Betonilattiayhdistys
mukana kehitystyössä
Suomen
Betonilattiayhdistys
ry on toiminut
vuodesta 1987.
Yhdistys on vienyt
alaa eteenpäin ja ollut
mukana lukuisissa
kehityshankkeissa ja
julkaisuissa.
Nyt yhdistyksen
toimintaa
tehostetaan muun
muassa lisäämällä
jäsenhankintaa sekä
kehittämällä kotisivuja
entistä paremmin niin
jäseniä kuin muitakin
sivuilla kävijöitä
palveleviksi.

Teksti ja kuva
Pertti Laakkonen

S

uomen Betonilattiayhdistyksessä (BLY) on
tällä hetkellä 46 jäsenliikettä, joista 27 on urakoitsijoita ja 19 materiaalintoimittajia. Lisäksi on muutama henkilöjäsen
sekä Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry.
- Jäsenmäärä on pysynyt melko vakiona, vaihtuvuutta tietysti
on ollut. Mielestäni jäsenkunnassa
ovat nyt aika hyvin edustettuina
betonilattia- ja pinnoitusurakoitsijat sekä materiaalintoimittajat,
kertoo yhdistyksen puheenjohtaja
Martti Matsinen.
Hän toimii toimitusjohtajana
PiiMat Oy:ssä, joka on yksi alan
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Lähes 25 vuotta toimineen Suomen Betonilattiayhdistys ry:n puheenjohtaja Martti Matsinen
näkee aktiivisesti toimivalla yhdistyksellä olevan merkittävä rooli alan kehittämisessä.

materiaalitoimittajista.
- Jäsenhankinnassa pyrimme
saamaan suunnittelijoita mukaan
toimintaamme. Heitä on mukana
Suomen Betoniyhdistys ry:ssä,
jonka kanssa teemme paljon yhteistyötä, mutta ei meillä. Tämä
on puute.
- Betonilattiasuunnitelmia voidaan vielä tehdä vanhoilla ”prujuilla”. Tästä aiheutuu helposti
virheitä toteutusvaiheessa ja liikaa
tulkintamahdollisuuksia, joista sitten voi tulla ongelmia, perustelee
Matsinen suunnittelijoiden tärkeää asemaa.
Suunnittelijoiden eli paljolti
insinööri- ja arkkitehtitoimistojen
ohella yhdistys aikoo suunnata
jäsenhankintaansa myös rakennuttajiin ja rakennusliikkeisiin.
Rakennusliikkeet ovat tärkein
vaikuttaja lattian lopulliseen laatuun.

- Tarkoituksemme on suuntautua paitsi ulospäin, myös sisäänpäin. Nyt eivät jäsenet ehkä näe,
miksi on tärkeää olla yhdistyksen
jäsen. Kotisivuja onkin tarkoitus
kehittää entistä paremmin jäsenkuntaa ja myös muita palveleviksi. Sivuilla on tulossa esimerkiksi
lausunnot, joita olemme asiantuntijoina antaneet.
- Kotisivuja jäsenet voisivat
käyttää myös omaan tiedotukseensa sen ohella, että hakevat
sieltä tietoja.
- Tietotekniikan käyttö ja kotisivujen merkitys kasvaa jatkuvasti. Jos sivuilla vierailee pari kertaa
eikä niillä ole tapahtunut mitään,
sivuille ei ehkä tulla enää uudestaan, arvioi Matsinen.

Jokaisella tehtävää
Betonilattiayhdistyksellä ei ole
omaa henkilökuntaa. Toiminta

perustuu jäsenten talkootyöhön
oman toimen ohella.
- Tämä tietysti rajoittaa toimintamme laajuutta. Työt ovat olleet
pitkälti puheenjohtajan ja kahden
varapuheenjohtajan harteilla. Nyt
olemme kuitenkin jakaneet tehtäviä jokaiselle hallituksen jäsenelle.
Lisäksi on nimetty yhteyshenkilöitä eri osa-alueille, selvittää puheenjohtaja Matsinen.
Yhdistyksen varapuheenjohtajina ovat tällä hetkellä Kari
Mäkinen ja Mauri Tanninen. Mäkinen vastaa lähinnä teknisistä
projekteista ja lausunnoista, Tanninen koulutuksesta ja markkinoinnista.
Yhteistyötä betonialan mutta
myös muiden toimijoiden kanssa
BLY tekee paljon.
- Eniten teemme yhteistyötä
Suomen Betoniyhdistyksen kanssa, mutta yhteistyötä on myös

