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Tiivistelmä 
 
Tämä diplomityö rakentuu kolmeen osaan; teoreettiseen, käytännön osaan ja 
kokeelliseen osaan. Teoreettisen osan tutkimusmenetelmä on kirjallisuustutkimus. 
Tässä osassa perehdytään yleisesti tuotesuunnitteluun, valimoprosessiin, 
valmistuslähtöiseen suunnitteluun (Design for Manufacturability) ja valutuotteiden 
suunnitteluun. Teorian antaman tiedon perusteella rakennetaan viitekehys 
suunnitteluprosessista, jota käytetään käytännön osan haastattelun runkona. 
 
Mahdollisten valumenetelmien ja materiaalien määrä on erittäin suuri. Tällöin 
suunnittelijan on kyettävä hyvin aikaisessa vaiheessa määrittämään haluttu 
valumenetelmä ja valettava materiaali, koska nämä vaikuttavat lopullisen tuotteen 
kustannustehokkaaseen valmistettavuuteen. Kustannustehokkaasti onnistunut 
valukappale on osoitus siitä, että kappaleen suunnittelussa on osattu ottaa huomioon 
valamiseen liittyvät lukuisat epäonnistumisen mahdollisuudet. 
 

Kirjallisuus katsauksen ja haastatteluiden perusteella tämän diplomityön 
lopputuloksena syntyi Valutuotteiden suunnitteluopas. Suunnitteluoppaan 
tarkoituksena on antaa tietopaketti tuotesuunnittelijalle, jotta hän ymmärtäisi mitä 
kaikkea hänen tulee ottaa huomioon valutuotteita suunniteltaessa. Suunnitteluopas 
pitää sisällään neljä pääteemaa: 1. Materiaalit 2. Menetelmät 3. Suunnittelu ja 4. Laatu. 
 
Parhaaseen lopputulokseen kuitenkin pääsee, kun ottaa yhteyttä mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa valmistajaan ja sunnittelee tuotteen yhteistyössä valmistajan 
kanssa. Tuotesuunnittelija tuo pöytään tuotteen vaatimukset, joihin valmistaja vastaa 
valmistusmenetelmän sekä –materiaalin tuomilla rajoitteilla. 
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Abstract 
 

This thesis is structured in three parts; theoretical, practical part and experimental 
part. The theoretical part of the research method is a literature study. This section fo-
cuses on product design, foundry process, Design for Manufacturability and casting 
products design. Based on the information provided by the theory, a reference frame-
work for the design process is used, which is used as a framework for the practical part 
of the interview. 

 
The number of possible casting methods and materials is very high. In this case, the 

designer must be able to determine, at an early stage, the desired casting method and 
the cast material as these affect the cost-effective preparation of the final product. A 
cost-effective, successful casting is a testament to the fact that part design has been able 
to take into account the many failures associated with casting. 
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1 Johdanto 
 

1.1  Työn tausta ja ajankohtaisuus 
 
Valimotekniikka tuli itselleni vähän vahingon kautta ja minulla ei oikeastaan ollut 
muuta mielikuvaa siitä, kuin uuden vuoden tinan valaminen.  Mitä enemmän syvennyin 
valimotekniikan opintoihin aloin ymmärtämään valimotekniikan hienouden, koska 
valutuotteen valmistusprosessin tunteminen edellyttää laaja-alaisesti 
koneenrakennustekniikan tuntemusta aina materiaalien ymmärtämisestä, 
tuotesuunnittelusta, eri työstömenetelmien ja jälkikäsittelyiden tuntemiseen ja aina 
lujuusopillisten periaatteiden tuntemiseen. Valamisen hienous on siinä, että ei ole vain 
yhtä optimaalista tapaa päästä laadukkaaseen lopputulokseen, on paljon hyviä, mutta 
samalla myös paljon huonoja. 
 
Viimeiset viisi vuotta olen työskennellyt valutuotetekniikan assistenttina välittäen 
opiskelijoille valimoteknistä tietoutta. Samaan aikaan olen myös saanut tavata eri 
sidosryhmien edustajia, suunnittelijoita, valmistajia, muotoilijoita ja tutkijoita, joiden 
kanssa käytyjen keskustelujen perusteella alkoi itselleni herätä mielikuva valamisen 
tuomista mahdollisuuksista, mutta kuitenkin rivien välistä pystyin lukemaan viestin, että 
valamista valmistusmenetelmänä ei välttämättä tunneta kovin hyvin ja näin ollen 
kaikkia valamisen tuomia mahdollisuuksia ja rajoituksia ei pystytä huomioimaan 
valutuotteita suunniteltaessa. 
 
Tarkastellessani tätä asiaa opetuksellisista lähtökohdista, niin Suomessa on vain yksi 
korkeakoulutasoinen valimotekniikan koulutusohjelma, joka perustettiin 1980 
Teknillisen korkeakoulun yhteyteen Espoon Otaniemeen.  Silloinkin tämä professuuri 
perustettiin teollisuuden tarpeista. Tätä nykyä Teknillistä Korkeakoulua ei enää ole, 
vaan se kantaa nimeä Aalto- yliopisto, jossa valimotekniikan opetuskokonaisuus on osa 
tuotantotekniikan. Tämän lisäksi valimotekniikan opetusta tarjotaan muutamana 
kurssina Tampereen teknillisessä yliopistossa. 
 
Ammattikorkeakouluissa valutuotetekniikan opetustarjonta on vielä harvemmassa, 
muutamaa kurssia lukuun ottamatta. Jos asiaa tarkastellaan vielä laajemmin 
muotoilukoulutuksen näkökulmasta, niin yhdessäkään Suomessa olevista 
muotoilukouluista ei puhuta käytännössä lainkaan edes valmistusmenetelmistä. 
 
Yritysten näkökulmasta katsottaessa. Valmistusteollisuuden yritykset kohtaavat 
nykypäivän toimintaympäristössä kovan kilpailun muuttuvilla markkinoilla. 
Asiakkaiden vaatimukset laadukkaammista tuotteista halvempaan hintaan ja 
lyhyemmillä elinkaarilla asettavat lisäpaineita valmistusprosesseille. Kustannukset ja 
laatu syntyvät jo hyvin varhaisessa vaiheessa tuotteeseen, jolloin suunnittelijalla on 
suuri vastuu siitä, että tuote on asiakkaan vaatimusten mukainen niin, että siinä on 
vaaditut ominaisuudet ja laatu on varmistettu jokaisessa vaiheessa mukaan lukien 
tuotteen valmistus ja kokoonpano tiivistetyissä aikatauluissa. Yritysten suunnittelijoiden 
tarve ymmärtää mitä laadullisia seurauksia ja vaikutuksia suunnitteluprosessin eri 
vaiheissa tehdyillä päätöksillä on suurempi kuin koskaan. 
 
Epäolennaisena osana tässä on vielä epämääräinen kiire, joka vaivaa nykypäivän 
työssäkäyviä ihmisiä. Tietoa on paljon tarjolla, mutta kenelläkään ei ole aikaa paneutua 
siihen, koska tätä tietoa ei ole jäsennelty selkeästi. Tämän kaiken takia mieleeni heräsi 
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kysymys, olisiko tarvetta selkeälle oppaalle, joka käsittelisi valutuotteiden 
valmistuslähtöistä suunnitteluprosessia. Opas keräisi olennaiset tiedot yksiin kansiin, 
joita tarvitaan valutuotteiden suunnittelussa. Keskustellessani tästä asiasta eri 
sidosryhmien edustajien kanssa, niin hyvin nopeasti minulle välittyi selkeä viesti 
oppaan suuresta tarpeesta. Näin tämä diplomityö sai alkunsa. 
 

1.2  Tutkimusongelma 
 
Tutkimusongelman ydin on kysymyksessä: Mitä tuotesuunnittelijan tulisi ottaa 
huomioon valutuotteita suunniteltaessa? Mahdollisten valumenetelmien ja materiaalien 
määrä on erittäin suuri. Tällöin suunnittelijan on kyettävä hyvin aikaisessa vaiheessa 
määrittämään haluttu valumenetelmä ja valettava materiaali, koska nämä vaikuttavat 
lopullisen tuotteen kustannustehokkaaseen valmistettavuuteen. Kustannustehokkaasti 
onnistunut valukappale on osoitus siitä, että kappaleen suunnittelussa on osattu ottaa 
huomioon valamiseen liittyvät lukuisat epäonnistumisen mahdollisuudet. 
 

1.3 Työn tavoite 
 
Tämän diplomityön tavoitteena on löytää valutuotteen valmistusprosesseista yhteisiä 
tekijöitä, jotka vaikuttavat olennaisesti valutuotteen suunnitteluprosessiin. Nykypäivänä 
suunnittelijat kohtaavat suuren määrän erilaisia valmistusmenetelmiä ja 
materiaalivaihtoehtoja, jotka vaikuttavat olennaisesti suunnitellun tuotteen muotoihin ja 
ennen kaikkea valmistettavuuteen. 

1.4 Työn rajaus 
 
Tässä diplomityössä ei ole tarkoitus löytää jokaisen yksittäisen valumenetelmän ja 
materiaalin tuomia suunnitteluehtoja vaan löytää näistä eri valmistusmenetelmistä ja 
materiaaleista yhteisiä valamiselle ominaisia suunnitteluperiaatteita jotka vaikuttavat 
valutuotteen valmistamiseen. Työn kokeellisessa osassa keskitytäänkin yleisesti 
valutuotteen valmistusprosessiin ja niihin tekijöihin, jotka ovat yhteisiä kaikille 
valumenetelmille ja materiaaleille, jotka olennaisesti vaikuttavat suunnitteluprosessiin. 
 

1.5 Tutkimusmenetelmät ja työn rakenne 
 
Tämä diplomityö rakentuu kolmeen osaan; teoreettiseen, käytännön osaan ja 
kokeelliseen osaan. Teoreettisen osan tutkimusmenetelmä on kirjallisuustutkimus. Tässä 
osassa perehdytään yleisesti tuotesuunnitteluun, valimoprosessiin, valmistuslähtöiseen 
suunnitteluun (Design for Manufacturability) ja valutuotteiden suunnitteluun. Teorian 
antaman tiedon perusteella rakennetaan viitekehys suunnitteluprosessista, jota käytetään 
käytännön osan haastattelun runkona. 
 
Tämän työn käytännön osassa on tarkoitus kartoittaa, kuinka hyvin valimoilta tilatut 
tuotteet ovat suunniteltu valmistusprosessin mukaisesti. Tutkimusmenetelmänä toimii 
haastattelututkimus, jossa haastatellaan eri valimoiden suunnittelutehtävissä olevia 
henkilöitä, jotka vastaavat valimoilta tilattavien tuotteiden valmistettavuuden 
suunnittelusta. Tässä kartoituksessa syntyvän tiedon pohjalta luodaan teoriaosuudessa 
syntyneelle suunnitteluprosessille painopistealueet, joita hyödynnetään tämän työn 
kokeellisessa osuudessa. 
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Työn kokeellisessa osuudessa on tarkoituksena luoda opas valutuotteiden suunnitteluun. 
Opas rakentuu valutuotteen suunnitteluprosessin ympärille, jonka tarkoituksena on 
helpottaa valamisesta tietämätöntä suunnittelijaa pääsemään kiinni hyvin nopeasti niihin 
periaatteisiin, jotka olennaisesti vaikuttavat valutuotteiden suunnitteluun. Tässä osassa 
tarkastellaan valutuotteen valmistusprosessia ja siihen kuuluvia vaiheita 
valmistettavuuden näkökulmasta, jotta suunnittelijat kykenisivät ottamaan huomioon 
valmistustekniikan tuomat mahdollisuudet ja rajoitteet jo suunnitteluprosessin 
aikaisessa vaiheessa. 
 

 
Kuva 1: Diplomityön rakenne 

2 Kirjallisuuskatsaus 
 
Diplomityön yksi avainkysymys on; mitä tuotesuunnittelijan tulisi ottaa huomioon 
valutuotteita suunniteltaessa? Ennen kuin kysymykseen voi suoraan vastata, niin on 
hyvä tutkia asiaa laajempana kokonaisuutena. Kysymyksestä löytyy selkeästi kaksi 
avainsanaa valutuote ja tuotesuunnittelu. Avainsanoista vahvempi on valutuote, koska 
se on tuotesuunnittelun keskiössä. Valutuotteita valmistetaan valamalla ja valaminen on 
valmistusmenetelmä, joten valutuotteita on syytä tarkastella valmistuksen 
näkökulmasta. Tuotesuunnittelu kohdistuu tässä tapauksessa valutuotteisiin, jolloin 
tuotesuunnittelua on syytä tarkastella valmistuksen näkökulmasta.  
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Kuva 2: Kirjallisuuskatsauksen runko, joka on myös valutuotteen toteuttamisprosessi 

 
Tuotteen muoto realisoituu näkyväksi materiaaleista, joita on työstetty erilaisilla 
valmistusmenetelmillä. Luodessaan muotoa, suunnittelijalla on oltava näkemys myös 
valmistusmenetelmästä, jolla tuote valmistetaan. Yleistettynä nykypäivän suunnittelijat 
luovat suunniteltavasta tuotteesta digitaalisen mallin, joka kuvaa alustavasti 
suunniteltavaa tuotetta tai tuotekonseptia. Näin tehdessään suunnittelijalle ei välttämättä 
synny todellista käsitystä siitä, kuinka valmistusmenetelmä ja materiaali vaikuttavat 
muotoon. Jos tuotteita suunnitellaan pelkästään digitaalisesti, on suurena vaarana että 
suunnittelijalle ei synny käsitystä valmistusmenetelmän vaikutuksista, osittain sillä voi 
olla myös vaikutus ymmärtää materiaalin käyttäytymistä sekä tuotteen todellista kokoa. 
Vaatii erittäin paljon ymmärrystä eri materiaaleista ja valmistusmenetelmistä sekä 
näiden vaikutuksista, jos halutaan luoda kustannustehokkaita tuotteita. 
 
Valaminen valmistusmenetelmänä on samanaikaisesti hyvin yksinkertainen ja erittäin 
monimutkainen valmistusprosessi. Jos sitä katsoo yksinkertaisesta näkökulmasta valaja 
vain täyttää muotin sulalla metallilla ja antaa sen jäähtyä, muodostaen valutuotteen. 
Kuitenkin suunnittelijan olisi hyvä tietää edes vähän mitä materiaalille käy, kun se 
sulatetaan raaka-aineesta sulaksi, mitä valettaessa tapahtuu, miten muotti vaikuttaa 
tuotteeseen, mitä tuotteelle tapahtuu kun sula jäähtyy, mitä on odotettavissa kun muotti 
puretaan, minkälaisia jälkikäsittelyitä tuotteelle pitää tehdä ja miten tuote liittyy 
kokonaisuutena lopputuotteeseen. Jokainen valuprosessin vaihe vaikuttaa 
suunniteltavan tuotteen ominaisuuksiin ja muotoihin. Jotta päästään onnistuneeseen 
lopputulokseen, niin suunnittelijan on kyettävä valitsemaan suuresta määrästä eri 
valumenetelmiä (kts. kuva 3) ja valumateriaaleja paras mahdollinen yhdistelmä. 
 
Valumenetelmät sisältävät kertamuottimenetelmiä kuten tuorehiekkamenetelmä, joka on 
yksi yleisimmistä valumenetelmistä, tai kestomuottimenetelmiä kuten paine-, kokilli- tai 
keskipakovalu. Muut valumenetelmät voivat käyttää erikoisempia materiaaleja kuten 
keraameja, kipsiä tai polystryreeniä muotin tekemiseen /1/7/. Jokainen näistä 
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menetelmistä tarjoaa yksilölliset hyödyt jotka voivat parantaa esimerkiksi valutuotteen 
muotoilua, tuotteen pinnanlaatua, mekaanisia ominaisuuksia ja tiukempia toleransseja. 
Lisäksi oikeaoppinen suunnittelu voi myös alentaa kustannuksia kuten vähentää 
koneistuksen määrää tai kokoonpantavien osien määrää. 

 
Kuva 3: Kuvaus valumenetelmistä /7/ 

 
Erilaisia valettavia valumateriaaleja löytyy tuhansia ja jokaisella niillä on omat 
ominaisuudet, joiden vaikutus pitäisi pystyä ottamaan huomioon tuotteita 
suunniteltaessa. Valettavat materiaalit voidaan karkeasti jakaa kahteen pääryhmään; 
rautametalleihin ja ei-rautametalleihin. Rautametalleihin kuuluu rautavalut, teräsvalut ja 
rautavaltaiset superseokset, ei-rautametalleihin kuuluu muut materiaalit kuten 
kevytmetallit; alumiini, titaani ja magnesium, joiden tiheys on alle 5 kg/dm3. Lisäksi ei-
rautametalleihin kuuluu vielä kupari-, sinkki-, tina- ja lyijyseokset. /1/ Käytännössä 
kaikkien eri valumateriaalien  materiaaliominaisuuksien tunteminen on lähes 
mahdotonta, mutta tietämys edes pääryhmien materiaaliominaisuuksista auttaa 
suunnittelijaa kustannustehokkaamman lopputuloksen suunnittelussa.  
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Kuva 4: Valumateriaalien karkea jaottelu /1/ 

 
Jokainen valumenetelmä yhdistettynä oikeaan valettavaan materiaaliin tarjoaa selkeitä 
etuja ja hyötyjä. Hyödyntämällä nämä edut, pitää ymmärtää kuinka valutuotteen 
geometria on sidoksissa valumenetelmään ja valettavaan materiaaliin. 
Tuotesuunnittelijan haaste on ymmärtää miten löytää paras valumenetelmän ja 
materiaalin yhdistelmä, jolla päästään kustannustehokkaaseen lopputulokseen. Lisäksi 
valamisen tuoman muotoilun vapauden ansiosta tuotesuunnittelijoilla on mahdollisuus 
suunnitella myös yksityiskohtaisia ja erilaisia ratkaisuita, kuten myös monien osien 
liittämistä yhdeksi valutuotteeksi näin ollen tehostamalla tuotteen materiaali ja 
mekaanisia ominaisuuksia sekä tekemällä lopputuotteesta entistä tehokkaamman ja 
tuottavamman. 
 
Tässä diplomityön toisessa osassa tarkastellaan kirjallisuuden perusteella suunnittelua 
valmistuksen näkökulmasta (Design for Manufacturing) sekä valamista 
valmistusmenetelmänä ja miten nämä vaikuttavat tuotteen muotojen ja ominaisuuksien 
syntyyn. Tämän kirjallisuustutkimuksen perusteella luodaan viitekehys, jota käytetään 
haastattelututkimuksen runkona. 
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2.1 Valmistus ja tuotesuunnittelu 
 
Koko ihmiskunnan historian ajan ihmiset ovat suunnitelleet ja valmistaneet erilaisia 
tuotteita. Suunnittelun päämääränä on luoda ymmärrys siitä, mitä halutaan valmistaa. 
Kaikista tärkeimpänä toimenpiteenä suunnittelussa on tehdä suunnitelma 
ymmärrettävään muotoon niille, jotka suunnitelman mukaisen tuotteen valmistaa. 
Nykyaikaisissa teollisessa toiminnassa suunnittelu ja valmistus on nähtävä erillisinä 
prosesseina. Tuotteen valmistusprosessi ei luonnollisesti voi alkaa ennen kuin tuote on 
syntynyt suunnitteluprosessin tuotoksena. 
 
Ennen kuin mennään valmistukseen ja tuotesuunnitteluun syvemmin, niin on hyvä 
ymmärtää mitä valmistuksella ja tuotesuunnittelulla tarkoitetaan. Moni saattaa sekoittaa 
valmistuksen kokonaisuuteen, jossa tuote myös saatetaan loppuasiakkaalle. Kuvassa 5 
on kuvattu tuotteen toteuttamisprosessi, joka kuvaa kokonaisuutta tuotteen saattamisesta 
asiakkaalle. Tässä yhteydessä tuotteen valmistuksella tarkoitetaan tuotantoa, jossa 
tuotteen osat valmistetaan raaka-aineista ja kokoonpannaan lopulliseksi tuotteeksi, 
kuvan 5 kohta Manufacturing (valmistus). Puhuttaessa tuotteen suunnitteluprosessista 
voidaan sitä kuvata kaikkina vaiheina, joissa luodaan tarvittavaa informaatiota, jotta 
tuote voidaan valmistaa. Kuvan 5 kohdat Industrial Design (teollinen muotoilu/ 
tuotesuunnittelu) ja Engineering design (tekninen suunnittelu). /6/ 
 

 
Kuva 5: Tuotteen toteuttamisprosessi /6/ 

 
Tuotesuunnittelu ja tekninen suunnittelu on hyvä erottaa tässä työssä omiin osa-
alueisiin. Tässä yhteydessä teknistä suunnittelua voidaan pitää valimon suunnittelijoiden 
osa-alueena, joka kuitenkin pitäisi tapahtua yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tätä teknistä 
suunnittelua käydään läpi tarkemmin tämän työn myöhemmässä vaiheessa, jossa 
käsitellään valutuotteiden suunnittelua. 
 
Suunnittelunprosessin tavoitteena on saavuttaa tuotteesta sellainen kuvaus että se 
voidaan valmistaa. Tässä kuvauksessa mitään ei tulisi jättää epäselväksi niille, jotka 
tuotteen valmistaa. Loppujen lopuksi ei ole oleellista minkälaista prosessia suunnittelija 
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käyttää suunnitteluvaiheessa, koska erilaisia suunnitteluprosesseja on monia erilaisia 
/2/3/, tärkeämpää on se, että suunnittelija kykenee tuottamaan riittävän kuvauksen 
suunnittelusta tuotteesta. Näin ollen kaikista tärkein vaihe suunnittelijalla on tuottaa 
lopullinen kuvaus valmistettavasta tuotteesta. Tämän kuvauksen on oltava 
ymmärrettävässä muodossa niille, ketkä tuotteen valmistaa. Tästä kuvauksesta voidaan 
yleisesti puhua suunnitteludokumenttina /2/.  
 
Suunnitteludokumentti voi olla mitä tahansa fyysistä tai digitaalista, joka kuvaa yleisesti 
tuotetta ja/tai hyvinkin tarkasti sen yksityiskohtia. Sen tärkein tehtävä on kommunikoida 
tarkasti mitä pitää ottaa huomioon tuotetta valmistettaessa ja siitä on käytävä ilmi mitä 
kaikkia sovittuja sääntöjä ja yleissopimuksia noudatetaan. Suunnitteludokumentti hyvin 
yleisesti pitää sisällään myös muuta oleellista tietoa tuotteesta, kuten mittoja ja 
kirjoitettuja ohjeita, esimerkiksi mitä materiaalia tulee käyttää tai minkälaisia rasituksia 
tiettyyn paikkaan kohdistuu. Tärkeää kuitenkin on, että suunnitteludokumenttia lukeva 
henkilö ymmärtää tiedon, mitä suunnitteludokumentti välittää /2/. 
 
Suunnitteludokumentin tekemisellä on selkeä syynsä, koska sen avulla suunnitelma 
voidaan tarkastaa ennen kuin se menee tuotantoon. Tämä suunnittelun vaihe, jossa 
suunnitelmaa hienosäädetään voi olla suunnitteluvaiheen kaikista aikaa vievin. Tässä 
vaiheessa suunnittelija voi jumiutua päätösten tekemiseen, jossa parannukset tuotteen 
jossain osassa voi johtaa tuotteen toisen osan hienosäätöön, joka voi johtaa kolmannen 
kohdan ongelmiin. Nämä ongelmat voivat johtaa siihen, että aiemmat parannukset eivät 
ole mahdollisia. Tämä edestakainen meneminen suunnitteluvaiheessa voi turhauttaa, 
mutta se on oleellinen osa suunnittelua. Ensinnäkin se sisältää analyysin suunnitelmasta, 
johon suunnittelijan on pyydettävä apua laajalti muilta asiantuntijoilta. Monessa 
tapauksessa asiantuntijat, jolla on osaamista liittyen valmistamiseen tekee nämä 
analyysit. Toiseksi, nämä analyysit ovat arvioitu aikaisempien vaatimusten mukaisesti: 
vastaako suunniteltu tuote kustannuksia, onko sillä tarpeeksi tilaa ympärillä, onko tuote 
riittävän kestävä ja niin edelleen. Monessa tapauksessa nämä vaatimukset tulevat 
erilaisista asetukista, standardeista tai asiakkaalta /2/.    
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2.2 Valimoprosessi 
 
Ennen kuin käsitellään tarkemmin valuttuotteiden valmistuslähtöistä suunnittelua, on 
hyvä ymmärtää mitä valimossa tapahtuu valimoprosessin aikana. Valimoprosessin 
aikana suunnitellusta kappaleesta/tuotteesta tuotetaan halutun muotoinen. Kuten 
aikaisemmin mainittiin, ei ole pelkästään yhtä, vaan on monia erilaisia valumenetelmiä, 
joilla tuotteen lopullinen muoto voidaan saada aikaiseksi. Jokaisessa menetelmässä 
yhteistä on, että prosessi alkaa raaka-aineiden sulatuksella ja päättyy valukappaleiden 
viimeistelyyn. Prosessiin vaikuttaa valimon koko ja minkä tyyppisiin raaka-aineisiin tai 
muotinvalmistusmenetelmiin se on erikoistunut. Pienemmissä valimoissa prosessi ei 
välttämättä ole niin kiinteä tai yhtenäinen kuin suuremmissa valimoissa. Kuitenkin 
riippumatta valimon koosta tai tyypistä, niin ainevirtojen kulku noudattaa hyvin 
samanlaista prosessia.  Kuvassa 6 on esitetty valimoprosessi yleisessä muodossa. /11/ 

 
Kuva 6: Yksinkertaistettu valimoprosessin kuvaus 

 
Vaikka valimoprosessi on pääasiassa materiaalivirtojen kulkua valimon läpi, niin osana 
valimoprosessia kuuluu myös valmistuksen suunnittelu, joka on erittäin tärkeä osa 
valutuotteiden valmistuslähtöistä suunnittelua. Puhuttaessa valmistuksen suunnittelussa, 
tästä on rajattu ulkopuolelle varsinainen tuotannon suunnittelu. Valmistuksen 
suunnittelu siis kattaa sen miten, yksittäinen valutuote saadaan onnistuneesti 
valimoprosessin läpi. Valmistuksen suunnittelu alkaa pitkälti valujärjestelmän 
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suunnittelulla, jossa on otettava huomioon valettava materiaali sekä käytettävissä oleva 
valumenetelmä. Valujärjestelmä on erittäin merkittävä osa valukappaleiden valmistusta. 
Tässä työssä ei varsinaisesti keskitytä valujärjestelmän suunnitteluun, mutta 
suunnittelijan on hyvä ymmärtää mitä valussa tapahtuu, koska se vaikuttaa merkittävästi 
myös valukappaleen valmistuslähtöiseen suunnitteluun. Valukappaleita ei käytännössä 
voi valmistaa ilman valujärjestelmää. /11/ 
 
Valujärjestelmä koostuu kahdesta osasta; täyttöjärjestelmästä ja syöttöjärjestelmästä. 
Täyttöjärjestelmän tehtävänä on saattaa sula metalli muottionkaloon mahdollisimman 
nopeasti, mutta samanaikaisesti erittäin rauhallisesti. Syöttöjärjestelmän tehtävä on 
varmistaa, että sulaa metallia on tarpeeksi, koska jähmettyessään sulasta kiinteäksi 
metalleilla on tapana kutistua. Syöttöjärjestelmän tehtävänä on kompensoida 
jäähtymisen aikaista kutistumista. Kuvassa 7 on esitetty valujärjestelmän osat. 
Harmaalla värillä on esitetty valettava kappale, vihreällä värillä on esitetty 
täyttöjärjestelmä, kaatokanava sekä valukanavisto, sinisellä värillä on syöttöjärjestelmä 
eli syöttökuvut. Oranssilla värillä on esitetty keernat. Vaaleanpunainen pinta on 
jakopinta, joka syntyy muotin puolikkaiden väliin. /11/ 
 

 
Kuva 7: Valujärjestelmän osat 

 
 
 
 

täyttöjärjestelmä 

syöttöjärjestelmä 
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2.3 Valmistuslähtöinen suunnittelu 
 
Valmistuslähtöinen suunnittelu (eng. Design for Manufacturing, DFM) on yleinen 
insinööritieteellinen metodologia, joka käsittelee rinnakkain kaikkia suunnittelun 
tavoitteita ja rajoitteita tuotteille, jotka valmistetaan.  Se pyrkii yhdistämään 
tuotesuunnittelun ja tuotannon prosessien suunnittelun päivittäiseen toimintaan. DFM 
rinnastetaan joskus myös kokoonpanolähtöiseen suunnitteluun (eng. Design for 
Assemblyyn, DFA), joka on kuitenkin vain yksi osa DFM:ää. DFM voidaan määritellä 
niin, että se on tuotteiden suunnittelun käytäntö, jossa on valmistus otettu huomioon 
niin, että tuotteet: /3/ 
 

