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1. Pidennä kattosi käyttöikää
Katto on rakennuksen tärkein osa ja kaipaa säännöllistä huoltoa. Kun huollat kat-
toa säännöllisesti, vähennät vuotovaurioiden riskiä, vältyt kalliilta yllätyksiltä ja 
säästät rahaa.

Yksi merkittävä vesikattovaurioiden aiheuttaja on vuosittaisten tarkastusten ja huoltojen laimin-
lyöminen. Esimerkiksi yksi vuotava läpivienti tai reikä katossa voi aiheuttaa tuhansien, jopa kym-
menien tuhansien eurojen vesivahingon, kun taas katon huoltaminen ajoissa olisi maksanut vain 
muutamia satoja euroja. 

Oikeilla huoltotoimenpiteillä katon käyttöikää voidaan jatkaa merkittävästi, ja katon uusiminen 
lykkääntyy. Säännöllisellä huollolla voidaan jopa tuplata katon kä yttöikä.

Tämän oppaan avulla pidät huolta peltikatostasi – asuitpa sitten omakotitalossa tai taloyhtiössä.



2. Pidä katostasi huolta 
säännöllisesti

Katon käyttöikää voidaan pidentää huomattavastikin, kun katon 
huolto tehdään oikeilla toimenpiteillä, ajoissa ja säännöllisesti.

Katto tulisi tarkastaa ja huoltaa kahdesti vuodessa: keväällä kun lumet ovat 
sulaneet ja syksyllä syysmyrskyjen jälkeen ennen lumien tuloa. Säännöllisillä tar-
kastuksilla varmistat, että mahdolliset vauriot huomataan ennen kuin aiheutuu 
isompaa vahinkoa.

Muista turvallisuus ja turvavarusteiden käyttö aina liikkuessasi katolla (katso luku 
4. Huolehdi turvallisuudesta).

Roskien ja oksien poisto katolta

Räystäskourujen tyhjennys

Läpivientien tarkastaminen

Aluskatteen tarkastaminen (jos katolla on aluskate ja 
jos tarkastaminen on mahdollista)

Pellitysten ja niiden kiinnitysten tarkastaminen, kones-
auma- ja lukkosaumakatoilla saumojen tarkastaminen

Kattoturvatuotteiden tarkastaminen

Peltikaton tarkastus- ja huoltotoimet

Jos et itse halua tehdä kattohuoltoa, voit teettää sen edulliseen hintaan meillä.



Helppo ja kustannustehokas 
vuosihuoltosopimus
     
Voit unohtaa kattohuolet, kun solmit kanssamme 
vuosihuoltosopimuksen. Huollamme katon säännölli-
sesti, dokumentoimme huoltotoimenpiteet ja teem-
me samalla myös pienkorjaukset, jos näin sovitaan.

Vuosihuoltosopimus sopii erityisesti taloyhtiöiden 
ja suurempien kiinteistöjen kattohuoltotarpeisiin. 
Jatkuva kattohuoltosopimus tukee erinomaisesti 
PTS-suunnitelmaa, sillä huolto yhdessä kattokartoi-
tusten kanssa antaa hyvää tietoa katosta tulevien 
vuosien suunnittelua varten. 

Kysy lisää kattohuollosta 
tai vuosisopimuksesta: 
www.kerabit.fi 



3. Peltikattotyypit ja peltikaton 
tyypillinen rakenne

Peltikattotyypit ja peltikaton rakenne on hyvä tuntea tarkastusta, huoltoa ja
mahdollisia korjauksia silmällä pitäen. 

Peltikatot jaotellaan perinteisesti kolmeen eri kattotyyppiin: konesaumakattoon, lukkosaumakat-
toon ja profi ilipeltikattoon. Peltikaton rakenne on pääpiirteittäin sama kattotyypistä riippumatta.

Peltikattotyypit

Konesaumakatto on perinteinen tapa tehdä 
peltikatto. Konesaumakatossa peltirivit sau-
mataan kiinni toisiinsa erityisen koneen avulla. 
Lopputuloksena on jykevä ja siisti katto, joka 
on lukkosaumakattoa elävämmän ja enemmän 
käsin tehdyn näköinen. 
Konesaumakatto elää jonkin verran lämmön-
vaihtelun mukaan, mutta oikein tehtynä se 
on pitkäikäinen ja toimiva ratkaisu. Perinteik-
kyydestään huolimatta konesaumakatto sopii 
myös uudiskohteisiin – erityisesti loiville katoil-
le, joissa sen ominaisuudet pääsevät parhaiten 
esille.

