimo sijaitsee 

Tampereella ja löytyy kartasta numerolla 3. Asiakaskuntaan kuuluvat muun muassa 

kivenmurskaustuotanto, puunjalostuskonevalmistus, laivateollisuus ja energiatuotanto. 

Lokomon valumateriaalina on hyviä lujuus- ja korroosionkesto-ominaisuuksia edellyttävät 

valokset. Metsolla on myös käytössä VODC-konvertteri. Suurin valettava kappale on 

25 000 kg ja suurin valukehä on halkaisijaltaan 4300 mm. (Valuatlas 2009.) 

 

6.2 Yritykset ulkomailla 

Tässä osiossa esitellään ulkomaisia valimoita Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. 

 

6.2.1 Camito Technology Center AB 

Camito perustettiin 1954 ja se on osa Novacast-konsernia. Yritys sijaitsee Ruotsissa 

Hästvedan kaupungissa ja löytyy kuvan 13 kartasta numerolla 4. Camiton asiakaskuntaan 

kuuluu autoteollisuus, energiateollisuus ja prosessiteollisuus. Yritys on erikoistunut 

prototyyppi- ja piensarjatuotantoon. Materiaalivalikoimaan kuuluu suomu-, 

pallografiittirauta ja teräslajit. Suurin valettava kappale on 10 000 kg ja mitat 3700 x 2500 

x 1200mm. (Camitotech 2009; Svenska Gjuteriföreningen 2009.) 

 

6.2.2 Heavycast Karlstad AB 

Heavycast Karlstad on perustettu vuonna 1949. Valimo sijaitsee Ruotsissa Karlstadissa, 

Tukholmasta itään ja löytyy kuvan 13 kartasta numerolla 5. Yrityksen asiakaskuntaan 

kuuluu energia- ja meriteollisuus ja paperiteollisuus. Heavycastillä on käytössään 

valukuoppia, joista suurin on halkaisijaltaan yhdeksän metriä ja syvyydeltään kahdeksan 

metriä. Suurin valettava kappale on normaalisti 80 000 kg, mutta 150 000kg on 

mahdollinen. Materiaalivalikoima koostuu eri pallo- ja suomugrafiittivaluraudoista. 

(Heavycast 2009; Svenska Gjuteriföreningen 2009.) 
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6.2.3 Norrlandsgjuteriet AB 

Norrlandsgjuteriet AB sijaitsee Pohjois-Ruotsissa Robertsforsin kaupungissa. Valimo on 

kuvan 13 kartalla sijainti numero 6. Yrityksen asiakaskuntaan kuuluu metsä- ja 

kaivosteollisuuden eri tuotteet kuten hydraulisovellukset. Yrityksellä on oma maalaamo ja 

konepaja sekä alihankintaverkosto, jolla valukappaleet saadaan koneistettua lopulliseen 

muotoonsa. Suurin valettavin kappale on 8 000 kg ja suurimman valukehän mitat ovat 

4000 x 2500 mm. Materiaalivalikoima käsittää eri pallo- ja suomugrafiittivaluraudat. 

(Norrlandsgjuteriet 2009; Svenska Gjuteriföreningen 2009.) 

 

6.2.4 Vestascastings Guldsmedshyttan AB 

Vestascastings Guldsmedhyttan AB kuuluu Vestas-konserniin. Valimo sijaitsee  Ruotsissa 

Örebrosta pohjoiseen 50 kilometriä ja on kuvan 13 kartalla sijaintina numero 7.  Valimo on 

erikoistunut tuulivoimalakomponenttien valamiseen pallografiittivaluraudasta. Heillä on 

valmiudet valaa myös ferriittisiä suomugrafiittivalurautoja. Suurin valettava kappale on 

50 000 kg. Jälkikäsittelyihin kuten koneistamiseen ja maalaamiseen käytetään 

alihankintaverkostoa. Yrityksen kilpailukyky on parhaimmillaan suurissa kappaleissa, joita 

valetaan suurissa sarjoissa. (Carlin 2009; Svenska Gjuteriföreningen 2009.) 