1. Voidaan suunnitella vähemmällä ajalla ja kustannuksilla  
2. Voidaan siirtyä nopeammin ja helpommin tuotantoon.  
3. Voidaan kokoonpanna ja testata mahdollisimman pienillä 

kustannuksilla ja lyhyellä aikajänteellä.  
4. Voidaan saavuttaa haluttu laatutaso ja luotettavuus.  
5. Voidaan tyydyttää asiakkaiden tarpeet ja olla kilpailukykyisiä 

markkinoilla./4/  
 
 
Näin ollen valmistuslähtöinen suunnittelu ei vaikuta pelkästään vain 
valmistuskustannuksiin, vaan se vaikuttaa tuotteen elinkaarikustannuksiin kaikilla osa-
alueilla. Valmistuslähtöisen suunnittelun tavoitteena on suunnitella tuote niin, että se on 
helposti ja kustannustehokkaasti valmistettavissa. Se miksi valmistuslähtöinen 
suunnittelu on erittäin tärkeää, perustuu siihen tosiasiaan, että n. 80% 
valmistuskustannuksista (materiaalikustannukset, valmistuskustannukset ja 
kokoonpano) määrittyy jo tuotteen suunnittelun aikana tehtävillä päätöksillä, kun taas 
valmistukseen liittyvät valinnat määrittävät alle 10 % tuotteen valmistuskustannuksista, 
kuva 8. /3/ 
 

 
Kuva 8: Tuotteen aika-kustannus riippuvuus /5/ 

 
On kyse minkä tahansa valmistusmenetelmän valmistuslähtöisestä suunnittelusta, niin 
lähtökohtana ovat suunnitteluperiaatteet. Näiden jäsennettyjen suunnitteluperiaatteiden 
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lähtökohtana on auttaa tuotesuunnittelijaa alentamaan tuotteen valmistuskustannuksia 
sekä minimoimaan valmistettavuuteen liittyviä ongelmia. Suunnitteluperiaatteet 
tarkentuvat mitä syvemmälle tiettyyn valmistusmenetelmään mennään.. Seuraavassa 
listassa on kuvattuna kymmenen kappaletta valmistuslähtöiseen suunnitteluun liittyviä 
yleisiä suunnitteluperiaatteita. Tämän työn myöhemmässä vaiheessa käydään läpi 
tarkemmin valutuotteen valmistuslähtöiseen suunnitteluun liittyviä 
suunnitteluperiaatteita. /8/ 
 

1. Vähennä tuotteen osien määrää. Tuotteen osien määrän 
vähentäminen on paras mahdollisuus pienentää tuotteen 
valmistuskustannuksia. Vähempi määrä osia merkitsee vähemmän 
ostoja, varastointia, käsittelyä, prosessointia, kehitysaikaa, työkaluja, 
suunnitteluaikaa, kokoonpanoa, tarkastuksia, testausta, jne. Yleisesti 
osien vähentäminen pienentää käytetyn energian määrää jokaisessa 
toiminnossa, jotka liittyvät tuotteeseen koko sen elinkaaren aikana. 
Osa, joka ei ole liikkeessä suhteessa muihin osiin, niin sitä ei tarvitse 
tehdä eri materiaalista tai, jos se muuten tekee kokoonpanon tai 
muiden osien toiminnan mahdottomaksi, on erinomainen kohde 
poistettavaksi osaksi. Jotkut lähtökohdat osien vähentämiseksi on 
yksiosaisten rakenteiden käyttäminen ja oikean valmistusmenetelmän 
valinta, kuten valaminen, ruiskupuristaminen, pursottaminen tai 
pulverimetallurgia muun muassa. /8/ 

 
2. Tee suunnitelmasta modulaarinen. Moduulien käyttö 

tuotesuunnittelussa yksinkertaistaa valmistukseen liittyviä 
toimenpiteitä kuten tarkastuksia, testausta, ostamista, uudelleen 
suunnittelua, huoltoa, jne. Näiden lisäksi syitä käyttää moduuleita on, 
että se tuo monipuolisuutta tuotteen päivittämiseen tuotteen 
kehittämisen aikana, auttaa testaamaan tuotetta ennen viimeistä 
varsinaista kokoonpanoa ja mahdollistaa standardoitujen 
komponenttien käyttämisen erilaisten tuotevariaatioiden 
minimoimiseksi. Kuitenkin eri moduulien yhdistäminen voi olla tämän 
suunnitteluperiaatteen rajoite. /8/ 

 
3. Käytä standardoituja komponentteja. Standardoidut komponentit 

ovat yleensä halvempia kuin mittatilaustyönä tehdyt komponentit ja 
niiden luotettavuus on varmistettu sekä ne ovat yleensä paremmin 
saatavilla, joten se vähentää tuotteen läpimenoaikaa.  Lisäksi 
standardoitujen komponenttien käyttäminen siirtää painetta toimittajan 
puolelle ja näin ollen osittain helpottaa valmistajan painetta saavuttaa 
tuotantoaikataulut. /8/ 

 
4. Suunnittele tuote monitoimiseksi. Monitoiminen tuote vähentää 

tuotteen osien kokonaismäärää, jolloin saavutetaan kohdan 1 hyötyjä. 
Monitoimisuus riippuu monesta tekijästä ja on yksilöllistä riippuen 
suunniteltavasta tuotteesta, mutta esimerkiksi tuote voi olla sähköinen 
johdin ja rakenneosa, tai tuote voi olla lämmönjohdin ja rakenneosa. 
Myös tuotteeseen voi olla suunniteltu sellaisia elementtejä, jotka 
pääkäyttötarkoituksen lisäksi ohjaavat, yhdenmukaistavat tai siinä on 
asennustukia, kokoonpanon helpottamiseksi. Lisäksi siinä voi olla 
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esimerkiksi suunniteltu erilaisia pintoja tarkastuksen helpottamiseksi. 
/8/ 

 
5. Suunnittele tuote monikäyttöiseksi. Eri tuotteet voi jakaa osia, jotka 

ovat suunniteltu monikäyttöisiksi. Näillä osilla voi olla sama tai eri 
käyttötarkoitus, kun niitä käytetään eri tuotteissa. Monikäyttöisyyden 
huomioimiseksi on tunnistettava ne osat, joita voi käyttää osana eri 
kokonaisuuksia. Esimerkiksi, kaikki käytetyt osat voidaan jakaa 
kahteen ryhmään: ensimmäiseen kuuluvat osat, joita on yleisesti 
käytetty kaikissa tuotteissa. Sitten luodaan osaperheet niin, että 
määritetään samanlaisten tuotteiden kategoriat jokaisessa ryhmässä. 
Tavoitteena on minimoida kategorioiden määrä, variaatiot 
kategorioiden sisällä sekä vähentää tuotteen ominaisuuksien määrä 
jokaisessa kategoriassa. Lopputuloksena pitäisi olla joukko 
standardoituja osaperheitä, joille on määritetty tietty 
valmistusmenetelmä. Jokaisen tiettyyn osaperheeseen kuuluvan osan 
valmistaminen noudattaa osaperheelle määritettyjä prosessin vaiheita, 
jolloin voidaan ohittaa ne prosessin vaiheet, jotka eivät kosketa 
kyseistä osaperhettä. Lisäksi jos suunnittelussa tulee muutoksia jo 
tuotannossa oleviin tuotteisiin ja/tai uusiin tuotteisiin, niin näissä olisi 
pyrittävä käyttämään monikäyttöiseksi suunniteltuja tuotteita. /8/ 

 
6. Suunnittele valmistuksen helppous. On syytä valita optimaalisin 

yhdistelmä materiaalien ja valmistusmenetelmän, jotta voidaan 
pienentää kokonaisvalmistuskustannuksia. Yleisesti viimeisiä 
jälkikäsittelyvaiheita, kuten esimerkiksi maalausta, kiillottamista ja 
loppukoneistamista tulisi välttää tai suunnitella tuote niin, että sitä olisi 
mahdollisimman vähän. Esimerkiksi liian tiukat toleranssit tai 
pinnanlaatuvaatimukset voivat johtaa tavallista korkeampiin 
tuotantokustannuksiin. /8/ 

 
7. Vältä erillisiä kiinnittimiä. Kiinnittimien käyttäminen nostaa 

valmistuksen kustannuksia osittain niiden käsittelyyn ja 
kiinnittämiseen käytetystä ajasta sekä varastoinnista. Yleensä 
kiinnittimiä tulisi välttää tai suunnitella tuote niin, että siinä on 
erilaisia ulokkeita tai itsekiinnittyviä kohtia. Jos kuitenkin kiinnittimiä 
joutuu käyttämään, niin olisi hyvä että käytetään standardoituja 
kiinnittimiä. Kiinnittimien määrä, koko ja erilaisuus tulisi minimoida. 
/8/ 

 
8. Minimoi kokoonpanon suunta. Tuotteen kaikki osat tulisi pystyä 

kokoonpanemaan yhdestä suunnasta. Jos mahdollista, niin paras 
mahdollinen vaihtoehto kokoonpanon suunnaksi on pystysuorassa 
ylhäältä alaspäin. Näin ollen painovoiman kohdistuessa alaspäin, se 
helpottaa kokoonpanoa. Muusta suunnasta kokoonpantaessa joudutaan 
taistelemaan myös painovoimaa vastaan, joka saattaa hidastaa 
kokoonpanoa. /8/ 

 
9. Maksimoi joustavuus. Virheitä voi tapahtua kokoonpanon aikana 

valmistettujen kappaleiden mittojen vaihtelevuuden takia tai 
kokoonpanossa käytetyn laitteen epätarkkuuden takia. Tämä 
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virheellinen toimenpide voi aiheuttaa osaa, tuotteen tai käytettävän 
laitteen vioittumista. Sen takia tuotteeseen olisi syytä suunnitella 
tietynlaista joustavuutta kokoonpanoa varten. Esimerkiksi nämä voivat 
olla tuotteeseen suunniteltuja piirteitä, kuten kevennyksiä, viisteitä tai 
erilaisia pyöristyksiä, joiden avulla voidaan helpottaa kokoonpanoa 
sekä auttaa havaitsemaan piilossa olevat piirteet ei toiminnallisten 
piirteiden alta. /8/ 

 
10. Minimoi käsittely. Käsittely käsittää osan tai tuotteen paikoittamisen, 

suuntaamisen tai korjaamisen. Suuntaamisen helpottamiseksi tulisi 
käyttää mahdollisimman symmetrisiä piirteitä, jos se ei ole 
mahdollista, niin epäsymmetrian tulisi olla liioiteltua, jotta voidaan 
välttää virheitä. Tuotteeseen kannattaa suunnitella ulkoisia ohjaavia 
piirteitä, joiden avulla voidaan auttaa tuotteen suuntaamista. Kaikki 
toimenpiteet olisi suunniteltava niin, että tuotteen suunta säilyy 
samana. Tuotteen suunnittelussa olisi otettava huomioon, että sitä 
tarvitsee käsitellä mahdollisimman vähän ja ylimääräistä materiaalia 
kuluu mahdollisimman vähän.  Valmistuksessa on syytä huomioida 
osan tai tuotteen pakkaaminen. /8/ 

2.4 Valutuotteiden suunnittelu 
 
Valutuotteita käyttämällä voidaan saavuttaa merkittäviä etuja koneenrakennuksessa, 
koska niistä voi suunnitella erittäin monimuotoisia ja melkein minkä tahansa kokoisia 
kappaleita. Lisäksi nykyaikainen metallurgia tarjoaa erittäin laajan valikoiman 
valettavia materiaaleja, joilla on erilaisia fyysisiä ja mekaanisia ominaisuuksia. Jotta 
voidaan suunnitella taloudellisesti toimiva valutuote, niin pitää kyetä ottamaan 
huomioon kaikki valimoprosessin eri vaiheet, jotka vaikuttavat suunnitteluun. 
Valutuotteen voi suunnitella monella eri tavalla ja silti päästä samaan lopputulokseen. 
Parhaaseen lopputulokseen päästään kuitenkin tietämällä, mitä valimoprosessin aikana 
tapahtuu, sekä ymmärtämällä mitä valimossa voidaan tai ei voida tehdä. Tässä 
kappaleessa kerrotaan, mitä seikkoja pitää ottaa huomioon valutuotteiden 
suunnittelussa, jotta tuote voidaan suunnitella niin, että se vastaa sille asetettuja 
vaatimuksia. 
 
Yksinkertaisimmillaan valutuotteen valmistaminen vaatii mallivarusteen halutusta 
kappaleesta. Mallivarusteen avulla valmistetaan muotti, jossa on kappaleen 
muodostama onkalo, joka täytetään sulalla metallilla, joka jähmettyy haluttuun 
muotoon. Jokainen näistä vaiheista on riippuvainen edellisestä vaiheesta ja sen 
onnistumisesta. Näin ollen suunnittelijan on hyvä ymmärtää, miten mikäkin vaihe 
vaikuttaa suunnitteluun.  
 

2.4.1 Metallin jähmettyminen muotissa 
 
Metallin jähmettyminen muotissa ei ole ensimmäinen vaihe valutuotteiden 
valmistamisessa, mutta se perustuu kuitenkin järkkymättömästi fysiikan ja kemian 
lakeihin.  Jähmettymismekanismin ymmärtäminen luo perustan valutuotteiden 
suunnittelemiseen. Jähmettymisen voi yksinkertaisesti ymmärtää kuvittelemalla 
yksinkertaisen muodon, kuten ympyrän, joka kuvastaa sulaa metallia muotissa. 
Jähmettymisessä lämpö hajaantuu sulan pinnalta kohti muottia. Jähmettyminen alkaa 
ympyrän ulkopinnalta ja jatkuu tasaisina kerroksina kohti ympyrän keskipistettä. 
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Jähmettyessään sulasta kiinteäksi metalli myös kutistuu, jolloin muottionkalossa oleva 
sula on tilavuudeltaan suurempi kuin jähmettynyt metalli. Näin ollen ympyrän keskelle 
muodostuu kutistumaonkalo, ellei sulaa tuoda lisää muottiin. /11/ Kuva 9 
havainnollistaa tätä tapahtumaa.  
 

 
Kuva 9: Vasemmanpuoleisessa kuvassa metalli on täysin sulaa, keskimmäisessä kuvassa 
jähmettyminen on alkanut sulan ulkopinnalta kohti sisintä ja oikeassa kuvassa kappaleen ollessa 
jähmettynyt, niin sen sisälle on muodostunut kutistuma onkalo. 
 
Valumetallit kutistuvat jäähtyessään sulasta tilasta kiinteäksi kappaleeksi. Kutistumista 
tapahtuu jäähtymisen kolmessa eri tilassa, sulassa tilassa, jähmettymishetkellä ja 
kiinteässä tilassa. Jos kutistumista ei korvata sulalla metallia, syntyy kappaleeseen 
onteloita, eli imuvirheitä. Välttääkseen imuvirheiden muodostumista, kappaleeseen on 
tuotava lisää sulaa syöttökupujen avulla. Lisäsulan tarve riippuu valettavasta metallista. 
/11/  Jähmettyminen ja lisäsulan tarve on otettava huomioon valutuotteita 
suunniteltaessa, koska valutuotetta valmistettaessa valutuotteeseen on suunniteltava 
syöttökuvut, joista saadaan korvaava sula. Näin ollen saadaan eheitä valutuotteita 
aikaiseksi. Sula-alueet muodostuvat valmistettavan kappaleen paksuimpiin kohtiin 
muodostaen syöttöalueita. Suunnittelun kannalta oleellista on, että kappaleessa on 
mahdollisimman vähän syöttöalueita. Kuvassa 10 on havainnollistettu syöttöaluetta ja 
siihen sijoitettua syöttökupua. /10/ 
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Kuva 10: Kappaleessa oleva paksu kohta (MK) muodostaa syöttöalueen, jonka päälle sijoitetaan 

syöttökupu (S)/10/. 
 
Aiemmin kuvattu jähmettymisen eteneminen oli hyvin yksinkertainen esimerkki siitä, 
mitä tapahtuu kun sula jähmettyy kiinteäksi. Valukappaleet ovat yleensä kuitenkin 
huomattavan paljon monimutkaisempia kuin pelkkä ympyrä. Kuitenkin tämä 
jähmettymismekanismi vaikuttaa merkittävästi valutuotteen suunnitteluun ja niihin 
muotoihin, jotka ovat jähmettymisen kannalta parhaita mahdollisia. Välttämättä aina ei 
voi kappaleen suunnittelussa ottaa jähmettymistä parhaalla mahdollisella tavalla 
huomioon, mutta suunnittelussa on kuitenkin hyvä ymmärtää miten jähmettyminen 
vaikuttaa suunniteltaviin muotoihin. Alla on kuvattu esimerkkejä siitä miten 
jähmettyminen olisi huomioitava kappaleen suunnittelussa. 
 

2.4.1.1 Suunnattu jähmettyminen 
 
Kun halutaan mahdollisimman kiinteä, jännityksetön ja mittatarkka valukappale, 
voidaan kappaleen suunnittelussa huomioida kappaleen kontrolloitu jähmettyminen. 
Jähmettymistä voidaan kontrolloida suunnatun jähmettymisen periaatteella. Suunnatulla 
jähmettymisellä tarkoitetaan sitä, että kappale suunnitellaan niin, että sen jäähtyminen 
alkaa ohuimmista kohdista ja jatkuu kohti kappaleen paksuimpia kohtia. Suunnatun 
jähmettymisen periaatetta voidaan havainnollistaa Heuvers’in ympyrämenetelmällä, 
jossa valukappaleen sisään piirretään pallopintoja. Kappaleen seinämäpaksuuksien tulee 
olla siten valittuja, että kaikki ympyrät, jotka kappaleen sisään voidaan piirtää, voidaan 
myös saada ulos syöttökupujen kautta. Tämä merkitsee sitä, että kappaleessa ei saa olla 
mitään syöttöä estäviä kuristuskohtia. /9/  Kuva 11 esittää miten suunnattu 
jähmettyminen voidaan huomioida kappaleen muotoilussa. Kappaleen paksuimpiin 
kohtiin sijoitetaan yleensä syöttökuvut, joiden avulla kompensoidaan jähmettymisen 
aikaisen kutistuman syntymistä.  
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Kuva 11: Oikeanpuoleisessa kappaleessa (A) ei ole huomioitu suunnattua jähmettymistä. 
Vasemman puoleisessa kappaleessa (B) on huomioitu suunnattu jähmettyminen Heuvers’in 
ympyrämenetelmän avulla. /9/ 
 
Valukappaleiden monimuotoisuuden takia, voi olla haastava saada muotojen 
noudattamaan suunnattua jähmettymistä. Tällöin kappaleeseen voi suunnitella myös 
erilaisia syöttötäytteitä, eli luodaan keinotekoisesti massakeskittymiä lisäämällä 
materiaalia sellaisiin paikkoihin, joihin voidaan sijoittaa syöttökupu. Syöttötäytteiden 
käyttäminen voi helpottaa esimerkiksi myös mallityökalujen valmistamista sekä 
parantaa kappaleen kaavattavuutta. Kuvassa 12 on esimerkki syöttötäytteen 
sijoittamisesta. Syöttötäytteen voivat olla osa kappaletta tai ne voidaan työstää 
jälkikäteen pois, mutta niiden käyttäminen ei saa kuitenkaan haitata kappaleen 
varsinaista toiminnallisuutta. /9/ 

 
Kuva 12: Kuvassa A on lisätty syöttötäyte, joka joudutaan koneistamaan pois. Kuvassa B 
syöttötäyte jää osaksi kappaletta. /9/ 
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2.4.1.2 Yhtenäinen jäähtyminen kappaleen eri osissa 
 
Jähmettyessään, kappaleesta vapautuva lämpö johtuu pois muotin kautta. 
Kertamuottimenetelmillä varsinkin muotit johtavat yleensä huonosti lämpöä, on 
jouhevilla muodoilla suuri merkitys kappaleen tasaiseen jäähtymiseen. Koska kappaleen 
muodot voivat olla huomattavan erilaisia kappaleen eri osissa, on erilaisia tapoja 
tarkastella näitä muotoja, jotta saavutetaan jäähtymisen kannalta optimaalisin muoto. 
Näissä muodoissa olisi syytä teräviä muotoja etenkin kulmissa, tasapaksuja liitoskohtia, 
välttää suuria seinämäpaksuuden muutoksia ja laakeita vaakasuoria pintoja. /9/10/12/ 
 
Terävien kulmien välttämiseksi, kulmat tulisivat pyöristää mahdollisuuksien mukaan 
niin, että seinämänpaksuus olisi tasainen. Näin ollen jäähtymisessä siirtyvä lämpö 
siirtyy tasaisesti kohti muottia ja saadaan tasalaatuinen rakenne aikaiseksi. Jos kulma 
jää teräväksi, niin kulman ulkoreunalla on suhteellisesti enemmän muottimateriaalia, 
joka sitoo itseensä lämpöä enemmän kuin sisäreuna. Näin ollen kulma jäähtyy 
huomattavasti nopeammin kuin muut osat. Vastaavasti kulman sisäreuna jäähtyy 
huomattavasti hitaammin kuin muut osat, koska siellä on vähemmän muottimateriaalia 
sitomassa lämpöä. Tämän johdosta sisäreuna jähmettyy viimeisenä muodostaen riskin 
imuvirheen syntymiselle, kuva 13 (a). /12/ 

 
Kuva 13: Lämmön siirtyminen terävissä kulmissa (a) ja pyöristetyissä kulmissa (b) /12/ 
 
Terävään kulmaan lisättäessä pyöristys, voidaan pienentää riskiä imuvirheen 
syntymisestä. Jos seinämänvahvuus pysyy kulmaa pyöristettäessä tasaisena suhteessa 
seinämänvahvuuteen, voidaan imuvirheeltä välttyä melkein kokonaan, koska tällöin 
kappale pääsee jäähtymään tasaisesti, kuva 13 (b). Välttämättä aina ei voida kuitenkaan 
kappaleen reunoja pyöristää halutulla tavalla. Kuvasssa 14 on esimerkkejä siitä, minkä 
kokoisia pyöristyssäteiden tulisi olla. Vaihtoehdot a,b ja c voivat aiheuttaa imuvirheitä 
kappaleeseen ja ne ovat huonoja vaihtoehtoja, kun taas d,e ja f vaihtoehdoilla päästään 
laadukkaampaan lopputulokseen. /12/ 
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Kuva 14: Erilaisia kulmapyöristyksiä ja miten ne vaikuttavat imuvirheen syntymiseen. /12/ 
 
 Aiemmin kuvattu ongelma heijastuu myös erilaisiin liitoskohtiin, joita valukappaleissa 
voi olla erilaisia. Yleisimmin liitokset ovat T-, Y-, V-, X- tai K-liitoksia. Näistä 
liitostyypeistä T-liitokset ovat valamisen kannalta edullisimpia, jolloin muut liitokset 
olisi syytä muuttaa niin, että ne muistuttaisivat T-liitosta. Kuvassa 15 on esitetty 
esimerkki, miten Y-, V-, X- ja K-liitokset voidaan muuttaa muistuttamaan enemmän T-
liitosta. /9/12/ 

 
Kuva 15: Ylemmässä rivissä on esitetty huono ratkaisu liitokselle, kun taas alemmassa rivissä on 
saman liitoskohdan parempi toteutusvaihtoehto. /9/ 
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Valukappaleissa olisi syytä käyttää niin ohutta seinämävahvuutta kuin se on 
vaatimusten mukaisesti mahdollista. Seinämänvahvuus riippuu monesta eri tekijästä, 
kuten valumetallista, valukappaleen muodosta ja suuruudesta, kaavausaineesta, 
valulämpötilasta, valumenetelmästä ja toivotusta mittatarkkuudesta. 
Seinämänpaksuuden ollessa liian pieni, jäähtyy valumetalli niin nopeasti, että se joko 
jähmettyy ennen kuin se on päässyt perille tai se muodostaa erilaisia poimuja tai 
saumoja, jotka eivät vastaa enää laadukasta valukappaletta. Valumetalli jäähtyy sitä 
enemmän mitä enemmän se joutuu matkaamaan muottionkalossa, näin ollen 
seinämänvahvuutta pitää lisätä sitä enemmän mitä laajempi on valettava seinämä. 
Koska seinämänpaksuuden suuruus riippuu niin monesta eri tekijästä, on suoraan vaikea 
antaa tarkkoja arvoja miniseinämäpaksuudelle, taulukossa 1 on esitetty ohjeellisia 
arvoja miniseinämäpaksuudelle riippuen valukappaleen koosta. /9/10/12/ 
 
Taulukko 1: Ohjeellisia arvoja pienimmälle seinämänvahvuudelle./9/ 
Valun päämitta 100 mm 250 mm 500 mm 1000 mm 2000 mm 
Suomugrafiittivalurauta 3-4 mm 3-5 mm 4-6 mm 6-9 mm 10-15 mm 
Pallografiittivalurauta 5 mm 5 mm 8 mm 12 mm 15 mm 
Valuteräs 6 mm 7 mm 10 mm 15 mm 20 mm 
Alumiini 3 mm 3-4 mm 4-5 mm 6-8 mm 10 – 15 

mm 
 
 
Seinämänpaksuus voi myös vaihdella riippuen valukappaleen muodosta, hyvin useasti 
seinämänvahvuus vaihtelee kappaleen eri kohdissa, jotta se täyttää kappaleen asettamat 
vaatimukset. Kappaleeseen voi syntyä heikkoja kohtia niihin paikkoihin, joissa 
seinämänpaksuus vaihtuu ohuesta paksuun. Lisäksi seinämänpaksuuden vaihtelulla 
voidaan vaikuttaa merkittävästi myös valettavuuteen, jotta saadaan valettavalle 
metallille riittävä virtauspoikkipinta-ala. Jotta päästään parempaan valettavuuteen, ei 
välttämättä tarvitse seinämänpaksuutta lisätä, vaan kappaleeseen voidaan suunnitella 
erilaisia vahvistusripoja. Vahvistusrivat eivät pelkästään paranna valettavuutta, vaan ne 
voivat oikein sijoitettuna lisätä myös kappaleen jäykkyyttä. Kuvassa 16 on esitetty 
samasta kappaleesta kaksi eri versiota. Toisessa on käytetty tasapaksua seinämää ja 
toisessa on taa käytetty vahvistusripoja, joiden ansioista seinämänvahvuutta on voitu 
alentaa. Huomaa myös, että tässä esimerkissä on käytetty myös suunnatun 
jähmettymisen periaatetta. /9/10/ 
 

 
Kuva 16: Versiossa B on pienempi seinämänpaksuus kuin vesiossa A, koska valumatka on 
lyhyempi, säteet suuremmat ja metallin nousunopeus tasaisempi. 
 
Jos kuitenkin seinämänpaksuutta on syytä lisätä kappaleeseen paremman valettavuuden 
ja parempien ominaisuuksien aikaansaamiseksi, niin seinämänpaksuuden vaihtuminen 
on syytä suunnitella niin, että se on maltillista eikä sen yhteydessä muodostu teräviä 
nurkkia, jotka ovat jäähtymisen kannalta epäedullisia. Seinämänpaksuuden vaihteluissa 
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suositaan 15° ylimenokulmaa. Kuvassa 17 on esitetty huonoja ja suositeltavia rakenteita 
seinämänpaksuuden muutoksille. /9/10/ 

 
Kuva 17: Suositeltavia rakenteita seinämänpaksuuden muutoksille. /9/ 
 
Vaikka on suositeltava käyttää tasapaksua seinämänpaksuutta, niin suurissa 
vaakasuorissa pinnoissa tasapaksun seinämänvahvuuden käyttäminen voi johtaa 
epäedulliseen rakenteeseen. Valumuotin olisi syytä täyttyä nopeasti, mutta rauhallisesti, 
mutta vaakasuorissa seinämissä muodostuu metallin nousunopeus pakostakin pieneksi 
ja metalli kerkeää jäähtymään liian paljon, ennen kuin seinämä on täyteen valettu. 
Tällöin tapahtuu muotin seinämässä erilaisia fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä, joiden 
johdosta voi syntyä jännityksiä ja kaasun muodostuksia, jotka johtavat heikkoon 
laatuun. /10/ 
 

2.4.2 Muotin valmistuksen vaikutus suunnitteluun 
 
Muotin avulla saadaan metalli jähmettymään haluttuun muotoon ja näin ollen saadaan 
halutun muotoinen valukappale aikaiseksi. Valumenetelmä määrittää minkälaista 
muottia käytetään valussa. Kertamuottimenetelmissä käytetyt muotit ovat 
kertakäyttöisiä, jotka hajotetaan joka valun jälkeen, jotta saadaan valukappale ulos 
muotista. Kertamuottimenetelmistä yleisimpiä ovat hiekkakaavaus ja tarkkuusvalu. 
Hiekkakaavauksessa muotit ovat tehty hiekasta ja tarkkuusvalussa muotti on yleensä 
keraamia. Kestomuottivaluissa taas muottia ei hajoteta valun jälkeen, vaan samalla 
muotilla voidaan valaa useita tuhansia valukertoja. Vaikka muotit riippuvat 
valumenetelmästä, niin tässä on kerrottu yleisesti mitä asioita pitää valutuotteiden 
suunnittelussa ottaa huomioon muotin valmistuksen kannalta. Nämä periaatteet eivät ole 
sidoksissa niinkään valumenetelmään, vaan ne pätevät yleisesti kaikille 
valumenetelmille. 
 