Lukkosaumakatto on sileämpi ja yleisvaikutel-
maltaan tasalaatuisempi kuin konesaumakat-
to, eikä se reagoi yhtä paljon lämmönvaihte-
luihin. Lukkosaumakatto on konesaumakattoa 
hiljaisempi, eikä sen asentamiseen tarvita 
erillistä konetta, joskin ammattimainen asen-
nus on edellytys katon kestävyydelle ja vesitii-
viydelle.

Profi ilipeltikatto tehdään peltilevyistä, joihin 
on taivutettu muoto,  eli se ei ole sileä kone- 
tai lukkosaumakaton tapaan. Tyypillisimpiä 
profi ileita on tiilikuviointi, jonka ansiosta katto 
muistuttaa hiukan tiilikattoa. Aaltopelti on 
toinen usein nähtävä peltikattoprofi ili.



Olennainen osa katon rakennetta ovat myös kaikki läpiviennit, erilaiset pellitykset sekä kattoturva-
tuotteet, joiden kunto on tarkastettava varsinaisen peltikatteen tarkastuksen yhteydessä.

Peltikatto koostuu tyypillisesti höyrysulusta, eris-
tekerroksesta, tuuletustilasta, kattotuoleista, alus-
katteesta ja peltikatteesta, joka voi olla kone- tai 
lukkosaumattu tai profi ilipeltiä. 

Peltikaton tyypillinen rakenne

Otsalauta

Räystäskouru

Räystään 
aluslaudat

Kattotuoli

Höyrynsulku
Tuulensuojalevy

Eriste

Vaakaruode

Aluskate

Tuuletusrima

Harjatiiviste

Harjapelti

Tippapelti

Kattopelti



4. Huolehdi turvallisuudesta
Kattotöissä ei kannata ottaa tarpeettomia riskejä. Katon 
tarkastuksen, huollon ja korjauksen yhteydessä onkin 
syytä huolehtia tinkimättä turvallisuudesta.

Vältä tarpeetonta liikkumista katolla. Jos kuitenkin
nouset katolle, noudata aina suurta varovaisuutta.

Valitse jalkineet, joissa on pitävät pohjat, mutta
jotka eivät vahingoita katepintaa.

Jos mahdollista, nouse katolle sisäkautta.

Käytä noustessasi valjaita ja turvatarraimia, mikäli
joudut käyttämään kiinteitä talotikkaita.

Käytä turvavaljaita ja -köyttä. Käytä virallisia kiinnitys-
pisteitä ja muista aina varmistaa, että kiinnityspiste
on luotettava.

Nosta työvälineet katolle erillisellä nostoapuvälineellä – 
älä kuljeta niitä mukanasi noustessasi katolle.

Ota myös ulkopuolisten turvallisuus huomioon, esimer-
kiksi rajaamalla työkohteen ympäristö asianmukaisesti.

Tilaa aina ammattilainen tekemään kattotyö, jos siihen 
liittyy liittyy vaiheita tai olosuhteita, jotka vaativat
ammattiosaamista.

Kattotöiden turvallisuusohjeet



5. Peltikaton kunnon 
tarkastaminen

Ennen huolto- ja korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä  on tä rkeä ä  selvittä ä  
katon sekä siihen liittyvien rakenteiden ja kattoturvatuotteiden kunto. 

Kattoa tarkastaessa on varsinaisen katteen kunnon lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota 
vuotoriskikohtiin, läpivienteihin, sadevesijärjestelmään ja pellityksiin. Lisäksi tarkastetaan 
kattoturvatuotteet.

Huolehdi aina turvallisuudesta ja turvavarusteiden käytöstä liikkuessasi katolla – ohjeet ja 
vinkit näet edelliseltä sivulta.

