
Suomen Betonilattiayhdistys ry (BLY) on perustettu 1987. 

Yhdistys toimii yhdyssiteenä lattiamateriaalivalmistajien ja lattiaurakoitsijoiden välillä sekä 
lattiaurakoitsijoiden, eri viranomaisten, tutkimuslaitosten ja betonilattioista kiinnostuneiden henkilöiden ja 
yhteisöjen välillä. Yhdistys pyrkii kehittämään betonilattioiden valmistusmateriaaleja ja -menetelmiä sekä 
niiden teknistaloudellista hyväksikäyttöä.

Betonilattiayhdistyksen neljä tärkeintä toimintaa ovat julkaisu- ja tiedotustoiminta, koulutustoiminta, 
tutkimustoiminta ja asiantuntijatoiminta. Tutkimustoiminta käsittää erilaisia projekteja ja tutkimus-
hankkeita joko yksin tai yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa, Asiantuntijatoimintaan kuuluu mm. 
lausuntojen antaminen lattioihin liittyvistä teknisistä ongelmista ja alan ohjeista ja julkaisuista.

Yhdistyksessä on jäseninä pääasiassa betonilattia- ja pinnoiteurakoitsijoita sekä materiaalitoimittajia, 
mutta myös suunnittelutoimistoja sekä henkilö- ja yhteisöjäseniä. BLY:n perustajajäseniä oli kuusi, nyt 
jäseniä on yli 50.
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       BLY – takuu ammattitaidosta

”Kuka tahansa ei osaa tehdä hyvää betonilattiaa”

Näin totesi Suomen Betonilattiayhdistyksen perustamiseen aktiivisesti vaikuttanut ja yhdistyksen 
ensimmäisenä puheenjohtajana toiminut Hannu Hietanen.

Perustamiskokous 1987

Betonilattiayhdistyksen perustamiskokous pidettiin 
3.9.1987 Helsingissä. Kokouksessa olivat mukana suurim-
mat valmisbetonitoimittajat sekä betonilattiaurakoitsijat:

- Oy Lohja Ab (edustajana Heikki Miettinen)
- Oy Partek Ab (Kari Hellén)
- Espoon Lattiapinnoite Oy (Jussi Peltonen)
- Hartsitekno Oy (Hannu Hietanen)
- Lemminkäinen Oy (Jaakko Pentikäinen)
- Vantaan Tiililattiat Oy (Harri Holmgren)

Yhdistyksen perustamisessa aktiivisimmat puuhamiehet 
olivat Hannu Hietanen ja Kari Hellén, jotka jo vuonna 
1986 tekivät laajan koesarjan eri betonilaatujen käytöstä 
lattiabetonointiin.

Perustamiselle selvä tarve

Betonilattiayhdistys perustettiin helpottamaan urakoitsijoiden työtä. Taustalla oli urakoitsijoiden selvä tarve saada 
yhteiselin selkeyttämään alan pelisääntöjä. Betonilattiaurakoitsijoita kun usein syytettiin sellaisistakin betonilatti-
oiden ongelmista, joihin he eivät voineet vaikuttaa. Urakoissa mukana oli monia muitakin osapuolia, esimerkiksi 
suunnittelijat, pääurakoitsijat ja materiaalitoimittajat, joiden osuus onnistuneeseen lopputulokseen on merkittävä. 
Oleellinen syy yhdistyksen perustamiseen oli myös alan arvostuksen parantaminen sekä sen ylläpito jatkossa.

Toiminta käynnistyi vilkkaasti

Yhdistyksen toiminta käynnistyi erittäin vilkkaasti. Mukaan toimintaan tuli nopeasti 
uusia urakoitsijoita ja materiaalintoimittajia.

Yhdistyksen julkaisutoiminta käynnistyi heti, sillä alalle 
haluttiin saada selkeät pelisäännöt. Näin julkaistiin Betoni-
lattioiden yleiset toimitusehdot, Betonointipöytäkirja ja 
Jälkihoito-ohje (julkaisut BLY-1, -2 ja -3). Nämä oli tarkoi-
tettu erityisesti urakoitsijoiden apuvälineiksi. Ne helpottivat 
ja yhtenäistivät työn suunnittelua, kulkua ja valvontaa. 
Alkuvaiheen jälkeen BLY:n julkaisut ovat perustuneet pää-
osin tutkimusprojekteihin sekä aktiiviseen yhteistyöhön 
Suomen Betoniyhdistyksen kanssa. Yhteistyössä laaditut 
Betonilattiaohjeet ja Betonilattioiden pinnoitusohjeet ovat 
alan tärkeimmät käsikirjat.

Koulutustoiminta käynnistyi myös varsin nopeasti. Sitä yh-
distys on harjoittanut useiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Edelleen jatkuvat mm. Betonilattiapäivät sekä Betoni- ja pinnoitustyönjohtajien koulutukset.

Projektitoiminnassa ensimmäinen suuri projekti, Betonilattioiden tuotantomenetelmien kehittäminen, aloitettiin 1990. 
BLY on ollut projektitoiminnassa erittäin aktiivinen. BLY:n edustajia on mukana käytännössä kaikissa betonilattia-
alaan liittyvien projektien johto- ja työryhmissä.

