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1. Pidennä kattosi käyttöikää
Katto on rakennuksen tärkein osa ja kaipaa säännöllistä huoltoa. Kun huollat 
kattoa 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 tiilikatostasi – asuitpa sitten omakotitalossa tai taloyhtiössä.



2. Pidä katostasi huolta sään-
nöllisesti

Katon käyttöikää voidaan pidentää huomattavastikin, kun 
katon huolto tehdään oikeilla toimenpiteillä, ajoissa ja sään-
nöllisesti.

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

Muista turvallisuus ja turvavarusteiden käyttö aina liikkuessasi katolla (kat-
so luku 4. Huolehdi turvallisuudesta).

Roskien ja oksien poisto katolta

Räystäskourujen tyhjennys

Rikkinäisten kattotiilien uusiminen

Läpivientien tarkastaminen

Aluskatteen tarkastaminen

Pellitysten ja niiden kiinnitysten tarkastaminen

Kattoturvatuotteiden tarkastaminen

Tiilikaton 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 
säännöllisesti, dokumentoimme huoltotoimenpiteet ja teemme samalla myös pienkorjaukset, 
jos näin sovitaan.

Vuosihuoltosopimus sopii erityisesti taloyhtiöiden ja suurem-
pien kiinteistöjen kattohuoltotarpeisiin. Jatkuva kattohuolto-
sopimus tukee erinomaisesti PTS-suunnitelmaa, sillä huolto 
yhdessä kattokartoitusten kanssa antaa hyvää tietoa katosta 
tulevien vuosien suunnittelua varten. 

Kysy lisää kattohuollosta 

tai vuosisopimuksesta: 

www.kerabit.fi 



3. Tiilikaton rakenne

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

Tiilikatto koostuu tyypillisesti höyrysulusta, eristekerroksesta, tuuletustilasta, kattotuoleista, alus-
katteista ja kattotiilistä. Toki rakennuksen ikä vaikuttaa katteeseen, mikä on aina syytä huomioida 
kattoa tarkastaessa ja remontoidessa.

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

Otsalauta

Räystäskouru

Räystään 
aluslaudat

Kattotuoli

Höyrynsulku
Tuulensuojalevy

Eriste

Vaakaruode

Aluskate

Tuuletusrima

Harjatiiviste

Harjatiili

Tippapelti

Kattotiili



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 vahingoi-
ta katepintaa.

Jos mahdollista, nouse katolle sisäkautta.

Käytä noustessasi valjaita ja turvatarraimia, mikäli joudut käyttä-
mään kiinteitä talotikkaita.

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

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

Ota myös ulkopuolisten turvallisuus huomioon, esimerkiksi rajaamal-
la työkohteen ympäristö asianmukaisesti.

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

Kattotöiden turvallisuusohjeet



5. Katon kunnon tarkastaminen

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

Kattoa tarkastaessa on tiilikatteen kunnon lisäksi kiinnitettävä erityistä 
huomiota vuotoriskikohtiin, läpivienteihin, sadevesijärjestelmään ja pelli-
tyksiin. Lisäksi tarkastetaan kattoturvatuotteet.

Huolehdi aina turvallisuudesta ja turvavarusteiden käytöstä liikkuessasi 
katolla – ohjeet ja vinkit näet edellisestä luvusta.

Noudata seuraavia ohjeita tarkastaessasi kattoa:

Tiilikate – Tarkasta, ovatko kattotiilet säilyneet 
ehjinä. Kiinnitä erityistä huomiota sisäjiireihin 
sekä hoitosiltojen, tikasaskelmien ja lumiesteiden 
alapuolisiin tiiliin. Tarkasta myös, että harjatii-
let ja mahdolliset harjatiivisteet ovat pysyneet 
paikoillaan.

Aluskate – Tarkasta, että aluskate on ehjä. 
Näkyykö mahdollisia vuotokohtia tai kosteutta 
rakenteissa? Varmista, ettei aluskatteen päälle 
ole muodostunut vesipusseja.

Tuuletusrimat ja vaakaruoteet – Tarkasta tuule-
tusrimojen ja vaakaruoteiden kunto. Jos tuuletus-
rimat puuttuvat, aluskatteelle tuleva vesi sekä 
lehdet ja neulaset mädännyttävät vaakaruoteita. 

