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Päätös TRY:n Pintakäsittelyjaoston perustami-
sesta tehtiin vuonna 2011 ja konkreettinen 
toiminta alkoi vuonna 2012. 

Vuonna 2011 Suomen Kuumasinkitys Yh-
distys ry. päätti lopettaa aktiivisen toimintansa 
vaikka em. yhdistystä ei sinänsä ole lopetettu. 
TRY:ssä katsottiin, että em. yhdistyksen ansio-
kasta toimintaa on syytä jatkaa ja/tai ylläpitää 
tavalla tai toisella. Joidenkin kuumasinkitsijöi-
den ja maalausalan yritysten ja muiden taho-
jen kanssa käytyjen keskustelujen perusteel-
la päädyttiin siihen, että lyödään kilpailijoiden 
kanssa hynttyyt yhteen ja viedään pintakäsit-
telyyn liittyviä alan yleisiä ja yhteisiä asioita yh-
dessä eteenpäin. 

Käytyjen keskustelujen perusteella päädyt-
tiin siihen, että TRY:n yhteyteen perustetaan 
Pintakäsittelyjaosto, johon kootaan niin kuu-
masinkitsijät, maalausalan yritykset kuin muut-
kin alan toimijat ja pyritään yhdessä viemään 
eteenpäin teräsrakentamisen pintakäsittelyyn 
liittyviä asioita ja siten auttamaan alan suun-
nittelijoita, toteuttajia ja rakentamisen muita 
osapuolia. 

TRY:n Pintakäsittelyjaoston yleiset lähtö-
kohdat ovat samankaltaisia kuin TRY:n mui-
denkin jaostojen yleiset lähtökohdat. Pinta-
käsittelyjaoston tehtäviin kuuluu teräksen ja 
muiden metallien pintakäsittelyalan seuranta 
ja tiedottaminen. Myös kestävän rakentamisen 
kautta pintakäsittelyjen merkitys rakentamises-
sa ja muussakin metallien käytössä korostuu. 
Teräsrakenteiden pintakäsittelyn osalta kaksi 
valtamenetelmää ovat maalaus ja kuumasin-
kitys. 

TRY:n Pintakäsittelyjaoston keskeisimmistä 
asioista todetaan seuraavat asiat:         

TRY Pintakäsittelyjaosto on julkaissut omat 
- kaikille julkiset sivut - pintakäsittelyyn liittyen 
osana TRY:n kotisivujen uudistamista

Kuva 1: TRY:n Pintakäsittelyjaoston 
puheenjohtaja, Tutkimus - ja kehi-
tyspäällikkö, Risto Sipilä,  Ruukki 
Construction Oy

Kuva 2: TRY:n Pintakäsittelyjaoston 
varapuheenjohtaja, Myyntipäällikkö, 
Juhani Ylitalo, Aurajoki Oy

Kuva 3: TRY:n Pintakäsittelyjaoston 
sihteeri Dipl-Ins., Tekninen johtaja, 
Jouko Kouhi, TRY

TRY:n Pintakäsittelyjaosto 
esittäytyy

Sivut on avattu kesällä 2012 ja sivujen ke-
hittäminen jatkuu edelleen ja sivuille tulee uut-
ta pintakäsittelyyn liittyvää aineistoa.

Tavoitteena on, että TRY:n Pintakäsittelyja-
oston kotisivut ovat avuksi niille, jotka toimivat 
pintakäsittelyn kanssa ja tarvitsevat erityisesti 
pintakäsittelyyn liittyvää tietoa.

TRY Pintakäsittelyjaosto toivoo saavansa 
palautetta sivujen sisällön osalta jatkokehittä-
misen pohjaksi. Palaute tulee toimittaa jaoston 
sihteerille.

TRY Pintakäsittelyjaosto järjestää valtakun-
nan ensimmäisen teräsrakentamiseen liittyvän 
Pintakäsittelypäivän 7.2.2013 Hämeenlinnas-
sa. Päiville ilmoittautuminen ja ohjelma, ks. 
TRY:n kotisivut. 

Pintakäsittelyyn liittyen alan yleisen kehi-
tyksen seuraaminen ja siitä aktiivisesti tiedotta-
minen (esim. TRY:n Pintakäsittelyjaoston omat 
kotisivut, erilaiset alustukset eri tilaisuuksissa, 
lehtiartikkelit, jne.) on TRY Pintakäsittelyjaos-
ton yksi keskeinen tehtävä ja haaste.

TRY:n Pintakäsittelyjaosto katsoo, että pin-
takäsittely on yksi osa teräsrakentamista ja ja-
osto haluaa kantaa oman kortensa yhteiseen 
teräsrakentamisen kekoon eli hoitaa oman 
tonttinsa ja siihen liittyvän yleisen tiedonlevi-
tyksen.

Ydinasiaksi on todettu myös se, että alan 
toimijat saadaan yhteisen pöydän ääreen tule-
via asioita miettimään ja yhdessä niitä eteen-
päin viemään – muuta mahdollisuutta Suo-
men pienellä kansalla kun ei ole

Vuonna 2012 TRY Pintakäsittelyjaosto on 
laatinut jokaiseen TRY:n Teräsrakennelehteen 
ajankohtaisen artikkelin pintakäsittelyyn liit-
tyen. Resurssien puitteissa aktiviteetti jatkuu 
vuonna 2013.

TRY Pintakäsittelyjaosto osallistuu myös 
alan muihin tapahtumiin tilanteen mukaan.

TRY Pintakäsittelyjaoston pitkän tähtäimen 
tavoitteena on mm., että kaikki alan toimi-
jat saadaan yhteisen pöydän ääreen yhteistä 
suomalaisen teräsrakenneteollisuuden menes-
tystä rakentamaan. Teknologiateollisuus ry.:n 
Pintakäsittely – toimialaryhmän edustaja on jo 
mukana TRY Pintakäsittelyryhmässä tuomassa 
oman näkemyksensä yhteisiin pyrkimyksiin. 

TRY Pintakäsittelyjaosto antaa myös lau-
suntoja tarpeen ja tilanteen mukaan. Viimek-
si viime lokakuussa 2012 jaosto on yhdessä 
TRY:n kanssa antanut lausunnon erään am-
mattikorkeakoulun opetussuunnitelmiin.

TRY:n jäsenyritykset ovat tervetulleita mu-
kaan TRY Pintakäsittelyjaostoon.

TRY:n Pintakäsittelyjaoston kokoonpano 
(varsinaisen jäsenet) on seuraava:

Risto Sipilä, Ruukki Construction Oy 
puheenjohtaja
Juhani Ylitalo, Aurajoki Oy, 
varapuh.johtaja
Asmo Nieminen, Ruukki Metals Oy
Juha Kilpinen, Tikkurila Oyj
Ville Poutiainen, YIT Teollisuus Oy
Kari Sandberg, Teknos Oy
Jorma Panula, Boliden Kokkola Oy
Matti Spolander, Teknologiateollisuus ry
Mika Linnainmaa, Teknotyö Kuumasinkitys Oy
Jukka Lähde, FSP Finnish Steel Painting Oy
Kai Laitinen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Jouko Kouhi, Teräsrakenneyhdistys ry  
sihteeri

TRY Pintakäsittelyjaostossa on myös vara-
jäseniä.

TRY:n Pintakäsittelyjaoston puolesta ja ja-
oston kanssa yhteistyössä

Jouko Kouhi, TRY
TRY Pintakäsittelyjaoston sihteeri
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