Muotin valmistus on sidoksissa myös seuraavassa osiossa käytävään vaiheeseen, joka 
on mallityökalujen vaikutus valutuotteiden suunnitteluun, joten näissä kahdessa 
vaiheessa tulevia asioita käydään läpi rinnakkain. Valutuotteiden suunnittelussa yksi 
merkittävämmistä ominaispiirteistä on jakotaso, joka vaikuttaa myös mallityökaluihin 
tuleviin hellityksiin. Myös muotoilun avulla voidaan muotinvalmistusta helpottaa ja 
monimutkaisissa kappaleissa voidaan myös käyttää keernoja, jotka ovat muotissa olevia 
irrallisia muotinosia. 
 

2.4.2.1 Jakotaso  
 
Muotit koostuvat yleensä vähintään kahdesta tai useammasta muotin osasta. Näiden 
muotin osien väliin muodostuu muottionkalo, joka on saatu aikaiseksi mallityökalun 
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avulla. Muottionkaloon valetaan sula metalli, johon se sitten jähmettyy haluttuun 
muotoon. Muotin osien välistä rajapintaa kutsutaan jakotasoksi tai jakopinnaksi. 
Jakopinta leikkaa mallin jakoviivaa. /10/ Kuvassa 18 on esitetty yksinkertaistettu 
havainnekuva siitä, miten jakotaso muodostuu kahden muotin puolikkaan väliin. 

 
Kuva 18: Sinisellä värillä on esitetty jakoviiva, joka kulkee mallivarusteen yläpinnassa. Punainen 
katkoviiva muodostaa jakotason kahden muotin puolikkaan väliin. 
 
Vaikka jakotaso muodostuu muotinpuolikkaiden väliin, niin se jakaa myös kappaleen 
kahteen osaan. Valutuotteiden suunnittelun ensimmäinen ja tärkein vaihe on määrittää, 
miten jakotaso muodostuu kappaleeseen. Riippuen valumenetelmästä, jakotaso 
määrittää myös kappaleen valuasennon. Jakotason voi sijoittaa kappaleeseen hyvin 
monella eri tavalla. Kuvassa 19 on esitetty yksinkertaisen kappaleen vaihtoehtoiset 
jakotasot. Jakotason sijoittaminen voi vaikuttaa myös kappaleen muotoihin ja yleensä 
kappaleen lopulliset muodot voidaan suunnitella vasta, kun jakotason sijainti on 
ratkaistu. /9/12/ 
 

 
Kuva 19: Seitsemän eri tapaa sijoittaa jakotaso yksinkertaiseen kappaleeseen. /12/ 
 
Valmistettavuuden ja kustannusten kannalta olisi aina syytä pyrkiä suoraan jakotasoon. 
Kuitenkin valukappaleiden monimuotoisuuden takia, jakotaso voi olla myös poiketa 
suorasta jakopinnasta, jolloin sitä kutsutaan murtojakopinnaksi. Kuvassa 20 on esitetty 
murtojakopinta. Murtojakopinnan käyttäminen voi lisätä kappaleen 
valmistuskustannuksia, koska malli- ja kaavauskustannukset nousevat. 
Murtojakopinnan käyttäminen voi monessa tapauksessa olla kuitenkin edullisempaa 
kuin suoran jakotason köäyttäminen. Murtojakopinta muodostaa muottiin 
polvanamuodon. Polvanamuoto on kuvattu kuvassa 21. Vaikka joudutaan käyttämään 
murtojakopintaa, niin on muistettava, että se palautuu aina samalla tasolle mistä se 
lähtee poikkeamaan, koska useasti muotit ovat samankorkuisia, kts. polvana. /9/12/13/  
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Kuva 20: Kuvassa (A) on sinisellä värillä kuvattu murtojakopinta, joka poikkeaa suorasta 
jakotasosta (B), joka on kuvattu punaisella värillä. 

 
Kuva 21: Polvanamuoto mallivarusteessa, joka muodostaa muottiin polvanasyvennyksen ja 
polvanakorokkeen. /13/ 
 
Jakotason sijoitus ei pelkästään ole riippuvainen kappaleen muodosta, vaan myös 
valmistettavien kappaleiden lukumäärästä, työstettävien pintojen sijainnista, 
valumenetelmästä ja valimon käyttävistä varusteista. Koska monet tekijät vaikuttavat 
jakotason sijoitukseen, niin suunnittelijan kannattaa olla hyvin aikaisessa vaiheessa 
yhteydessä valimoon, jossa tuote meinataan valmistaa, koska hän ei voi varmuudella 
tietää mihin jakotaso on kappaleessa edullisinta sijoittaa. Suoria suuntaviivoja on vaikea 
antaa riippuen jakotason sijoitukseen, mutta suunnittelijan on pidettävä mielessä ainakin 
seuraavat asiat: /9/12/13/ 
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1. Kaavauksessa on käytettävä mahdollisimman vähän keernoja, 
irtopaloja ja kaikkea muuta ylimääräistä, jotka aiheuttavat lisää 
työvaiheita. 

2. Murtojakopintoja olisi syytä välttää. Kuitenkin on pidettävä mielessä, 
että jos murtojakopinnan käyttämisellä voidaan välttyä keernoilta, niin 
tällöin on löydettävä kokonaiskustannuksiltaan paras mahdollinen 
vaihtoehto. 

3. Suuret työstettävän pinnat valetaan pystysuoraan tai käännettynä 
alaspäin muotissa, koska kaasut nouset yleensä kappaleen yläpintaan, 
jolloin koneistettaville pinnoille saattaa muodostua pieniä koneistusta 
haittaavia valuvirheitä. 

4. Kappale tulisi sijoittaa muotiin niin, että muotin kokonaiskorkeus jää 
mahdollisimman alhaiseksi. Mitä korkeampi muotti on, sitä 
rauhattomampi on myös valutapahtuma. 

5. Jos mahdollista, niin jakotaso tulisi sijoittaa kappaleen suurimmalle 
poikkipinta-alalle.  

 

2.4.2.2 Hellitykset 
 
Muotin valmistaminen vaatii yleensä hellitykset. Hellitys- termin tilalla käytetään 
joskus myös termiä päästö tai päästökulma. Kertamuottimenetelmissä hellitykset 
muodostuvat määrätyille valumallin tai keernalaatikon pinnoille tehty kallistuskulma 
helpottamaan mallityökalun irrotusta muotista tai keernan irrotusta keernalaatikosta. 
Kestomuottimenetelmissä hellitykset on tehty suoraan muottiin helpottamaan valmiin 
kappaleen irtoamista muotista. Määrätyt pinnat ovat yleensä jakotasoa vastaan 
kohtisuorat pinnat. Valukappaleen muodot voivat olla myös yli 90° kulmassa suhteessa 
jakotasoon, jolloin ne muodostavat vastapäästöjä, joita on syytä välttää, koska ne 
vaikeuttavat huomattavasti valutuotteen valmistamista. Kuvassa 22 on esitetty 
hellityksen merkitys korostetusti. /10/14/ 

 
Kuva 22: Hellityksen merkitys /10/ 
 
Hellityksen suuruus riippuu valumenetelmästä ja mallivarusteissa käytettävästä 
materiaalista. Jokaisella valimo määrittää itse hellityksen suuruuden oman prosessin 
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mukaisesti, vaikka hellityksen koko on myös standardoitu. Hellitykset on otettava 
huomioon jo kappaleen suunnitteluvaiheessa ja on muistettava, että melkein jokaisessa 
tapauksessa hellitykset lisäävät materiaalia suunniteltavaan tuotteeseen. Jossain 
erikoistapauksissa hellitykset voidaan suunnitella niin, että ne vähentävät materiaali 
kappaleesta, mutta näissä erikoistapauksissa kannattaa konsultoida valimoa. Kuvassa 23 
on esitetty erilaisia hellitystyyppejä. Näistä tyypeistä kannattaa yleisesti suosia + - 
hellitystä. /10/13/14/ 
 

 
Kuva 23: Hellitystyypit /13/ 
 
Jos valukappaleessa ei jostain syystä sallita lainkaan hellityksiä, siitä on mainittava 
erikseen ja silloin nämä pystysuorat pinnat valmistetaan keernojen avulla. Myös 
vastapäästölliset muodot joudutaan valmistamaan keernojen avulla, joten näitä olisi 
syytä välttää jos mahdollista. On syytä huomioida, että tämä lisää kappaleen 
valmistuskustannuksia. Kuvassa 25 on kuvattuna vastapäästö syntyminen. Kappaleen 
muotoilussa olisi syytä huomioida, että kappaleeseen muodostuu luonnollinen hellitys, 
jolloin kappaleen oma muoto aiheuttaa hellityksen niin, että niihin ei tarvitse lisätä 
hellitystä. Muotoilussa olisi syytä aina pyrkiä luonnolliseen hellitykseen. Kuvassa 25 on 
esitetty esimerkki luonnollisesta hellityksestä. /10/12/ 
 

 
Kuva 24: Kappale muodostaa jakotasoon nähden vastahellitykset (vasenkuva; tummat alueet), 
jolloin nämä muodot joudutaan valmistamaan keernojen avulla (oikean kuva). /12/ 

 
Kuva 25: Esimerkki kappaleesta, joka muodostaa luonnolliset hellitykset. /10/ 
 

2.4.2.3 Keernat muotin valmistuksessa 
 
Kuten aiemmin jo mainittiin, niin keernat ovat muotin osia. Keernat eivät synny 
mallivarusteiden avulla, vaan mallivarusteissa on otettava huomioon jos keernoja 
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joudutaan käyttämään. Keernojen avulla voidaan valukappaleeseen tehdä ulko- ja /tai 
sisäpuolisia onteloita. Keernat valmistetaan erillisten keernalaatikoiden avulla, jotka 
noudattavat ihan samoja jakotaso ja hellityssääntöjä, mitä yllä on mainittu, sillä erolla 
kuitenkin, että keernalaatikoissa voi olla useita eri jakotasoja. Näin keernat voivat olla 
hyvin monimutkaisiakin. Jos kappaleen valmistamiseen joutuu käyttämään keernoja, 
niin tavallisesti se nostaa kappaleen valmistuskustannuksia, vaikka jokaista tapausta 
pitää tarkastella erikseen. Kuvassa 26 on esitetty yksinkertainen esimerkki miten 
kappaleen asentoa ja muotoa muuttamalla voidaan vähentää keernojen tarvetta. /9/10/ 
 

 
Kuva 26: Vaihtoehdossa A kappale valetaan pystyyn, jolloin se tarvitsee kaksi keernaa (k1 + k2). 
Vaihtoehdossa B valuasentoa on muutettu, jolloin kahden keernan sijasta tarvitaan vain yksi 
keerna (k1). /9/ 
 
Keernojen käyttäminen vaikuttaa myös kappaleen mittatarkkuuteen, koska 
mittapoikkeamat summautuvat muotin mittapoikkeamien kanssa. Useassa tapauksessa 
valukappaleiden monimuotoisuuden vuoksi, keernoja on pakko käyttää. Silloin niitä 
suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että ne ovat rakenteeltaan yksinkertaisia, helppoja 
valmistaa ja ne on helppo asettaa muottiin. On myös huomioitava se, että keernat 
tukeutuvat muotinpuolikkaiden väliin ja sisäpuolisissa muodoissa on riittävän suuria 
aukkoja, jotta keernahiekka saadaan pois kappaleen sisältä. Keernojen suunnittelussa on 
huomioita myös seuraavia asioita: /9/10/12/ 
 

1. Vältä keernoissa ohuita osia ja teräviä kulmia, koska nämä voivat 
vahingoittua valmistuksen ja muotin kokoonpanon aikana. 

2. Keernaohjauksen välys ei saa olla liian suuri, koska jos keernaa 
ympäröi sula metalli, niin siihen vaikuttaa noste, jolloin kappale ei ole 
enää mittatarkka. 

3. Vältä keernoja, jotka vaativat vahvistuksia. Vahvistaminen tuo 
keernanvalmistukseen lisää työvaiheita, jolloin kustannukset kasvavat. 
Lisäksi näitä vahvistuksia voi olla vaikea poistaa jälkikäteen valun 
sisältä. 

4. Keernat on pyrittävä tukemaan tiukasti muottiin. Paras vaihtoehto on, 
jos keernan saa tuettua ylä- ja alamuotin väliin. 

5. On varmistettava, että keernakaasut pääsevät ulos muotista. Jos 
keernakaasuille ei ole riittävää ulospääsyä, niin ne voivat aiheuttaa 
valuvirheitä valettavaan kappaleeseen. 
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2.4.3 Mallityökalujen vaikutus muotin valmistukseen 
 
Valutuotteiden valmistuksen ensimmäinen vaihe on mallityökalujen valmistaminen. 
Ennen mallityökalujen valmistamista, pitää valukappale olla kuitenkin suunniteltu, 
mutta kappaleen suunnittelussa on otettava huomioon myös mallityökalujen valmistus. 
Varsinkin pienissä valmistettavissa sarjoissa mallityökalujen kustannukset voivat nousta 
merkittävän suureksi. Kestomuottipuolella, koska muottityökalut valmistetaan 
teräksestä, niin työkalukustannukset voivat nousta merkittävän korkeiksi, jolloin 
kestomuottimenetelmät eivät sovellu piensarjoille. /10/ 
 
Mitä suurempia vaatimuksia asetetaan kappaleen laadulle, sitä suurempaa tarkkuutta ja 
huolellisuutta noudatetaan myös mallityökalujen valmistamisessa. Hyvät mallityökalut 
ovat luonnollisesti kalliita, mutta niiden valinnassa on kiinnitettävä huomiota 
kokonaisuuteen. Halvalla tehdyt mallit saattavat nostaa suhteettomasti 
kaavauskustannuksia, jolloin kokonaiskustannukset nousevat korkeammaksi kuin, mitä 
olisi saavutettu, kun hankitaan laadukas malli. /9/10/ 
 
Kuten valutuotteen suunnittelussa, niin myös mallityökalujen suunnittelussa kappaleen 
muotoilulla on suuri merkitys. Yksinkertaiset geometriset muodot ovat helpoimmat 
valmistaa, joten niitä on pyrittävä käyttämään aina, kun muut seikat eivät toisin määrää. 
Epäsäännölliset muodot nostavat mallityökalujen hintaa, koska niiden valmistamiseen 
menee enemmän aikaa, kuva 27. Lisäksi kustannuksiin vaikuttaa, onko kappaleen 
muoto avonainen vai suljettu, kuva 28. Avonainen muoto on helpompi valmistaa ja 
lisäksi se on myös helpommin kaavattavissa kuin suljettu muoto. Suljetussa muodossa 
joudutaan käyttämään myös keernoja, jolloin joudutaan valmistamaan myös erilliset 
keernalaatikot, jotka lisäävät mallityökalujen kokonaiskustannuksia. /9/10/ 
 

 
Kuva 27: Yksinkertaisten geometristen muotojen käyttäminen alentaa mallityökalujen 
kustannuksia. /10/ 
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Kuva 28: Avonainen rakenne helpottaa mallityökalujen  valmistusta ja helpottaa kappaleen 
valmistamista. /10/ 

2.4.4 Toleranssit valukappaleiden suunnittelussa 
 
Valmistettavat valukappaleet poikkeavat aina suunnitelluista mitoista ja muodoista 
valmistusprosessin vaiheiden myötä. Osa näistä mitta- ja muotopoikkeamista aiheutuu 
valmistustekniikkaan liittyvistä syistä, kuten hellitykset, työvarat ja valua helpottavat 
lisäkkeet kappaleessa. Niihin on syytä varautua jo suunnitteluvaiheessa. Näiden lisäksi 
mitta- ja muotopoikkeamia aiheutuu: /9/15/ 
 

- mallin mittavirheestä, jotka johtuvat huonosta valmistustarkkuudesta, 
väärin valitusta kutistumaprosentista tai mallin kulumisesta 

- ohjaustappien ja – reikien kulumisesta 
- kaavausmenetelmien erilaisesta tarkkuudesta 
- kaavaushiekkojen erilaisista ominaisuuksista 
- valujännitysten esiintymisestä 
- lämpö- ja muun jälkikäsittelyn aiheuttamista muutoksista 
- työtapaan liittyvistä tekijöistä, kuten muotin ja keernojen kuivauksesta, 

mallin irrotustavasta, peitostuksesta, muotin sulkemisesta ja 
painottamisesta, valunopeudesta ja valun jälkityöstöön liittyvistä 
työvaiheista 

Suunnittelussa on syytä ottaa huomioon, kuinka paljon edellä mainitut tekijät muuttavat 
kappaleen nimellismittoja. Kappaleeseen suunniteltavat toleranssit voivat myös 
määrittää valumenetelmän, mutta toleranssien huomioon ottamista varten on mitta- ja 
muotopoikkeamia varten luoto oma standardoitu toleranssijärjestelmä SFS-EN ISO 
8062-3 Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Muotilla valmistettujen kappaleiden 
mittatoleranssit ja geometriset toleranssit. osa 3: Valukappaleiden mittojen 
yleistoleranssit, geometriset yleistoleranssit ja työstövarat. Standardissa ISO 8062 
osassa määritellään mittojen yleistoleranssit ja geometriset yleistoleranssit samoin kuin 
työstövara- asteet valukappaleille, jotka toimitetaan ostajalle teknisen spesifikaation 
ISO/TS 8062-2 mukaisesti. Sitä sovelletaan valukappaleiden mittojen ja geometrian 
sekä tarvittavan työstövaran tolerointiin kaikilla valumetalleilla ja niiden seoksilla, jotka 
on tuotettu erilaisilla valukappaleiden valmistusmenetelmillä. /15/ 
 
ISO 8062 mukaiset valukappaleiden toleranssit jakautuvat mittatoleransseihin (DCT) ja 
geometrisiin toleransseihin (GCT). Mittatoleranssit jakautuvat 16 eri luokkaan 
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valukappaleen nimellismitan mukaan ja ellei mitoille ole esitetty muita ehtoja, 
valukappaleen toleranssin on jakauduttava symmetrisesti nimellismitan suhteen, so. 
puolet positiiviselle puolelle ja puolet negatiiviselle puolelle. Mikäli valmistaja ja ostaja 
ovat erityisistä syistä sopineet, voi valukappaleen toleranssi olla epäsymmetrinen. 
Sellaisissa tapauksissa valukappaleen toleranssi on merkittävä erikseen standardien ISO 
286-1 ja ISO 14405 mukaisesti muotilla valmistetun puhdistetun kappaleen 
nimellismittalukujen perään. Kuvassa 29 on esitetty pituusmittojen toleranssiasteiden 
suuruudet. /15/ 
 

 
Kuva 29: Valukappaleiden pituusmittojen toleranssit (mitat millimetreinä). /15/ 
 
Geometriset toleranssit määrittävät valukappaleiden suoruustoleranssit, 
tasomaisuustoleranssit, ympyrämäisyys-, yhdensuuntaisuus-, kohtisuoruus- ja 
symmetrisyystoleranssit, sama akselisuustoleranssit ja ne on jaettu seitsemään eri 
luokkaan. Muodon (suoruus, tasomaisuus, ympyrämäisyys) ja suunnan (kulma-asento, 
yhdensuuntaisuus, kohtisuoruus) yleistoleransseja ei sovelleta elementteihin, joissa on 
päästö. Nämä elementit tarvitsevat erikseen merkittyjä toleransseja toiminnan ja 
valmistajan ohjeen mukaisesti. Muut geometriset toleranssit (esim. kulma-asento, 
muoto, paikka, yhteisen toleranssialueen tasomaisuus) esitettävät on merkittävä 
erikseen. Tämän vuoksi suositellaan, että valmistajalta pyydetään tietoja muotin 
rakenteesta jakopintojen sijainnin suhteen ja elementeissä käytetystä päästön määrästä 
piirustuksen täydentämistä varten. /15/ 
 
Standardi myös määrittää mihin toleranssiasteisiin voidaan milläkin valuprosessilla 
päästä, koska valuprosessin tarkkuus riippuu monista tekijöistä, kuten rakenteen 
monimutkaisuudesta, mallivarusteiden tai kestomuottivalujen tyypistä, käytettävästä 
metallista tai metalliseoksesta, mallien ja kestomuottien kunnosta ja valimon 
työmenetelmistä. Toleranssit perustuvat pitkälti valimoiden kokemusperäisiin tietoihin. 
Valimot voivat kuitenkin päästä tiukempiin toleransseihin, kuin mitä standardi 
määrittää, mutta näistä on aina pyrittävä sopimaan valimon kanssa etukäteen. Se mihin 
toleranssiluokkaan kullakin valumenetelmällä päästään, riippuu valmistettavasta 
sarjakoosta. Kuvassa 30 on esitetty mihin mittatoleranssiasteisiin riippuen 
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valumenetelmästä ja materiaalista, pitkillä sarjoilla päästään ja vastaavasti kuvassa 31 
on esitetty mihin toleranssiasteisiin lyhyillä sarjoilla päästään. Kuvassa 32 on esitetty 
mihin geometrisiin toleranssiasteisiin päästään. /15/ 

 
Kuva 30: Pitkien sarjojen tai massatuotannon raakavalukappaleiden mittatoleranssiasteet. /15/ 
 

 
Kuva 31: Lyhyiden sarjojen tai yksittäistuotannon raakavalukappaleiden mittatoleranssiasteet. /15/ 
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Kuva 32: Valukappaleiden geometriset toleranssiasteet. /15/ 
 
Suurin osa valukappaleista myös koneistetaan valun jälkeen. Tarkemmin koneistuksesta 
kerrotaan seuraavassa kappaleessa. Standardi ISO 8062 määrittää myös työstettäville 
pinnoille tarvittavat työstövarat. Työstövara-asteita (RMAG) on kymmenen erilaista ja 
niitä sovelletaan koko muotilla valmistettuun puhdistettuun kappaleeseen. On 
huomioitava, että tarvittava työstövara määritellään kaikille työstettäville pinnoille ja 
tämä arvo on valittava suurinta kokonaismittaa vastaavasta mitta-alueesta. Etenkin 
hiekkavaluilla yläpinnat voivat tarvita enemmän työstövaraa kuin muut pinnat, näille 
pinnoille voidaan suurempia työstövara-asteita. Kuvassa 33 on esitetty työstövara-asteet 
ja kuvassa 34 on esitetty suuntaa antavana, mihin työstövara-asteisiin eri seoksilla ja 
valmistusmenetelmillä voidaan päästä. /15/ 
 

 
Kuva 33: Tarvittavat työstövarat työstövara-asteiden (RMAG) mukaan. /15/ 
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Kuva 34: Raakavalukappaleiden tyypilliset tarvittavat työstövara-asteet. /15/ 
 
Yleistoleranssien arvot vastaavat tavanomaisen valimotarkkuuden asteita ja sen 
mukainen toleranssiaste valitaan ja merkitään piirustukseen. Tietyissä tavanomaista 
valimotarkkuutta vastaavissa toleranssien arvoissa ei toleranssin suurentamisella 
tavallisesti saavuteta mitään etua valmistuksen taloudellisuudessa. Valimon laitteisto ja 
tavanomainen valimon ammattitaito eivät yleensä tuota elementtejä, joilla on 
suuremmat poikkeamat. Esimerkiksi halkaisijaltaan 150 mm ± 1,8 mm ja pituudeltaan 
350 mm oleva elementti, joka on valmistettu valimossa, jossa tavanomainen tarkkuus on 
GCTG 7 tai pienempi, sisältää geometrisia poikkeamia, jotka ovat ympyrämäisyydessä 
selvästi 4,5 mm sisällä ja pintaelementtien suoruudessa 3 mm sisällä. Suurempien 
toleranssien määrittelemisestä ei olisi mitään hyötyä valimoissa. Mikäli jokin elementti 
kuitenkin vaatii toiminnallisista syistä pienempää toleranssiarvoa kuin 
”yleistoleranssit”, olisi elementillä oltava pienempi toleranssi erikseen merkittynä 
kyseisen elementin viereen. Tämän tyyppinen toleranssi kuuluu yleistoleranssien 
soveltamisalueen ulkopuolelle. /15/ 
 
Yleistoleranssien käytöllä on merkittäviä etuja, jotta saadaan laadukkaita valuja 
aikaiseksi. Nämä edut ovat: 
 

1. Piirustukset ovat helpompia lukea ja siten tiedonvälitys saadaan 
tehokkaammaksi piirustuksen käyttäjälle.  

2. Rakenteen piirtäjä säästää aikaa välttyessään yksityiskohtaisilta 
toleranssilaskelmilta, koska riittää tieto, että toiminnallisuus sallii 
toleranssin, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin yleistoleranssi.  

3. Piirustus osoittaa heti, mitkä elementit voidaan tuottaa tavanomaisella 
prosessilla, mikä puolestaan auttaa laadunvalvontaa vähentämään 
tarkastustasoja.  

4. Jäljelle jäävät elementit, joissa on erikseen merkityt valukappaleiden 
toleranssit, ovat suurimmaksi osaksi niitä ohjaavia elementtejä, joiden 
toiminnallisuus vaatii suhteellisen pienet toleranssit ja jotka voivat sen 
vuoksi aiheuttaa eritystä vaivannäköä tuotannossa; tämä on avuksi 
tuotannon suunnittelussa ja auttaa laadunvalvontaa 
tarkastusvaatimusten analysoinnissa. 

5. Ostajat voivat neuvotella tilauksista helpommin, koska ”tavanomainen 
valimotarkkuus” on tunnettu ennen kuin sopimus tehdään; tällä 
vältetään myös kiistat toimituksesta ostajan ja toimittajan välillä, 
koska tässä suhteessa piirustus on täydellinen. 
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Nämä edut saavutetaan täysin vain, jos on riittävä varmuus siitä, että mittoja koskevat 
yleistoleranssit samoin kuin geometrisiä yleistoleransseja ja vaadittua työstövaraa ei 
ylitetä, ts. jos tietyn valimon tavanomainen valimotarkkuus on yhtä suuri tai tarkempi 
kuin piirustukseen merkityt yleistoleranssit. /15/ 
 
2.5.5 Valukappaleiden suunnittelu koneistuksen kannalta 
 
Lähes jokaista valukappaletta joudutaan koneistamaan valun jälkeen. Tästä syystä 
valukappaletta suunniteltaessa on huomioitava myös koneistuksen vaatimukset. 
Koneistuksessa valuaihiosta poistetaan materiaalia, joten on erittäin tärkeää, että 
koneistettavilla pinnoilla on riittävästi materiaalia. Näin ollen suunniteltavaan 
valukappaleeseen on lisättävä työstövarat koneistettaville pinnoille. Työstövaran on 
oltava riittävän suuri, koska työstössä on päästävä valupinnan ja myös mahdollisten 
kuona-, kaasu- tai muiden pinnan alla olevien sulkeumien alle. Myös mittapoikkeamin 
varalta tarvitaan tietty marginaali. Jos työstettävät pinnat ovat sopimattomasti sijoitetut, 
voi valmistus vaikeutua sen johdosta, että kappaleeseen lisättävät työstövarat sekoittavat 
alkuperäiset mittasuhteet. Työstövarojen sijoitus voi vaikeuttaa myös kappaleen 
valmistettavuutta. Kuvassa 35 on esimerkki työstövarojen sijoituksesta ja niiden 
vaikutuksista. Oleellista työstövarojen lisäämisessä on, että työstettävän pinnan ja 
työstämättömän pinnan välille muodostuu selkeä rajapinta. /9/10/ 

 
Kuva 35: Kuvan A työstövaran sijoitus vaikeuttaa kaavausta, aiheuttaen vastahellityksen. Kuvassa 
B on sama ongelma. Kuvassa C työstövara on sijoitettu niin, että kappale voidaan valmistaa ilman 
keernoja. /10/ 
 
Toinen erittäin tärkeä asia koneistuksen kannalta on kappaleen kiinnittäminen. Jotta 
kappaletta voidaan koneistaa, on se kiinnitettävä työstökoneeseen. Yleensä 
työstökoneiden kiinnitykset on tehty sylinterimäisiä ja suorakulmaisia kappaleita varten. 
Valukappaleet ovat hyvin harvoin suoria, koska niissä voi olla pyöreitä ja jouhevia 
muotoa sekä hyvin usein niissä on hellitettyjä kaltevia pintoja. Näin ollen suunnittelussa 
on erityisen tärkeä ottaa huomioon kappaleen kiinnittäminen. Kappaleeseen voi 
suunnitella erilaisia ulokkeita tai listoja, joiden avulla kappaleen kiinnittäminen 
helpottuisi, nämä suunniteltavat muodot voivat olla osa valukappaletta, jolloin niitä ei 
välttämättä tarvitse edes poistaa jälkikäteen. Kuvassa 36 on esitetty esimerkki 
kappaleeseen suunnitelluista ulokkeista. Riippuu kuitenkin valmistettavan sarjakoon 
suuruudesta, kannattaako kappaleeseen suunnitella erilaisia ulokkeita vai kannattaa 
esim. käyttää tavanomaisia kiinnikkeitä. /9/10/ 
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Kuva 36: Kappaleeseen on suunniteltu ulokkeita, jotta sen kiinnittäminen olisi helpompaa. Muuten 
kappaleen työstäminen saattaa tarvita erillisiä kiinnittimiä, jotka taas nostavat 
kokonaiskustannuksia. /10/ 
 
Valukappaleen työstöä voidaan helpottaa myös erilaisin keinoin, kuten esimerkiksi 
lastunkatkaisu-uran avulla. Lastunkatkaisu-ura helpottaa lastun katkeamista 
koneistetulla pinnalla, jolloin koneistetusta pinnasta tulee suhteellisen siisti, koska uran 
johdota lastu katkeaa siististi. Kuvassa 37 on esimerkki lastunkatkaisu-urasta. 
Lastunkatkaisu-uran lisäksi työstettävät pinnat kannattaa tehdä mahdollisimman 
pieniksi, koska näin ollen työstämiseen käytetty aika pienenee ja mahdollisesti esiin 
tulevien valuvirheiden määrä vähenee. Jos kappaleessa on tiettyjä kohtia mitä 
koneistetaan, niin sen sijaan, että lisää koko pinnalle koneistusta vaativan työvaran, niin 
työvara lisätään vain niille kohdin kun on oleellista. Nämä ovat kuitenkin 
tapauskohtaisia. Kuvassa 38 on kaksi esimerkkiä kappaleesta, jossa toisessa yläpintaan 
on tarvittaviin osiin lisätty työstövara ja toisessa on koko yläpintaan lisätty työstövara. 
/9/10/ 
 

 
Kuva 37: Lastunkatkaisu-uran leveys voi jäädä pienemmäksi kuin mitä oli tarkoitus, jos ei oteta 
huomioon työstövaroja. Suuremmilla kappaleilla lastunkatkaisu-ura saattaa kasvaa huomattavan 
suureksi suurten vaadittavien työstövarojen takia. /10/ 
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Kuva 38: Rakenteessa A on työstettäviä pintoja sijoitettu ainostaan niihin kohtiin, missä niitä 
ehdottamasti tarvitaan. Tälläinen rakenne on sopiva hiomiseen ja mahdollisesti myös jyrsimiseen. 
Jos pintoja on höylättävä tai jyrsittävä, on sopivampi rakenne B, missä on yhtenäinen iso pinta. 
Luonnollisesti ainoastaan sellaiset pinnat sopivat yhdistettäviksi, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan. 
/10/ 
 

2.5 Yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta 
 
Tarkasteltaessa samaa tuotetta, tuotesuunnittelija ja valimon valutekninen suunnittelija 
näkevät merkittävästi eri asioita. Tuotesuunnittelija kiinnittää huomiota enemmänkin 
suunniteltavan tuotteen toiminnallisuuteen, tuotteeseen kohdistuviin kuormiin, 
toiminnalliseen ympäristöön, vikatilanteisiin, mekaanisiin ja fyysisiin ominaisuuksiin, 
tuotteen muotoihin ja ulkonäköön. Kun taas valimon valutekninen suunnittelija 
kiinnittää huomiota tuotteen sulan virtauksen, lämmönsiirtymiseen ja 
jähmettymismekanismeihin, paksuihin kohtiin, ohuisimpiin kohtiin, kutistumaan, 
jakotason sijoitukseen ja keernoihin. Hän myös joutuu miettimään tuotetta 
mallivarusteiden ja niiden valmistamisen näkökulmasta, tuotteen mittatarkkuutta, 
tuotteen koneistettavia pintoja, jälkikäsittelyiden tarvetta ja sekä suunnatun 
jähmettymisen toteutumista. 
 