Tuuletus – Varmista, että tuuletus toimii ja että 
se on riittävä. Tarkasta myös, että räystäiden tuu-
letusraot ovat riittävät ja  puhtaat. Jos alusraken-
teissa esiintyy kosteutta, joka ei johdu kattovuo-
dosta, syypää saattaa olla riittämätön tuuletus.

Räystäät – Tarkasta, että räystäslinjojen reunim-
maiset tiilet sekä mahdolliset räystäslistat ovat 
kunnossa ja asianmukaisesti kiinni.

Läpiviennit – Tarkasta, että kattoikkunat, -luukut 
ja valmisläpiviennit sekä niiden tiivisteet ja kiin-
nikkeet ovat ehjät ja paikoillaan. Varmista, että 
aluskatteen nostot ovat kunnolla kiinni ja että 
aluskatteen ja läpivientitiivisteiden liitokset ovat 
vedenpitävät. 

Sadevesijärjestelmä – Tarkasta, että vesikourut 
ja syöksytorvet ovat ehjät, puhtaat ja toimivat ja 
että niiden liitokset ovat vedenpitävät. Varmista, 
ettei vesi jää seisomaan vesikouruihin painautu-
mien tai riittämättömien kaatojen takia.

Pellitykset ja nostot – Tarkasta, että kaikki pelli-
tykset ovat ehjät ja että peltien saumat ja niiden 
tiivistykset ovat kunnolliset. Varmista myös 
vedenohjauslevyjen kunto.

Kattoturvatuotteet – Tarkasta, että tikkaat, kat-
tosillat ja lumiesteet ovat ehjiä ja kunnolla kiinni 
ja että tuotteiden pintamaalaus ja sinkitys ovat 
kunnossa. Jos kattoturvatuotteiden 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 selkeän kuvan katon kunnosta ja jäljellä olevasta elinkaa-
resta sekä suositukset huolloista, joilla katon elinkaarta jatketaan. Asiantuntijamme suorittaa ka-
ton tarkastuksen huolellisesti tarkistuslistan mukaan. Erityistä huomiota kiinnitetään aluskatteen 
kuntoon, vesikatteen pinnan kuntoon, vuotoriskikohtiin, läpivienteihin ja sadevesijärjestelmään, 
pellityksiin ja kattoturvatuotteisiin.

Kuntotarkastuksen päätteeksi asiantuntijamme laatii kuvallisen raportin ja selostuksen tarkaste-
tuista kohdista. Näin saat tietoa puutteista, riskeistä, tulevista huolloista tai korjauksista ja katon 
odotettavissa olevasta käyttöiästä. Kuntotarkastuksen jälkeen annamme tarjouksen havaittujen 
puutteiden korjaamisesta.

Katon kevyt kuntokartoitus on nimensä mukaisesti kevyempi tarkastus, joka kertoo katon kunnon 
päällisin puolin. Katon kevyt kuntokartoitus 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 maksimoimi-
seksi

tavallisimpien ja helposti havaittavien puut-
teiden silmä mä ä rä inen tarkastus

suppeampi raportti

tarjous mahdollisista huoltotoimenpiteistä 

Laajasta katon kuntotarkastuksesta 
on kosolti hyötyä

Tarkastuksessa havaitut riskit on mahdollista korjata ennen kuin suu-
rempaa vahinkoa pääsee syntymään.

Ennakoivat korjaustoimet tuovat säästöä tilaajalle.

Antaa aikaa valmistautua katon saneeraukseen jo hyvissä ajoin.



6. Tiilikaton vuotokorjaus ja 
tiilien vaihtaminen

Vuotokorjaukset ja muut kattokorjaustoimenpiteet on aina syytä  teettä ä  ammattiliikkeellä , sillä 
silloin työ hoituu turvallisesti, oikeilla materiaaleilla ja ammattitaitoisesti. Vä hä iset korjaustoimen-
piteet, kuten kattotiilien vaihtamiset, voit tarvittaessa tehdä itse heti vian havaittuasi, jos työ on 
mahdollista suorittaa turvallisesti ja muuta kattoa vaurioittamatta.