 

6.2.5 Åkersrolls Sweden AB  

 Åkersrolls kuuluu Åkers-konserniin. Yritys sijaitsee Tukholmasta noin 100 km länteen ja 

löytyy kuvan 13 kartalta sijaintina numero 8.  Yritys on erikoistunut telojen ja tankojen 

valmistukseen metalliteollisuudelle. Materiaalivalikoimaan kuuluu eri suomu- ja 

pallografiittivaluraudat sekä valkoraudat. Suurin mahdollinen kappale on 60 000 kg ja 

mitat ovat ø 1400 x 4000 x 10 000mm. (Åkersrolls Sweden 2009; Svenska 

Gjuteriföreningen 2009.) 

 

6.2.6 Kohlswa Gjuteri AB  

Kohlswa Gjuteri on perustettu vuonna 1548 ja se sijaitsee Kolsvan kaupungissa, Ruotsissa;  

kuvan 13 kartasta se löytyy sijainnilla numero 9. Se kuuluu Nötudden-konserniin. 
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Asiakaskuntaan kuuluu kemianteollisuus, Energiateollisuus, paperiteollisuus ja 

kaivosteollisuus. Yritys on erikoistunut kuumalujiin valukappaleisiin. Materiaalivalikoima 

kattaa rakenneteräksiä, martensiittisia teräksiä, ferriittis-austeniittisia teräksiä, austeniittisia 

teräksiä, kuumalujia teräksiä, työkaluteräksiä ja kulutusta kestäviä teräksiä. Suurin 

mahdollinen kappale on 9 000 kg ja mitat ovat 3500 x 4200 x 2000 mm. Yrityksellä on 

oma konepaja. (Kohlswa Gjuteri 2009; Svenska Gjuteriföreningen 2009.) 

 

 

6.2.7 Rolls-Royce Marine A/S 

Yritys on osa Rolls-Royce konsernia, ja sijaitsee Bergenissä, Norjassa; kuvan 13 kartassa 

sijainti numero 10. Asiakaskuntaan kuuluu telakkateollisuus. Materiaalivalikoima koostuu 

suomu- ja pallografiittivaluraudoista. Suurin mahdollinen kappale on 15 000 kg ja 

valukehän koko on 3000 x 6500 mm. (Rolls-Royce 2009.) 

 

6.2.8 Scana Steel Stavanger A/S 

Scana Steel Stavanger A/S kuuluu Scana-konserniin. Se sijaitsee Stavangerissa, Norjassa; 

kuvan 13 kartalla sijainti numero 11. Asiakaskuntaan kuuluu energiateollisuus, 

telakkateollisuus ja öljyteollisuus. Yritys on erikoistunut erilaisiin painelaiteteräksiin ja 

kulutusta kestäviin teräksiin. Yritys toimittaa valettuja, koneistettuja ja valmiita tuotteita. 

Suurin mahdollinen kappale on 11 000 kg ja mitat ovat 7000 x 3200 x 3000 mm. 

(Wersland 2009.) 

 

6.2.9 Metmash 

Metmash sijaitsee Venäjällä Pietarissa, kuvan 13 kartalla sijainti numero 12. Sen 

asiakaskuntaan kuuluu kemianteollisuus, energiateollisuus ja rakennusteollisuus. Yritys 

toimittaa valettuja ja koneistettuja tuotteita. Materiaalivalikoima koostuu hiiliteräksistä, 

seostetuista teräksistä ja ruostumattomista teräksistä. Yritys pystyy myös valamaan suomu- 

ja pallografiittirautaa. Suurin mahdollinen teräsvalu on 30 000 kg ja mitat ovat 4000 x 

4000 x 6000 mm. Suurin mahdollinen rautavalu on 25 000 kg ja mitat ovat 4000 x 4000 x 

6000 mm. (Ruscastings 2009.) 
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6.2.10 Petrozavodskmash 

Petrozavodskmash perustettiin vuonna 1968. Se sijaitsee Venäjällä Petroskoissa, kuvan 13 

kartalla sijainti numero 13. Asiakaskuntaan kuuluu muun muassa paperiteollisuus, 

autoteollisuus ja kaivosteollisuus. Yritys on erikoistunut valurautaan (suomu-, pallografiitti 

ja erikoisvalurautoihin). Suurin mahdollinen akseli tai tela on 120 000 kg.  Akseleiden ja 

telojen pituus enintään 11500 mm ja halkaisija 1200-2000 mm. (Ruscastings 2009.) 