Näiden kahden näkökulman lisäksi valutuotteiden suunnittelun haastavuutta lisää se, 
että ei ole pelkästään yhtä valumenetelmää, eikä yhtä valettavaa materiaalia. Jokainen 
valumenetelmä ja valumateriaali vaikuttavat omalla tavallaan valutuotteiden 
suunnitteluun. Lisäksi monet valutuotteen suunnittelua koskevat esimerkit voivat olla 
ristiriidassa keskenään. Haasteena suunnittelijalla on löytää suunniteltavalle tuotteelle 
ne piirteet, jotka vaikuttavat eniten tuotteen valettavuuteen, jotta saadaan aikaiseksi 
mahdollisimman laadukas valutuote.   
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3 Valutuotteiden suunnittelu todellisuudessa 
 
Voidakseen vastata tutkimuskysymykseen: Mitä tuotesuunnittelijan tulisi ottaa 
huomioon valutuotteita suunniteltaessa?  Ei riitä, että asiaa tarkastellaan vain 
kirjallisuuden näkökulmasta, koska silloin voi jotain olennaista jäädä huomioimatta. 
Tämän diplomityön käytännön osuudessa vahvistetaan sitä näkökulmaa valutuotteiden 
suunnittelusta, mikä on luotu kirjallisuuskatsauksessa ja varmistetaan haastatteluiden 
avulla, että mitään olennaista ei jäisi kirjallisuuskatsauksessa huomioimatta. Tässä 
osiossa tarkastellaan millä perusteella haastateltavat valittiin, millä keinoin tarvittava 
tieto kerättiin ja minkälaisia suunnitteluun liittyvä puutteellisia painopistealueita 
haastatteluiden perusteella löydettiin. 
 

3.1 Haastatteluiden tärkeys 
 
Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää mitä valutuotteiden valmistuslähtöinen 
suunnittelu on, ja mitä siinä pitää huomioida. Tämä jo asettaa tiettyjä vaatimuksia 
tutkimusmenetelmille. Ei riitä, että asiaa tarkastellaan pelkästään kirjallisuuden 
perusteella ja sen mukaan tehdään johtopäätöksiä, vaan on erityisen tärkeä kerätä tietoa 
myös haastattelemalla suoraan niitä henkilöiltä jotka toimivat valutuotteiden 
suunnittelun parissa. 
 
Haastattelut ovat yksi tutkimusmenetelmä, joka kuuluu kvalitatiivisen tutkimukseen. 
Haastatteluiden avulla voidaan parhaiten kerätä kuvailevaa tietoa /16/, jonka avulla on 
mahdollista selvittää, mitä haastateltava muun muassa ajattelee, tuntee ja uskoo. 
Jokainen kysymys täydentää toinen toistaan, mikä antaa mahdollisuuden arvioida 
annettuja vastauksia toisiin kysymyksiin ja huomata mahdolliset ristiriitaisuudet tai 
puutteet tietosisällössä. Haastattelut mahdollistavat, että jokaisesta kysymyksestä 
voidaan keskustella syvästi ja tarvittaessa voidaan esittää tarkentavia lisäkysymysiä. 
/17/  
 
Tutkimustarkoituksiin tehdyt haastattelut voidaan kategorisoida eri tavoin sen 
perusteella, kuinka jäsennelty haastattelu on. Jäsennellyssä haastattelussa kysymysten 
muoto ja järjestys on määritetty etukäteen. Jäsennellyn haastattelun vastakohta on avoin 
haastattelu, joissa asioista keskustellaan sitä mukaan kun ne ilmentyvät. Näiden kahden 
haastattelumuodon väliin jää vielä puoli-jäsennelty haastattelu, jossa haastattelun teemat 
on määritelty etukäteen, mutta kysymysten muoto ja järjestys on avoin. /18/ 
 
Tässä tutkimuksessa haastattelumuoto on jäsennellyn ja puoli-jäsennellyn haastattelun 
välillä: haastattelut perustuivat etukäteen muodostettuihin kysymyksiin, jotka toimivat 
haastattelun runkona, mutta keskustelu oli kuitenkin avointa. Haastattelurungon 
kysymykset perustuivat kirjallisuuskatsauksesta esiin nousseihin 
suunnitteluperiaatteisiin, omiin kokemuksiin sekä tutkimuskysymykseen. Luonnollisesti 
myös asiat otettiin huomioon, mitkä tulivat haastattelurungon ulkopuolelta. Tämän 
tutkimuksen kaikki haastattelut tehtiin henkilökohtaisesti kasvotusten haastateltavien 
kanssa. Haastateltavasta riippuen yksi haastattelu kesti n. 1-2 tuntia. Haastattelun 
jälkeen haastattelusta tehtiin yhteenveto painopistealuein. Jos haastattelusta kävi ilmi 
jotain yksityiskohtaisempia asioita, niin ne myös kirjattiin ylös. 
 
Haastatteluista tullut materiaali on aina asiayhteys ja tilanne sidonnaista /18/, joka tekee 
tulosten analysoinnin huomattavasti vaikeammaksi. Tämän tutkimuksen haastatteluissa 
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saavutettu tieto on käsitelty niin, että haastatteluiden tulokset on jaoteltu ensiksi 
ensisijaisesti yhdenmukaisiin kokonaisuuksiin ja varmistettu, että se tukee toinen 
toistaan. Tämän lisäksi, jos haastatteluissa nousi jotain erillisiä yksittäisiä asioita, niin 
näistä vielä pyrittiin kategorisoimaan vielä omia kokonaisuuksia. 
 

3.2 Haastateltavien valinta 
 
Haastateltavien valinta perustui tutkimuskysymyksen asettaman tietosisällön 
perusteella. Kuten aiemmin on todettu, niin tuotesuunnittelija pääsääntöisesti 
suunnittelee tuotteen, mutta hänellä ei välttämättä ole vielä siinä vaiheessa tietoa 
valmistusmenetelmästä. Jos tuote päätetään valmistaa valamalla, niin se valmistetaan 
valimossa. Valimon on kuitenkin varmistettava, että tuotteessa on sellaiset piirteet ja 
ominaisuudet, että se voidaan valmistaa valamalla. Joten on aika luonnollista, että 
haastateltavat ovat silloin valimoiden edustajia, jotka päivittäin toimivat valutuotteiden 
valmistamisen kanssa ja näin ollen joutuvat ratkomaan valmistettavuuteen liittyviä 
ongelmia. 
 
Haastateltavat valittiin sen perusteella, mikä heidän rooli on valimossa. Tämän lisäksi, 
koska jokainen valimo on pääsääntöisesti erikoistunut tiettyyn valumenetelmään ja 
tiettyihin materiaali ryhmiin, niin haastateltavien valintaan vaikutti myös, minkä 
tyyppisessä valimossa he työskentelevät, jotta saadaan mahdollisimman laaja-alaisesti 
näkemyksiä erilaisten valutuotteiden valmistamisesta. Pääosa haastateltavista koostui 
suomalaisten valimoiden edustajista, mutta mukana oli myös valunkäyttäjien puolelta 
suunnittelija sekä yksi muotoilija. Alla olevaan taulukkoon 2 on eritelty tarkemmin 
haastateltavien tiedot. 
 
Taulukko 2: Haastateltavien tiedot 
 Materiaali Menetelmä  
A Rauta Hiekkakaavaus suunnitteluinsinööri 
B Rauta Hiekkakaavaus suunnitteluinsinööri 
C Rauta Hiekkakaavaus johtaja 
D Teräs Hiekkakaavaus valusuunnittelija 
E Teräs Tarkkuusvalu valutekninen 

suunnittelija 
F Teräs Hiekkakaavaus kehityspäällikkö 
G Alumiini Painevalu johtaja 
H Alumiini Hiekkakaavaus tehdaspäällikkö 
I Alumiini Tarkkuusvalu Laboratorioinsinööri 
 
Haastateltavien valinnassa on huomioitava se, että Suomessa valmistetaan suhteessa 
enemmän kertamuottimenetelmin valutuotteita kuin kestomuottimenetelmin. Tämän 
johdosta haastateltavien joukossa on suhteellisesti enemmän kertamuottimenetelmin 
valmistavien valimoiden edustajia.  
 

3.3 Haastatteluiden tulokset 
 
Haastatteluiden tarkoituksena oli vahvistaa ja varmistaa kirjallisuuskatsauksessa esiin 
tullutta informaatiota, tämän lisäksi niiden avulla pyrittiin selvittämään löytyykö 
selkeästi jotain osa-alueita mitä tuotesuunnittelijan pitäisi tietää valutuotteiden 
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suunnittelusta, jotta saadaan aikaiseksi mahdollisimman valettava valutuote. Tässä 
osiossa käydään haastatteluiden tulokset läpi löydetyin painopistealuein, eikä tässä 
keskitytä niinkään pienimpiin yksityiskohtiin. 
Haastattelun alussa käytiin läpi minkä tyyppisiä kappaleita valimoilta tilataan ja kuinka 
hyvin ne sopivat suoraan valmistettavaksi. Tämän perusteella valutuotteen suunnittelijat 
voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan:  
 

1.  Suunnittelijat, jotka eivät ole tiedä valamisesta ja valutuotteiden 
suunnittelusta mitään.  

2. Suunnittelijat, jotka tietävät jotain valutuotteiden suunnittelusta, mutta 
kuitenkin kappale vaati merkittäviä muutoksia, jotta se saadaan 
valettua.  

3. Suunnittelijat, jotka osaavat suunnitella valutuotteita.   
 

 Tämä asia tuli ilmi jokaiselta haastateltavalta tavalla tai toisella. Yksi haastateltavista 
puki sen sanoiksi näin: ”Meille tulevista kappaleista pystyy hyvin huomaamaan 
suunnittelijan osaamistason valamisen suhteen. Yksi haluaa valaa kantikkaita 
hitsattaviksi rakenteiksi pursotettuja kappaleita, missä ei ole mietitty mitään 
valmistusteknisiä lähtökohtia. Toinen on miettinyt asiaa niin, että hellityksiä ja 
pyöristyksiä on saatu lisättyä sinne ja tänne, mutta ei niissä mitään järkeä ole. 
Kolmannelta tulevissa kappaleissa on mietitty valuasento valmiiksi, jakotaso nätiksi, 
hellitykset ja muodot ovat jo niin pitkälle vietyjä, että tuote sopii melkein valmiiksi 
tuotantoon.”  
 
Pääasiassa kaikki tarjouspyyntöihin liittyvä materiaali kulkee sähköisessä muodossa ja 
riippuen miten vanhasta kappaleesta on kysymys, niin jokaisesta valmistettavasta 
tuotteesta on olemassa oleva 3D-malli jossain sopivassa tiedostomuodossa, kuten esim. 
step- tai iges- formaatissa. Pääosin tiedostot saadaan hyvin auki ja kappaleita pystytään 
tarkastelemaan. Aiemmin tiedostojen auki saaminen on ollut ongelmana, mutta 
nykypäivänä suunnitteluohjelmistot ja tiedostoformaatit ovat kehittyneet niin hyvin, että 
tämä ei ole ongelmana. 
 
 Suurempi ongelma on vajavaiset 2D-piirustukset, joihin ei välttämättä ole merkitty 
kaikkia oleellista tietoa. Tämä ongelma vaihteli hieman haastateltavien kesken, mutta 
suurin osa haastateltavista, jotka tekivät monen eri asiakkaan kanssa yhteistyötä, niin 
ongelma korostui. Yksi haastateltavista kertoi asian näin: ”Varsinkin uusien 
asiakkaiden kanssa joutuu olemaan paljon yhteydessä, koska piirustuksissa ei ole 
kaikkia oleellisia mittoja merkitty tai jos mitat on merkitty, niin joka ikinen piirre on 
merkitty niin tarkasti, että päästöjen ja pyöristysten tekemin on käytännössä 
mahdotonta jälkikäteen.”   
 
Vaikka tiedostojen auki saaminen ei ole ongelmana valimoille, niin ongelmat alkavat 
yleensä siinä vaiheessa, kun kappaletta joudutaan tekemään muutoksia, että siitä 
saadaan valettavampi. Muutosten tekeminen vaihtelee hieman haastateltavien 
keskuudessa.  Puolet haastateltavista sanoi, että he tekevät muutokset itse. Hyvin useasti 
näissä tapauksissa he joutuvat mallintamaan kokonaan uudestaan valettavan kappaleen, 
koska kappale on mallinnettu niin, että se hajoaa hyvin herkästi jos siihen tekee 
muutoksia. Varsinkin hellitysten ja pyöristysten tekeminen saa tiedoston hajoamaan 
herkästi. Yksi haastateltavista kuvasti asian näin: ”Useassa tapauksessa joudumme 
mallintamaan koko kappaleen alusta itse lähetetyn kappaleen päälle, koska 
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mallinnetuissa kappaleissa piirteet ovat mallinnettu niin epämääräisessä järjestyksessä, 
että malli on hyvin herkkä hajoamaan jos siihen tehdään muutoksia.” 
 
Toinen puoli haastateltavista kertoi, että he lähettävät suunnittelumuutokset takaisin 
asiakkaalle ja asiakas näin ollen itse mallintaa muutokset kappaleeseen ja lähettävät 
uuden version valimolle tarkasteltavaksi. Osa näin toimivista haastateltavista kuitenkin 
antoi ymmärtää, että välttämättä asiakas ei aina osaa edes itse mallintaa näitä tarvittavia 
muutoksia kappaleeseen. Yksi haastateltavista sanoi: ”Kun lähetämme 
muutosehdotukset asiakkaalle, asiakas ottaa yhteyttä takaisin ja kysyy, että voisimmeko 
tehdä sen, kun emme osaa täällä tehdä vaadittuja muutoksia. Näin ollen joudumme itse 
mallintamaan kappaleen itse alusta uudestaan.”  Tämä heijastui haastateltavien 
keskuudessa myös siihen, että asiakkaat eivät aina välttämättä ymmärrä sitä, että mihin 
pisteeseen saakka muutoksia voidaan tehdä, ennen kuin mallityökalut lähtevät 
tuotantoon.  
 
Haastateltavat kertoivat monesta eri tapauksesta, jossa asiakas on hyväksynyt 
viimeisimmän version tuotteesta ja mallityökalut ovat tilattu jo, mutta silti asiakas 
haluaa vielä viime hetken muutoksia, jotka käytännössä ovat mahdottomia. Tämä 
heijastui myös siihen, että asiakkaalla ei ole mitään käsitystä siitä, miten kauan 
valutuotteen valmistaminen kestää kun viimeisin versio on hyväksytty ja mallityökalut 
ovat lähteneet tilaukseen, siihen saakka kunnes asiakas saa ensimmäisen koevalun 
testattavaksi. Tämä tuli ilmi kaikkien haastateltavien suusta, toki se myötäili aiemmin 
esitettyjen suunnittelija kategorioiden mukaan. Asiakkailla on myös heikko käsitys siitä, 
miten mallivarusteiden laatu vaikuttaa kokonaiskustannuksiin ja kuinka pienillä 
muutoksilla kappaleessa voidaan päästä eroon esim. mallivarusteissa käytetyistä 
irtopaloista. 
 
Syvemmälle mentäessä kappaleen muotoihin ja ominaispiirteisiin, niin mitä enemmän 
suunnittelija tiesi valamisesta, niin sitä laadukkaampia suunnitelmia valimot saivat. Jos 
suunnittelija on osannut miettiä valuasennon ja jakotason paikan, niin hyvin useassa 
tapauksessa kappaleessa oli myös hellitykset, pyöristykset ja syöttöjen paikat mietittynä 
valmiina. Nämä kappaleet vaativat suhteellisen vähän muutoksia, suurimmat muutokset 
heijastuivat enemmän joihinkin pieniin yksityiskohtiin, joita muuttamalla kappaleen 
kokonaiskustannuksia saadaan alennettua jonkin verran. 
 
Ne suunnittelija, jotka tiesivät vähän valamisesta ja osaavat suurin piirtein määrittää 
jakotasolle paikan, mutta hellitykset ovat sinnepäin, niin yksi haastateltavista puki sen 
sanoiksi näin: ”Jakotaso kannattaa merkitä piirustuksiin, mutta hellitykset kannattaa 
jättää tekemättä, koska väärin tehtynä ne aiheuttavat enemmän työtä kuin niistä on 
apua.”  Taas niille suunnittelijoille, jotka eivät tiedä valamisesta mitään, niin pääasiassa 
jokainen haastateltava sanoi, että perusasiat mistä kommentoidaan, ovat jakotason 
paikka, riittävät seinämänvahvuudet, hellitysten tekeminen, tarvittavien pyöristysten 
suuruus, suunnattu jähmettyminen ja syöttöalueiden muodostuminen. Näissä 
tapauksissa haastateltavat antoivat ymmärtää, että suurin osa suunnitelluista tuotteista 
on hitsattuja ohutlevyrakenteita, jotka ovat vain pursotettu yhteen. Kuten yksi 
haastateltavista sen muotoili: ”Suunnittelijalla ei ole mitään hajua valamisesta, koska 
halutaan valaa ohutta neliöprofiilia, jossa muutama hassu reikä ja levymäistä laippaa 
ympärillä. Joissain tapauksissa suunniteltu tuote on mahdoton myös hitsattavaksi 
rakenteeksi.” 
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Materiaalin valinta on myös oleellinen osa tuotteen suunnittelua ja tästä keskusteltaessa 
haastateltavien kanssa, niin kävi selvästi ilmi, että suunnittelijat, jotka osaavat 
suunnitella valutuotteita ovat selkeämmin perillä erilaisista materiaalivaihtoehdoista ja 
ovat valmiimpia kokeilemaan uusia valimoiden kehittämiä materiaaleja. Kuitenkin ne 
suunnittelijat, jotka eivät tiedä valamisesta mitään, niin useassa tapauksessa he olivat 
valinneet jostain standardista, jonkun perusmateriaalin, jolla on riittävät 
lujuusominaisuudet. Jossain tapauksissa myös pyydettiin valimoilta sellaista 
materiaalia, joita ko. valimo ei edes valmista. Materiaalin valinta heijastui myös 
tuotteen suunnitteluun niin, että esim. teräsvalua haluttiin 3 mm seinämänvahvuudella, 
joka useassa tapauksessa on käytännössä mahdotonta valmistaa.  
 

3.4 Haastatteluiden yhteenveto 
 
Ilman haastatteluita ei välttämättä pelkästään kirjallisuuden perusteella olisi pystytty 
luomaan selkeää kuvaa siitä, mikä on oleellista valutuotteiden suunnittelun kannalta. 
Koska haastateltavat tekevät päivittäin töitä valutuotteiksi suunniteltujen kappaleiden 
valmistettavuuden parissa, niin haastatteluiden tarkoituksena on varmistaa, että voidaan 
paremmin vastata tutkimuskysymykseen: ”Mitä tuotesuunnittelijan tulisi ottaa 
huomioon valutuotteita suunniteltaessa?”.  Haastatteluiden perusteella nousi esiin neljä 
keskeistä teemaa riippumatta siitä, mitä materiaalia tai millä valmistusmenetelmällä 
valimot valavat.  Nämä neljä esiin noussutta teemaa ovat: valutuotteen digitaalinen 
suunnitteluprosessi, valutuotteen ominaispiirteet, materiaalin valinta ja valutuotteen 
laatutason määrittäminen. Näihin teemoihin on syytä kiinnittää huomioita tämän 
diplomityön kokeellisessa osuudessa. Vaikka haastateltavia ei ollutkaan lukumääräisesti 
paljon, niin nämä teemat alkoivat näkyä selkeästi jo, mitä enemmän haastateltavia oli ja 
varsinkin loppupään haastattelut alkoivat toistaa alkupään haastatteluita. 
 
Valutuotteen digitaalinen suunnitteluprosessi kattaa käytännössä valutuotteen 
mallintamisen ensimmäisestä piirteestä viimeiseen piirteeseen. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että miten valutuote kannattaa mallinnusteknisesti mallintaa ja mitä malleja 
kannattaa valimolle lähettää tarjouspyynnön yhteydessä niin, että ei kulu turhaa aikaa 
mallien edestakaiseen lähettämiseen ja erillisten revisioiden luomiseen. Lisäksi 
oikeaoppisella suunnitteluprosessilla pystytään tarvittavat muutokset tekemään 
mahdollisimman nopeasti niin, että muutokset eivät aiheuta mallin hajoamista. 
 
Etenkin niille suunnittelijoille, jotka eivät tiedä valamisesta mitään, niin on ensiarvoisen 
tärkeää tietää mitä ominaispiirteitä valaminen valmistusmenetelmänä tuo tuotteen 
suunnitteluun. Mitä enemmän näitä ominaispiirteitä suunnittelija pystyy ottamaan 
huomioon jo suunnitteluvaiheessa, niin sitä nopeammin päästään tilaamaan 
laadukkaampia valutuotteita, eikä aika kulu turhaan erilaisten versioiden tekemiseen. 
 
Viimeinen ja osittain yllättävä teema on valutuotteen laadun määrittäminen. Tämä on 
osittain myös haastava teema, koska suoranaisesti tätä asiaa käydään hyvin vähän 
kirjallisuudessakin kokonaisuudessaan läpi. Laatua käsitellään muutenkin hyvin 
hajanaisena ja laajana kokonaisuutena, koska se muodostuu jo suunnittelun 
alkuvaiheesta lähtien, mutta realisoituu vasta siinä vaiheessa, kun kappale saadaan 
tilattua ja toimitettua asiakkaalle. Yksinkertaisesti asiakkaat vaativat laadukkaita 
valutuotteita, mutta eivät osaa määrittää sen tarkemmin mitä he tarkoittavat 
laadukkaalla valutuotteella. 
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4 Valutuotteiden suunnitteluopas 
 
Tämän diplomityön viimeisessä osuudessa vastataan tutkimuskysymykseen: ” Mitä 
tuotesuunnittelijan tulisi ottaa huomioon valutuotteita suunniteltaessa?” Tämä kysymys 
on sen verran laaja, että yksinkertaisen ja täsmällisen vastauksen antaminen tähän 
kysymykseen on haastavaa. Jotta voidaan vastata tähän tutkimuskysymykseen, on 
tämän diplomityön käytännön osuudessa luotu valutuotteiden suunnitteluopas. Tämä 
suunnitteluopas pyrkii vastaamaan esitettyyn kysymykseen mahdollisimman laaja-
alaisesti. Valutuotteiden suunnitteluopas rakentuu kirjallisuustutkimuksessa ja 
haastatteluissa esiin nousseiden tietojen varaan. Lisäksi siihen on vaikuttanut myös 
tekijän omakohtaiset kokemukset valutuotteiden suunnittelusta. Tässä osiossa käydään 
läpi miten valutuotteiden suunnitteluopas syntyi ja miten se vastaa 
tutkimuskysymykseen. 
 
Kuten tämän tämä työn aiemmassa vaiheessa kerrottiin, niin valutuotteiden 
valmistaminen ei ole yksinkertainen valmistusprosessi. Riippuen monista eri tekijöistä, 
kuten valettavasta materiaalista ja valumenetelmästä, valutuotteen valmistusprosessi ja 
prosessin vaiheet saattavat vaihdella merkittävästi. Jokainen näistä prosessin vaiheista 
vaikuttaa, myös suunniteltavaan tuotteeseen ja sen muotoihin. Valutuotteita 
suunniteltaessa voidaan samaan lopputulokseen päästä hyvin monella eri tavalla. Osa 
näistä tavoista on hyviä ja osa vähemmän hyviä. Oleellista on, että suunnittelija 
ymmärtää valmistusmenetelmän tuomat mahdollisuudet ja haasteet jo 
suunnitteluvaiheessa. 
 
Ensimmäisenä on syytä miettiä oppaan kohderyhmää. Kuten haastatteluissa tuli ilmi, 
että suunnittelijat voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään. Näistä kolmesta ryhmästä, ei ole 
mitään oleellista syytä, että opas suunnataan sille ryhmälle, joka osaa jo suunnitella 
valutuotteita. Oppaan tuoma lisäarvo konkretisoituu sille ryhmälle, joka ei tiedä 
valamisesta yhtään mitään. Näin ollen valutuotteiden suunnitteluoppaan avulla tämän 
ryhmän suunnittelijat saavat yleisen peruskäsityksen siitä, mitä valutuotteiden 
suunnittelussa on otettava huomioon. Tämän oppaan kohderyhmänä ovatkin ne 
suunnittelijat, jotka eivät ole koskaan suunnitellut valutuotteita, mutta joutuvat niitä 
työkseen suunnittelemaan. Lisäksi opas voi toimia myös koulutusmateriaalina. Näin 
ollen tavoitellulle kohderyhmälle syntyy peruskäsitys siitä, mitä kaikkea heidän pitää 
ottaa valutuotteiden suunnittelussa huomioon.  
 
Toiseksi on hyvä miettiä valutuotteen suunnittelua isompana kokonaisuutena, ennen 
kuin mennään varsinaiseen sisältöön. Valutuotteen suunnittelu ei ole suoraviivainen 
suunnitteluprosessi, eikä kirjallisuudessa kiinnitetty huomiota varsinaisesti siihen, missä 
järjestyksessä valutuote pitäisi suunnitella niin, että saadaan valittua oikea materiaali, 
materiaalille sopiva valumenetelmä ja näille ominaiset suunnitteluperiaatteet. Oppaan 
alkuun muodostettiin yleiskuvaus siitä, mitä vaiheita valutuotteiden suunnittelussa on 
kokonaisuudessaan. Tämä kuvaus perustuu siihen, minkälaisissa vaiheissa 
valutuotteiden suunnittelusta kirjoitettiin kirjallisuudessa. Kirjallisuudessa suunnittelun 
eri vaiheita ei niinkään korostettu.  
 
Kuvassa 39 on esitetty valutuotteiden suunnittelun vaiheet. Ensimmäinen vaihe on 
valumateriaalin valinta, jonka jälkeen on selvitettävä täyttääkö valittu materiaali 
tuotteelta vaaditut ominaisuudet. Jos ominaisuudet eivät täyty, niin täytyy materiaalia 
vaihtaa ennen kuin voidaan valita valumenetelmä. Materiaalin valinnan jälkeen 
valumenetelmän valinta on seuraava vaihe. Kun valumenetelmä on valittu, pitää 
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selvittää: voidaanko valittua materiaalia valaa valitulla menetelmällä, onko valittu 
valumenetelmä sopiva todellisille sarjasuuruuksille ja täyttääkö valittu menetelmä 
vaaditut pinnanlaatu- ja mittatoleranssit. Tämän jälkeen konstruktio on mukautettava 
valumateriaaliin ja valumenetelmään sekä otettava yhteyttä valimoon, jotta voidaan 
varmistaa täyttääkö suunnitelma kaikki tarvittavat vaatimukset. Ideaalitapauksessa 
valimoon otetaan yhteyttä jo ennen kuin aletaan suunnitella tuotetta.  
 