Lausuntoja antamaan BLY perusti jo alkuvaiheessa teknisen työryhmän. Puolueeton asiantuntijaryhmän koostumus 
vaihtelee tarvittavan asiantuntemuksen mukaan. Lausuntoja annetaan sekä alan julkaisuista että lattioihin liittyvistä 
teknisistä ongelmista. 

BLY:n puheenjohtajat

Betonilattiayhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet Hannu Hietanen 1987 - 1991, Kari Hellén 1991 - 1995, 
Matti Hyttinen 1996 - 2002, Antti Hujanen 2003 - 2009 ja Martti Matsinen 2010 -.



       BLY toimii aktiivisesti

Koulutustoiminta

BLY:n rooli alan tutkimustoiminnassa vaihtelee projektien 
mukaan; yhdistys käynnistää projekteja, on mukana 
rahoittamassa projekteja, BLY:n edustajat ovat mukana 
projektien johto- ja työryhmissä ja yhdistys tarjoaa 
asiantuntija-apua projekteihin.

Vahva osallistuminen alan tutkimustoimintaan liittyy myös 
siihen, että BLY on perustamisestaan lähtien tehnyt kiinteää 
yhteistyötä alan muiden järjestöjen kanssa. Erittäin tärkeä 
yhteistyökumppani on ollut koko toiminnan ajan Suomen 
Betoniyhdistys ry. Tutkimustoiminta tukee erinomaisesti 
yhdistyksen muita toimintoja, sillä tutkimusprojektien 
kautta BLY saa näihin hyvää ja uutta materiaalia.

Asiantuntijatoiminta

BLY perustettiin kehittämään alaa ja ratkomaan mahdol-
lisia ongelmakohtia. Ongelma-asioita hoitamaan yhdistys 
synnytti puolueettoman elimen, jossa on ollut ja on  
mukana kokeneita alan ihmisiä, jotka eivät kaikki ole olleet 
yhdistyksen jäsenliikkeiden edustajia.

Asiantuntijaryhmän päätehtävänä on antaa lausuntoja 
mahdollisista virheistä ja ongelmista alalla. Tavoitteena on 
kerätä tietoa ongelmista ja niiden ratkaisuista, jotta ne 
voidaan välttää tulevaisuudessa. Lisäksi asiantuntijaryhmä 
voi antaa lausuntoja alan julkaisuista ja tehdä alan 
kehittämiseen liittyviä aloitteita ja projektiehdotuksia. 

Julkaisutoiminta

Julkaisutoiminnalla BLY pyrkii sekä omalla toiminnallaan 
että yhteistyöllä muiden järjestöjen kanssa saamaan ja 
jakamaan mahdollisimman kattavasti tietoa 
betonilattioista ja lattiapinnoitteista. 

BLY:n julkaisutoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään.
* Yhdistys laatii itse erilaisia alaan liittyviä ohjeita.
* Yhdistys osallistuu projekteihin, diplomi-, erikois- sekä
opinnäytetöihin ja on sitä kautta mukana laatimassa
tärkeää kirjallisuutta alalle.
* BLY:n edustajia on mukana sekä yhdistyksen että
jäsenliikkeiden nimeäminä käytännössä kaikissa alaan
liittyvissä ohjetyöryhmissä.

Luettelo ja lisätietoa julkaisuista löytyy kotisivulta, josta 
osan julkaisuista voi ladata ilmaiseksi ja osan tilata.

Tutkimustoiminta

Koulutustoiminnan tavoitteena on saada alalle osaavia 
nuoria sekä ylläpitää alalla toimivien ammattitaitoa. 

Yhdistyksen oman toiminnan kannalta tärkein 
koulutustapahtuma on ollut Betonilattiapäivä, joka 
ensimmäisen kerran järjestettiin heti yhdistyksen 
perustamista seuraavana vuonna. Betonilattiapäivien 
esitelmäaineisto on siirretty myös kotisivulle, josta tieto 
on kaikkien käytettävissä.

Toinen tärkeä koulutustapahtuma on betonilattia- ja 
pinnoitustyönjohtajien koulutuspäivät, jotka järjestää 
Suomen Betoniyhdistys ry. BLY:n ja sen jäsenliikkeiden 
edustajat vastaavat suurelta osien päivien luennoista. 
Työnjohtajakoulutuksen hyväksytysti läpäisseistä pitää 
FISE Oy virallista pätevyysrekisteriä.