Noudata seuraavia ohjeita tarkastaessasi kattoa:

Katon yleiskunto – Tarkasta, ettei katolla ole 
ylimääräisiä esineitä. roskia tai muuta sinne 
kuulumatonta. Katsasta, esiintyykö katolla 
haitallisissa määrin likaa, sammaloitumista tai 
kasvillisuutta.

Katelevyt, listat ja ruuvit – Tarkasta, ettei katele-
vyjen ja listojen maalipinnotteissa ole naarmuja 
tai pahempia vaurioita. Tutki kateruuvien ja 
niiden tiivistysten kunto. Varmista, että har-
jalistojen tiivisteet ovat paikoillaan ja että ne 
eivät ole haurastuneet. Tarkasta jiirien ja pelli-
tysten kunto.

Alusrakenteet – Jos aluskatteen tarkastaminen 
on mahdollista, varmista, että aluskate on ehjä. 
Näkyykö mahdollisia vuotokohtia tai kosteutta 
rakenteissa? Tarkasta, ettei aluskatteen päälle 
ole muodostunut vesipusseja.

Tuuletus – Varmista, että tuuletus toimii ja 
että se on riittävä. Jos alusrakenteissa esiintyy 
kosteutta, joka ei johdu kattovuodosta, syypää 
saattaa olla riittämätön tuuletus.

Räystäät – Tarkasta, että mahdolliset pääty- ja 
sivuräystäslistat ovat kunnossa ja asianmukai-
sesti kiinni.

Läpiviennit – Katsasta, että kattoikkunat, 
-luukut ja valmisläpiviennit sekä niiden 
tiivisteet ja kiinnikkeet ovat ehjät ja paikoil-
laan. Varmista, että aluskatteen nostot ovat 
kunnolla kiinni ja että aluskatteen ja läpi-
vientitiivisteiden liitokset ovat vedenpitävät. 
Tarkista myös, että pellitysten pystysaumat 
ovat pysyneet kiinni ja että ne ovat tiiviitä.

Sadevesijärjestelmä – Tarkasta, että vesikou-
rut ja syöksytorvet ovat ehjät, puhtaat ja 
toimivat ja että niiden liitokset ovat veden-
pitävät. Varmista, ettei vesi jää seisomaan 
vesikouruihin painautumien tai riittämättö-
mien kaatojen takia.

Kattoturvatuotteet – Tarkasta, että tikkaat, 
kattosillat ja lumiesteet ovat ehjiä ja kunnol-
la kiinni ja että tuotteiden pintamaalaus ja 
sinkitys ovat kunnossa. Jos kattoturvatuot-
teiden valmistaja edellyttää sertifi kaatin 
mukaisia tarkastuksia, varmista, että ne 
on tehty sertifi oidun tarkastajan toimesta. 
Huomaa, että jokaisella valmistajalla on oma 
sertifi kaatti.



Tilaa katon 
kuntotarkastus

Katon laajassa kuntotarkastuksessa saat sel-
keän kuvan katon kunnosta ja jäljellä olevasta 
elinkaaresta sekä suositukset huolloista, joilla 
katon elinkaarta jatketaan. Asiantuntijamme 
suorittaa katon tarkastuksen huolellisesti 
tarkistuslistan mukaan. Erityistä huomiota 
kiinnitetään aluskatteen kuntoon, vesikatteen 
pinnan kuntoon, vuotoriskikohtiin, läpivien-
teihin ja sadevesijärjestelmään, pellityksiin ja 
kattoturvatuotteisiin.
 

Kuntotarkastuksen päätteeksi asiantuntijam-
me laatii kuvallisen raportin ja selostuksen 
tarkastetuista kohdista. Näin saat tietoa 
puutteista, riskeistä, tulevista huolloista tai 
korjauksista ja katon odotettavissa olevasta 
käyttöiästä. Kuntotarkastuksen jälkeen an-
namme tarjouksen havaittujen puutteiden 
korjaamisesta.

Katon kevyt kuntokartoitus on nimensä mu-
kaisesti kevyempi tarkastus, joka kertoo katon 
kunnon päällisin puolin. Katon kevyt kuntokar-
toitus on maksuton.



