
Olemme yhdessä heidän kans-
saan ideoineet ja valmistaneet 
muutamien urakoitsijoiden 
avulla myös mallipaloja, jois-

ta arkkitehdit voivat valita minkä näköisen 
lattian he haluavat, Martti Matsinen Piimat 
Oy:ltä kertoo. 

PiiMat Oy tunnetaan betonilattia-alan 
aktiivisena innovoijana, joka pyrkii ke-
hittämään tuotteita yhdessä päämiestensä 
kanssa asiakkaittensa tarpeisiin. 

Yritys ei siten osta tuotteita suoraan ul-
komailta, vaan on yhteydessä ulkomaisiin 
päämiehiinsä löytääkseen asiakkailleen 
parhaat mahdolliset ratkaisut. 

– Esimerkiksi suurin päämiehemme, 
saksalainen Korodur, on kehittänyt jo kol-
me tuotetta meidän vinkkiemme pohjal-

ta. Pyrimme viemään tätä betonilattia-alaa 
näin eteenpäin maassamme, aikoinaan 
myös Betonilattiayhdistyksen puheenjoh-
tajana toiminut Martti Matsinen kertoo. 

Kestävän kehityksen designia 
Siinä missä takavuosina betonilattioita 
käytettiin etupäässä teollisuuskohteisiin, 
joissa lattiapinnalta ja liikuntasaumoil-
ta vaaditaan todella hyvää kestävyyttä, on 
arkkitehtonisten betonilattioiden kysyntä 
kasvanut viime aikoina voimakkaasti.

– Tällä hetkellä yksi menestyksekkäim-
mistä tuoteryhmistämme on nimenomaan 
tällaiset designlattiat, Matsinen valottaa.

Betonilattiassa voidaan huomioida kes-
tävä kehitys, kun se tehdään energiaa sääs-
täen.  

– Siinä suhteessa meillä on tarjota mitä 
oivallisin ratkaisu, TRU-pinnoite, joka on 
yksi suosituimpia tuotteitamme, hän ku-
vailee.

TRU-tuotteiden valmistuksessa käy-
tetään erikoissementtiä, minkä vuok-
si valmistus vie huomattavasti vähemmän 
energiaa perinteiseen valmistukseen ver-
rattuna. TRU-pinnoite voidaan myös hioa 
ja kiillottaa huomattavasti nopeammin 
kuin perinteiset sementtipohjaiset tuotteet.

– Tämän ansiosta voi betonilattiahan-
kinnassaan saavuttaa jopa 60 prosentin 
energiasäästöt! 

PiiMat tarjoaa edellä mainittujen ohella 
myös betonilattioiden suoja-aineita, joista 
osa on kehitetty täyttämään sisäilman suh-
teen M1-luokan vaatimukset. Tämän tyyp-

pisillä suoja-aineilla käsitellyt 
lattiat soveltuvat sellaisiin koh-
teisiin kuten koulut, kirjastot, 
päiväkodit ja museot. 

– Suoja-aineiden ansiosta lat-
tia ei pölyynny eikä likaannu 
yhtä helposti. Ne, samoin kuin 
betonilattioille tarkoitetut omat 
pesuaineetkin, valitaan aina 
kohteen vaatimusten mukaan, 
Matsinen kertoo. 

Esimerkiksi kouluissa tai kir-
jastoissa, joissa ei käsitellä kemi-
kaaleja, käytetään toisen tyyppi-
siä suoja- ja pesuaineita kuin 
vaikkapa teollisuustiloissa tai 
muissa vastaavissa kohteissa.

Tyylikäs ja pitkäikäinen myös mu-
seokäytössä ja hotelleissa
Savossa avattiin viime vuonna 
kaksi museota, joissa designlat-
tioiden pintamateriaaliksi valit-
tiin RapidSet-sarjan TRU. 

– Moni yllättyy kuullessaan, 
että museokohteissa lattiapin-
nalle asetetut kulutuskestävyys-
vaatimukset ovat lähes yhtä ko-
vat kuin teollisuudessa, hän 
valottaa. 

Museoiden lattioiden tulee olla lisäksi  
ulkonäöltään näyttäviä, pitkäikäisiä ja 
helppohoitoisia. M1-hyväksytty Obte-
go-suojakäsittely tehostaa lattian turvalli-
suutta sisäilman kannalta. 

Kuopion Museon lattioista osa toteu-
tettiin uudisvaluina, kiiltohiottuina lat-
tioina, jotka käsiteltiin Obtego R-50 -suo-
ja-aineella. Osa taas toteutettiin vanhojen 
lattiapintojen päälle toteutetulla TRU PC 
-pintauksella. Myös TRU-pinta suojattiin 
Obtego R-50 -suoja-aineella. Kuopion Mu-
seon arkkitehtinä toimi Arkkitehdit Da-
vidsson Tarkela Oy.

