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Onko Suomi edelleen yhdistysten luvattu maa – ovatko yhdistykset etu vai haitta 
kansakunnan edun kannalta, kun kansakunnan ydinkysymys on suomalaisen 
teollisuuden kilpailukyky ?  
 
TRY-SKY-SUMMA-SKU-TT:n yhteinen vastaus edelliseen kysymyksen 
 
Hieman historiaa 
 
Mitä metallien korroosioon ja pintakäsittelyyn tulee, niin ainakin seuraavat yhdistykset Suomessa toimivat 
em. asioiden parissa: TRY (TRY Pintakäsittelyjaosto), SKY (Suomen Korroosioyhdistys ry.) , SUMMA ( 
Suomen Tuotemaalaustekninen Yhdistys ry.), SKU (Suomen Korroosio Urakoitsijat) ja TT 
(Teknologiateollisuus Pintakäsittely toimialaryhmä). Kullakin em. yhdistyksellä on oma historiansa ja 
syynsä miksi ne on perustettu. Yksityiskohtien osalta tässä viitataan kunkin yhdistyksen kotisivuihin. 
 
TRY Pintakäsittelyjaosto järjesti helmikuussa 2013 Pintakäsittelypäivät, joiden päivien yhteydessä jatkettiin 
jo aiemmin alkanutta ajatusten vaihtoa alan ihmisten välillä eli miten viedä eteenpäin korroosioon ja 
pintakäsittelyyn liittyviä kansallisia moninaisia yhteisiä asioita ja miten alan yhdistysten voimavarat kootaan 
yhteen kansakunnan elinkeinoelämään parhaaksi –samalla toki autetaan alan viranomaisia sen mukaan kuin 
alan viranomaisilla on mielenkiintoa asiaa kohtaan. Keskusteluissa mukana olleiden eri yhdistysten 
edustajien kesken vain sovittiin yhteinen tahtotila, että pistetään asia yhdessä eteenpäin ja sillä siisti.  
 
Hieman tulevaisuutta – eikä niin hiemankaan 
 
Alan yhdistysten yhteisissä palavereissa on päädytty seuraaviin yhteisiin asioihin: 
 

1. Alan koulutus eri tasoilla ja koulutustilaisuuksien järjestäminen yhdessä 
• Yhteistyö alan eri tasoisten oppilaitoksien ja muiden kouluttajaorganisaatioiden 

kanssa mukaan lukien esim. aikuiskoulutuskeskukset 
• Erilaiset koulutustilaisuudet sekä alalla jo toimiville ja myös opiskelijoille 

pätevyyteen liittyvä koulutus mukaan lukien 
 

2. Alaan liittyvän tiedon, julkaisujen ja osaamisen levittäminen laaja-alaisesti 
• Alan uuden kirjallisuuden "löytäminen" ja kääntäminen ja/tai painaminen kotimaiseen 

kieliasuun 
• Julkaisuja laaditaan eri tasoille ja eri kohderyhmille joko nettijulkaisuina tai 

paperijulkaisuina ja niiden levittämin yhdessä tai keskitetysti 
• Myös standardisointia seurataan ja siihen vaikutetaan tarpeen mukaan, koska 

standardien merkitys kasvaa kaiken aikaa 
 

3. Eri järjestöjen kotisivujen koordinoitu kehittäminen yhdessä 
• Kohdennettu viestintä ja tiedon levitys yhteisesti suunniteltuna 

 
4. Erilaisiin tapahtumiin osallistuminen yhdessä 

• Alan messut ja seminaarien ym. järjestäminen messujen yhteyteen 
• Yhteisten tapahtumien järjestäminen 
• Alan ihmisten verkottumisen edistäminen 

 
Em. yhdistysten yhteistyöhalun taustalla olevat keskeiset asiat ovat: 

• Kansakunnan resurssit ovat niukat tälläkin alueella ja erilaisia haasteita on riittävästi, joten 
yhdistykset ovat päättäneet yhdistää henkisiä voimavarojaan kaikkien yhteiseksi ja koko 
kansakunnan hyväksi 
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• Alan ihmisten ja yritysten verkottumisen edistäminen, jotta yhdessä voidaan paremmin vastata alati 
etenevään globalisoitumiseen 

• Eri yhdistysten nykyisissä aktiviteeteissa on jonkin verran päällekkäisyyttä ja kaikilla on pulaa 
resursseista, joten yhteistyö on katsottu ainoaksi järkeväksi etenemistavaksi 

 
Mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi todetaan, että mikään em. yhdistyksistä ei ole päättänyt lopettaa 
omaa yhdistystoimintaansa ja/tai sulautua yhteen yhdeksi yhdistykseksi, mutta em. kaltaisetkin ajatukset ovat 
mietinnässä joillakin tahoilla. Ydinasia tässä vaiheessa on, että yhteinen tahto eri yhdistysten välillä on 
syntymässä ja yhteistä tahtoa aloitetaan toteuttaa. 
 
”Jo alan järjestöjen yhteisen palaverin järjestäminen on moniin vuosiin parasta, mitä pintakäsittelyalalla on 
Suomessa tapahtunut” , toteaa Hannu Tarvainen/SUMMA kentältä alan ihmisiltä kuulleensa. 
 
”Pintakäsittely- ja korroosionestoalalla ei Suomessa ole suuria resursseja toteuttaa koulutusta ja kehittää 
alalla toimivien suunnittelijoiden, rakennusvalvojien sekä urakoitsijoiden osaamista. TRY 
Pintakäsittelyjaoston, SUMMA:n, SKY:n sekä SKU:n alkanut yhteistyö on iso askel oikeaan suuntaan. 
Yhteistyön voimin voimme tukea alan kehittymistä paremmin kuin kukin yhdistys erikseen ja alalla olevaa 
osaamista saadaan laajempaan käyttöön”´, toteaa puolestaan Risto Sipilä/TRY Pintakäsittelyjaoston 
puh.johtaja. 
 
"Mielestäni alan ihmisten yhteistyö luo jatkuvuuden laadukkaalle pintakäsittely- ja korroosionestotyölle 
jatkossakin, sekä on oiva keino pysyä ajan hermolla alan kehityksessä", toteaa puolestaan Matti 
Heiniluoma/SKU. 
 
”Ei ole järkevää hajottaa niukkoja resursseja, yhteistyö on tarpeen” toteaa Jan Sjöberg/SKY. 
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Kuvassa vasemmalta lukien: Jouko Kouhi/TRY, Matti Heiniluoma/SKU (Corro-Kolmio Oy), Risto 
Sipilä/TRY Pintakäsittelyjaoston puh.johtaja (Ruukki Construction Oy), Kari Sandberg/TRY 
Pintakäsittelyjaosto (Teknos Oy), Juhani Ylitalo/TRY Pintakäsittelyjaoston varapuh.johtaja (Aurajoki Oy), 
Hannu Tarvainen/SUMMA (Ponsse Oyj), Jan Sjöberg/SKY (Teknos Oy), Veikko Numminen/TRY 
Pintakäsittelyjaoston sihteeri (Kuva: Tommi Ahlberg, Rakennusteollisuus RT) 
 
 
 