Laaja katon
kuntotarkastus

Kevyt katon
kuntokartoitus

katon huollinen tarkastus

korjaustarpeiden ja katon elinkaaren
arviointi

kattoturvatuotteiden tarkastus

selkeä  kirjallinen raportti valokuvineen, 
joka kertoo katon kunnonakuutit ja
tulevat korjaustarpeet

suunnitelma katon elinkaaren maksimoi-
miseksi

tavallisimpien ja helposti havaittavien 
puutteiden silmä mä ä rä inen tarkastus

suppeampi raportti

tarjous mahdollisista huoltotoimenpi-
teistä 

Laajasta katon kuntotarkastuksesta 
on kosolti hyötyä

Tarkastuksessa havaitut riskit on mahdollista korjata ennen 
kuin suurempaa vahinkoa pääsee syntymään.

Ennakoivat korjaustoimet tuovat säästöä tilaajalle.

Antaa aikaa valmistautua katon saneeraukseen jo hyvissä ajoin.



6. Peltikaton korjaukset 
Peltikaton korjaustoimenpiteet on syytä teettää aina ammattiliikkeellä, sillä
silloin työ hoituu turvallisesti, oikeilla materiaaleilla ja ammattitaitoisesti. 

Jos peltikatossa havaitaan vuoto, on ensisijai-
sen tärkeää paikallistaa ensimmäiseksi vuoto-
kohta ja vuodon syy. Kattovuodosta tuleva vesi 
ei nimittäin aina näy vuodon lähellä, vaan vesi 
voi kulkea esimerkiksi aluslaudoitusta ja alus-
katetta pitkin täysin toiseen osaan kattoa.

Yleisimmät vuodon syyt peltikatolla

• Saumojen löystyminen
• Tiivisteiden kovettuminen haurastuminen
• Reikä peltikatteessa
• Puutteellinen tai huono asennus (esim. tiivisteiden puuttuminen,

tiivisteettömien ruuvien käyttö tai väärin asennetut läpiviennit)



Kun vuoto ja sen syy on paikallistettu, päätetään oikeasta korjaustavasta. Ongelmasta riip-
puen ratkaisu on usein uudelleen pellittäminen, sauman korjaus tai korjaus vedeneristys-
massalla. Meiltä löytyy osaaminen näihin kaikkiin, ja tarvittaessa peltikaton korjaus hoituu 
ympäri vuoden, joskaan talvi ei ole otollista aikaa kattotöille.

Peltikaton korjaus tai paikkaus jatkaa vesikaton ikää. Kun kattoa huolletaan ja korjataan 
säännöllisesti ja toimeen ryhdytään heti ongelmien ilmettyä, vältytään isommilta vaurioilta 
ja remonttikustannuksilta.

Ammattilainen apuun.
Korjaamme peltikattosi 
ammattitaidolla.

Kysy lisää! 
www.kerabit.fi 



7. Peltikaton huolto ja kunnostus

Peltikate on kestävä, ja se pysyy pitkään kunnossa pelkällä perushuollolla. Pelti-
katon huoltomaalaukseen kannattaa kuitenkin ryhtyä ajoissa, jotta katon käyttöi-
kä olisi mahdollisimman pitkä.

Peltikate on kestävä, huoleton ja tiivis. Perus-
huolloksi riittää monesti pelkkä irtoroskien pois-
taminen, räystäskourujen tyhjentäminen sekä 
läpivientien ja katon turvatuotteiden tarkastus.

Peltikaton pesu ja maalaus

Peltikatto on altis sään vaikutuksille ja korroo-
siolle. Huoltomaalauksen peltikate tarvitsee 
tavallisimmin noin 20-30 vuoden kuluttua asen-
nuksesta, käytetystä maalista ja vallitsevista 
olosuhteista riippuen.

Jatkossa huoltomaalaus voi olla tarpeen 10 vuo-
den kuluttua edellisestä huoltomaalauskerrasta.

Peltikaton pesun ja maalauksen työvaiheet

• Peltikatto pestään huolellisesti korkeapaine-
pesurilla peltipesuainetta käyttäen.

• Pesun jälkeen ruostekohdat käsitellään ja 
irtoava maali poistetaan.

• Seuraavaksi katto vielä huuhdellaan.
• Katto maalataan 1–2 kertaa katon kunnosta 

riippuen, tarvittaessa käyttäen pohjamaalia.
• Lopputuloksena on teknisesti uutta vastaava 

peltikate.