Tiilikaton vuotokorjaus

Tiilikatto ei ole materiaalina koskaan täysin 
vesitiivis. Tiilikatolla vedeneristys on aluskat-
teen varassa, ja varsinkin vanhoissa katoissa 
aluskatteen virkaa toimittaa pahvi tai aluska-
tetta ei ole ollenkaan.
 
Katteen alle pääsee vettä harjatiilien alta, tii-
lien saumoista ja rikkinäisten tiilten kohdalta. 
Tiilikattojen vuodoissa on usein kyse puutteel-
lisesta tai vahingoittuneesta aluskatteesta. 
Vuodon syy voi olla myös rikkinäinen läpivienti, 
kuten kattoluukku, iv-putki, viemäriputki tai 
hormi.

 
Monesti vuoto saadaan loppumaan täsmä-
korjauksella kuten rikkinäisten tiilien vaih-
tamisella, aluskatekorjauksella, läpiviennin 
uusimisella, uudelleenpellityksillä tai vedene-
ristysmassalla korjaamalla. Yleensä vuotavan 
kohdan ympäriltä pitää uusia aluskate ja limit-
tää se vanhan aluskatteen kanssa oikein.
 
Ammattitaitoisesti tehdyt katon vuotokorjauk-
set ovat pitkäikäisiä ja hinnaltaan huomatta-
vasti edullisempia kuin koko katon uusiminen. 
Aina korjaus ei ole mahdollista, mutta asia 
kannattaa selvittää.

Tiilikattojen yleisimmät vuo-
topaikat

• läpivientikohdat ja pellitysten juuret, joissa 
aluskatteen ylösnousut ovat puutteelliset tai 
puuttuvat kokonaan

• aluskatteen reiät, joista vesi pääsee läpi

• pahvialuskatteeseen muodostuneet kuprut tai 
pussit, jotka ajan kanssa alkavat vuotaa

• aluskatteen vaakasaumat, joissa limitys ei ole 
riittävä

• terassien kohdat, jos reunapellin päät on jätetty 
tiivistämättä

• kattoikkunat

• jiirit, joissa puutteellinen tiiviys tai virheellinen 
rakenne, joka ei johda vettä pois



Rikkinäisten tiilien vaihtaminen

Tiilikatolla kattotiilen rikkoutuminen on yleinen ongel-
ma, joten kattotiilen vaihtaminen kuuluu olennaisena 
osana tiilikaton huoltoon.

Vaihtaminen on verrattain yksinkertaista:

Korjaamme tiilikattosi 
ammattitaidolla

Vuodot kannattaa korjata heti niiden havait-
semisen jälkeen, jotta vältytään suuremmilta 
vahingoilta. Yleensä tiilikaton korjaus tulee 
huomattavasti edullisemmaksi kuin rakentei-
den ja koko vesikaton uusiminen. 

Työnnä rikkoutuneen tiilen 
yläpuolella oleva tiili ylös.

Nosta pois rikkinäinen tiili.

Asettele uusi tiili paikalleen.

Tarkista, että tiili asettuu hyvin riviin.

Vedä uuden tiilen yläpuolella oleva 
tiili takaisin paikoilleen.

1.

2.

3.

4.

5.

Kerabit Kattohuollolla on pitkä kokemus tiili-
kattojen erilaisista huolloista ja myös vuotojen 
paikannuksista ja korjauksista. Teemme muun 
muassa lä pivientien vaihdot, vuotokorjaukset 
sekä  rikkoutuneiden tiilien vaihdot. Meillä on 
myös varastossamme laaja valikoima erilaisia 
kattotiiliä, joten on todennäköistä, että niistä 
löytyy sopiva juuri sinun katollesi.

Ammattilainen apuun.
Korjaamme tiilikattosi 

ammattitaidolla. Kysy lisää! 
www.kerabit.fi 



7. Tiilikaton huolto ja kunnostus

Katto on rakennuksen tärkein osa ja kaipaa säännöllistä huoltoa ja tietyin väliajoin 
kunnostusta. Iso kattoremontti on monesti tarpeettoman järeä operaatio, jos 
katto on ehjä. 