 
Kuva 39: Valutuotteiden suunnittelun vaiheet, opas sivu 7 
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Suunnitteluoppaan sisältö jakautuu haastatteluiden perusteella syntyneisiin neljään 
painopistealueeseen, jotka olivat valutuotteen digitaalinen suunnitteluprosessi, 
valutuotteen ominaispiirteet, materiaalin valinta sekä valutuotteen laatutason 
määrittäminen. Näistä digitaalinen suunnitteluprosessi ja valutuotteen ominaispiirteet 
menevät saman kategorian alle. Tämän lisäksi ottaen huomioon valutuotteen 
suunnittelun vaiheet, niin oppaan sisällysluettelo rakentuu sisällöllisesti neljään osa-
alueeseen, jotka ovat: 1. Materiaalit 2. Menetelmät 3. Suunnittelu ja 4. Laatu. Kuvassa 
40 on esitetty sisällysluettelo, jonka osa-alueet ovat oppaan jäsenneltävyyden takia vielä 
korostettu eri väreillä, että päästään nopeammin suoraan osa-alueeseen. Seuraavaksi 
käydään jokaisen osa-alueen rakentuminen ja sisältö tarkemmin läpi. 
 

 
Kuva 40: Oppaan sisällysluettelo, opas sivu 9 
 

4.1 Materiaalit 
 
Oppaan ensimmäinen kappale on materiaalit, joka on korostettu sinisellä värillä. Kuten 
kirjallisuusosiossa todettiin valutuotteiden suunnittelusta, niin materiaalin 
jähmettymismekanismeilla on suuri vaikutus kappaleeseen syntyviin muotoihin. Näin 
ollen oppaan alussa tarkastellaan materiaalien jähmettymismekanismeja. Kuitenkin, 
ennen kuin voidaan tarkastella materiaalin käyttäytymistä, niin valamisesta on hyvä 
luoda kokonaiskuva, mitä se yksinkertaisuudessaan tarkoitta ja vaatii. Materiaalit osio 
alkaakin otsikolla valaminen lyhyesti, jossa kuvataan mitä valaminen on. Tarkemmin 
tätä sisältöä voi tarkastella kuvasta 41. 
  
Tämän jälkeen tarkastellaan tarkemmin materiaalien valamista ja mitä materiaalille käy 
jähmettyessään, kuvassa 42 on kuvattu miten oppaassa käydään läpi materiaalien 
valamisesta. On lukuisa joukko eri valettavia materiaaleja, näin ollen niiden 
ominaisuudet eroavat myös merkittävästi toisistaan. Jotta suunnittelijalle syntyisi 
käsitys miten eri materiaaliominaisuudet eroavat eri materiaaliryhmittäin, niin oppaassa 
luodaan katsaus siihen miten eri materiaali eroavat toisistaan ja millä osa-alueilla. 
Materiaalien eroavaisuudet on kuvattuna kuvassa 43. 
  
Tarkoitus tässä oppaassa ei ole mennä syvällisesti tiettyihin materiaaliseoksiin, vaan 
materiaaleja käsitellään valettavien pääryhmien kautta. Käsiteltävät valettavien 
materiaalien pääryhmät tässä oppaassa ovat valuraudat, valuteräkset, valualumiinit ja 
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kupariseokset. Jokaisesta materiaalista on luotu oma ”materiaalikortti”, jossa kuvataan 
lyhyesti materiaali, kuvataan materiaaliin liittyviä standardeja sekä materiaalille 
ominaisia suunnittelun ohjearvoja. Kuvassa 44 on kuvattuna esimerkki sivusta, jossa 
käsitellään valurautoja. Materiaali osion lopussa on vielä kuvattuna, kuva 45, 
yksinkertaistettu prosessi materiaalien valinnasta, jonka perusteella suunnittelijalle 
syntyy käsitys mitä materiaalin valinnassa olisi syytä ottaa huomioon. 
  

 
Kuva 41: Valaminen lyhyesti, opas sivu 12 
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Kuva 42: Materiaalien valaminen, opas sivu 13 
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Kuva 43: Materiaalien eroavaisuudet, opas sivu 14 
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Kuva 44: "Materiaalikortti"- valuraudoista, opas sivu 16 
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Kuva 45: Materiaalien valinta, opas sivu 19 
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4.2 Menetelmät 
 
Oppaan toinen osio käsittelee valumenetelmiä. Tämä osio on korostettu turkoosilla 
värillä. Materiaalin valinnan jälkeen, pitää suunnittelijan kyetä valitsemaan 
valumenetelmä. Tämä lisäksi hänen on kyettävä selvittämään sopiiko kyseinen 
materiaali valitulle valumenetelmälle, sopiiko menetelmä todellisille sarjasuuruuksille 
ja täyttääkö valittu menetelmä vaaditut toleranssi- ja pinnanlaatuvaatimukset. Näin ollen 
menetelmät osiossa tarkastellaan menetelmän valintaan liittyvä seikkoja ja minkälaisia 
mallityökaluja menetelmät käyttävät, näiden jälkeen jokaisesta menetelmästä on tehty 
tarkempi kuvaus. 
 
Oppaaseen valitut valumenetelmät ovat yleisimmin käytettyjä valumenetelmiä, eikä 
siihen ole otettu mukaan kaikkia valumenetelmiä. Menetelmät osio alkuvaiheessa 
käydään läpi menetelmän valintaa, missä eri valumenetelmiä on verrattu toisiinsa 
suhteessa painoon ja sarjakokoon. Nämä olivat niitä seikkoja, joita suunnittelijan oli 
kyettävä selvittämään valumenetelmän valinnan yhteydessä. Kuvassa 46 on ote 
kappaleen painon ja sarjakoon vaikutuksesta menetelmän valintaan.  
 

 
Kuva 46: Kappaleen painon ja sarjakoon vaikutus menetelmän valintaan, opas sivu 22 
 
Tämän jälkeen kuvataan kokonaiskuva valutuotteen valmistuksesta valimossa ja mitä 
eri vaiheita eri valumenetelmissä tapahtuu. Tähän on kuvattu myös aikajänne, kuten 
haastatteluissa kävi ilmi, ei suunnittelijoilla välttämättä ole kokonaiskuvaa siitä, kuinka 
kauan kokonaisuudessaan valutuotteen valmistamisessa menee. Kuvassa 47 on 
kuvattuna prosessi valutuotteen valmistuksesta valimossa eri menetelmin. 
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Kuva 47: Valutuotteen valmistus, opas sivu 23 
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Haastattelut vahvistivat sitä tosiasiaa, että suunnittelijat eivät välttämättä ymmärrä 
mallityökalujen merkitystä. Ja kuten kirjallisuusosiossa valutuotteiden suunnittelusta 
todettiin, että valutuotteiden valmistaminen tarvitsee mallityökalut. Näin ollen 
suunnittelijan on syytä ymmärtää, että valutuotteen valmistaminen tarvitsee 
menetelmästä riippuen myös mallityökalut. Riippuen onko kyseessä kerta- vai 
kestomuottimenetelmä, niin mallivarusteet eroavat hieman toisistaan, joten oppaassa on 
käsitelty miten mallityökalut vaikuttavat valutuotteen suunnitteluun. Tällä pyritään 
luomaan suunnittelijalle ymmärrys mallityökalujen merkityksestä valutuotteen 
suunnitteluun. Kuvassa 48 on esimerkki kertamuottien mallityökalujen vaikutuksesta 
suunnitteluun.  
 
Tämän oppaan menetelmät osiossa tärkein osa-alue on eri valumenetelmien kuvaukset. 
Valumenetelmistä tarkemmin kuvattuna kertamuottimenetelmistä 
hiekkamuottimenetelmä ja tarkkuusvalumenetelmä, sekä kestomuottimenetelmistä 
paine- , kokilli- , matalapaine- ja keskipakovalu. Jokainen menetelmä on kuvattu 
erikseen niin, että menetelmästä luodaan yleiskuvaus mitä siinä tapahtuu ja 
minkälaisille kappaleille se sopii. Tämän lisäksi on kerätty menetelmän valintaan sekä 
suunnitteluun liittyvä ohjearvoja, joita ovat menetelmällä valettavat kappalepainot, 
menetelmällä valettavat materiaalit, menetelmälle soveltuvat taloudelliset sarjakoot, 
mikä on menetelmälle ominainen pienin seinämänvahvuus, miten hyvin kappaletta 
voidaan muotoilla ja mikä on mallivarusteiden suhteellinen kustannus. Näiden lisäksi on 
kuvattuna minkälaiseen pinnanlaatuun menetelmällä päästään sekä kuvattuna 
menetelmän vaiheet yksityiskohtaisesti. Kuvassa 49 on kuvattuna matalapainevalun 
menetelmäkuvaus.   
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Kuva 48: Kertamuottien mallityökalut, opas sivu 24 
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Kuva 49: Matalapainevalun menetelmäkuvaus, opas sivu 30 
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4.3 Suunnittelu 
 
Ennen kuin suunnittelija voi syventyä tarkemmin valuttuotteiden suunnitteluun, on 
hänen ymmärrettävä, miten materiaali ja menetelmä vaikuttavat suunnitteluun. Tämän 
takia valutuotteiden suunnittelua käydäänkin vasta kolmannessa osiossa läpi tässä 
oppaassa, se on kuitenkin tämän oppaan tärkein osa. Suunnittelu- osio vastaa parhaiten 
tutkimuskysymykseen, mitä suunnittelijan tulee tietää valutuotteiden suunnittelusta. 
Tässä osassa käydään tarkemmin läpi valutuotteen digitaalista suunnitteluprosessia, 
jonka ympärille kokonaisuudessaan tämän oppaan suunnittelu- osio rakentuu. 
 
Valutuotteiden suunnittelu on haastavaa, koska valutuotteiden valmistamisessa on 
mukana neljä eri osapuolta. Ensimmäinen näistä on asiakas, joka yleensä myös 
suunnittelee tuotteen. Tämän jälkeen asiakas lähettää tilauksen toiselle näistä 
osapuolista, joka on valimo. Valimo miettii valutuotteen valettavuuden kohdilleen, ja 
tarvittaessa lähettää valumenetelmän ja materiaalin vaativat muutokset takaisin 
asiakkaalle. Kun kaikki tarvittavat muutokset ovat tehty, yleensä valimo tilaa 
kolmannelta osapuolelta, mallinvalmistajalta, mallin. Mallin saavuttua valimo valaa 
haluttuja valuaihioita, jotka tämän jälkeen menevät koneistajalle, joka on 
neljäsosapuoli. Jokainen näistä osapuolista vaikuttaa valutuotteen suunnitteluun ja jos 
suunnittelijalla ei ole ymmärrystä siihen, mitä jokainen osapuoli näistä vaatii, niin 
valutuotteen suunnitteluun käytetty aika voi moninkertaistua. Näin ollen parasta olisi, 
jos valutuote suunniteltaisiin yhdessä näiden osapuolten kanssa, jolloin jokaisen 
osapuolen näkemys voidaan ottaa huomioon jo hyvin aikaisessa vaiheessa ja näin 
saadaan nopeammin laadukkaampia valutuotteita aikaiseksi. 
 
Haastatteluissa tuli selkeästi ilmi, että suunnittelijoilla on selkeitä puutteita 
digitaalisessa suunnitteluprosessissa sekä valutuotteen ominaispiirteissä. 
Kirjallisuuskatsaus vastaa hyvin selkeästi mitä ominaispiirteitä valutuotteiden 
suunnittelussa pitää ottaa huomioon, mutta digitaalista suunnitteluprosessia käsitellään 
hyvin vähän. Digitaaliseen suunnitteluprosessissa suunniteltavalle valukappaleelle 
annetaan muodot niin, että siinä on valaminen valmistusmenetelmänä otettu huomioon. 
Suunnitteluprosessia käsitellään kuitenkin kirjallisuudessakin hyvin vähän, pääosin 
kirjallisuudessa perehdytään enemmän erilaisiin valamisen tuomiin ominaispiirteisiin, 
kuin mitä vaiheita suunnitteluprosessiin kuuluu. Jos valutuotteen suunnittelua 
tarkastelee erikseen mallinnuksen näkökulmasta, niin asiaan liittyvää kirjallisuutta ei ole 
lainkaan.  
 
Tämän diplomityön ehkä merkittävin lopputulos onkin valutuotteiden digitaalinen 
suunnitteluprosessi. Tässä suunnitteluprosessissa on pyritty huomioimaan valutuotteen 
valmistamiseen liittyvät eri vaiheet ja niihin liittyvät ominaispiirteet niin, että niistä on 
luoto suoraviivainen prosessi. Tätä prosessia seuraamalla kykenee suunnittelemaan 
valutuotteen siihen pisteeseen, että se olisi mahdollisimman valettava. Tässä on otettava 
huomioon se, että jokaisella valimolla on omat prosessiin sidotut 
suunnitteluohjeistukset, joita ei tässä ole huomioitu. Lisäksi suunnitteluprosessiin 
vaikuttaa se, että tuote voi olla uusi, toiminnallisesti muunneltu versio vanhasta tai se on 
voitu valmistaa ennen jollain muulla valumenetelmällä. Tätä suunnitteluprosessia 
tarkastellaan uuden suunniteltavan tuotteen näkökulmasta 
 
Suunnitteluprosessin ensisijainen tavoite on saada aikaiseksi sellainen dokumentaatio, 
joka pitää sisällään kaiken olennaisen tiedon mitä tarvitaan kappaleen valmistamiseksi. 
Tässä suunnitteluprosessissa on otettu huomioon jo materiaalin ja menetelmän valinta, 
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jotka ovat perustuneet toimintaympäristön asettamille vaatimuksille. 
Toimintaympäristön vaatimukset heijastuvat myös suunnitteluprosessiin. Ennen kuin 
ryhdytään suunnittelemaan mitään, on syytä myös valita laatutaso. Laatutason valintaa 
käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Suunnitteluprosessi on kuvattuna 
tarkemmin kuvassa 50. Vaikka suunnitteluprosessi on kuvattu suoraviivaisena 
prosessina, siinä joutuu kuitenkin tarkastelemaan eri vaiheita ristiin. 
 

 
Kuva 50: Suunnitteluprosessi 
 
Vaikka käsitellään valutuotteen digitaalisesta suunnitteluprosessista, niin ensimmäinen 
vaihe tässä prosessissa on hyvin analoginen. Tässä vaiheessa kerätään kaikki saatavilla 
oleva tieto ja hahmotellaan ensimmäinen suunnitelma käsin paperille. Samanaikaisesti 
on syytä myös huomioida valumenetelmän ja materiaalin tuomia rajoitteita. Paperille 
hahmoteltaessa kykenee tarkemmin pohtimaan, minkälaisista piirteistä haluttu tuote 
koostuu ja missä järjestyksessä piirteet mallinnetaan. Suunnitelmassa on syytä pohtia 
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ainakin seuraavia asioita, jotka ovat päämitat, koneistettavat pinnat, jakotaso (joka 
määrittää valuasennon), miten hellitykset muodostuvat, miten kappale paikoitetaan 
mallinnusohjelman koordinaatistoon, miten aputasoja voidaan hyödyntää 
suunnittelussa, missä järjestyksessä piirteitä luodaan ja miten ne nimetään. Kuvassa 51 
on esimerkki käsin piirretystä hahmotelmasta. Tällöin kokonaisuus pysyy paremmin 
hallinnassa ja suunnitelman toteuttaminen on vain tekninen suorite. 

 
Kuva 51: Suunnittelun hahmotelma 
 
Kun suunnitelma on saatu hahmoteltua paperille, voidaan suunnitelmaa lähteä 
toteuttamaan digitaalisesti mallintamalla. Ennen varsinaista mallinnusta, kannattaa 
hyödyntää ohjelmiston aputasoja, koordinaatistoja, akseleita ja pisteitä, jotka 
muodostuvat päämittojen ja koneistettavien pintojen sekä määräävien piirteiden 
mukaan. Kun muotojen piirteet sidotaan näihin aputasoihin, niin 3D-tiedosto pysyy 
paremmin hallinnassa ja mittoja voi tarvittaessa muuttaa helposti jälkikäteen 
muuttamalla vain näiden aputasojen paikoitusta. Apupiirteitä voi tulla monimutkaisiin 
tuotteisiin useita, joten on tärkeää suunnitella etukäteen, mitkä apupiirteet ovat tärkeitä 
ja ne olisi syytä myös nimetä asian mukaisesti. Suunnittelemalla etukäteen apupiirteet 
voi säästää merkittävästi aikaa suunnitelman toteuttamisessa. Joidenkin muotojen 
tekemiseen saattaa tarvita lisäksi apupiirteitä kesken mallintamisen. Kuvassa 52 on 
esimerkki aputasojen luomisesta. 
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Kuva 52: Aputasojen luominen 
 
Valutuotteiden suunnittelu lähtee jakotason määrittämisellä, joka on myös ensimmäinen 
mallinnettava muoto. Se toimii kaikkien mallinnettavien muotojen perustana. 
Muodoissa kannattaa käyttää mahdollisimman yksinkertaisia perusmuotoja kuten 
suorakaiteita ja ympyröitä, joita pursottamalla ja leikkaamalla saadaan aikaiseksi 
tarvittavat muodot. Kuvassa 53 on mallinnettu ensimmäinen mallinnettava muoto, 
jakotaso. Valutuotteilla on suuri muotoilun vapaus, joten samat ominaisuudet omaava 
tuote voidaan saada monilla eri muodoilla aikaiseksi. Tarvittavia muotoja varten on 
hyvä miettiä missä järjestyksessä muodot mallinetaan, kts. kuva 54. Kun muotoja 
ryhtyy tarkemmin mallintamaan, on syytä ottaa huomioon myös valamiseen liittyvät 
erityispiirteet, kuten suunnattu jähmettyminen (kuva 55), syöttötäytteet (kuva 56) ja 
seinämänvahvudet. 
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Kuva 53: Jakotason mallintaminen 

 
Kuva 54: Muotojen syntyminen 

 
Kuva 55: Tuotteeseen jääneet paksummat kohdat muodostavat tuotteeseen syöttöalueita, joissa 
imuhuokoisuuden riski kasvaa. Olisi pyrittävä siihen, että tuotteessa olisi mahdollisimman vähän 
eri syöttöalueita, jotta tuotteen valmistaminen olisi kustannustehokkaampaa. 
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Kuva 56: Suunnittelijan ei välttämättä tarvitse suunnitella syöttötäytteitä suoraan tuotteeseen, 
koska valimon tehtävä on saada tuote valmistettua. On kuitenkin hyvä tiedostaa mihin 
syöttötäytteitä käytetään, koska suurella todennäköisyydellä valimo saattaa näiden käyttämistä 
ehdottaa. Niiden tarkoitus on helpottaa tuotteen valmistamista, jotta saadaan 
kustannustehokkaampi tuote. 
 
Valukappaleet poikkeavat aina suunnitelluista mitoista ja muodoista. Mitta- ja 
muotopoikkeamat johtuvat valumateriaalin kiteytymis- ja kutistumisominaisuuksista 
sekä muotin aiheuttamista mitta- ja muotopoikkeamista. Myös toleranssit on syytä 
huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Toleranssit voivat lisätä tarvittaviin mittoihin 
pituutta, joten on huolehdittava, että tarvittaviin mittoihin päästään toleranssin ala- ja 
ylämitoilla. Toleranssit ja työvarat kannattaa mallintaa omina piirteinään (jos 
mahdollista), joten näitä voi tarvittaessa muuttaa helposti jälkikäteen. Työstettävä pinta 
on hyvä erottaa pienellä korokkeella, näin työstetyn pinnan raja on selvä suhteessa 
työstämättömään pintaan. Kuvassa 57 on toleranssit ja työvarat mallinnettu omina 
piirteinään. 

 
Kuva 57: Toleranssien huomioiminen 
 
Kun piirteessä on otettu huomioon toleranssit ja työvarat, piirre on hellitettävä jos se on 
jakotasoon nähden pystysuorassa. Hellitykset ovat jakotasoon nähden pystysuorien 
seinämien viistoamista, jotta saadaan mallityökalu irtoamaan muotista tai kappale 
irtoamaan muottityökalusta. Ilman hellityksiä ei valutuotteita voida valmistaa. 
Tuotteessa hellityksiä voidaan välttää keernojen avulla, mutta myös keernoissa on 
oltava vastaavasti hellitykset. Hellitykset kannattaa mallintaa omina piirteinään (esim. 
draft-työkalulla), jolloin hellityksen suuruutta voidaan vaihtaa tarvittaessa helposti. 
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Hellitykset tehdään aina jakotasoon nähden. Kuvassa 58 on kappaleeseen lisätty 
hellitykset. 

 
Kuva 58: Kappaleeseen lisätyt hellitykset 
 
Valmistettavuuden kannalta valukappaleeseen on syytä suunnitella mahdollisimman 
jouhevia muotoja, jotta saadaan aikaiseksi kaunis ja luonteva muoto. Muodoissa on 
syytä huomioida, että se jähmettyisi mahdollisimman tasaisesti. Terävät kulmat tulisi 
pyöristää, jotta ehkäistään näihin syntyvien suurten rasitusten aiheuttamia 
jännityshuippuja, jotka voivat johtaa halkeamiin, murtumiin ja 
materiaaliominaisuuksien vaihteluihin. Pyöristykset on syytä tehdä vasta viimeisinä 
piirteinä, koska ne saattavat aiheuttaa ongelmia 3D-tiedostoon. Mahdollisuuksien 
mukaan kannattaa käyttää mahdollisimman samankokoisia pyöristyssäteitä. Kuvassa 59 
on kappaleseen lisätty pyöristykset. 
 

 
Kuva 59: Kappaleeseen on lisätty pyöristykset 
 
Valimosta valmistuu valuaihio, joka menee jälkityöstöön. Ennen jälkityöstöä 
valuaihiosta poistetaan valujärjestelmän osat, lisäksi se yleensä puhdistetaan ja hiotaan. 
Lopullinen tuote saadaan vasta jälkityöstön mm. koneistuksen jälkeen. Valamalla 
valmistetuissa tuotteissa, suunnittelija suunnittelee käytännössä kahta tuotetta, 
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valuaihiota ja lopputuotetta. Lopputuote on koneistettu tuote ja sen on täytettävä, kaikki 
tuotteelle asetut vaatimukset. Viimeisessä vaiheessa digitaalisessa 
suunnitteluprosessissa on lopputuotteen luominen, joka saadaan mallintamalla 
koneistukset valuaihioon, jossa on huomioitu valmistustekniset vaatimukset. Kuvassa 
60 on esitetty valuaihion ja koneistetut lopputuotteen eroavaisuudet. Lopullista tuotetta 
voi käyttää esim. kokoonpanoissa tai, jos kappaleeseen kohdistuu erityisiä rasituksia, 
niin sille voidaan tehdä erilaisia rasitusten simulointeja. Näin löydetään kriittiset alueet, 
joille voidaan asettaa tiukemmat laatukriteerit. 
 

 
Kuva 60: Vasemmalla kuvassa on valuaihio, joka valmistuu valimosta. Oikeanpuolessa kuvassa 
valuaihioon on suunniteltu koneistukset, jotka vastaavat lopputuotetta. 
  
Valutuotteen suunnitteluoppaan suunnittelu- osio rakentuu kokonaisuudessaan 
suunnitteluprosessin ympärille. Suunnitteluprosessi kuvataan oppaassa vaihe vaiheelta 
ja miten jokainen vaihe vaikuttaa suunniteltavaan tuotteeseen. Tämän lisäksi 
suunnittelu- osiossa on käsitelty tarkemmin valutuotteiden koneistamista, työvarojen 
sijoittamista ja mitä on huomioitava kun käytetään keernoja. Vaikka tuotesuunnittelijat 
hyvin harvoin käyttävät valunsimulointia tuotteen suunnitteluvaiheessa, niin se on osa 
myös valutuotteen suunnittelua, joten siitä annetaan kokonaiskuva. Suunnitteluosio 
päättyy erilaisiin suunnitteluhuomioihin ja ohjeistuksiin, joita suunnittelija voi 
hyödyntää omalle tuotteelleen, jotta saadaan aikaiseksi mahdollisimman valettava 
valutuote.  
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4.4 Laatu 
 
Oppaan viimeinen osio käsittelee valutuotteiden laatua ja laadun määrittämistä. Laadun 
määrittäminen nousi haastatteluissa selkeäksi puutteeksi, kun valutuotteita tilataan. 
Asiakkaat tilaavat mielestään laadukkaita tuotteita, mutta he eivät osaa määrittää 
haluttua laatua. Valutuotteiden suunnittelussa on otettava huomioon, että valutuotteisiin 
tulee aina vikoja ja ne voidaan olettaa olevan osa kappaleen ominaisuuksia, joten ne on 
syytä suunnitella tuotteeseen. On helpompi lisätä ainevahvuutta kriittisille alueille, kuin 
lisätä laatua. Ylilaadun tekeminen on kallista ja laadunvarmistus ei ole aina mahdollista, 
jos vaatimukset ovat liian kovat. 
 
Suunnitteluoppaan laatuosiossa annetaan kokonaiskuva siitä, mitä on valutuotteen laatu 
ja miten se määritellään. Laatuvaatimukset voidaan yksinkertaisimmillaan määrittää 
piirustuksiin. Kuvassa 61 on ote oppaasta, jossa annetaan esimerkki miten laatu voidaan 
määrittää piirustuksiin. Oleellista laadun määrittämisessä on, että 1. määritellään 
selkeästi mitä vaaditaan ja vaatimukset on sidottu selkeästi standardeissa oleviin 
laatuluokkiin. 2. Valvotaan laadun toteutumista.  
 
Tämän lisäksi oppaassa käsitellään standardia SFS-EN 1559-1 Valut. Tekniset 
toimitusehdot. Mitä tarkemmin määritetään mitä tilataan, sitä varmemmin sitä saa. 
Standardin mukaisesti ostaja määrittää valukappaleiden vaatimukset aiotun käytön 
mukaan ja valmistaja valmistaa valukappaleet vaatimusten mukaisesti. On turha vaatia 
sellaista, mitä ei pysty valvomaan tai millä ei ole mitään merkitystä kappaleen 
toiminnallisuuden kannalta, Kuvassa 62 on ote oppaan sivusta, joka käsittelee 
standardia. 
 
Näiden lisäksi opas antaa yleiskuvauksen yleisimpiin valuvikoihin ja 
laadunvarmistukseen. Laadun suhteen on kyettävä määrittämään, missä sallitaan 
valuvikoja, missä mittakaavassa ja miten ne todennetaan. 
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Kuva 61: Laadun määrittäminen, opas sivu 58 
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Kuva 62: Sitä saa, mitä tilaa, opas sivu 59 
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Tarkasteltaessa samaa tuotetta, tuotesuunnittelija ja valimon valutekninen suunnittelija 
näkevät merkittävästi eri asioita. Tuotesuunnittelija kiinnittää huomiota enemmänkin 
suunniteltavan tuotteen toiminnallisuuteen, tuotteeseen kohdistuviin kuormiin, 
toiminnalliseen ympäristöön, vikatilanteisiin, mekaanisiin ja fyysisiin ominaisuuksiin, 
tuotteen muotoihin ja ulkonäköön. Kun taas valimon valutekninen suunnittelija 
kiinnittää huomiota tuotteen sulan virtauksen, lämmönsiirtymiseen ja 
jähmettymismekanismeihin, paksuihin kohtiin, ohuisimpiin kohtiin, kutistumaan, 
jakotason sijoitukseen ja keernoihin. Hän myös joutuu miettimään tuotetta 
mallivarusteiden ja niiden valmistamisen näkökulmasta, tuotteen mittatarkkuutta, 
tuotteen koneistettavia pintoja, jälkikäsittelyiden tarvetta ja sekä suunnatun 
jähmettymisen toteutumista. 
 
Näiden kahden näkökulman lisäksi valutuotteiden suunnittelun haastavuutta lisää se, 
että ei ole pelkästään yhtä valumenetelmää, eikä yhtä valettavaa materiaalia. Jokainen 
valumenetelmä ja valumateriaali vaikuttavat omalla tavallaan valutuotteiden 
suunnitteluun. Lisäksi monet valutuotteen suunnittelua koskevat esimerkit voivat olla 
ristiriidassa keskenään. Haasteena suunnittelijalla on löytää suunniteltavalle tuotteelle 
ne piirteet, jotka vaikuttavat eniten tuotteen valettavuuteen, jotta saadaan aikaiseksi 
mahdollisimman laadukas valutuote. 
 