Jos katon pinnoitus on vaurioitunut vain pai-
kallisesti ja pääsääntöisesti hyvässä kunnossa. 
käsittelyksi saattaa riittää peltikaton pesu, 
ruosteenpoisto ja paikkamaalaus.

Maalaamme kattosi
ammattitaidolla.

Kysy lisää peltikaton 
maalaamisesta, 
www.kerabit.fi 



Käytämme laadukkaita 
peltikattomaaleja

Nowo Metal Special Primer SB
Liuotinpohjainen ruosteenestopohjuste am-
mattikäyttöön. Tuotetta käytetään ruoste-
kohtien suojaukseen sekä tartunnan paran-
tamiseen vaikeilla alustoilla. Tuote soveltuu 
kaikkien metallipintojen tarttuvuuden varmis-
tamiseen erityisesti ruosteisilla, vaurioituneilla 
tai muuten vaikeilla alustoilla. Tuote soveltuu 
myös ruosteenestopohjusteeksi ruostekohtien 
käsittelyyn.

Nowo Metal Roof TOP WB
Vesiohenteinen, 1-komponenttinen peltikat-
topinnoite ammattikäyttöön. Tuote perustuu 
modifi oituun akryyli-alkydipolymeeriin, ja se si-
sältää aktiivisia ruosteenestopigmenttejä. Tuo-
te soveltuu pelti-ja teräskattojen, seinäpeltien 
sekä alumiini- ja sinkkipintojen maalaukseen. 
Tuote muodostaa erinomaisen suojan ruostet-

ta, vettä ja kemikaaleja vastaan. Tuote kuivuu 
nopeasti ja suojaa maalin liituuntumiselta. 
Kuivunut maalikerros on erittäin elastinen ja 
muodostaa lujan tartunnan alustaan.

Nowo Metal Roof TOP 2K SB
Polyuretaanipohjainen aktiivisia ruosteensuo-
japigmenttejä sisältävä 2-komponenttinen 
peltikattomaali, joka on suunniteltu ammat-
tikäyttöön. Tuote soveltuu etenkin maalaa-
mattomille pelti- ja teräskatoille, seinäpelleille 
sekä alumiini- ja sinkkipinnoille, jotka vaativat 
suojaa korroosiota ja rasitusta vastaan. Tuot-
teella on erinomaiset ruosteenesto- ja kulu-
tuksenkesto-ominaisuudet, minkä vuoksi se 
soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan erityistä 
kestävyyttä. Tuote on UV- ja säänkestävä, mikä 
takaa hyvän värin säilyvyyden.



8. Peltikaton uusiminen
Peltikaton uusiminen tulee ajankohtaiseksi, kun katon yleiskunto on niin huono, 
etteivät pelkät huollot tai korjaukset enää merkittävästi lisää katon elinikää.

Jos vanha katto on tullut lopullisesti tiensä päähän, kannattaa uusimiseen ryhtyä hyvissä ajoin, niin 
säästyt isommilta vahingoilta, kalliimmilta rakennekorjauksilta ja ylimääräisiltä kustannuksilta. 
Uusittu katto on kaunis ja kestävä, ja se voi palvella tehtävässään jopa kokonaisen ihmisiän.
   
Ole yhteydessä alan ammattiliikkeeseen, kun harkitset katon uusimista. 



9. Lumen poistaminen katolta
Yleensä katolla oleva lumi ei aiheuta haittaa tai riskiä, jos kattoturvatuotteet ovat 
kunnossa. Näin ollen myöskään mitään toimenpiteitä ei tarvita, jollei lumen pu-
toamisen pelätä aiheuttavan vaaratilanteita. Jos lumen poistaminen osoittautuu 
ajankohtaiseksi, on urakka on syytä tehdä varovaisesti tai antaa se ammattilaisen 
hoidettavaksi.

Normaalin asuintalon harjakatto oikein suun-
niteltuna, rakennettuna ja lumiesteillä varus-
tettuna kestää paksummankin lumikerroksen 
ilman ongelmia. Lumenpudotus katolta on 
kuitenkin perusteltua seuraavissa tilanteissa:

• Katolla on erikoiskohtia, joihin lumi ke-
rääntyy poikkeuksellisen paksuiksi kerrok-
siksi (sisäjiirit, porrastuskohdat jne.).