Jos tiilikatto on kunnossa huolloksi riittää 
perustoimenpiteiden lisäksi usein puhdistus ja 
kasvuston poisto. Jos tiilien pinnat alkavat jo 
olla huokoiset, voi olla aika kunnostaa tiilikatto 
pinnoittamalla.

Sammaleen poisto katolta 
ilman painepesua

Jos katon pinta on kunnossa, ja ongelmana on 
esimerkiksi ainoastaan sammalkasvusto, pelk-
kä sammaleen poisto katolta torjuntakäsitte-
lyllä riittää useimmiten huoltotoimenpiteeksi. 
Jotta tiilikatto pysyy hyvässä kunnossa, se on 
hyvä puhdistaa ja käsitellä kasvustoa vastaan 
säännöllisesti.

Kasvusto ja  enimmät sammaleet poistetaan 
katolta mekaanisesti ja tämän jälkeen katolle 
levitetään biologisesti hajoava sammaleentor-
junta-aine. Käsittely kannattaa uusia noin 3–5 
vuoden välein.

Huomaathan, että painepesua ei ole suositel-
tavaa käyttää tiilikaton puhdistukseen, sillä 
se haurastuttaa tiilen pintaa ja tekee siitä 
huokoisen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että katon sään-
nöllinen huolto ja kasvuston poisto oikealla 
menetelmällä ovat hyväksi havaittu ja kustan-
nustehokas tapa pidentää tiilikaton käyttöikää. 
Puhdistettu katto pysyy paremmassa kun-
nossa, kun katolla ei ole kasvustoa sitomassa 
vettä ja estämässä tiilien kuivumista.
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Ammattilainen apuun.
Korjaamme tiilikattosi 

ammattitaidolla. Kysy lisää, 
www.kerabit.fi 



Tiilikaton pinnoitus

Kun tiilikatto ikääntyy ja tiilien pinnat alkavat 
haurastua, tiilikaton väri muuttuu ja kasvusto 
tarttuu tehokkaasti huokoiseen pintaan. Katon 
pinta on voinut vaurioitua myös liian tehok-
kaasta painepesusta. 

Katon pesu ja pinnoitus värillisellä pinnoitus-
aineella on tarpeen, kun puhdistus ja kas-
vustonpoisto eivät enää riitä katon kunnossa 
pitämiseksi.

Ennen pinnoitusta on huolehdittava, että katto 
on ehjä ja että rikkoutuneet tiilet on vaihdettu 
ehjiin.

Korjaustöiden jälkeen tiilikatto pestään huo-
lellisesti korkeapainepesurilla. Tä ssä tapauk-
sessa painepesuria voidaan kä yttä ä , koska tiili 
pinnoitetaan uudelleen eikä  vanhan pinnan 
irtoamisesta ole haittaa. Huom! Jos tiilikatolta 
puuttuvat tuuletusrimat, kattoa ei voi pestä 
painepesurilla puutteellisesta rakenteesta 
johtuvan vuotoriskin takia.

Katon pesun jä lkeen pinta kä sitellä ä n torjun-
ta-aineella, jotta pinnoitteen alle ei varmasti 
jä ä  mitä ä n elä vä ä  kasvustoa. Käsittelyn jälkeen 
katto pinnoitetaan kahteen kertaan laaduk-
kaalla pinnoiteaineella.

Kysy lisää tiilikaton pin-
noittamisesta, 
www.kerabit.fi 

Tiilikaton pinnoituksella voi pidentää katon 
käyttöikää ja  lykätä mittavampaa katto-
remonttia tuonnemmaksi – kunhan kattoa 
huolletaan säännöllisesti myös pinnoituksen 
jälkeen.

Kerabit Kattopinnoite kestää 
Pohjolassa

Kerabit Kattopinnoite on ammattikäyttöön 
tarkoitettu vesiohenteinen pinnoite pohjois-
maisille tiilikatoille.