esimerkiksi VTT:n sekä Lattianja seinänpäällysteliiton kanssa.
Olemme myös Rakennusteollisuus RT ry:n jäsen.
Betoniyhdistyksen kanssa BLY
on ollut vuosien mittaan tiiviissä
yhteistyössä erilaisten julkaisujen teossa.
- Uusi Betonilattioiden pinnoitusohjeet on ilmestynyt äskettäin.
Betonilattiaohjeet uusitaan ensi
vuoden aikana. Lähiviikkoina ilmestyy myös täysin uusi ohje kuitubetonilattioista.
- Vielä kuluvan vuoden puolella valmistuu Betonilattiaohjekortisto. Siihen tulee eri lattiatyypeistä kaikki ohjeet. Nämä tulevat
myös nettiin.
- Vastaavanlainen kortisto pinnoitteista kuuluu tulevaisuuden
projekteihin.

Betonilattiapäivä
suunnitteilla
Betonilattiapäivää BLY on ollut
järjestämässä useita kertoja. Seuraavaa päivää suunnitellaan ensi
vuoden alkupuolelle.

- Aivan joka vuosi päivää ei ole
järjestetty. Yhteistyökumppanina
järjestelyissä on ollut Betonitieto. Nyt on tarkoitus nostaa BLY:n
osuutta. Ainakin uudet julkaisut
olisivat esillä ensi vuoden Betonilattiapäivässä. Pyrimme saamaan osallistujiksi mukaan myös
suunnittelijoita.
Martti Matsinen huomauttaa,
että vaikka uusia julkaisuja ilmestyy, se ei riitä:
- Niiden tieto pitäisi saada
perille tarvitseville, esimerkiksi
suunnittelijoille.
Julkaisujen lisäksi BLY on mukana lukuisissa erilaisissa projekteissa joko asiantuntijana tai
rahoittamassa esimerkiksi alan
opinnäytetöitä.
- Betoniyhdistyksellä on käynnissä betonilattian kutistumisen
hallintaan liittyvä projekti, jonka työryhmässä BLY:llä on vahva
edustus. Käynnistymässä on projekti, jossa tarkastellaan vaatimuksia pysäköintitilojen betonille ja
pinnoitteille. Mielenkiintoinen on
myös projekti, jossa selvitettäisiin,

mikä on ilman pysyvyys betonissa betoniasemalta valmiiseen lattiaan. Tämä projekti ei ole vielä
alkanut, mutta siihen on haettu
rahoitusta, mainitsee Matsinen.

Koulutusta ja lausuntoja
Betonilattiayhdistys on ollut mukana myös toimintansa alusta lähtien alan koulutuksessa ja sen kehittämisessä.
- Lattiantyönjohtajakoulutuksessa olemme olleet mukana aktiivisesti alusta asti ja olemme
edelleen.
- Vaativissa työkohteissa pitäisi aina olla koulutettu työnjohtaja, joko betonityönjohtaja tai
pinnoitetyönjohtaja. Näistä tulee tieto myös kotisivuillemme.
Suunnittelijan pitäisi tietää, pitääkö kohteessa olla koulutettu
työnjohtaja. Tämä pitäisi merkitä suunnittelmiin joko kirjaimella
T tai jos on kyse pinnoituksesta,
kirjaimella P.
- Keskustelua on myös käyty
yritysten sertifioimisesta, mutta
tässä ei ole edetty. Betonilattia-

alaa tuntevia tavarantarkastajiakaan ei maassa ole kovin montaa. Tähänkin BLY pyrkii vaikuttamaan.
Lausuntojen antaminen on
myös yksi tärkeä BLY:n toimintamuoto.
- Annamme lausuntoja muun
muassa lattioihin liittyvistä teknisistä ongelmista, niin jäsenliikkeillemme kuin myös ulkopuolisille.
- Olemme koonneet puolueettoman asiantuntijaryhmän, jonka
koostumus vaihtelee aina tapauksen mukaan. Lisäksi käytämme
hyväksi kunniajäsentemme pitkäaikaista kokemusta alalta.
- Lausuntopyynnöt ovat ehkä
hieman kasvaneet viime vuosina,
yleensä niitä on puolen kymmentä vuosittain. Pyytäjinä ovat lähinnä rakennusurakoitsijat, suunnittelutoimistot ja lattiaurakoitsijat,
sanoo Matsinen. ❙
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