• Jos on olemassa riski, että lumi pääsee pu-
toamaan katolta lumiesteistä huolimatta 
(kaupunkiolosuhteet, etenkin jyrkät katot).

• Lumiesteet ovat puutteelliset.
• Sulamisvesi aiheuttaa jääpuikkoja, jotka 

aiheuttavat vaaratilanteita pudotessaan.
• Kattopinnat ovat loivat ja poikkeuksellisen 

suuret (esim. hallit, teollisuusrakennukset 
jne.).

Mikäli joudut poistamaan lunta, toimi varovai-
sesti ja poista lumi kerroksittain, vuorotellen 
katon kummaltakin lappeelta. Jätä katolle 
vähintään 10 cm lunta suojakerrokseksi. 

 Jään poistaminen suoritetaan esimerkiksi 
kuumalla vedellä tai höyryllä, ei koskaan hak-
kaamalla.

Pudotamme 
lumet vesikatetta 
vahingoittamatta
Jos haluat poistaa lunta katolta, se hoituu 
vaivattomimmin antamalla urakka ammatti-
laisten hoidettavaksi.
 
Kattolumityöt vaativat aina erityistä tarkkaa-
vaisuutta. Tutustumme aina ennen työhön 
ryhtymistä tarkoin kohteeseen, ympäristöön ja 
kattomateriaaliin. Hoidamme lumenpudotus-
työt ammattitaidolla ja joustavasti, aina hellä-
varaisesti käsityönä



10. Tilaa peltikaton tarkastus-, huolto- ja korjauspalvelut

Kun huollat kattosi säännöllisesti, säästyt odottamattomilta vahingoilta ja isoilta korjauskuluilta. 
Kerabit Kattohuollon ammattilaisten tekemällä säännöllisellä kattohuollolla katon käyttöikä voi-
daan jopa tuplata. Pyydä meiltä tarkastuskierros katollesi sekä tarjous huolto- tai korjaustoimenpi-
teistä!

Kerabit Kattohuolto palveluksessasi

Ota yhteyttä!

Soita numeroon 010 3220 240 ja varaa 
aika maksuttomaan tarkastuskierrok-
seen. Voit myös jättää yhteydenotto-
pyynnön nettisivuillamme 
www.kerabit.fi .

Maksuton

tarkastus kierros
Asiantuntija kartoittaa katon kunnon 
paikan päällä. Kartoituksen jälkeen 
osaamme suositella oikeaa huoltotoi-
menpidettä juuri sinun katollesi. Mak-
suton kartoitus koskee omakotitaloja, 
suurempien kattojen katsastuksesta 
perimme pienen maksun.

Tarjous 
huolto toimen piteistä
Saat kartoituksen perusteella tehdyn 
kirjallisen tarjouksen  toimenpiteistä 
ja kokonaiskustannuksista, joilla katto 
saadaan kuntoon.



Ammatti lais käsittely 
katolle
Annamme katoille ammattilaiskäsitte-
lyn, teemme puhdasta jälkeä ja viemme 
jätteet mukanamme. Sinun ei tarvitse 
huolehtia mistään!

Tarvittaessa teemme huonokuntoisille 
katoille uuden pinnoituksen. Pinnoit-
teen avulla katosta saadaan miltei 
uudenveroinen ja kallista kattoremont-
tia voidaan siirtää kauemmas tulevai-
suuteen.

Annamme työlle 
takuun
Annamme kaikille tekemillemme töille 
vähintään kahden vuoden takuun!



Rälssitie 6 B, 01510 Vantaa
010 322 0240
kattohuolto@kerabit.fi 
www.kerabit.fi 

Tee jatkuva 
kattohuoltosopimus!

Voit unohtaa kattohuolet, kun solmit kanssamme vuosi-
huoltosopimuksen, joka sopii erityisesti taloyhtiöiden ja 
suurempien kiinteistöjen kattohuoltotarpeisiin. 
Kysy lisää, www.kerabit.fi 

Kattohuolto