Hotelliaulojen lattiat ovat kovassa ku-
lutuksessa. Samalla niiden kuuluu antaa 
kuitenkin vieraalle myönteinen ensivai-
kutelma laadukkaasta hotellista. Kevääl-
lä avattiin Helsingissä kaksi hotellia, joissa 
aulatiloihin tuli TRU-pintaus Obtego R-50 
-suojakäsittelyllä. Näissä kohteissa arkki-
tehteinä olivat Kristiina Michelsson ja Ste-
fan Lindfors. 

Vastaavia toteutuksia on tehty paljon 
muuallekin eri puolelle Suomea, etenkin 
pääkaupunkiseudulle. Muun muassa Hel-
singin Kaivopiha on yksi tällainen mitta-

va kohde, joka uudistettiin muutama vuo-
si sitten. Sen käytävillä ja jopa portaissa on 
TRU-pintaus.

– Kantavana ajatuksena konseptissa on, 
että arkkitehti pääsee itse ideoimaan rat-
kaisua. Esimerkiksi Tampereen Kasinoa 
tehtäessä lattiaan haluttiin luoda kulta-
hippuefekti, mikä saatiin aikaan messinki-
partikkelien avulla. Ja lopputulos on hyvin 
kaunis, hän huomauttaa.

Korjaussaumaraudoite ja korjauslaastisarjat
Teollisuuden parissa, sekä varasto- ja ter-
minaalikohteissa saumat ovat yleensä lat-
tian heikoin kohta. Ne ovat alttiita vau-
rioille ja halkeama alkaa usein levitä 
vaurioittaen itse betonilattiaa. Tämä voi 

Betonilattiasta on moneksi

Betoni on lopullisena lattiapintana nykyisin hyvin suosittu ja 
sitä käytetään mitä erilaisimmissa kohteissa. Erityisesti arkki-
tehdit haluavat tätä nykyä, että betonilattia myös näkyy.

olla ongelma etenkin suorien 
saumojen kohdalla silloin, jos 
niiden yli liikkuu raskaita kuor-
mia. 

– PiiMatin Signature AR 
-korjaussaumaraudoitteen avul-
la lattia on helposti korjattavis-
sa, jolloin vältytään isommilta 
vahingoilta, Matsinen vinkkaa. 

Signature AR -paketti sisäl-
tää kaiken tarvittavan työkalu-
ja lukuun ottamatta. Saumojen 
korjaaminen voidaan toteuttaa 
pienissä erissä, jopa metrin pät-
kissä, häiritsemättä merkittä-
västi tilan muuta toimintaa. Itse 
saumaraudoite on erittäin vah-
va, jäykkä ja erinomaisesti me-
kaanista kulutusta kestävä. Se 
on käytössä pitkäikäinen.  Muo-
toiltu saumaraudoite suojaa li-
säksi kuljetuskalustoa ja kulje-
tettavaa materiaalia iskuilta ja 
niiden muuten helposti aiheut-
tamilta vaurioilta.

Korjauslaastien oikea valin-
ta ja käyttö ovat tärkeitä beto-
nirakenteiden kunnossapidon 
kannalta. PiiMatin tuotevali-
koimasta löytyy kaksi betonira-

kenteiden korjaamiseen tarkoitettua tuo-
teryhmää: Flexcrete-tuotteet, jotka ovat 
teknisiä korjauslaasteja, sekä nopeat Ra-
pidSet®-korjauslaastit.

Flexcrete-tuotteet sisältävät polymeere-
jä ja muita lisäaineita. Tämän ansiosta kor-
jauspinnasta saadaan erittäin tiivis jopa 
muutaman mm paksuisena kerroksena, 
mikä suojaa alusbetonia nesteiltä tai kemi-
kaaleilta.

Nopeasti kovettuvat RapidSet®-korjaus-
laastit perustuvat taas erikoissementtiin, 
minkä vuoksi korjausmateriaalien kutistu-
ma on käytännössä olematon. Niitä käyte-
tään yleisimmin vaakarakenteiden vauri-
oiden tai kaatojen korjaamiseen.

– Edellä mainittujen erikoistuotteiden 
ohella PiiMat markkinoi myös innovatiivi-
sia, antibakteerisia seinä- ja sisäkattomaa-
leja, jotka soveltuvat loistavasti korkean 
hygieniavaatimusten kohteisiin, kuten 
elintarvike- ja juomateollisuuden tarpei-
siin, sekä höyrynläpäisykykynsä ansiosta 
myös kylpylöihin, Martti Matsinen sum-
maa. ❒

www.piimat.fi
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