Julkaisutoiminta
• Alaan liittyviä omia ohjeita
• Mukana normeja ja ohjeita laativissa

työryhmissä
• Kirjoituksia alan lehtiin

Koulutustoiminta
• Betonilattiapäivät
• Betonilattia- ja pinnoitustyönjohtajien

pätevöitymiskurssit
• Luennoitsijana muissa alan

koulutustilaisuuksissa

Tutkimustoiminta
• Mukana alaan liittyvissä opinnäytetöissä

asiantuntijana ja rahoittajana
• Käynnistää ja rahoittaa alaan liittyvää

tutkimustoimintaa
• Osallistuu alan kehitysprojekteihin

Asiantuntijatoiminta
• Antaa lausuntoja
• Tekee alan kehittämiseen liittyviä

aloitteita ja projektiehdotuksia
• Kerää tietoja alaan liittyvistä ongelmista

ja niiden ratkaisemisesta

 BLY Suomen Betonilattiayhdistys ry | Mittatie 1, 01260 VANTAA | www.bly.fi

Vuodesta
1987



 BLY valvoo alan etuja myös tulevaisuudessa

Betonilattiayhdistyksen painopistealueina ovat tulevaisuudessakin julkaisutoiminta, koulutustoiminta, projektit ja lausuntojen anta-
minen. Niiden painotus vaihtelee alan tilanteiden ja tarpeiden mukaan.

Jäsenkunnan vahvistaminen

BLY pyrkii edelleen vahvistamaan jäsenkuntaansa hankkimalla lisäjäseniä alalla toimivista yhteisöistä. Erityisesti uutta jäsenistöä 
pyritään saamaan suunnittelutoimistojen ja rakennusliikkeiden piiristä.

Betonilattiayhdistykseen voi kuulua yhteisöjäseninä betonilattia- ja rakennusalalla toimivat rekisteröidyt yritykset, yhdistykset ja 
muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt. BLY:n henkilöjäsenet ovat betonilattia-alasta kiinnostuneita, tehtävänsä tai asemansa puolesta 
betonilattioiden valmistuksen kanssa läheisessä kosketuksessa olevia henkilöitä.

Kunniajäseninä Betonilattiayhdistykseen voivat kuulua henkilöt, jotka ovat toimineet erityisen ansiokkaasti yhdistyksen päämäärien 
hyväksi. Yhdistyksen kokous kutsuu kunniajäsenet hallituksen esityksestä.

Konekor Oy
Lattia-Aaltonen Oy
LTJ Betonilattiat
Lännen Pintakäsittely Oy 
Mapei Oy
Master Chemicals Oy 
Master Floor Oy
Misatop Oy
Nanten Oy
Oulun Imubetonilattiat Oy 
Oy Husqvarna Ab Contruction Product
Oy Sika Finland Ab
Paroc Oy Ab
Peab Industri Oy
Peikko Finland Oy
PiiFloor Oy
Pinnoitus Hellsten Oy 
Pinnoitus-Tekniikka Oy 
Pintavilen Oy
Ramboll Finland Oy

RS-Lattiat Oy
Rudus Oy
Ruskon Betoni Oy 
Savon Betonilattiat Oy 
Scanmineral Finland Oy 
Semtu Oy
SPT Painting Oy 
Suomen Akryylipinnoite Oy 
Suomen Betonilattiat Oy 
Suomen Mardega Oy 
Suomen TPP Oy 
Suomen Valumestarit Oy 
Sweco Rakennetekniikka Oy 
Tam-Group Oy 
Teknos Oy
Tikkurila Oyj
TKR-Marketing Oy 
Tornion Laatulattiat Oy 
TT Betonipalvelut Oy 
Vantaan Tiililattiat Oy

Kunniajäsenet

1. Hannu Auramo
2. Jaakko Pentikäinen
3. Heikki Siro
4. Urpo Laukkanen
5. Markku Rantala
6. Jorma Nykky
7. Pekka Förbom
8. Eino Sinkkonen
9. Jorma Sohlberg
10. Seppo Aalto
11. Hannu Hietanen
12. Harri Holmgren
13. Matti Hyttinen

Suomen Betonilattiayhdistys ry kotisivu            

posti      Mittatie 1, 01260 VANTAA

laskut    c/o Ordent Oy, PL 52, 04251 KERAVA

Jäsenyritykset
Aco Nordic Oy
Basf Oy
Beraka Oy
Bermanto Oy
Betoni-Lehto Oy
Betset Oy
Celsa Steel Service Oy 
Cering Oy
Dyny Oy
E. Voutilainen Oy
Espoon Lattiapinnoite Oy
Finnsementti Oy
HB-Betoniteollisuus Oy
Keski-Suomen Lattiapinnoite Ky
Kiteen Lattiatyö Oy
KJ Pinnoitus Oy
Knauf Oy
Kokkolan Teollisuuspinnoitus Oy

sähköpostit     

www.bly.fi

sihteeri@bly.fi 
puheenjohtaja@bly.fi 
markkinointi@bly.fi 
tekniset@bly.fi

Viimeaikaisia valmistuneita, valmistumassa tai käynnistymässä olevia 
hankkeita ja projekteja BLY:llä on useita. Tässä muutamia esimerkkejä.

- Omia projekteja:
- Kuivasirotteiden suunnittelu- ja työhje
- Pinnoitustyöpöytäkirja
- Maakostean betonin käyttö

- Muiden projekteja, joissa on BLY:n edustus:
- Maanvarainen villaeristeinen kuitubetonilattia
- Kuitubetonin leikkaus ja lävistys
- Kuitubetonin mitoitus pintabetonina
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