Ilman haastatteluita ei välttämättä pelkästään kirjallisuuden perusteella olisi pystytty 
luomaan selkeää kuvaa siitä, mikä on oleellista valutuotteiden suunnittelun kannalta. 
Koska haastateltavat tekevät päivittäin töitä valutuotteiksi suunniteltujen kappaleiden 
valmistettavuuden parissa, niin haastatteluiden tarkoituksena on varmistaa, että voidaan 
paremmin vastata tutkimuskysymykseen: ”Mitä tuotesuunnittelijan tulisi ottaa 
huomioon valutuotteita suunniteltaessa?”. Haastatteluiden perusteella nousi esiin neljä 
keskeistä teemaa riippumatta siitä, mitä materiaalia tai millä valmistusmenetelmällä 
valimot valavat. Nämä neljä esiin noussutta teemaa ovat: valutuotteen digitaalinen 
suunnitteluprosessi, valutuotteen ominaispiirteet, materiaalin valinta ja valutuotteen 
laatutason määrittäminen. Näihin teemoihin on syytä kiinnittää huomioita tämän 
diplomityön kokeellisessa osuudessa. Vaikka haastateltavia ei ollutkaan lukumääräisesti 
paljon, niin nämä teemat alkoivat näkyä selkeästi jo, mitä enemmän haastateltavia oli ja 
varsinkin loppupään haastattelut alkoivat toistaa alkupään haastatteluita. 
 
Valutuotteen digitaalinen suunnitteluprosessi kattaa käytännössä valutuotteen 
mallintamisen ensimmäisestä piirteestä viimeiseen piirteeseen. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että miten valutuote kannattaa mallinnusteknisesti mallintaa ja mitä malleja 
kannattaa valimolle lähettää tarjouspyynnön yhteydessä niin, että ei kulu turhaa aikaa 
mallien edestakaiseen lähettämiseen ja erillisten revisioiden luomiseen. Lisäksi 
oikeaoppisella suunnitteluprosessilla pystytään tarvittavat muutokset tekemään 
mahdollisimman nopeasti niin, että muutokset eivät aiheuta mallin hajoamista. 
 
Etenkin niille suunnittelijoille, jotka eivät tiedä valamisesta mitään, niin on ensiarvoisen 
tärkeää tietää mitä ominaispiirteitä valaminen valmistusmenetelmänä tuo tuotteen 
suunnitteluun. Mitä enemmän näitä ominaispiirteitä suunnittelija pystyy ottamaan 
huomioon jo suunnitteluvaiheessa, niin sitä nopeammin päästään tilaamaan 
laadukkaampia valutuotteita, eikä aika kulu turhaan erilaisten versioiden tekemiseen. 
 
Viimeinen ja osittain yllättävä teema on valutuotteen laadun määrittäminen. Tämä on 
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osittain myös haastava teema, koska suoranaisesti tätä asiaa käydään hyvin vähän 
kirjallisuudessakin kokonaisuudessaan läpi. Laatua käsitellään muutenkin hyvin 
hajanaisena ja laajana kokonaisuutena, koska se muodostuu jo suunnittelun 
alkuvaiheesta lähtien, mutta realisoituu vasta siinä vaiheessa, kun kappale saadaan 
tilattua ja toimitettua asiakkaalle. Yksinkertaisesti asiakkaat vaativat laadukkaita 
valutuotteita, mutta eivät osaa määrittää sen tarkemmin mitä he tarkoittavat 
laadukkaalla valutuotteella. 
 
Kirjallisuus katsauksen ja haastatteluiden perusteella tämän diplomityön lopputuloksena 
syntyi Valutuotteiden suunnitteluopas. Suunnitteluoppaan tarkoituksena on antaa 
tietopaketti tuotesuunnittelijalle, jotta hän ymmärtäisi mitä kaikkea hänen tulee ottaa 
huomioon valutuotteita suunniteltaessa. Suunnitteluopas pitää sisällään neljä pääteemaa: 
 

1. Materiaalit 
2. Menetelmät 
3. Suunnittelu 
4. Laatu 

 
Näiden teemojen sisällä käsitellään jokaiseen teemaan liittyviä kokonaisuuksia 
tuotesuunnittelijan näkökulmasta. 
 
Valutuotteiden suunnitteluopas on tiivis kokonaisuus valutuotteiden suunnittelun 
vaikuttavista rajoitteista (tai mahdollisuuksista). Olennaista on se, että tuotesuunnittelija 
ymmärtää mitä hänen pitää ottaa huomioon sen sijaan, että olisi omaksunut kaikki 
valumenetelmät ja - materiaalit. Loppujen lopuksi parhaaseen lopputulokseen kuitenkin 
pääsee, kun ottaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa valmistajaan ja sunnittelee 
tuotteen yhteistyössä valmistajan kanssa. Tuotesuunnittelija tuo pöytään tuotteen 
vaatimukset, joihin valmistaja vastaa valmistusmenetelmän sekä –materiaalin tuomilla 
rajoitteilla. 
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Liite 1. Haastatteluiden kysymysrunko 
 

1. Taustatiedot yrityksestä ja haastateltavasta 
2. Haastateltavan työtehtävät 
3. Työrutiinit 
4. Mitä suunnittelijan tulisi tietää valamisesta ennen kappaleen suunnittelua? 
5. Mitä asioita suunnittelijan tulisi ottaa huomioon ennen kuin aloittaa tuotteen 

suunnittelua? 
6. Minkälaisia tyypillisiä virheitä suunnittelijat eivät ole ottaneet huomioon 

tilatessaan tuotetta valimosta? 
7. Minkälaista tietoa suunnittelijan olisi hyvä toimittaa kappaleen mukana? Mitkä 

ovat minimi vaatimukset? 
8. Mitä tuotteeseen liittyvää tietoa yleensä halutaan suunnittelijalta tietää lisää?  
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Liite 2. Valutuotteiden suunnitteluopas 
 



VALUTUOTTEIDEN
SUUNNITTELU

Tapani  Honkavaara



Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi



Tämäkin sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi.
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Tämä opas on syntynyt diplomityön lopputuloksena.

Diplomityön keskeinen kysymysy oli: 
“Mitä tuotesuunnittelijan tarvitsee tietää valutuotteiden suunnittelusta?”

Diplomityö on tehty Aalto yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun
koneenrakennustekniikan laitoksen valutuotetekniikan tutkimusyksikössä.

Diplomityön rahoittajana on toiminut Valutuoteteollisuus ry

(c) Tapani Honkavaara

Kuvat: Tapani Honkavaara

Espoossa 21.3.2014
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Lukijalle
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Valaminen on valmistusmentelmä, jolla voidaan valmistaa melko monimutkaisia 
kappaleita. Ottaen muotoilussa heti alusta huomioon valmistusmenetelmän 
tuomat rajoitteet ja mahdollisuudet saadaan paras laatu ja pienimmät valmistu-
skustannukset. Tässä oppaassa esitetyt asiat ovat yleistyksiä yleisimmistä 
valuteknisistä asioista, joten kannattaa olla yhteydessä valimoon mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa, jotta saa valamisesta valmistusmenetelmänä kaikista parhaan 
hyödyn.

Tällä oppallaa on kaksi tavoitetta, joista ensimmäinen on saada suunnittelija 
kysymään miksi?. Jolloin hän mahdollisesti haluaa saada lisää tietoa siitä miksi jokin 
valamiseen liittyvä erityispiirre pitää tehdä juuri niinkuin se pitää ja miten se  
saadaan toteutettua parhaalla mahdollisella tavalla. Toinen tavoite on saada  suun-
nittelija ottamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteys valimoon, jolloin jo 
suunnitteluvaiheessa voitaisiin hyödyntää valimon valmistusteknistä osaamista 
mahdollisimman valmistettavan tuotteen aikaan saamiseksi.

Tämä opas koostuu neljästä osasta. Ensimmäinen osa käsittelee valumateriaaleja 
yleisellä tasolla. Toisessa osassa perehdytään yleisimpiin valumenetelmiin. Vasta 
kolmas osa käsittelee varsinaisesti valutuotteen suunnittelua ja minkälaisia asioita 
suunnittelijan tulisi ottaa huomioon valutuotetta suunniteltaessa. Viimeinen ja  
neljäs osa käsittelee laatua ja miten suunnittelijan tulisi ottaa laatu huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa, vaikka suurin osa laadusta konkretisoituu vasta kun tuotetta 
ryhdytään tilaamaan. Lopuksi on vielä kokoelma lähdekirjallisuutta, joista tämä 
opas on koostettu ja joista saa huomattavan paljon lisätietoa, kunhan tämän 
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Valitse valettava materiaali

Valitse valumenetelmä

EI

EI

EI

OTA YHTEYS VALIMOON 
JA KÄYKÄÄ  EDELLISET 
KOHDAT YHDESSÄ LÄPI

Täyttääkö valittu 
m e n e t e l m ä 
pinnanlaatu- ja 
mittatoleranssit?

Onko valittu 
m e n e t e l m ä  
sopiva todellisille 
sarjauuruuksille?

Voidaanko valittua 
materiaalia valaa 
valumenetelmällä?

MUKAUTA KONSTRUKTIO 
VALUMATERIAALIIN JA 
VA L U M E N E T E L M Ä Ä N
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“Sekä teknillisesti että taloudellisesti voitetaan paljon, jos konstruk-
töörit heti alusta lähtien voivat ajatella valamisen kannalta niin, että 
valukappaleet saavat sopivat muodon. Konstruointia suoritetaan aivan 
liikaa vain piirustuslaudalla olematta yhteydessä valimoihin. Vasta kun 
kun konstruktio on valmis, on valimomiehillä mahdollisuus esittää 
näkökantansa, ja tätä saattaa tapahtua liian myöhään.”

- Alrik Österberg, Valukappaleiden rakennesuunnittelu, 1967



Sisällys:

1 Materiaalit
2 Menetelmät
3 Suunnittelu
4 Laatu
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1 Materiaalit
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Valaminen lyhyesti

Suunnittelijan on syytä huomioida se, että valetaan mistä materiaalista tahansa, niin jostain kohdasta (sisäänmenot) materiaalin
 on mentävä kappaleen muodostamaan onkaloon. Lisäksi materiaalin kutistumista varten olevat syöttökuvut on saatava 
sijoitettua johonkin (yleensä paksuimpaan) kohtaan kappaleeta, jotta saadaan mahdollisimman ehyt kappale aikaiseksi.

TäyttöjärjestelmäSyöttökuvutKeernat
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“Valamisessa materiaali sulatetaan kiinteästä olomuodosta metalliromusta tai -har-
koista juoksevaksi sulaksi sulatusuunissa. Sulatettu metalli kaadetaan tulenk-
estävästä materiaalista valmistettuun muottiin, jossa on halutun kappaleen muo-
dostama onkalo, jossa metalli jähmettyy haluttuun muotoon.”

Materiaali, sarjakoko ja muoto määrittää yleensä käytetäänkö kerta- vai  kes-
tomuotteja. Kertamuoteissa materiaalin jäähtyminen on hitaampaa ja muotit 
rikotaan joka valun jälkeen. Kestomuoteissa materiaalin jäähtyminen on 
nopeaa ja ne kestävät jopa tuhansia valukertoja. Valettavat materiaalit ovat 
hyvin kierretettäviä.

Kun metalli on jähmettynyt ja muotti purettu, valmiista valukappaleesta 
poistetaan mahdollisesti kiinnitarttunut hiekka sekä jähmettyneet valu-
järjestelmän osat, joiden avulla sula metalli on saatu muottiin (täyttöjärjest-
elmä) ja kompensoitu jähmettymisen aikaista kutistumista (syöttökuvut).

Alkutuotannon hiilijalanjälki

0 kg/kg 15 kg/kg

Jakotaso

VALUALUMIINI VALUTERÄSVALURAUTA KUPARIMETALLIT



Materiaalien valaminen

Sulakutistuma Kiteytymiskutistuma Kiinteäkutistuma

Huomioidaan syöttökupujen avulla.

Huomioidaan mallivarusteiden avulla.

Tasapintainen Havumainen Sienimäinen Puuromainen Kuorettava

JähmettynytSulaaMuotti

JähmettynytSulaaMuotti Puolijähmeä
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“Kun materiaali sulatetaan, niin uudestaan jäähtyessään se ei enää ole  tasalaatuis-
ta, koska valukappaleen eri osat jähmettyvät eri aikaan. Tällöin myös halutut mate-
riaaliominaisuudet voivat vaihdella eri puolella tuotetta, koska jähmettymisno-
peus on vaihdellut tuotteen eri osissa.”

Eri materiaalit jähmettyvät eri tavalla ja kappaleessa voi esiintyä usempia  
jähmettymistyyppejä, koska kappaleen eri osissa olosuhteet ovat erilaiset.  
Jähmettyminen määrittää kappaleen mikrorakenteen ja ominaisuudet.  
Käytännössä  jähmettymistyypit voidaan jakaa viiteen eri luokkaan.

Jähmettyessään sulasta kiinteäksi metalli kutistuu, joten tämä on huomioi-
tava kun kappaletta valmistetaan. Suunnittelija voi jo tuotetta suunnitel-
taessa ottaa huomioon, että kappale jähmetyy ohuimmista kohdista kohti 
massakeskittymiä, jotka ovat helposti syötettävissä syöttökuvuilla. Mas-
sakeskittymiä tulisi olla mahdollisimman vähän.



Materiaalien eroavaisuudet

VALUALUMIINI VALUTERÄSVALURAUTA KUPARIMETALLIT

Tiheys

Valulämpötila

Murtolujuus

Kovuus

Valettavuus (riippuu seoksesta)

Koneistettavuus (riippuu seoksesta)

Hitsattavuus

0 kg/dm3 10 kg/dm3

500°C 1900 °C

0 N/mm2 1800 N/mm2

0 HB 450HB

Huono Hyvä

Huono Hyvä

Huono Hyvä

Kannattaa tiedustella valimolta sopivimmasta materiaalista, joka vastaa
tulevan tuotteen käyttötarkoitusta. Jokaisella valimolla voi olla omia myös 
standardien ulkopuolisia materiaaleja. Lisäksi kaikki valimot eivät vala kaikkia 
materiaaliseoksia eikä heillä ole välttämättä haluttua valumenetelmää.
 

615 - 740 °C 1200 - 1400 °C 1500 - 1800 °C
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“Jokaisella materiaalilla on hyvät ja huonot puolensa. Tuotteen käyttötarkoituksen 
asettamat vaatimukset määrittävät pitkälti valettavan materiaalin ominaisuudet.  
Ei ole yhtä ainoaa oikeaa valumateriaalia, haaste on löytää mahdollisimman 
kustannustehokas materiaali, joka täyttää tuotteen asettamat vaatimukset.”

1000 - 1200 °C



Alumiini

Standardi

Materiaali

Standardi nimeke

Murtolujuus (MPa)

Kovuus (HB)

Tiheys (kg/dm3)

SFS-EN 1706

Valualumiini

AC

75 - 370

17 - 120

2,57 - 2,88

AlSi AlSiMg AlSiCu AlCu AlMg

Valualumiinien ohjeellisia ominaisuuksien arvoja

SFS-EN 1559-4

Al

75

17

150 -180

45-55

140 -290

50 - 90

150 - 230

60 - 100

280 -370

60 - 100

150 - 180

50 - 65

2,7 2,792,68 2,682,792,65

Ominaisuus Mekaaniset
ominaisuudet

Lujuus ja
sitkeys

Korroosionkesto
merelliset
olosuhteet

Pieni lämpö-
laajeneminen,
Kulumiskestävyys

Lämmön-
johtavuus

Valettavuus,
korroosion-
kesto

Alumiiniseosten valettavuus ja ominaisuudet

Valun päämitta Seinämänpaksuus

Painevalu 1 - 3  mm 1 mm 2,5 mm1 °

Pyöristyssäde Hellitys Reiän halkaisija

Kokillivalu 2- 4 mm 1 -2  mm 3 mm2 °

Hiekkavalu 4 - 5 mm 2 -3  mm 4 mm3 °

Arvot ohjeellisia, keskusteltava valimon kanssa tarkemmista arvoista. Pyrittävä tasaisiin seinämänpaksuuden 
vaihteluihin, mitä suurempi on seinämänpinta-ala niin sitä suurempi on seinämäpaksuuden oltava, koska 
kestomuottimenetelmissä ainekeskittymien syöttäminen on vaikeampaa kertamuoeissa, koska metalli 
jähmettyy  nopeammin.

Alumiiniseosten suunnittelun ohjearvoja pienimmille mitoille

Parhaan seoksen löytymisestä kannattaa olla yhteydessä valimoon. Jokaisella valimolla voi myös olla omia 
materiaaleja standardien ulkopuolelta, joten näiden käyttämisestä sovittava valimon kanssa.
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“Valualumiinia voidaan valaa kaikilla valumenetelmillä. Jokaiselle menetelmälle 
löytyy standardin määrittämä seos. Alumiiniseosten ominaisuuksia voidaan muo-
kata  sestuksella. Alumiiniseokset ovat kevyitä, sitkeitä, tiiviitä ja kohtuullisen lujia. 
Ne  johtavat hyvin lämpöä ja sähköä sekä kestävät korroosio-olosuhteissa. Alumii-
nin  mekaaniset ominaisuudet riippuvat valumenetelmästä ja toimistustilasta.”

Valtaosa alumiinivaluista tehdään kestomuottimenetelmillä. Puhdas alumiini 
on jossain määrin vaikea valaa voimakkaan hapettumistaipumuksen ja muodos-
tuvan oksidikerroksen vuoksi. Alumiiniseosten lujuuttaa voidaan nostaa seos-
tuksella. Tärkeimmät seosaineet ovat pii (parantaa sulan juoksevuutta, kovuutta 
ja lujuutta), kupari (parantaa lastuttavuutta) ja  magnesium (parantaa kovuutta,  
lujuutta ja korroosionkestoa). Alumiiniseosten korroosionkestävyys perustuu 
metallin pintaan muodostuvaan tiiviiseen ja nopeasti uusiutuvaan oksidikerrok-
seen. Käyttölämpötilat ovat virumisen vuoksi yleensä rajoittuneet max 250 °C.



Valurauta

Standardi

Materiaali

Standardi nimeke

Murtolujuus (MPa)

Kovuus (HB)

Tiheys (kg/dm3)

SFS-EN 1561

Suomugra�itti

GJL

100 - 350

150 - 240

7,1 - 7,3

SFS-EN 1563

Pallogra�itti 

GJS

350 - 900

130 - 360

7,1 - 7,3

SFS-EN 1562

Temperhiili (adusoitu)

GJM

300 - 800

150 - 320

7,3

SFS-EN 16079

Tylppägra�itti 

GJV

300 - 500

140 - 260

7,1 - 7,2

SFS-EN 1564

ADI

GJS

800 - 1400

250 - 480

7,3

Ominaisuus Liukuominaisuudet, 
värähtelyn vaimennus

Laajat sovellukset,
mekaaniset 
ominaisuudet

Kova ja hauras,
kulumisen kesto

Kestää hyvin
lämpöshokkeja

Lähes teräksen
mekaaniset
ominaisuudet

Valurautojen ohjeellisia ominaisuuksien arvoja

Valurautojen seinämäherkkyys

Pallogra�itti 5 mm 5 mm 12 mm8 mm 15 mm

Valun päämitta 100 mm

Suomugra�itti 3-4 mm 3 - 5 mm 6 - 9 mm 10 - 15 mm4 -6 mm

250 mm 500 mm 1000 mm 2000 mm

Arvot ohjeellisia, keskusteltava valimon kanssa tarkemmista arvoista. Syytä välttää suuria seinämäpaksuuden 
vaihteluita, mitä isompaa kappaletta suunnitellaan niin sitä isompi tulee ohuimman seinämäpaksuuden olla. 

Valurautojen pienimmät seinämävahvuudet suhteessa kappaleen kokoon

SFS-EN 1559-3

Parhaan seoksen löytymisestä kannattaa olla yhteydessä valimoon. Jokaisella valimolla voi myös olla omia 
materiaaleja standardien ulkopuolelta, joten näiden käyttämisestä sovittava valimon kanssa.
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“Valurauta on seostettua rautaa, jonka tärkein ainesosa raudan ohella on hiili, jota 
valuraudassa on yli 2,1%. Valurauta jakaantuu kolmeen pääryhmään suomu-, pallo- 
ja tylppägra�ittivalurautaan, näiden lisäksi on myös valkoista valurautaa ja temper-
valurautoja.  Gra�ittirakenne vaikuttaa voimakkaasti ominaisuuksiin ja se  määräytyy 
jähmettymisen aikana. Valuraudan mikrorakenteen muodostumiseen  vaikuttavat 
lisäksi seosaineet ja jäähdytysnopeus valun jälkeen. Valuraudan metallista matriisia 
voidaan muokata valun jälkeen lämpökäsittelyllä.”

Seinämäherkkyydellä tarkoitetaan lujuusominaisuuksien heikkenemistä  
seinämäpaksuuden kasvaessa. Valurautojen seinämäherkkyyteen vaikuttavat 
sekä raudan kemiallinen koostumus että valukappaleen jäähtymisolosuhteet. 
Tämä korostuu etenkin suomugra�ittivaluraudoilla, koska ne toimitetaan valuti-
lassa, mutta myös muilla valuraudoilla ilmenee vastaavaa riippuvuutta.  
Lämpökäsittely vähentää seinämäherkkyyden vaikutusta. Valurautoja valettaes-
sa suurilla seinämänvahvuuksilla mikrorakenne ei välttämättä enää ole tasalaa-
tuista, joten se on huomioitava koko kappaleen suunnittelussa.



Valuteräs

Standardi

Materiaali

Standardi nimeke

Murtolujuus (MPa)

Kovuus (HB)

Tiheys (kg/dm3)

Ominaisuus

SFS-EN 10293

Yleiset valuteräkset

GS

350 - 1795

115 - 300

7,7 - 8,3

Mekaaniset ominaisuudet
lievästi korrodoivat
ympäristöt

SFS-EN 10283

Korroosion kestävät

GX

430 - 1100

7,7 - 8,0

Korroosionkesto

SFS-EN 10295

Tulenkestävät

GX

420 - 550

7,7 - 8,3

Hyvä hapettumisen
kesto ja virumislujuus
korkeissa lämpötiloissa.

SFS-EN 10213

Painelaiteteräkset

GP, GX

420 - 960

7,8 - 8,0

Painetiiveys

Valuterästen ohjeellisia ominaisuuksien arvoja

SFS-EN 1559-2

Valun päämitta 50 mm

Valuteräs 5 mm 6 mm 11 mm 20 mm8 mm

150 mm 400 mm 700 mm 1500 mm

Arvot ohjeellisia, keskusteltava valimon kanssa tarkemmista arvoista. Syytä välttää suuria seinämäpaksuuden 
vaihteluita, mitä isompaa kappaletta suunnitellaan niin sitä isompi tulee ohuimman seinämäpaksuuden olla. 

Valuterästen pienimmät seinämävahvuudet suhteessa kappaleen kokoon

Valuterästen valaminen suhteessa valurautoihin

Parhaan seoksen löytymisestä kannattaa olla yhteydessä valimoon. Jokaisella valimolla voi myös olla omia 
materiaaleja standardien ulkopuolelta, joten näiden käyttämisestä sovittava valimon kanssa.

SFS-EN 10349

Austeniittiset
Mangaanivalu-
teräkset

GX

7,7 - 8,3

Kulumisen
kestävyys
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“Valuteräs on rauta-hiili seos, jossa hiilen määrä on alle 2,1 %. Valuterästen ominai-
suuksiin, joihin kuuluu hyvä sitkeys ja hitsattavuus, voidaan vaikuttaa  seosaineiden 
ja lämpökäsittelyiden avulla. Seostuksella haetaan valuteräksiin  kumalujuutta, 
korroosionkestoa, tulen- tai kulumisenkestävyyttä. Jos kappaleelta vaaditaan 
hitsattavuutta, niin valuteräs yksi varteenotettava vaihtoehto. Pääosin kaikki valut-
eräkset lämpökäsitellään, joten se lisää niiden valmistuskustannuksia.”

Valuterästen valamisessa on suurempi riski imuvirheiden syntymiseen,  koska 
valuteräksissä on hyvin vähän kutistumaa pienentävää gra�ittia (hiiltä). Valut-
erästen juoksevuus on myös valurautoja huonompaa, joten valuterästen 
valettavuus on heikompaa. Suunnittelijan on syytä kiinnittää huomiota mah-
dollisimman tasaiseen seinämävahvuuteen ja jouheviin muotoihin suunnittel-
taessa kappaletta valuteräksestä. Kappaleiden suunnittelu valuteräksestä on 
valurautoja haastavampaa, joten kannattaa olla aikaisessa vaiheessa suunnittel-
ua yhteydessä valimoon.



Kuparimetallit

Kuparimetallien ohjeellisia ominaisuuksien arvoja

Joku välitys

Pallogra�itti 5 mm 5 mm 12 mm8 mm 15 mm

Valun päämitta 100 mm

Suomugra�itti 3-4 mm 3 - 5 mm 6 - 9 mm 10 - 15 mm4 -6 mm

250 mm 500 mm 1000 mm 2000 mm

Arvot ohjeellisia, keskusteltava valimon kanssa tarkemmista arvoista. Syytä välttää suuria seinämäpaksuuden 
vaihteluita, mitä isompaa kappaletta suunnitellaan niin sitä isompi tulee ohuimman seinämäpaksuuden olla. 

Mitä paskaa

Parhaan seoksen löytymisestä kannattaa olla yhteydessä valimoon. Jokaisella valimolla voi myös olla omia 
materiaaleja standardien ulkopuolelta, joten näiden käyttämisestä sovittava valimon kanssa.

18

“Valettavat kuparimetallit jaetaan valukupareihin ja kupariseoksiin. Kuparimetallien 
tärkein ominaisuus on syöpymisenkestävyys. Kuparimetallien muita oleellisia omi-
naisuuksia on hyvä sähkön- ja lämmönjohtavuus, hyvät liukuominaisuudet ja 
kipinättömyys. Kuparimetallit ovat tiheitä, joten ne on syytä mitoittaa tarkkaan, ettei 
niistä tule liian painavia. Valukuparien valuominaisuudet ovat heikon puoleiset, 
mutta valettavilla kupariseoksilla se on parempi. Kupariseosten kimmomoduuli 
nousee lämpötilan laskiessa, joten kylmissä olosuhteissa rakenne ei haurastu.”

tekstiä

Standardi

Materiaali

Standardi nimeke

Murtolujuus (MPa)

Kovuus (HB)

Tiheys (kg/dm3)

SFS-EN 1982

Kuparimetallit

CB / CC

100 -930

20 - 220

7,28 - 9,03

CuZn CuSN CuSnPb CuAl CuNiCu

145 -160
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200 - 350

50 - 85

220 - 510

60 - 170

220 - 510

45 - 80

410 - 850

110 -195

150 - 180

50 - 65

8,95 8,88,1 8,87,558,8

Ominaisuus Lujuus,
korroosion-
kesto korkeissa
lämpötiloissa.

Korroosionkesto
merelliset
olosuhteet

PainetiiveysLämmön-
johtavuus

Syöpymisen-
kestävyys

Syöpymisen-
kestävyys

Syöpymisen-
kestävyys



Materiaalien valinta

Pinta-ala

Paino

Kustannus

GX

100

100

100

105

GJS

95

12

124

GJL

113

12

136

AC

45

21

116

CB

131

213

44

44

44

49

45

6

63

71

115

72

66

7

85

29

13

Arvot ovat suuntaa antavia. Taivutusjäykkyys on laskettu materiaalin kimmomoduulin (keskiarvo materiaali-
ryhmän seoksista) ja jäyhyysmomentin tulona. Kustannus perustuu materiaalin kilohintaan ja eikä siinä ole 
huomioitu valmistuskustannuksia.

Taivutus-
jäykkyys 100 100 100 100100100 100 100 100 100
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“Materiaalin valinta on tärkeä osa tuotteen suunnitteluprosessia, koska sillä 
voidaan vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin, valmistettavuuteen ja hintaan. 
Esimerkiksi suunnittelun tavoitteena olevan kevein ja lujuusvaatimukset täyttävä 
kappale ei välttämättä ole todellisilta kustannuksiltaan halvin eikä ominaispainol-
taan kevein materiaali. Materiaalivaihtoehtoja tulisi vertailla jo suunnitteluvaihees-
sa, koska myöhemmässä vaiheessa materiaalin muuttaminen tulee vaikuttamaan 
kappaleen konstruktioon.”

Valittu materiaali vaikuttaa oleellisesti myös suunniteltaviin muotoihin. Alla 
on kuvattu suhteellisesti, miten eri materiaalit vaikuttavat  saman taivutus-
jäykkyyden omaaviin muotoihin.

Materiaalin valinnan yksinkertaistettu valintaprosessi

Toimintaympäristön vaatimukset

Mekaaniset
ominaisuudet

Materiaalivaihtoehtojen valinta

Toimintojen asettamat vaatimukset

Valmistettavuus€ $

Materiaalin valintaOminaisuuksien vertailu

Materiaalikohtaiset ominaisuudet

Vaatimusten muuttaminen
materiaaliominaisuuksiksi
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2 Menetelmät
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Menetelmän valinta

HIEKKAVALU - konekaavaus

HIEKKAVALU - käsinkaavaus

TARKKUUSVALU

KOKILLIVALU

PAINEVALU

5 kg

10 kg

25
 kg

 

50 kg

100 kg

250 kg

500 kg

1000 kg

10

50

100

500

1000

5000

10 000

SARJAKOKO
kpl / vuosi KAPPALEEN PAINO (kg)

1 kg

Kappaleen painon ja sarjakoon vaikutus menetelmään valintaan:

Menetelmän valinta           valimon valinta

TARJOUS
Valimon ehdotukset valuteknisistä parannuksista

kustannustehokkaamman tuotteen valmistamiseksi.