 

6.2.11 Omz 

Omz-yrityksellä on pitkät perinteet valamisessa ulottuen 1700-luvulle yrityksen 

perustamiseen saakka. Se sijaitsee Pietarin lähellä, kuvan 13 kartalla sijainti numero 14. 

Asiakaskuntaan kuuluu muun muassa energiateollisuus, telakkateollisuus, kaivosteollisuus 

ja öljyteollisuus.  Yritys on erikoistunut teräkseen (hiiliteräkset, seostettuihin, korkeasti 

seostettuihin, kulutusta kestäviin mangaaniteräksiin ja ruostumattomiin austeniittisiin ja 

martensiittisiin teräksiin) ja sillä on paljon kokemusta seuraavien standardien kanssa DIN, 

BS, NFA, ASTM, JIS.  Suurin mahdollinen valu on 145 000 kg ja mitat ovat 3500 x 6500 

x 12000 mm. Koneistus mahdollista, mutta lähde ei kerro onko se yhtiön sisällä vai 

alihankintana. (Omz 2009.) 

 

 

7 YRITYKSIEN ARVIOINTI PARAMETRIEN AVULLA 

Tässä työssä esiteltyjä valimoita tullaan vertailemaan painorajan ja mittojen sekä 

toimituksen ja esimerkkivalukappaleiden mukaan. Toimituksella tarkoitetaan tässä 

kuljetusta ulkomailta Suomeen. Kandidaatintyössä oletetaan, että valukappale kuljetetaan 

Suomeen käytettäväksi tai kokoonpantavaksi. Venäjältä tulevat kuljetukset oletetaan 

tulevan rekalla. Etelä- ja Keski-Ruotsista tulevat valut kuljetetaan laivalla Suomeen. 

Norjasta tulevista valuista voidaan käyttää kahta reittiä. Ensimmäisessä ajetaan Ruotsin 

puolelle ja sieltä laivalla Suomeen. Toisena reittinä suoraan Norjan länsirannikolta laivaan 

ja sieltä Itämeren kautta Suomeen. Paino ja mitat -osiossa valimot pistetään 
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paremmuusjärjestykseen suurimman mahdollisen valettavan kappaleen painon suhteen. 

Toimitus-osiossa valimot pistetään suhteelliseen paremmuusjärjestykseen olettaen, että 

valukappaleet tuodaan Suomeen jatkotoimenpiteitä varten. Sitten arvioidaan, missä 

esimerkkikappaleet voitaisiin valaa yhtenä kappaleena. Viimeisenä on kaksi 

vertailutaulukkoa, joihin on koottu rauta- ja teräsvalimot yleistä vertailua varten. 

 

Paino ja mitat 

Yli 100t valuja voidaan tehdä vain kolmessa valimossa. Yksikään niistä ei ole Suomessa. 

Ensimmäisenä on Ruotsissa sijaitseva Heavycast. Siellä voidaan valaa 9000 mm 

halkaisijaltaan olevaan 8000 mm valukuoppaan 150 000 kg asti rautavaluja. Seuraavana on 

Venäläinen Omz, jossa voi valaa 145 000 kg asti teräsvaluja. Omz on ainoa valimoista, 

joka voi toimittaa yli 100 000 kg teräsvaluja. Mitoiltaan suurin mahdollinen kappale on 

3500 x 6500 x 12 000 mm. Viimeisenä venäläinen Petrozavodskmash, jossa voi valaa 

120 000 kg  akseli- tai tela-valuja. Mitoiltaan suurin mahdollinen kappale on ø 1200-4250 

x 11 500 mm.  

 

50-100t valuja voidaan tehdä myös kolmessa valimossa. Näistä yksi on Suomessa. Metso 

Foundries Jyväskylässä voidaan valaa rautavaluja 100 000 kg asti. Suurin valukehä on 

9400 x 4250 mm. Pisimmät akseli-, sylinteriryhmä- tai tela-valut ovat 15 000 mm. Jos 

kappale puhdistetaan, niin rajoite on 70 000 kg.  Seuraavana on Ruotsissa sijaitseva 

Åkersrolls, joka on erikoistunut rautateloihin. Suurin mahdollinen tela on 60 000 kg ja 

mitoiltaan  ø 1400 x 4000 x 10 000 mm. Viimeisenä on Ruotsissa sijaitseva Vestascastings, 

jossa voidaan valaa 50 000 kg asti pallografiittivaluraudasta. 

