
45Teräsrakenne 3 2012

Yleisimmät teräsrakenteiden pintakäsittely-
menetelmät ovat korroosionesto- ja palo-
suojamaalaus sekä metallipinnoitus sinkillä, 
alumiinilla tai näiden seoksilla. Metallointime-
netelminä käytetään kuumaupotusta ja termis-
tä ruiskutusta. Pintakäsittelyn suorittaminen 
niin, että se vastaa asetettuja vaatimuksia, 
edellyttää pinnoituksen suunnittelijoilta ja suo-
rittajilta tietoutta ja taitoja, jotka saavutetaan 
koulutuksen ja kokemuksen myötä. Pinnoi-
tustoiminnan tuottavuuden parantaminen ja 
entistä pitkäikäisempien pinnoitusratkaisu-
jen kehittäminen vaativat jatkuvaa tutkimus-
toimintaa. Pinnoitteiden käyttöiän merkitys 
korostuu kohteissa, joissa huoltopinnoitus on 
hankala suorittaa kohteen sijainnin, suuren 
koon tai muodon takia, kuten katuvalaisinpyl-
väissä, tietoliikennemastoissa ja tuulimyllyissä.

Koulutus
Pintakäsittelyalaa opetetaan peruskoulun jäl-
keisessä ammatillisessa koulutuksessa sekä 
korkea-asteen koulutuksessa ammattikorkea-
kouluissa ja yliopistoissa.

Ammatillisissa oppilaitoksissa metallituot-
teiden pintakäsittelyjen opetus keskittyy pit-
kälti maalaukseen. Metallipinnoituksessa tar-
vittavia laitteistoja ammattioppilaitoksissa ei 
yleensä ole, mutta joissakin kouluissa näihin 
tutustuminen on mahdollista yritysten kans-
sa tapahtuvan yhteistyön kautta. Tutkintoni-
mikkeellä pintakäsittelijä valmistuneet osaa-
vat ruiskumaalata metallituotteita ja he ovat 
voineet lisäksi erikoistua korroosionestomaa-
laukseen, jauhemaalaukseen tai kuumasinki-
tykseen. 

Ammatillinen opetus voi olla nuoriso- tai 
aikuiskoulutusta, ja opinnot on mahdollista 
suorittaa myös näyttötutkintona. 

Metallituotteiden pintakäsittelyä on mah-
dollista opiskella seuraavissa ammatillisissa 
oppilaitoksissa, mutta monet niistä opettavat 
vain joitakin pintakäsittelyitä:
- Amiedu (ruisku- ja palosuojamaalaus)
- Koulutuskeskus Sedu (ruiskumaalaus)
- Koulutuskeskus Tavastia (ruiskumaalaus)
- Savon ammatti- ja aikuisopisto 
 (ruiskumaalaus ja kuumasinkitys)
- Tampereen ammattiopisto (ruiskumaalaus)
- Turun ammattiopistosäätiö 
 (ruiskumaalaus ja kuumasinkitys)
- WinNova -ammatillinen oppilaitos 
 (ruiskumaalaus)

Laajimmin pintakäsittelyalaa opetetaan 
Metropolia Ammattikorkeakoulun Materiaa-
li- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelmas-

sa (kuva 1). Kaikki valmistuvat insinöörit ovat 
opinnoissaan perehtyneet korroosionestomaa-
laukseen. Lisäksi he ovat voineet syventää ja 
laajentaa metallirakenteiden pintakäsittely-
osaamistaan valinnaisilla korroosionestomaa-
lauksen, termisen ruiskutuksen ja kuumaupo-
tuspinnoitusten opintojaksoilla. Näitä opintoja 
tukevat joukko muita materiaali- ja pintakäsit-
telytekniikkaan liittyviä opintojaksoja.

Yliopistotasoisena varsinaista teräsraken-
teiden pintakäsittelyn opetusta ei ole tarjolla. 
Tampereen teknillisen yliopiston Materiaaliopin 
laitoksella opetetaan laajasti materiaalitekniik-
kaa, mutta pintakäsittelymenetelmiä käsitel-
lään vain yhdellä yleisluonteisella opintojaksol-
la. Samoin Aalto-yliopiston Kemian tekniikan 
korkeakoulun Materiaalitekniikan koulutusoh-
jelmassa opetetaan pintakäsittelyn perustei-
ta muun laajan materiaalitekniikan opetuksen 
ohessa.

Tutkimus
Merkittävimpiä teräsrakenteiden pintakäsit-
telyä koskevaa julkista tutkimusta suorittavia 
tahoja ovat 
- VTT
- Tampereen teknillinen yliopisto
- Aalto-yliopiston Kemian tekniikan 
 korkeakoulu
- Hämeen ammattikorkeakoulu
- Metropolia Ammattikorkeakoulu.

VTT:n Tutkimus ja teknologiat -toimialan 
Sovellettu materiaalitekniikka -yksikössä sekä 
Palvelut-toimialan Kiinteistöt ja rakentaminen 
-yksikössä kehitetään uusia materiaaliratkaisu-
ja myös teräsrakenteiden pinnoittamiseen. Tut-
kimushankkeet ovat usein laajoja, mutta Pal-
velut-toimialalla on mahdollista teettää myös 
suppeita toimeksiantoja.

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Pin-
noitustekniikan laboratorio toteuttaa yhdessä 
teollisuuden kanssa erilaisia tutkimus- ja kehi-
tyshankkeita lyhytkestoisista toimeksiannoista 
kansallisiin ja kansainvälisiin laajoihin tutkimus-
hankkeisiin. TTY:n erityisosaamisalueena on 
terminen ruiskutus.

Oppilaitoksissa tutkimukset toteutetaan 
useimmiten opiskelijoiden opinnäytetöinä, 
mutta hankkeet voivat olla myös maksullisia 
toimeksiantoja tai usean eri tahon yhteistyö-
nä toteutettavia kansallisia tai kansainvälisiä 
projekteja.

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkea-
koulun Materiaalitekniikan koulutusohjelmas-
sa tutkitaan erilaisissa hankkeissa esimerkiksi 
pinnoitteiden korroosiosuojauskykyä.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) 
Ohutlevykeskuksessa toteutetaan teräsraken-
teiden pinnoitteiden kehityshankkeita ja olo-
suhdetestausta.

Metropolia Ammattikorkeakoulun Mate-
riaali- ja pintakäsittelytekniikan laboratoriossa 
on hyvät valmiudet suorittaa terästen koepin-
noituksia eri menetelmin ja myös tutkia pin-
noitteita, mikä antaa hyvät valmiudet osallis-
tua monenlaisiin tutkimushankkeisiin.

Julkisen tutkimuksen lisäksi monilla yrityk-
sillä on omaa sisäistä kehitys- ja tutkimustoi-
mintaa.

Lähteitä:
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Kuva 1. Kuumasinkityksen 
opiskelua Metropolia Am-
mattikorkeakoulussa.
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