ASIA
KAS

Design

Tarjo
uspyyntö

VALIM
O

Tarjo
uslaskenta

Mitä aikasemmin ollaan
yhteydessä valimoon.

Voidaan valmistustekniset 
mahdollisuudet ottaa huomioon
jo tuotteen suunnitteluvaiheessa.

Saadaan kustannustehokkaampia
ja valmistettavampia tuotteita
nopeammalla aikataululla
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“Menetelmän perusteella tarjoukset lähetetään tietyille valmistajille. On myös 
huomioitava, että kyseinen valmistaja käyttää haluttua materiaalia”
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Valmistuksen suunnittelu

Työkalujen valmistus

Valmistus

1. 1. 1.

2a. 2b. 2. 2.

3a. 3b.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

3. 4.

5.

7.

3.

4.

6.

1. Muottien purkaminen
2. Valukkeiden poisto
3.Valutuotteen  puhdistus
4. Valutuotteen jatkojalostus
    - lämpökäsittelyt
    - maalaus
    - koneistus 

1. Valmistuksen suunnittelu
2. Muottien valmistus
3. Muotin kokoonpano
4. Valaminen

1. Valmistuksen suunnittelu
2a. Mallityökalun valmistus
2b. Keernatyökalun valmistus
3a. Muottien valmistus
3b. Keernojen valmistus
4. Muottien kokoonpano
5. Valaminen

1. Valmistuksen suunnittelu
2. Vahausmuotin valmistus
3. Vahakappaleiden valmistus
4. Vahapuun valmistaminen
5. Keraamikuoren valmistaminen
6. Vahanpoisto ja muotin sintraus
7. Valaminen

Hiekkamuotti-
menetelmä

Tarkkuusvalu-
menetelmä

Kestomuotti-
menetelmä

ALIHANKINTA

Valutuotteen valmistus
“Kun tarjous on hyväksytty, voidaan tuotetta ryhtyä valmistamaan”
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Kertamuottien mallityökalut

Haluttu muoto,
sininen alue

muodostaa vasta-
hellityksen

Mallivaruste
koostuu kahdesta

osasta

Ensimmäinen osa
mallivarusteesta
vedetään pois.

Irtopala vedetään
lopuksi ulos

muotista

Muotti Muotti Muotti

Mallivaruste

Muotti Muotti Muotti Muotti

Mallivaruste

Haluttu muoto,
sininen alue

muodostaa vasta-
hellityksen

Mallivarusteessa on huomioitu
keernan paikka ja mallivaruste

vedetään pois

Keerna asetetaan muottiin
jälkikäteen omalle paikalle.

Keernalaatikko Keernalaatikko
täytetään hiekalla

Keernalaatikko
avataan

Valmis keerna
asetetaan muottiin
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“Valaminen ei onnistu ilman valumallia, joka voidaan valmistaa puusta, muovista, 
vahasta tai metallista. Jos valumallissa joutuu käyttämään keernoja tai irtopaloja 
valmistuskustannukset kasvavat, mutta näiden avulla voidaan saada aikaiseksi  
sellaisia muotoja joita muilla valmistusmenetelmillä ei voi tehdä. Yleisesti valimot 
tilaavat mallityökalut, koska ne vaikuttavat kappaleen valmistamiseen”

Valumallista riippuen joudutaan muotti jakamaan useammalla eri tavalla. 
Muotin osien välille muodostuu jakotaso. Jotta valumallit saadaan irroitettua 
muotista niissä pitää olla hellitykset. Monimutkaisten muotojen tekemiseksi 
valumallissa voidaan käyttää irtopaloja tai muotissa keernoja.

Keernat ovat muotin osia, jotka valmistetaan erillisinä ja lisätään muottiin 
sen kokoamisvaiheessa. Niiden avulla saadaan aikaan sellaisia muotoja, 
jotka  eivät ole mahdollisia luonnollisesti. Keernojen valmistukseen tarvitsee 
erillisen työkalun, keernalaatikon. Keernalaatikoissa on oltava myös hellityk-
set, jotta keernat irtoavat.



Kestomuottien mallityökalut
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“Kestomuotit koostuvat yleensä kaksiosaisesta, työkaluteräksestä valmistetusta 
muotista. Kaksiosaisen muotin toista puoliskoa kutsutaan kiinteäksi (pesäpuoli) ja 
toista liikkuvaksi (keernapuoli). Näiden muotin puolikkaiden väliin muodostuu jako-
taso. Kestomuotit voivat olla erittäin monimutkaisia ja sisältää erillisiä ulosvedettäviä 
keernoja, joiden johdosta ne voivat olla suhteellisen kallita.”

Kappale tulisi sijoittaa muottiin niin, että se jää kiinni liikkuvaan muotin 
osaan, josta se voidaan ulostyöntimien avulla työntää irti muotista. Vaikeiden 
ja vastapäästöllisten muotojen tekemiseen voidaan käyttää ulosvedettäviä 
keernoja.

Haluttu muoto,
sininen alue

muodostaa vasta-
hellityksen

Muottipaketti
koostuu kahdesta

muotista ja 
ulosvedettävästä

keernasta

1. Keerna
vedetään ulos

2. Kappale jää
kiinni liikkuvaan

muotinpuoliskoon

3. Ulostyöntimet
työntävät kappaleen

irti muotista

Kappaleen jäähtymisen aikainen kutistuminen saa kappaleen jäämään liikkuvaan muotin osaan.

Työstökustannusten ja mittatarkkuuden kannalta on edullista suunnitella 
kappale siten, että kaikki muodot ovat samassa muotinpuoliskossa. On myös
syytä välttää syviä/korkeita ja kapeita muotoja. Jos kappaleella on vaatimuk-
sia ulkonäön suhteen, niin tämä pinta olisi hyvä olla kiinteässä muotin puolis-
kossa, koska ulostyöntimistä jää jäljet kappaleeseen.

Mitallinen muoto on
samassa muotin

puolikkaassa

Mitallinen muoto jakautuu 
molempiin muotin

puolikkaisiin

Ulostyöntimet työntävät
kappaleen ulkopintaa
vasten kappaleen irti

m
itt

a

Käytössä olevaan valukoneeseen menee vain tietyn kokoinen muotti. Kappaleen koko ja pesien määrä määrittää käytettävän 
muotin koon. Muoteissa on syytä huomioda, että sisäänvaluportti asettuu usein jakopinnalle kappaleen alapuolelle. Kappale 
on syytä muotoilla siten, että materiaalilla on esteetön virtaus kappaleen perimmäisiin osiin. Muotin täyttyminen vaikuttaa 
kappaleen laatuun. 



Hiekkamuottimenetelmä

1. KAAVAUSKEHÄ TÄYTETÄÄN HIEKALLA

6. VALUKKEIDEN POISTO

3. MUOTTIEN KOKOONPANO 4. VALAMINEN

5. MUOTIN PURKAMINEN

2. MUOTTI VALMISTUU JA SE
IRROITETAAN MALLIVARUSTEISTA

Hiekkamuottimenetelmän vaiheet

PUHDISTUKSEEN JA JATKOJALOSTUKSEEN

jakotaso

Hiekkamuottimenetelmän ohjearvoja

Taloudellinen sarjakoko
1 - 100 (käsinkaavaus) 
50 - 1000 (konekaavaus)

Kappalepainot

Valettavat materiaalit mikä tahansa

Pienin seinämänvahvuus

Muotoilun vapaus

100 g - 200 000t

3 - 5 mm (riippuen materiaalista)

Erittäin hyvä

Mallivarusteiden kustannus
(1 = halpa 5 = kallis)

1 - 2 (käsinkaavaus) 
3 (konekaavaus)
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“Hiekkamuottimenetelmässä muotit valmistetaan valumallin avulla hiekasta, joka 
kovettuu sideaineen avulla. Kaavauskehys asetetaan mallivarusteiden päälle, ja 
nämä täytetään hiekalla, jonka annetaan kovettua. Kovettuneesta hiekkamuotista 
irroitetaan mallivarusteet, joissa pitää olla irroitussuuntaiset päästöt, jotta malli- 
varusteet irtoaa muotista. Muotissa voidaan käyttää keernoja tai mallivarusteissa  
irtopaloja, joten tällä menetelmällä saadaan erittäin monimutkaisiakin kappaleita 
aikaiseksi. Lopuksi muotin puolikkaat pistetään vastakkain ja muottiin valetaan  
haluttu materiaali.”

Hiekkamenetelmällä päästää pinnanlaatuun
300 - 900 RMS (Pinnanlaatuun  vaikuttaa 
käytettävä hiekalla ja menetelmä)



Tarkkuusvalumenetelmä

Tarkkuusvalumenetelmän vaiheet

1. VAHAN VALAMINEN
VAHAUSMUOTTIIN

2. VAHAKAPPALEIDEN 
IRROITTAMINEN JA PUHDISTUS

3. VAHAPUUN VALMISTAMINEN 4. KERAAMIKUOREN VALMISTAMINEN
JA VAHAN POISTAMINEN

5. VALAMINEN KERAAMIKUOREEN 6. MUOTIN PURKAMINEN JA
VALUKKEIDEN POISTO

PUHDISTUKSEEN JA JATKOJALOSTUKSEEN

jakotaso

Tarkkuusvalumenetelmän ohjearvoja

Taloudellinen sarjakoko
1 - 50 (prototyypit ja suuret kappaleet) 

500 - 10 000 (pienet kappaleet)

Kappalepainot

Valettavat materiaalit mikä tahansa

Pienin seinämänvahvuus

Muotoilun vapaus

1g - 10 kg (25 kg)

2 - 5  mm (riippuen materiaalista)

Erittäin hyvä

Mallivarusteiden kustannus
(1 = halpa 5 = kallis)

2
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“Tarkkuusvalussa käytetään keraamista valmistettuja muotteja. Keraamiset muotit 
saadaan aikaiseksi vahamalleja käyttämällä, joiden päälle keraamikuori tehdään. 
Tämän jälkeen vaha sulatetaan pois ja muottiin voidaan valaa haluttua materiaalia. 
Tarkkuusvalua voidaan käyttää yksittäisten ja pienten prototyypisarjojen valam-
seen, mutta se on taloudellinen myös suurilla sarjoilla. Keraamisten muottien 
materiaalikustannukset ovat suuret, mutta sopii erittäin hyvin kappaleille joilla on 
suuret tarkkuusvaatimukset. Keraamimuotit rajoittavat kappaleen kokoa, mutta 
tarjoavat  erittäin suuren muotoilun vapauden.”

Tarkkuusvalulla päästää pinnanlaatuun
50 - 125 RMS



Kestomuottimenetelmä:
Painevalu

Painevalumenetelmän vaiheet

1. MUOTTI SULJETAAN JA VALUPANOS 
ANNOSTELLAAN PAINESYLINTERIIN

2. MÄNTÄ PAINAA VALUPANOKSEN
SUURELLA PAINEELLA MUOTTIIN

3. MUOTTI AVAUTUU JA ULOSTYÖNTIMET
TYÖNTÄVÄT KAPPALEEN MUOTISTA ULOS

5. MUOTTI SULJETAAN JA UUSI
VALUKIERROS ALKAA

PUHDISTUKSEEN JA JATKOJALOSTUKSEEN

4. VALUKKEIDEN
POISTO

jakotaso

Painevalumenetelmän ohjearvoa

Taloudellinen sarjakoko

Kappalepainot

Valettavat materiaalit Al, Mg, Zn, Sn

Pienin seinämänvahvuus

Muotoilun vapaus

10 g - 10 kg

1 - 3 mm (riippuen materiaalista)

Kohtalainen

Mallivarusteiden kustannus
(1 = halpa 5 = kallis)

5

1000 +
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“Painevalussa sula metalli työnnettään suurella nopeudella muottiin ja kappale 
jähmettyy erittäin nopeasti. Suuren nopeuden takia virtaus muotissa on erittäin  
turbulenttinen ja kappale on tännä mikrohuokosia. Painevalussa on syytä huomi-
oida,  että kappale täytetään ja syötetään samasta suunnasta. Yleisesti painevaleta-
an pienten ja ohutseinämäisten kappaleiden valmistamiseen ja siinä päästään 
erittäin hyvään mittatarkkuuteen”

Painevalun pinannlaatu. Kestomuoteilla 
päästää pinnanlaatuun 20 - 120 RMS

Kiinteä puoli

Liikkuva puoli



Kestomuottimenetelmä:
Kokillivalu

Kokillivalumenetelmän vaiheet

1. MUOTTI SULJETAAN 2. VALAMINEN MUOTTIIN

3. MUOTTI AVAUTUU JA KAPPALE
OTETAAN POIS MUOTISTA

5. MUOTTI SULJETAAN JA
UUSI VALU ALKAA

PUHDISTUKSEEN JA JATKOJALOSTUKSEEN

4. VALUKKEIDEN
POISTO

jakotaso

Kokillivalumenetelmän ohjearvoja

Taloudellinen sarjakoko

Kappalepainot

Valettavat materiaalit Al, Mg,Zn,

Pienin seinämänvahvuus

Muotoilun vapaus

10 g - 50 kg

2 - 4 mm (riippuen materiaalista)

Rajoitettu

Mallivarusteiden kustannus
(1 = halpa 5 = kallis)

100 - 10 000 kpl

3-4
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“Kokillivalussa kappale jäähtyy ja jähmettyy nopeasti, näin ollen valukappale saa 
hienojakoisen ja tiiviin mikrorakenteen ja sitä kautta hyvät mekaaniset ominaisuu-
det. Kappale on hyvä muotoilla niin, että se saadaan irroitettua muotista käsin, joten
siinä täytyy olla riittävät hellitykset ja järkevästi mietitty jakotaso sekä sopivat paikat
valujärjestelmälle. Kokillimuotissa voi yksi tai useampi pysty- tai vaakasuuntainen 
jakotaso.”

Kokillivalun pinnanlaatu. Kestomuoteilla 
päästää pinnanlaatuun 20 - 120 RMS

Kiinteä puoli

Liikkuva puoli



Kestomuottimenetelmä:
Matalapainevalu

Matalapainevalumenetelmän vaiheet

Matalapainevalumenetelmän ohjearvoa

Taloudellinen sarjakoko

Kappalepainot

Valettavat materiaalit Al, Mg, Zn, Sn

Pienin seinämänvahvuus

Muotoilun vapaus

5 kg - 25 kg

4 - 10 mm (riippuen materiaalista)

Rajoitettu

Mallivarusteiden kustannus
(1 = halpa 5 = kallis)

4 - 5

2000 - 10 000 kpl
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“Matalapainevalussa muotti sijaitsee uunin päällä ja uuniin johdetaan pieni 
ylipaine, jonka johdosta sula metalli nousee nousuputkea rauhallisesti ylös muotti-
in. Kappaleen jähmetyttyä ylipaine poistetaan ja sula laskeutuu takaisin uuniin. 
Kappaleet suunnitellaan samalla tavalla kuin kokillivalussa ja syöttäminen 
tapahtuu pääsääntöisesti valukanaviston kautta. Matalapainevalussa voidaan 
jossain sovelluksissa käyttää myös hiekkakeernoja hankaliin muotoihin”

Painevalun pinannlaatu. Kestomuoteilla 
päästää pinnanlaatuun 20 - 120 RMS

1. MUOTTI SULJETAAN 2. UUNI PAINEISTETAAN
JA SULA NOUSEE

NOUSUPUTKEA PITKIN
MUOTTIIN

3. MUOTTI AVAUTUU JA 
ULOSTYÖNTIMET TYÖNTÄVÄT 
KAPPALEEN MUOTISTA ULOS

jakotaso

Liikkuva puoli

Kiinteä puoli

paine



Kestomuottimenetelmä:
Keskipakovalu

Pystysuora keskipakovalu

Keskipakovalun ohjearvoja

Taloudellinen sarjakoko

Kappalepainot

Valettavat materiaalit Rautametallit, Cu- seokset

Pienin seinämänvahvuus

Muotoilun vapaus

1 kg - 5000 kg

9 - 125 mm (riippuen materiaalista)

Rajoitettu pyörähdyssymmetrisiin

Mallivarusteiden kustannus
(1 = halpa 5 = kallis)

10 - 10000 kpl 

3-4
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“Keskipakovalulla valmistetaan pääsääntöisesti pyörähdyssymmetrisiä sylinter-
imäisiä tai kuppimaisia kappaleita. Keskipakovalua voidaan käyttää myös yksinker-
taisiin muotovaluihin. Keskipakovalussa sula metalli kaadetaan joko pysty- tai vaaka-
suorassa pyörivään metallimuottiin, jossa sula asettuu keskipakovoiman vaikutuk-
sesta muotin seinämiä vasten ja kappaleen keskelle muodostuu tyhjä tila.”

Kokillivalun pinnanlaatu. Kestomuoteilla 
päästää pinnanlaatuun 20 - 120 RMS

1. MUOTTI SULJETAAN 2. MUOTTI PYÖRII AKSELIN
YMPÄRI JA VALETAAN

3. SULA JÄHMETTYY
MUOTIN PINTAA

VASTEN 

4. MUOTTI AVATAAN JA
KAPPALE IRROITETAAN

MUOTISTA

Vaakasuora keskipakovalu

1. MUOTTI PYÖRII VAAKASUORAN
PYÖRÄHDYSAKSELIN YMPÄRI JA

SAMALLA VALETAAN SULAA MUOTTIIN

2. SULA JÄHMETTYY MUOTIN PINTAA VASTEN
JA KAPPALE JÄÄ ONTOKSI.

jakotaso

jakotaso
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3 Suunnittelu
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Valutuotteiden suunnittelu

ASIAKAS

VALIMO

TYÖKALUJEN 
VALMISTAJA

VALUAIHION KONEISTAJA

Konstruktiosuunittelu

Valutekninensuunittelu

Malli- ja muotti-
työlalujen  suunnittelu

Koneistuksen suunnittelu

*
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“Valutuotteiden suunnittelun erityispiirteet liittyvät lopputuotteen toiminta- 
ympäristöön, tuotteelta vaadittuihin ominaisuuksiin, valittuun materiaaliin ja  valu-
menetelmään. Lisäksi siihen vaikuttaa myös valitun valimon toimintatavat. Parhaas-
een lopputulokseen päästään jos ollaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
yhteydessä valimoon ja suunnitellaan tuote yhteistyössä valmistajan kanssa.”

Valutuote itsessään on hyvin harvoin lopputuote, vaan se on osakokonaisuus
jotain varsinaista lopputuotetta. Valukappaleita suunnitellaan koneistettavi-
en kappaleiden aihioiksi, jotta vältytään turhalta koneistamiselta. Koneistus
on yleensä yksi valmistuksen kalleimmasta työvaiheesta. 

Valukappaleiden suunnitteluun liittyvät osapuolet ja suunnittelun vaiheet

Jos suunnitteluvaiheet tehdään peräkkäin, aikasemmassa vaiheessa tehtyihin 
ratkaisuihin on vaikea puuttua ja suunnitteluun käytetty aika voi kasvaa ja  
lisäksi se voi aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia tuotekehitykseen.

* Kaikista parhaimmat tuotteet suunnitellan yhteistyössä jokaisen toimijan kanssa,  jolloin valmistusmenetelmien tuomat  
mahdollisuudet ja rajoitteet voidaan ottaa  huomioon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yhteistyö voi tuntua aluksi  
haastavalta, mutta kun yhteiset pelisäännöt on saatu sovittua, niin siihen kulutettu aika maksaa itsensä takaisin monin- 
kertaisesti laadukkaan tuotteen ja aikaisemman tuotannon alkamisen muodossa. 



Suunnitteluprosessi

Jakotason valinta = valuasento

Piirteen mallintaminen

Toleranssit ja työvarat

Hellitykset

Pyöristykset

Analyysi

M
U

O
TO

JE
N

SY
N

TY
M

IN
EN

VALUAIHIO            VALUPIIRUSTUS

KONEISTETTU
KAPPALE
     KONEISTUSPIIRUSTUS

Suunnitelman hahmottelu
Valumateriaalin ja -menetelmän
määrittäminen

Toimintaympäristön asettamat vaatimukset

SU
U

N
N

IT
TE

LU
N

KE
H

IT
TY

M
IN

EN

LAATUTASON
VALINTA
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“Valutuotteiden suunnitteluun ei ole yksiselitteistä suunnitteluprosessia, koska 
tuote voi olla uusi, toiminnallisesti muunneltu versio vanhasta tai se on voitu valm-
istaa ennen jollain muulla valumenetelmällä. Suunnitteluprosessin loppu- tulokse-
na on saada aikaiseksi sellainen dokumentaatio, joka pitää sisällään kaiken olen-
naisen tiedon mitä tarvitaan kappaleen valmistamiseksi. Ainakin seuraavia  asioita 
tulee ottaa huomioon valukappaleen suunnittelussa”

Valutuotteiden suunnittelu ei ole helppoa, mutta mitä enemmän pystyy ottamaan huomioon valmistusteknisiä ratkaisuja jo  
suunnitteluvaiheessa, niin on edellytyksiä saada laadukas ja kustannustehokas tuote aikaiseksi. Suunnitelijan on syytä 
tiedostaa mitkä asiat vaikuttavat onnistuneeseen lopputulokseen ja mistä saattaa joutua keskustelemaan valimon kanssa. Jos 
ei ole varma jostain, niin kannattaa se jättää tekemättä ja ottaa yhteyttä valimoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.  



Suunnitelman hahmottelu:
Kynällä ja paperilla

Päämitat

Koneistettavat pinnat

Jakotaso = valuasento

Hellitykset ja vastahellitykselliset 
muodot = keernojen tarve

Koordinaatiston paikoitus

Aputasojen paikat

Piirteiden mallinnusjärjestys

Piirteiden nimeäminen

Suunnitelmassa on hyvä ainakin pohtia yllä olevia kohtia.

“Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.  Ennen kuin ryhtyy mallintamaan, on hyvä  
hahmotella alustavaa suunnitelmaa paperille. Tällöin kokonaisuus pysyy parem-
min  hallinnassa ja suunnittelman toteuttaminen on vain tekninen suorite”
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Suunnitelman hahmottelu:
Aputasot

y
x

z

FRONT

RIGHT

TOP

TAKAPÄÄ_ALAPINTA

HAARUKKA_YLA

HAARUKKA_ALA

HAARUKKA_KIINNITYS
JA

KO
TA

SO

KIINNITYS_A1

KIINNITYS_A2

KIINNITYS_A3

TAKAPAA_A

FRONT

TOP

TAKAPAA_ALAPINTA

HAARUKKA_KIINNITYS

HAARUKKA_ALA

HAARUKKA_YLA

FRONT

RIGHT

HAARUKKA_KIINNITYS

TOP

RIGHT

TAKAPAA_ALAPINTA

HAARUKKA_ALA

HAARUKKA_YLA

KIINNITYS_A1KIINNITYS_A3

KIINNITYS_A2

“Suunnitelman teknisessä toteuttamisessa kannattaa hyödyntää ohjelmiston  
aputasoja, koordinaatistoja, akseleita ja pisteitä, jotka muodostuvat päämittojen ja 
koneistettavien pintojen sekä määräävien piirteiden mukaan. Kun muotojen  piir-
teet sitoo näihin aputasoihin, niin 3D-tiedosto pysyy paremmin hallussa ja  mittoja 
voi tarvittaessa muutta helposti jälkikäteen muuttamalla vain näiden  aputasojen 
paikoitusta.”

Apupiirteitä saattaa tulla monimutkaisiin tuotteisiin useita, joten on tärkeää suunnitella etukäteen mitkä apupiirteet ovat 
tärkeitä ja ne olisi syytä myös nimetä asian mukaisesti. Suunnittelemalla etukäteen apupiirteet voi säästää merkittävästi aikaa 
suunnitelman toteuttamisessa. Joidenkin muotojen tekemiseen saattaa tarvita lisäksi apupiirteitä kesken mallintamisen.
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Jakotaso

Suora jakotaso

Epäsuora jakotaso = murtojakopinta

polvana*

* Murtojakopinta poikkeaa aina lähtevästä jakotasosta muodostaen polvanan,  koska se palaa aina varsinaiselle jakotasolle. 
Polvana on vastakkaisessa muotinpuolikkaassa oleva uloke, joka suuntautuu kohti vastakkaista muotinpuolikasta.

“Jokaisessa valutuotteessa on jakotaso (jakopinta), joka kahden muotinosan välin-
en  kosketuspinta. Jakotaso on valutuotteiden suunnittelun perusta. Kustannusten 
ja valmistettavuuden kannalta suora jakotaso olisi ihanteellinen. Murtojakopinta  
muodostaa muotteihin polvana- muodon, joka lisää valmistuskustannuksia. Lop-
putuotteessa on huomioitava, että jakotaso jättää lopulliseen tuotteeseen näkyvän 
muodon”
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Jakotaso:  Valuasento        

Murtojakopintoja olisi hyvä välttää (= niitä ei kuitenkaan kannata pelätä).

Keernat ja erilliset irtopalat nostavat tuotteen hintaa.

Suuret työstettävät pinnat olisi hyvä sijoittaa joko pystyyn tai alaspäin.

Valukappale tulisi sijoittaa muottiin siten, että se on mahdollisimman matala. 

Valuasento määrittää päästöt valukappaleelle. Muoto muodostaa vastapäästöt jakotasoon nähden,  joten se 
joudutaan tekemään keernalla. Vastapäästöjä voi välttää muotoilemalla kappaletta tai vaihtamalla valuasentoa.

“Valumenetelmä ja jakotaso määrittää valutuotteen valuasennon. 
Valuasennolla tarkoitetaan kappaleen asentoa muotissa suhteessa painovoiman 
suuntaan, jakotasoon, sisäänmenokanaviin tai mahdollisiin syöttöihin. Valukap-
pale tulisi pyrkiä asettamaan painovoiman suuntaan nähden siten, että paksuim-
mat kohdat ovat ylimpänä syöttökupujen alla eikä paksuja kohtia jää ohuiden 
kohtien ympäröimäksi.  Valuasento  vaikuttaa merkittävästi valutuotteen 
valettavuuteen.
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Muotojen syntyminen
“Muotojen syntyminen on tekninen suorite, jossa yhdistetään toiminnallisuudet  
toisiinsa tarvittavilla muodoilla ottaen  huomioon muotoilua rajoittavat tekijät.  
Yksinkertaiset muodot muodostavat kauniin kokonaisuuden, joten valutuotteen  
jokaisella muodolla tulisi olla tarkoitus. Muodot syntyvät jakotason ja määritettyjen 
aputasojen mukaisesti, muodostaen kokonaisuuden.”

Jakotaso on ensimmäinen mallinnettava muoto. Jakotaso toimii muotojen  
perustana ja muodoissa kannattaa käyttää mahdollisimman yksinkertaisia  
perusmuotoja, joista pursottamalla ja leikkamalla saadaan aikaiseksi  tarvit-
tavat muodot.

Valutuotteilla on suuri muotoilun vapaus, joten samat ominaisuudet omaava
tuote voidaan saada monilla eri muodoilla aikaiseksi. Tarvittavia muotoja  
varten on hyvä miettiä missä järjestyksessä aikoo mallintaa muodot.
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Valumenetelmä määrittää valukappaleelle määritellyt toleranssit.

Toleranssit ja työvarat

RAAKAVALUN PERUSMITTA = TYÖSTETTY MITTA + TYÖSTÖVARA + TOLERANSSI / 2

ALARAJAMITTA = TYÖSTETTY MITTA + TYÖSTÖVARA (RMA)

TYÖSTETTY MITTA

YLÄRAJAMITTA = TYÖSTETTY MITTA + TYÖSTÖVARA + TOLERANSSI (DCT)

RMA/2

RMA

DCT

DCT / 2 DCT / 2
RMA / 2

HAARUKKA_KIINNITYS

HAARUKKA_ALA

HAARUKKA_YLA

“ Valukappaleet poikkeavat aina suunnitelluista mitoista ja muodoista. Mitta- ja  
muotopoikkeamat johtuvat valumateriaalin kiteytymis- ja kutistuisominaisuuksis-
ta sekä muotin aiheuttamista mitta- ja muotopoikkeamista. Toleranssit on syytä 
ottaa  huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Toleranssit lisäävät aina mittoja, joten on  
huolehdittava, että tarvittaviin mittoihin päästään toleranssin ala- ja ylämitoilla”

Toleranssit ja työvarat kannattaa mallintaa omina piirteinään (jos mah-
dollista), joten näitä voi tarvittaessa muuttaa helposti jälkikäteen. 
Työstettävä pinta on hyvä erottaa pienellä korokkeella, näin työstetyn 
pinnan raja on selvä suhteessa työstämättömään pintaan.

Standardi SFS-EN ISO 8062-3 Geometrinen tuotemäärittely (GPS) määrittää muotilla valmistettujen kappaleiden 
mittatoleranssit ja geometriset toleranssit. (Valukappaleiden mittojen yleistoleranssit, geometriset yleistorenssit ja 
työstövarat.
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Toleranssien mitoittaminen

42

Mittatarkkuus jakotason ylitse on on huonompi kuin samassa muotin puolis-
kossa olevat kappaleen mitat. Keernat heikentävät aina myös mittatarkkuut-
ta, koska niissä on välykset.