 

15-50t valuja voidaan tehdä neljässä valimossa. Kaksi näistä on Suomessa. Ensimmäisenä 

on venäläinen Metmash. Siellä voidaan valaa 30 000 kg teräsvaluja ja 25 000 kg 

rautavaluja. Suurin mahdollinen koko on 4000 x 4000 x 6000 mm. Seuraavana Metso 

Lokomo Steel. Suurin mahdollinen teräsvalu on 25 000 kg ja suurin valukehä 

halkaisijaltaan 4300 mm. Tämän jälkeen on venäläinen Petrozavodskmash. Siellä voidaan 

valaa 20 000 kg asti rautavaluja. Sitten on Sulzer Pumps Finland Karhulan valimo, jossa 

voidaan valaa 15 000 kg asti teräsvaluja ja kulumista kestäviä rautavaluja.  Viimeisenä on 

Norjassa sijaitseva Rolls Royce Marine A/S, jossa voidaan myös valaa 15 000 kg asti 

suomu- ja pallografiittivalurautaa. 
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7-15t painoisia voidaan tehdä neljässä valimossa. Näistä yksikään ei ole Suomessa. 

Ensimmäisenä on Norjassa sijaitseva Scana Steel Stavanger. Siellä voidaan valaa 11 000 

kg asti teräsvaluja. Mittarajoitus on 7000 x 3200 x 3000 mm. Seuraavana on Ruotsissa 

sijaitseva Camito Technology Center AB. Siellä voidaan valaa 10 000 kg asti suomu- ja 

pallografiittivalurautaa sekä terästä. Mittarajoitus on 3700 x 2500 x 1200 mm. Seuraavana 

on Ruotsissa sijaitseva Kohlswa Gjuteri, jossa voidaan valaa 9 000 kg asti eri teräslajeja. 

Mittarajoitus on 3500 x 4200 x 2000 mm. Viimeisenä on myös ruotsissa sijaitseva 

Norrlandsgjuteriet. Siellä voidaan valaa 8 000 kg asti pallo- ja suomugrafiittivaluraudat ja 

mittarajoituksena on 4000 x 2500 mm kokoinen valukehä.  

 

 

Toimitus 

Suomalaisilla valimoilla on toimituksen suhteen iso etulyöntiasema. Venäläisetkin valimot 

ovat lähellä Suomea, mutta aikaisemmin mainitut ongelmat Venäjän kaupaneste -raportissa 

voivat vaikeuttaa toimitusta. Tällöin voi olla mahdollista, että olisi kannattavampaa suosia 

muita valimoita venäläisten sijasta.  

 

Ruotsista valujen toimitus on vain päivän tai pari hitaampaa kuin Suomesta johtuen 

välimatkasta. Toimitusvarmuus on yhtä korkea kuin suomalaisilla valimoilla. 

Tullausongelmia ei ole EU:n sisällä.  

 

Norjasta valujen toimitus on hitain välimatkan vuoksi. Norja ei ole EU-maa, mutta tullaus 

tuskin muodostuu ongelmaksi. Esimerkiksi toimitusketjua rakentaessa valimot voisivat olla 

järkeviä backup-vaihtoehtoja. 

 

Valukappaleiden valmistamisen analysointi 

Roottorin halkaisija on viisi metriä ja reunan korkeus kaksi metriä. Roottorin paino on yli 

40 000 kg. Jos roottori päätetään valmistaa raudasta ovat vaihtoehdot Heavycast,  Metso 

Jyväskylä Foundries ja Vestascastings. Metsolla roottorin valaminen aiheuttaa 

erikoisjärjestelyjä. Heavycastillä sen voi valaa ilman erityisjärjesteltyjä, mutta saattaa olla, 

että toimituskulut voisivat nousta melko mittaviksi. Vestascastings-valimolla voi 
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kappaleen valaa painon puolesta, mutta se saattaa aiheuttaa erikoisjärjestelyjä mittojen 

takia. Teräksestä valettaessa ainoa vaihtoehto olisi Omz. 

