
SPT-Painting
LATTIAPINNOITUSTA VUODESTA 1990



SPT:n historia

• Perustettu 1990
• Alkuvuodet betonilattioiden ja silta kansien sinkopuhdistustöitä ja 

pienissä määrin lattioiden pinnoitusta sekä maalausurakointia
• 2000 luku pää-asiassa Venäjällä
• 2010 aloitimme panostamaan Suomen lattiapinnoite markkinaan
• 2012 perustimme aluekonttorin Vantaalle. Ostimme 

Lemminkäinen Infralta laivojen kansipinnoitus liiketoiminnan
• 2013 lopetimme urakoinnin Venäjällä
• 31.1.2017 tapahtuneella osakekaupalla siirryimme osaksi NW 

Suomi konsernia, jonka emoyhtiö Nordic Waterproofing Holding 
AS on listattu Tukholman pörssiin.



SPT pähkinänkuoressa

• Kolme liiketoiminta aluetta; Lattiapinnoitteet, ruiskutettavat 
vedeneristeet ja laivojen kansipinnoitteet

• Urakoidaan vuosittain > 250.000 m2 akryyli, epoksi, polyuretaani 
ja polyurea pinnoitteita

• Liikevaihto 2020 oli n. 10 milj.€ 

• Henkilöstöä noin 40 



Laivojen kansipinnoitukset

• Pääasiassa Turussa rakennettavat risteilijät sekä 
pohjoismaisten varustamoiden laivat

• 2012-2019 6 kpl Mein Shiff risteilijöitä + Costa Smeralda

• Menossa Costa Toscana n. 25.000m2, luovutus 2021 syksy

• Urakoitu laivoja mm. Bahamalla, Singaporessa, Espanjassa, 
Italiassa, Puolassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa sekä 
Dubaissa n. 5000 m2 hotellin uima-allas alueet



Lattiapinnoitukset

• Suomen johtavia akryyli, epoksi ja 
polyuretaanimassalattioiden urakointiyhtiöistä

• Asiakkaina pää-asiassa suuret ja keskisuuret 
rakennusliikkeet=> kasvavissa määrin 
teollisuusasiakkaat ja kiinteistön omistajat

• Päämarkkina alue tällä hetkellä pääkaupunkiseutu ja 
ruuhka Suomi. Rovaniemellä aluetoimisto 2017 alkaen.

• Huhtikuussa 2019 aloitettiin nestemäisten 
vedeneristeiden urakointi liikkuvalla kalustolla. Tällä 
hetkellä 2 ruiskuyksikköä



Betonointi työn vaatimukset

• Riittävät lattia kallistukset
• Kallistukset oikeaan suuntaan 
• Tasainen, tasalaatuinen ja kova alus betoni
• Kaivot oikeaan korkoon ja asentoon 
• Huomioidaan valutyössä riittävät ”massa” varaukset 

kaivojen ja mahdollisten liikuntasaumaterästen 
ympärille



Pinnoitustyön olosuhde vaatimukset

• Riittävä betonin ja huone ilman lämpötila
• Tasainen lämpötila 
• Ei saa olla voimakasta läpivetoa
• Riittävä tuuletus
• Riittävä, oikeasta suunnasta tuleva valaistus
• Pölytön asennus olosuhde
• Riittävän hyvin rajattu työalue
• Yleisesti ottaen siisti työmaa luo parhaat onnistumisen 

edellytykset hyvää lopputulosta silmällä pitäen!



Vastaavan tyyppisiä referenssikohteita

• Karjaportti Lappeenranta, Mikkeli ja Juva
• Lagerblad Foods, Helsinki
• Satoja laitoskeittiöitä Suomessa
• Atrian lihanjalostustehdas, Pietari
• Useita muita elintarviketehtaita Pietarissa ja 

Moskovassa mm. Mikaijana, Borodina, Valio, Paulig…
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