470

21,2 (+/- 1,2) + 3
R

2°
65

68
,2

 (+
/-

 3
,2

) +
 3

20

470

65

425

20

50

495

403

Määräävät mitat, jotka muodostuvat jakotason ylitse tai keernoista ovat vähemmän 
mittatarkkoja kuin mitat, jotka ovat samassa muotinpuolikkaassa. 

Jos toleransseja ja työvaroja ei oteta huomioon suunnittelussa riskinä on, 
että koneistuksen jälkeen toleranssien ylärajalla kappaletta koneistetaan 
liikaa ja toleranssien alarajalla, että kappaletta koneistetaan liian vähän. 
Tällöin riskinä on, että suurin osa tuotteista susitetaan. Toleranssien mitoitta-
misessa on syytä myös huomioida hellitysten ja pyöristysten vaikutus.

492,5 497,5 502,5 (+/- 2,5)

Toleranssin alaraja Toleranssin yläraja

“Toleranssit (ja työstövarat) on syytä ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa, 
koska ne vaikuttavat kappaleen määrääviin mittoihin. Kappale on suunniteltava 
siten, että mittamuutokset toleranssien rajoissa ei vaikuta kappaleen ominaisuuk-
siin. Suositeltava on valita väljä yleistoleranssi kappaleelle ja vain niille mitoille, 
joilta vaaditaan suurempaa tarkkuutta, merkitään eromitat näkyviin.”

Yleistoleranssi ISO 8062-3 - DCTG 10 - RMA 3 (RMAG F)



Hellitystyypit

Hellitykset

perusmuoto

perusmitta

- hellitys

perusmitta

Hellitys on käytännössä aina materiaali lisäävä piirre, jolloin perusmitta säilyy. - Hellitys vähentää aina perusmittaa,
jolloin kappale ei välttämättä täytä enää mittavaatimuksia. Hellityksen saranakulma (       ) määrittää hellitystyypin.
Alla olevassa taulukossa on ohjeelliset suuruudet hellitykselle hiekkavalumenetelmälle*. 

+ hellitys

perusmitta

H

T

murtojakopinnan
hellitys

Hellitykset kannattaa mallintaa omana piirteenä (esim. draft-työkalulla),
jolloin hellityksen suuruutta voidaan vaihtaa tarvittaessa helposti. Hellitykset
tehdään aina jakotasoon nähden.

Muodon korkeus ( H )

Hellitys ( T )

Hellitys (       )

H ≤ 30mm        30mm < H ≤ 80 mm       80mm < H ≤ 180mm       180mm < H ≤ 250mm

1 mm                                  2 mm                                       3mm                                           4 mm

 4 °                                         3 °                                              2 °                                                 1 °

“Hellitykset ovat jakotasoon nähden pystysuorien seinämien viistoamista, jotta  
saadaan mallityökalu irtoamaan muotista tai kappale irtoamaan muottityökalusta.  
Ilman hellityksiä ei valutuotteita voida valmistaa. Tuotteessa hellityksiä voidaan  
välttää keernojen avulla, mutta myös keernoissa on oltava vastaavasti hellitykset.”

* Jokaisella valimolla on omat ohjearvonsa hellityksen suuruudelle. Standardista SFS EN 12890 löytyy lisätietoja  hellitysten 
suuruudesta. Tarkkuusvalut eivät  käytännössä tarvitse hellitystä ja kestomuottituotteille on omat hellitykset.
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Muotoja voi hahmottaa käyttämällä eri kokoisia ympyröitä, jotka kasvavat
kohti tuotteen paksuinta kohtaa.

Tuotteen paksuja kohtia voi keventää luujuudeen kärsimättä käyttämällä esim.
palkkirakennetta, jotta saadaan seinämänpaksuuden vaihtelut minimoitua.

Suunnattu jähmettyminen

Tuotteeseen jääneet paksummat kohdat muodostavat tuotteeseen syöttöalueita, joissa imuhuokoisuuden riski kasvaa. 
Olisi pyrittävä siihen, että tuotteessa olisi mahdollisimman vähän eri syöttöalueita, jotta tuotteen valmistaminen olisi
kustannustehokkaampaa.

“Valutuote olisi syytä muotoilla niin, että jähmettyminen alkaa tuotteen ohuim-
mistakohdista ja jatkuu tasaisena kohti tuotteen paksuimpia kohtia. Valutuotteissa 
tulisi välttää tarpeettoman paksuja kohtia ja seinämapaksuuden tulisi olla mah-
dollisimman tasainen, jotta vältyttäisiin tarpeettomilta huokoisilta Tavoitteena olisi 
suunnitella kappale niin, että siellä on vain yksi massakeskittymä eli syöttöalue.”
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Syöttötäytteiden avulla voidaan esim. suunnata jähmettymistä tai pyöreille 
pinnoille tehdä tasaisia alueita, jolloin saadaan syöttökuvulle paikka.

Syöttötäytteiden avulla voidaan esim. yhdistää useampi massakeskittymä
yhdeksi tai helpottaa syöttökuvun sijoittamista niin, että saadaan se
vaikuttamaan syöttöalueeseen. 

Syöttötäytteet
“Valutuotteeseen voi suunnittella syöttötäytteitä, joiden avulla voidaan parantaa  
tuotteen suunnattua jähmettymistä jos se ei onnistu luonnollisesti. Syöttäytteiden 
avulla ohjataan valutuotteen  jähmettymistä niin, että se voidaan valmistaa kustan-
nustehokkaasti. Syöttäytteet  voidaan koneistaa pois jälkikäteen, mutta ne voivat 
olla myös osa tuotetta”

Suunnittelijan ei välttämättä tarvitse suunnitella syöttötäytteitä suoraan tuotteeseen, koska valimon tehtävä on saada tuote 
valmistettua. On kuitenkin hyvä tiedostaa mihin syöttötäytteitä käytetään, koska suurella todennäköisyydellä valimo saattaa 
näiden käyttämistä ehdottaa. Niiden tarkoitus on helpottaa tuotteen valmistamista, jotta saadaan kustannustehokkaampi 
tuote.
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Terävään sisäkulmaan voi muodostua halkeamavaara, jos sitä ei pyöristetä.

Pyöristykset on syytä tehdä vasta viimeisinä piirteinä, koska ne saattavat 
aiheuttaa ongelmia 3D-tiedostoon. Kannattaa mahdollisuuksien mukaan 
käyttää mahdollisimman samankokoisia pyöristyssäteitä. 

Pyöristykset

MURTUMAVAARA

T

R = 3T

R = 2TR = T

Hiekkavalu* suositus 
vähintään R = 3 mm

* Tarkkuus- ja kestomuottivaletuissa tuotteissa voi käyttää tiukempia pyöristyksiä kuin hiekkavaluissa. Pyöristyksen suuruus 
ei tulisi olla pienempi kuin puolet seinämävahvuudesta. Kannattaa keskustella valimon kanssa oikean kokoisista pyöristyksistä.

“Valukappaleissa kannattaa käyttää jouhevia muotoja, jotta saadaan aikaiseksi 
kaunis ja jouheva muoto ja se jähmettyisi mahdollisimman tasaisesti. Terävät 
kulmat tulisi pyöristää, jotta ehkäistään näihin syntyvien suurten rasitusten 
aiheuttamia  jännityshuippuja, jotka voivat johtaa halkeamiin, murtumiin ja 
materiaaliominaisuuksien vaihteluihin”
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Valettu vs. Koneistettu

Koneistettu tuote saadaan valuaihiosta helposti leikkaamalla aputasojen mukaisten pintojen mukaan tarvittavat pinnat ja reiät
auki. Näin tätä mallia pystyy testaamaan ja esimerkiksi käyttämään kokoonpanon osana, jolloin voidaan varmistua tuotteen
sopivuudesta lopputuotteeseen. Valimoon kannattaa lähettää selä valuaihion että koneistetun tuotteen malli.

“Valamalla valmistetuissa tuotteissa, suunnittelija suunnittelee käytännössä kahta 
tuotetta. Lopputuote on aina koneistettu tuote ja sen pitää täyttää kaikki tuotteelle 
asetut vaatimukset. Lopputuote saadaan koneistamalla se valetusta aihiosta, jossa 
on huomioitava valmistustekniset vaatimukset.”    

Valimosta valmistuu valuaihio, joka menee jälkityöstöön. Ennen jälkityöstöä 
valuaihiosta poistetaan valujärjestelmän osat, lisäksi se yleensä puhdistetaan 
ja hiotaan. Lopullinen tuote saadaan vasta jälkityöstön mm. koneistuksen  
jälkeen.
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Lopullista tuotetta voi käyttää esim. kokoonpanoissa tai jos kappaleeseen 
kohdistuu erityisiä rasituksia, niin sille voidaan tehdä erillaisia rasitusten 
simulointeja. Näin löydetään kriittiset alueet, joille voidaan asettaa tiukem-
mat laatukriteerit.

VALUAIHIO LOPPUTUOTE



Valukappaleen koneistus
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Koneistettavia pintoja on syytä käyttää suunnitteluvaiheessa mitoituksen 
lähtötasoina, joiden perusteella kappaleeseen suunniteltavat muodot 
syntyvät. Valukappaleissa koneistetaan aluksi yksi pinta, joka toimii referens-
sipintana kappaleen muille koneistettaville piirteille.

Valukkappaleen suunnittelussa koneistuksen kannalta tärkein asia on, että se 
saadaan kiinnitettyä työstökoneeseen. Kiinnittämistä varten kappaleeseen 
voidaan suunnitella erilaisia ulokkeita, joista se voidaan kiinnittää. Kiinnik-
keet voivat olla osa tuotetta tai ne voidaan koneistaa jälkikäteen pois. Oikea 
oppisten ulokkeiden suunnitelemiseksi kannattaa olla yhtedessä valimoon.

Koneistuksen aloituspinta, joka toimii referenssipintana muille pinnoille.

Koneistettavat piirteet on sidottu jo suunnitteluvaiheessa aputasoihin.

“Suunnittelijan on syytä jo suunnitteluvaiheessa huomioida, että jokainen valuai-
hio koneistetaan. Koneistuksen kannalta tärkeää on, että kappale voidaan kiinnit-
tää jostain mielellään tasomaisesta pinnasta työstökoneeseen ja siinä on riittävät 
työstövarat. Kustannustehokkaassa kappaleessa koneistettavat pinnat ovat mah-
dollisimman pienet ja ne voidaan koneistaa yhdellä kiinnityksellä.”



Työstövarojen sijoittaminen
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Työstövara voidaan sijoittaa kappaleeseen monella eri tavalla. Vaihtoehto A 
on huono tapa, koska työstämättömän ja työstetyn pinnan välinen raja on 
epäselvä. Työstettävän pinnan ja valupinnan välillä olisi oltava selkeä rajapin-
ta, joka erottaa ne toisistaan (B ja C). Vaihtoehdossa C valumalli ja muotin-
valmistus yksinkertaistuu.

Koneistusta voi myös helpottaa tekemällä työstettävät pinnat mahdollisim-
man pieniksi, jolloin työstöaika vähenee ja mahdollisesti esiintulevien valu-
virheiden määrä on vähäinen. On kuitenkin varottava, että työstövarojen 
sijoitus ei muodosta vastahellityksiä, jotka hankaloittavat tuotteen valmista-
mista.

Työvaran lisääminen muodostaa vastahellityksen, jolloin se joudutaan
mahdollisesti tekemään keernan avulla ellei sitä sijoiteta eri tavalla.

Työvara

Työvara sijoitettu niin, ettei
keernaa tarvita.

Työstetty mitta

A B C

“Suunnittelijan on huomioitava, että koneistettavilla pinnoilla on riittävä työstö-
vara, koska työstössä on päästävä valupinnan ja pinnan läheisyydessä olevien valu-
virheiden alle. Työstövaran suuruus riippuu pinnan sijainnista muotissa, kappaleen 
yläpintoihin kertyy enemmän sulkeumia, joten suuret työstettävät pinnat olisi muo-
tissa alaspäin.”



Valukappaleen vastahellitykselliset muodot, valmistetaan keernojen avulla.
Keernoissa on oltava keernakannat, joista se tukeutuu muottiin.

Keernat
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“Keernat ovat muotin osia, joilla saadaan aikaseksi hankalat sisä- ja ulkopuoliset 
muodot. Tavallisesti keernat lisäävät kustannuksia, mutta jos tuote vaatii monimut-
kaiset mallivarusteet, voi olla kustaannustehokkaampaa käyttää keernoja. Jos keer-
noja joudutaan käyttämään, niin suunnittelijan on ne ovat rakenteeltaan yksinker-
taisia, helppoja valmistaa, käsitellä ja asettaa muottiin.”

Mallivarusteiden avulla saadaan muottiin sellainen muoto johon keerna 
asettuu. Suunnittelijan on syytä huomioida, että keernat vaikuttavat myös 
mittatarkkuuteen, koska niissä on oltava pieni välys, jotta ne asettuvat 
muottiin varatulle paikalle. Keernan tulisi tukeutua tukevasti molempien 
muotin puolikkaiden väliin. On syytä huomioida, että keernojen ja muotin 
välinen rajapinta vaikuttaa pinnan ominaisuuksiin.



Simulointi
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“Valunsimuloinnissa valutapahtumasta luodaan matemaattiinen malli, jonka 
avulla voidaan tarkastella mitä valutapahtumassa tapahtuu. Yleisesti simulointi 
on työkalu jota käytetään valimoissa, mutta sitä voidaan hyödyntää jo tuotteen 
suunnitteluvaiheessa. Sillä voidaan esimerkiksi tarkastella miten suunnattu 
jähmettyminen toteutuu sekä mihin kappaleeseen muodostuu syöttöalueita.”

Simuloinnin avulla voidaan varmistaa, että syöttötäytteen suunnittelemin-
en kappaleeseen muuttaa kaksi syöttöaluetta yhdeksi syöttöalueeksi.

Simuloinnin avulla voidaan tarkastella miten valukappale jähmettyy sulas-
ta kiinteäksi ja miten hyvin suunnatun jähmettymisen periaate toteutuu.



Suunnitteluhuomioita 1
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Muottien ja keernojen valmistettavuuden kannalta kappaleen muotoilussa 
olisi vältettävä teräviä kulmia ja ohuita muotoja. Hiekka voi olla vaikea sulloa 
tiiviiksi ja ne ovat riskialttiita murtumiselle, lisäksi tälläiset ohuet seinämät 
ylikuumentuvat valun aikana ja voi aiheuttaa valuvirheitä.

MUOTTI

MUOTTI

On syytä välttää ohuita muotoja muotissa.

Muodon tulisi vastata lujuudeltaan muita osia

MUOTTI

MUOTTI

KEERN
A

KEERN
A

Jouhevat muodot auttavat valumetallin virtausta. Jos metalli joutuu virta-
amaan pitkiä matkoja matkoja, on syytä lisätä kappaleen seinämänvahvuutta, 
jotta metalli ei jähmettyisi ennenkuin ku se pääsee perille. Jouhevien muoto-
jen ja suunnatun jähmettymisen johdosta voidaan mahdollisesti seinämän-
vahvuutta pienentää alkuperäisestä.

8 5

7

Pitkissä ja tasapaksuissa seinämissä voidaan välttää seinämävahvuuden lisäämistä 
suunnittelemalla vahvistuslistoja ohueen seinämään, jolla edistetään virtausta.

T

t = T



Suunnitteluhuomioita 2
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Valukappaleessa oleviin risteyskohtiin muodostuu herkästi pieniä massake-
skittymiä, joita voidaan pienentää sopivilla rakennemuutoksilla. Y-, V-, X-, ja K- 
seinämäristeykset kannattaa korvata valamisen ja metallin jähmettymisen 
kannalta edullisemmaksi T-risteykseksi.

Seinämänpaksuuden vaihtelut saattavat aiheuttaa valukappaleeseen heikko-
ja kohtia. Seinämänpaksuuden vaihteluita voi estää sopivilla pyöristyksillä, 
mutta olisi syytä huomioida, että seinämänpaksuuden vaihtuminen olisi 
mahdollisimman jouhevaa.

HUONO

HUONO

VÄLTTÄVÄ

HYVÄ T < 1,5t

HYVÄ T > 1,5t

T

T

T

t

t

t

R=T

HYVÄ T > 1,5t

15°

7,5°

7,5°

repeämä vaara

Y V X K

T T

TT T
TR=T

R=2T

T

R

R=T

R=T

(2..3)T

T-muotoa voi tarvittaessa keventää massakeskittymien välttämiseksi

R=T

R=T



Suunnitteluhuomioita 3
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Valukappaleessa olevat voidaan tehdä valamalla. Kaavaustekniset asiat voivat 
kuitenkin rajoittaa reiän kokoa. Jos reikää joudutaan koneistamaan, niin siinä 
on syytä ottaa huomioon myös työvara ja hellitys, jotka pienentävät reiän 
valettavaa halkaisijaa. Mitoitusesimerkit muotilla tehtävien reikien tekemi-
seen, muuten reiät joudutaan tekemään keernojen avulla.

Jos koneistettava pinta päättyy valupintaiseen seinään, niin koneistusta voi 
olla vaikea suorittaa niin että se päättyy juuri tähän pintaan. Toleranssin 
ylärajalla voi koneistuksen jälkee jäädä pieni uloke ja vastaavasti alarajalla 
koneistuksen jälkeen voi seinämästä lähteä pieni siivu pois. Siistimmän 
koneistusjäljen saamiseksi voidaan työvara suunnitella niin, että siinä on 
lastun katkaisu-ura, joka ansiosta lastu katkeaa siististi ennen valupintaista 
seinämää. On huolehdittava että ura ei muodosta vastapäästöä.

L 
≤ 

D

D

t L ≤ D/2

D<2t

D<2t

L ≤ D t

D

B 
= 

0,
5T

L = 1,5D

T 
= 

2D

L = 1,5D

D

T = 2D

B 
= 

0,
5T

Jos seinämän suntainen reikä halutaan tehdä valamalla niin siinä on oltava 
paksunnos, jotta reiän tekeminen on mahdollista.

TYÖVARA HELLITYS

Toleranssin
ylärajalla

Toleranssin
alarajalla

LASTUN
KATKAISU-URA



Suunnitteluhuomioita 4
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Vaikka materiaalilla ei olisi vetolujuutta suurempi puristuslujuus tulisi valu-
kappaleet suunnitella siten, että niihin kohdistuu aina puristusta. Mahdolliset 
epähomogeenisuudet ovat riskialttiimpia vetorasituksen kuin puristusrasituk-
sen vaikuttaessa.

Valukappaleen lujuuden kannalta muotoilulla voi olla suurempi merkitys kuin 
valitulla materiaalilla. Lujuutta voi lisätä erilaisilla rakenteellisilla ratkaisuilla 
ja jossain tapauksissa voidaan valita halvempi materiaali (pienempi lujuuksin-
en) ja silti saavuttaa samat ominaisuudet kuin kalliimalla suuremman lujuud-
en omaavalla materiaalilla. Esimerkiksi vasemmanpuoleisessa rakenteessa 
pinta-alaan kohdistuva jännityshuippu on 3 kertaa suurempi kuin oikean-
puoleisessa rakenteessa.

F F

Paino = 100 Paino = 85

VETOA

PURIST
UST

A

F

F

F

F

PURISTUSTA

VETOA
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4 Laatu
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Valutuotteiden laatu
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“Valutuotteiden suunnittelussa on otettava huomioon, että valutuotteisiin tulee 
aina vikoja ja ne voidaan olettaa olevan osa kappaleen ominaisuuksia, joten ne on 
syytä suunnitella tuotteeseen. On helpompi lisätä ainevahvuutta kriittisille alueille, 
kuin lisätä laatua. Ylilaadun tekeminen on kallista ja laadunvarmistus ei ole aina 
mahdollista, jos vaatimukset ovat liian kovat.” 

Koska valutuotteet ovat aina osa jotain kokonaisuutta, niin valmistajalle olisi 
hyvä antaa kokonaiskuva siitä, mihin kokonaisuuteen ja minkälaiseen 
toimintaympäristöön valutuote liittyy. Tämä auttaa valmistajaa 
ymmärtämään vaadittua laatua.

Laadun osalta kaikki oleellinen pitää määrittää, kuten sisäisten ja ulkoisten virheiden maksimikoot, pinnanlaatu, mitta-ja 
muototarkkuus sekä materiaaliominaisuudet. Kappaleen toiminnan, käytettävyyden tai kaupallisen houkuttelevuuden 
pilaavat valuvirheet tai piirteet kielletään. Tämän lisäksi tärkeää on myös määrittää toimintatavat, joilla laatua ylläpidetään 
(kuka tarkastaa, millä menetelmällä tarkastetaan, miten virheet korjataan ja miten niistä raportoidaan.)

Oleellista on, että 1. määritellään selkeästi mitä vaaditaan ja vaatimukset on 
sidottu selkeästi standardeissa oleviin laatuluokkiin. 2. Valvotaan laadun 
toteutumista. Laatuvaatimukset voi määrittää yksinkertaisesti piirustuksiin.

Kokonaisuuden kuvaamisessa ei tarvitse kuvata 
koko tuotetta, vaan riittää, että antaa kokonaisku-
van siitä, mihin ko. tuote liittyy.

Kriittinen alue

450

80

190

45

MATERIAALI:
YLEISTOLERANSSI:

KRIITTINEN ALUE:

MUUT ALUEET:

PINNANLAATU:

SFS-EN 1563: EN-GJS-500-7 -- t ≤ 30
ISO 8062-3 -- DCTG 10 -- RMA 6 (RMAG E) -- GCTG 4 
EN 1371-1: SP2 - CP2 - LP2b - AP2
SFS-EN 12680-3: Laatuluokka 2 
EN 1371-1: SP4 - CP4 - LP34 - AP4
 
SFS EN 1370 -- SCRATA: A2 - H1 - G3

A

A
6

45

A



Sitä saa, mitä tilaa
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SFS-EN 1559-1
“Mitä tarkemmin määritetään mitä tilataan sitä varmemmin sitä saa. Standardin 
SFS-EN 1559-1 Valut. Tekniset toimitusehdot. mukaisesti ostaja määritelee  valuk-
kappaleiden vaatimukset aiotun käytön mukaan ja valmistaja valmistaa valukap-
paleet vaatimusten mukaisesti. On turha vaatia sellaista, mitä ei pysty valvomaan tai 
millä ei ole mitään merkitystä kappaleen toiminnallisuuden kannalta.”

Ostajan on esitettävä yksiselitteisesti ainakin seuraavat tiedot kyselyn ja 
tilauksen yhteydessä

A

B

C

D

E

F

Sarjakoko
Aikataulu

Materiaali

Dokumentit

Työkalut

LAATU

Työstö

Toimitettavian valukappaleiden lukumäärä, sallitut poikkea-
mat tästä lukumäärästä ja toimitusaikataulu. (Tässä olisi syytä 
ilmoittaa myös realistinen arvio nykyisestä tarpeestä, sekä 
arvioitu vuositarve tulevaisuudessa)

1) valumetallistandardin numero
2) valumetallin tunnuksiin perustuva nimike tai 
numeerinen nimike

Piirustukset, standardit ja tekniset spesi�kaatiot; vaihdettaes-
sa tietoja sähköisesti on varmistettava datan virheettömyys

Mallivarusteiden, keernalaatikoiden ja 
kestomuottien toimitus

Valukappaleen ulkoista ja sisäistä tilaa koskevat vaatimukset

Työstöä koskevat vaatimukset, kuten sijainti ja 
kiinnityspisteet

Sisäinen laatu

Ulkoinen laatu
Ulkoisessa laadussa on keskityttävä 
olennaisiin pintavikoihin, jotka voivat 
vaikuttaa kappaleelta vaadittuihin 
ominaisuuksiin.

Sisäisessä laadussa on keskityttävä vain toiminnalli-
suuden kannalta kriittisiin alueisiin. Valuviat on 
suunnitteltava sinne missä niillä ei ole merkitystä.

Sisäiset virheet aiheuttavat erittäin harvoin vaurioita, joten on varmistetttava, että ulkoiset asiat on ensin kunnossa. 
Kappaleelle määrätyt laatuvaatimukset ja toimenpiteet sen varmistamiseksi määräävät ison osan kappaleen kokonaiskustan-
nuksista. Valukappaleen suunnittellun laadun tulee tällöin vastata siltä vaadittavia ominaisuuksia. 



Valuviat
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“Valuvika on laatuominaisuus ja se on valukappaleessa oleva rakenteellinen puute, 
joka voi aiheuta mm. suunnittelusta, työkaluista, muoteista, sulattamisesta, valamis-
esta tai näihin liittyvistä työvaiheista. Suunnittelijan on hyvä tiedostaa, että 
virheetöntä valukappaletta ei ole olemassa, joten suunnittelijan on kyettävä määrit-
tämään mitkä viat ja missä laajudessa ovat tuotteen toiminnan kannalta haitallisia.”

Pinnalla tai juuri sen alla sijaitsevat virheet voivat vaikuttaa kappaleen 
työstettävyyteen ja kriittisillä alueilla myös mekaanisiin ominaisuuksiin. 

Pintaviat, imuontelot, imuhoikuus voivat vaikuttaa merkittävästi kappaleen 
mekaanisiin ominaisuuksiin. Varsinkin tuotteen kriittisillä alueilla.

Kappaleessa esiintyvät pintavirheet voivat vaikuttaa myös kappaleen 
ulkonäköön, mutta ovat yleensä vähiten käytettävyyteen vaikuttava asia.  Jos 
ulkonäöllä on merkittävää kaupallista merkitystä, niin silloin myös ulkonäköä 
koskevat visuaaliset vaatimukset on syytä määrittää.

Mitta ja muotovirheitä voi muodostua eripuolille kappaletta. 

Kiinni pureutunut hiekka Pintahuokoisuus Hiekka tai kuona sulkeumat

Mittavirhe Jakotasosiirtymä Liian pieni tai suuri ainevahvuus

Karhea pinta Imupainuma Paisuma

Halkeama Imuontelo Imuhuokoisuus



Laadunvarmistus
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“Laadunvarmistuksen avulla valvotaan, että vaaditut laatukriteerit täyttyvät. Tähän 
voisi vielä kirjoittaa jotain mutta nyt tämä on vain täytetekstiä jonka tarkoituksena 
on antaa tälle tekstille pituutta jotta voisin tarkastella tämän sivun ulkoasua että se 
olisi samanmukainen tämän aukeaman sivujen kanssa. On se niin hienoa kun voin 
kirjoittaa ilman pilkkuja mitään.”

Tilaajan on vaadittava tilauksen yhteydessä mitä tarkistuksia laadunvarmista-
miseksi tehdään. Alla on esitetty yleisimpiä tarkastusmenetelmiä, joilla valu-
kappaleita voidaan tarkastaa.

1 Mitta-
tarkkuus

Mitat tarkastetaan kappaleen koosta, valumenetelmästä ja 
mittaukselle sovituista tavoitteista riippuen esimerkiksi 
tulkilla, työntömitalla, koordinaattimittauskoneella, kamera-
järjestelmällä.

2 Materiaali Valumateriaalin kemiallinen koostumus voidaan tarkastaa 
analysaattorin avulla, jolla pyritään todentamaan materiaalin 
standardinmukaisuus.

3
Materiaalin
mekaaniset
ominaisuudet

Mekaaniset ominaisuudet tarkastetaan, jotta voidaan toden-
taa valumateriaalin olevan niiden suhteen standardin mukai-
sta ja oikealla tavalla valmistettua. Ne voidaan tarkastaa 
koesauvalle tehtävillä veto-, kovuus- tai iskusitkeykokeilla.

4 Ulkoiset
viat

Valukappaleen ulkoiset viat voidaan tarkistaa silmämääräises-
ti, magneettijauhe- tai tunkeumanestemenetelmällä.

5 Sisäiset
viat

Valukappaleiden sisäiset viat voidaan tarkastaa ultraäänen 
avulla, joissain tapauksissa myös radiogra�sesti.

Tarkastettavaksi otettavien kappaleiden lukumäärä, tehtävät tarkas-
tukset ja hyväksymiskriteerit on määritettävä standardien mukaisesti.

Painetiiveys voidaan tarkastaa erilaisilla menetelmillä ja siinä 
haetaan kappaleen läpi ulottuvia vikoja. 

6 Painetiiveys

Ulkoiset viat

Mittatarkkuus SFS-EN ISO 8062-3
Mekaaniset 
ominaisuudet

Sisäiset viat

Veto 
Väsyminen 

Viruminen 

Iskusitkeys 

Kovuus Brinell 

Ultraääni
Radiogra�nen 

Silmämääräinen 
Magneettijauhe 
Tunkeumaneste 

SFS-EN 12681
SFS-EN 583-1 ja SFS-EN 12680-1-2-3
SFS-EN 1371
SFS-EN 1369
SFS-EN 13018 ja SFS-EN 1370
SFS-EN ISO 148-1
SFS ISO 1099:en
SFS-EN ISO 6892-1
SFS-EN ISO 6506-1
SFS ISO 204:en

(SFS-EN ISO 10135)
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Lopuksi
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Lähdemateriaali
“tekstiä”
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Lähdemateriaali
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