 

Tela on halkaisijaltaan 1,5 metriä ja on 10 metriä pitkä. Seinämäpaksuus kappaleella on 

150 mm. Telan paino on yli 20 000 kg. Rautavaluna vaihtoehdot olisivat Metso Foundries 

Jyväskylä, Petrozavodsk, Åkersrolls ja Vestascastings. Rajoittavin tekijä tässä ei ole 

niinkään paino vaan pituus. Metmash ja Heavycast sopisivat kyllä painonsa puolesta, mutta 

pituus tuottaa ongelmia. Voi olla että valoksen voisi suorittaa erityisjärjestelyillä. Jos tela 

valettaisiin teräksestä, olisi vaihtoehtona vain Omz. Pituus on edelleen rajoittava tekijä 

teräsvalimonkin valinnassa. Metso Lokomo saattaisi voida toteuttaa tämän valun 

erityisjärjestelyillä. 

 

Sylinteriryhmä on 7,125 metriä pitkä leveys 1,425 metriä ja korkeus 2,185 metriä. Sylinteri 

painaa yli 60 000 kg. Rautavaluna toteutettaessa vaihtoehdot olisivat Metso Jyväskylä 

Foundries ja Heavycast. Molemmat voivat valaa kappaleen ilman erityisjärjestelyitä. 

Terävaluna toteutettaessa Venäläinen Omz on ainoa vaihtoehto. 

 

Vertailutaulukot valimoista 

Yritykset ovat sijoitettu taulukoihin painon mukaan. Tämä koettiin tärkeimmäksi 

määrääväksi tekijäksi valuyrityksen arvioinnissa. Taulukossa on painoja, jotka ovat 

suluissa. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan erikoisjärjestelyitä. Tämä voi tarkoittaa, että 

kappaletta ei voida puhdistaa ilman erikoisjärjestelyitä tai vaan tietyn muotoisia valoksia 

voidaan valaa. Toimitus-sarakkeessa olevat numerot ovat sijoja. Arviointi perustuu lähinnä 

valimon väliseen etäisyyteen Suomesta. Venäläisten valimoiden kohdalla sijat ovat 

suluissa työssä aikaisemmin esiteltyjen vaikeuksien takia. (Kaupaneste raportti 2009)  

Materiaalivalikoimassa on käytetty binääristä järjestelmää; 1 = on 0 = ei ole. 
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Taulukko 2. Vertailutaulukko rautavalimoista 

Valimot / 
Ominaisuudet Paino Toimitus 

Materiaalivalikoima 
P/S/E 

Erittäin pitkät tuotteet / 
muuta 

Heavycast AB 80t(150t) 2 1/1/0 8000mm maksimi 
Metso jyväskylä 70t(100t) 1 1/1/0 15 000mm maksimi 
Åkersrolls AB 60t 2 1/1/1 10 000mm maksimi 
Vestascastings  AB 50t 2 1/1/1 
Metmash 25r (2) 1/1/0 
Petrozavodskmash 20t (120t) (2) 1/1/1 11 500mm maksimi 
Sulzer Pumps Oy 
Karhulan valimo 15t 1 1/1/1 
Rolls-royce marine A/S 15t 3 1/1/0 
Camito Technology 
Center AB 10t 2 1/1/0 
Norrlandsgjuteriet AB 8t 2 1/1/0 

P= pallografiittivalurauta, S= suomugrafiittivalurauta, E= erikoisraudat 

 

 

Taulukko 3. Vertailu teräsvalimoista 

N=niukkaseosteiset teräkset, r= runsasseosteiset teräkset, R= ruostumattomat teräkset, K= 

kuumalujat teräkset, M=mangaaniteräkset 

 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, mitä valumenetelmiä yli 7 000 kg valujen 

valamiseen käytetään. Toisena tarkoituksena oli esitellä tärkeitä kohtia valun ostossa ja 

selvittää suuria valuja toimittavia valimoita.  