Viimeisimpä ä n pinnoiteteknologiaan perustuva 
ja ammattitaidolla kehitetty akrylaattipohjai-
nen Kerabit Kattopinnoite muodostaa lujan, 
UV-kestä vä n ja elastisen kerroksen, joka piden-
tä ä katon ja katemateriaalin kä yttö ikä ä .

Ajan myö tä  pohjoiset sä ä olosuhteet sekä  
UV-sä teily saavat alkuperä isen, tiiltä  suojaavan 
pinnan vaurioitumaan, ja katto alkaa samma-
loitua sekä  likaantua. Ulkoisen rasituksen ai-
heuttama kattotiilien vaurioituminen voidaan 
pysä yttä ä  Kerabit Kattopinnoitteella ja samalla 
uudistaa kattopinta myö s visuaalisesti.

Pinnoitetta on saatavana kaikissa perusvä -
reissä  ja sen lisä ksi myö s tiettyjä  erikoisvä rejä  
tilauksesta. 



Puhdistamme, pinnoitamme ja huollamme kattosi

Saat meiltä kaikki palvelut, joilla kattosi pysyy kunnossa ja katseet kestävänä pitkään:

• Huollamme kattosi. Vaivattomin vaihtoehto on solmia kanssamme vuosihuoltosopimus, jolloin huollamme 
katon säännöllisesti, dokumentoimme huoltotoimenpiteet  ja teemme samalla myös pienkorjaukset, jos 
näin sovitaan.

• Puhdistamme kattosi vaurioittamatta tiilikaton pintaa ja käsittelemme sen sammaleentorjunta-aineella.

• Pinnoitamme kattosi vankan kokemuksen tuomalla ammattitaidolla, kun sen pinta on kulunut niin paljon, 
etteivät puhdistus ja kasvustonpoisto enää riitä.

Lue lisää palveluistamme, wwwkerabit.fi 

8. Tiilikaton uusiminen
Katto on rakennuksen tärkein osa ja kaipaa 
säännöllistä huoltoa ja tietyin väliajoin kun-
nostusta. Iso kattoremontti on monesti tar-
peettoman järeä operaatio, jos katto on ehjä. 

Jos vanha katto on tullut lopullisesti tiensä päähän, 
kannattaa uusimiseen ryhtyä hyvissä ajoin, niin sä ä styt 
isommilta vahingoilta, kalliimmilta rakennekorjauksilta ja 
ylimä ä rä isiltä  kustannuksilta. Uusittu katto on kestävä, 
kaunis ja hiljainen, ja se voi palvella tehtävässään jopa 
kokonaisen ihmisiän.

Ole yhteydessä  alan ammattiliikkeeseen, kun harkitset 
katon uusimista.

Jos taloyhtiössäsi kattoremontti on 
ajankohtainen, voit kääntyä Kerabit 
Katon puoleen. Kerabit Katon löydät 

myös osoitteesta www.kerabit.fi 
Kysy lisää!



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 kerääntyy 
poikkeuksellisen paksuiksi kerroksiksi (sisäjiirit, 
porrastuskohdat jne.).

• Jos on olemassa riski, että lumi pääsee putoa-
maan katolta lumiesteistä huolimatta (kaupun-
kiolosuhteet, etenkin jyrkät katot).

• Lumiesteet ovat puutteelliset.

• Sulamisvesi aiheuttaa jääpuikkoja, jotka aiheut-
tavat vaaratilanteita pudotessaan.

• Kattopinnat ovat loivat ja poikkeuksellisen suu-
ret (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 kuu-
malla vedellä tai höyryllä, ei koskaan hakkaa-
malla.

Pudotamme lumet vesika-
tetta 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 lumenpudo-
tustyöt ammattitaidolla ja joustavasti, aina 
hellävaraisesti käsityönä



10. Tilaa tiilikaton tarkastus-, 
huolto- ja korjauspalvelut

Kun huollat kattosi säännöllisesti, säästyt odottamattomilta vahingoilta ja isoilta korjauskuluil-
ta. Kerabit Kattohuollon ammattilaisten tekemällä säännöllisellä kattohuollolla katon käyttöikä 
voidaan jopa tuplata. Pyydä meiltä tarkastuskierros katollesi sekä tarjous huolto- tai korjaustoimen-
piteistä!



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