 

Valimot / 
Ominaisuudet Paino Toimitus 

Materiaalivalikoima  
N/r/R/ K/M 

Erittäin pitkät tuotteet 
(Akselit, sylinteriryhmät) / 
muuta 

Omz 145t (2) 1/1/1/1/1 12 000mm maksimi 

Metmash 30t (2) 1/1/1/0/0 

Metso lokomo 25t 1 1/1/1/0/1   

Sulzer 15t 1 1/1/1/1/0   
Scana Steel 
Stavanger  11t 3 1/1/1/0/1   

Kohlswa gjuteri 9t 2 1/1/1/1/1 
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Valamista kutsutaan lyhimmäksi tieksi raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi. Mitä suurempi 

kappale on, sen edullisempaa monestakin näkökohtaa on valmistaa ainakin osa siitä 

valamalla. Suurten valukappaleiden valamiseen voidaan soveltaa kolmea eri 

hiekkavalumenetelmää: käsin- ja sinkokaavaus, täysmuottikaavaus ja 

jäykkämuottikaavausta. Valuvirheet pysyvät samana koon muuttuessa. Yleisimpiä virheitä 

ovat mittaviat, siirtymäviat ja ulospäin suuntautuvat pintaviat. 

 

Valunhankinnassa tulee muistaa, että on hyvä saada valimo mukaan jo 

suunnitteluvaiheessa. Tällöin ongelmakohdat vähenevät ja kokonaisläpimenoaika 

pienenee. Muita huomioitavia asioita ovat mallikustannukset: kuka valmistuttaa mallit, 

mallien ylläpito ja mallin kulumisesta koituvat toimenpiteet. On myös muistettava ottaa 

selvää käytettävistä toimitusehdoista (NLG, CAEF tai yrityksen omat).  Ulkomailta 

hankittaessa pitää muistaa mahdolliset pullonkaulat muun muassa tullitoiminta, 

liiketoimintakulttuurin erilaisuus, eriävät standardit ja toimitusvarmuus.  

 

Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa ja Norjassa on suuri valikoima erikokoisia valuja 

toimittavia valimoita. Jos yrityksen toimintakenttä on Euroopassa ja yrityksen tuotteiden 

kokoonpano on Suomessa tai lähimaissa, jo edellä esitellyistä valimoista löytyy riittävästi 

valikoimaa toteuttamaan suuria valuja. Valukappaleen kokoa ei nähdä rajoittavana tekijänä 

kohdemaiden tarjonnassa. Yli 30 000 kg teräsvaluja ei voida valmistaa muualla kuin Omz-

valimossa. Tämä on ihan ymmärrettävää, koska näin suurien valujen markkinat ovat hyvin 

pienet. Rautavaluja teetettäessä on jokaisessa kokoluokassa valikoimaa.  

 

Valimoista saadut tiedot perustuvat lähes kokonaan siihen, mitä eri maiden 

valimoyhdistykset ovat koonneet ja valimoiden omat kotisivut antavat ilmi. Tulosten 

oikeellisuus on kyseenalaista, koska vain neljä valimoa vastasi yhteydenottoon ja antoivat 

lisätietoja. Voi olla, että valimon tuotanto on muuttunut ja kotisivuja ei ole päivitetty. Tai 

sitten valimon sisällä on niin sanottua hiljaista tietoa valamiseen liittyvistä 

mahdollisuuksista, joka olisi tullut haastattelussa esiin. Venäjän luoteis-osassa olevia 

valimoita tarkastellessa kielimuuri muodostui suureksi ongelmaksi ja melkein kaikki tiedot 

on hankittu kääntämällä sivut Google Translate -ohjelmalla. Varsinkin Venäjän kohdalla 

tiedot saattavat muuttua paljon ja uusia valimoja saattaisi löytyä. Ruotsin ja Norjan 

valimoita tarkastellessa esiin tulleet tiedot ovat luotettavia.  



 

39 

 

 

Ehdotetaan että lisää tutkimusta tehtäisiin Venäjän valimoista ja yleensäkin 

alihankintamahdollisuuksista Venäjällä. Nykyisen suhdannetilanteen takia olisi suotavaa 

tehdä tutkimus alihankintamahdollisuuksista, koska seuraavan noususuhdanteen tullessa 

olisi jo liian myöhäistä. Ehdotetaan myös, että tutkimusta tehtäisiin myös Baltian maiden 

valimoista ja niiden mahdollisesta hyödyntämisestä.  
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