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TYÖMAALLA

Täällä Pirkkalan Lepomoision 
vehreällä ja rauhallisella omako-
tialueella ei uskoisi, että lento-
kenttä ja moottoritie ovat vain 

kivenheiton päässä. Matti Wuoristo oli 
1960-luvulla tämän nykyään suositun 
omakotialueen ensimmäinen asukas.

”Sain kunnalta tontin halvalla, tämä oli 
pelkkää metsää ja peltoa silloin”, hän 
muistelee. 

Uudisraivaaja Wuoristo oli aikanaan 
aktiivisena myös omakotiyhdistyksessä, 
kun lapsille piti saada leikkikenttä – sellai-
nen myös saatiin, ja se on pystyssä edel-
leen. 

120 neliöisen tiilitalonsa Wuoristo 
suunnitteli ja rakensi omin käsin. Tarvik-
keita ja materiaaleja hän keräsi tuttujen 
rakennustyömailta, ja talo valmistui 
vuonna 1969. Edellisen kattoremontin 
Wuoristo teki itse vuonna 1983, jolloin ta-
sakatto muutettiin harjakatoksi, koska 
Wuoristo halusi vinttitilaa.

”Se oli virhe. Nyt vintti on täynnä van-
hoja lehtiä ja muuta roinaa”, hän naurah-
taa. 

VANHA KATTO KARKOTTAA 
OSTAJAT
Tänä kesänä tuli aika laittaa katto jälleen 
uusiksi. Muovipintainen maali oli alkanut 

hilseillä ja levitä tuulen mukana pitkin 
piha maata. Uudelleen maalaaminen ei olisi 
ollut pysyvä ratkaisu, joten Wuoristo alkoi 
vertailla kattofirmojen palveluita. Wuoris-
tot ovat suunnitelleet myyvänsä talon muu-
taman vuoden sisällä ja muuttavansa kau-
punkiasuntoon.

”Katon on oltava kunnossa, kun lähdet 
myymään taloa. Moni ostajaehdokas pelkää 
repaleista kattoa. Kaksi kuukautta suunnit-
telin remonttia ja päätin sen teettää, maksoi 
mitä maksoi.”

Kiinteistöjä sivutoimisesti isännöitseväl-
le Wuoristolle oli tärkeää, että uudessa ka-
tossa on aluskate tuplatuuletusrakenteella 
ja että työturvallisuudesta huolehditaan. 
Pisimmän korren vertailussa veti Vesivek, 
joka on myös Omakotiliiton yhteistyökump-
pani.

”Myös rännit ovat ensiarvoisen tärkeä 
asia, jotta vesi kulkee sinne, minne pitää-
kin. Niistä Vesivekillä on pitkä kokemus”, 
hän huomauttaa.

”Minuun teki vaikutuksen firman lupaus 
siitä, että vanha katto saadaan pois ja uusi 
paikalleen yhden päivän aikana. Myös työ-
turvallisuus on ehdottoman tärkeä seikka 
– kukapa haluaisi, että oman kodin työ-
maalla tapahtuu onnettomuus.”

Vesivek muutti toimintamallejaan kulu-
van vuoden alusta niin, että nosturiavustei-

seen asentamiseen yhdistettiin talon 
ympäri kiertävät telineet. Ratkaisun us-
kotaan yleistyvän jatkossa myös muiden 
toimijoiden työmailla. 

KELLONTARKKAA TYÖTÄ
Remontti alkoi juhannuksena paikkojen 
mittaamisella ja asennuspäivän sopimi-
sella. Talon ympäri kiertävien raken-
nustelineiden kasaamisessa meni kol-
misen tuntia. Seuraavana päivänä 
alettiin hommiin.

”Materiaalit olivat valmiiksi järjes-
tyksessä auton lavalla, ja ne nostettiin 
hiabilla katolle. Minä vedin aikanani 
kattopeltejä kakkosnelosen avulla katol-
le ja kiroilin”, Wuoristo naureskelee.

”Katto valmistui minuutilleen ajal-

Telineet  tuovat paitsi turvallisuutta, 
parantavat työn laatua ja helpottavat 
viimeistelyä. Kuvat: Vesivek

Tuplatuuletusrakenteen keskimmäinen 
osa on aluskate, jonka molemmin puolin 
asennetaan tuuletusrimat.

Riittävä miehitys takaa ripeän asennuk-
sen. Tässä asennetaan porukalla vesika-
tetta.

laan, ja sade alkoi pari minuuttia sen 
valmistumisesta. Työntekijät tarkistivat 
pultteja ja ruuveja vielä katolla, kun 
minä sain istua sisällä sateensuojassa.”

Seuraavana päivänä työmiehet tulivat 
magneettiharavan kanssa siivoamaan 
pihan. Jäljelle ei jäänyt naulan naulaa tai 
lankunpätkää.

”Minulle oli utopiaa, että katto saa-
daan purettua ja uusi rakennettua pinta-
materiaalille asti eli aidosti säältä suo-
jaan saman päivän aikana. Vaimo kau-
histeli ennen remonttia, että piha menee 
sotkuiseksi ja että siellä juoksee remont-
timiehiä koko kesän. Nyt hänkin on tyy-
tyväinen.”

Julkisivun päivittämisen hinnaksi 
Wuoristo on laskenut 25 000 euroa, jos-

Turvallisuus 
ennen kaikkea  
Omakotiliiton jäsenille tehdystä 
kattoturvallisuuskyselystä selviää, 
että katolla tehtävien toimenpitei-
den turvallisuus huolettaa monia.
 
Katon turvavarusteista yleisimpiä 
ovat tikkaat. Sen sijaan turvaval-
jaat tai niiden kiinnityslenkit 
löytyvät vain alle neljäsosan 
katolta. 

Moni vastaajista haluaisi lisätä 
katolleen kiinnikkeet turvavaljaille. 
Asia kannattaakin ottaa puheeksi 
kattoremonttia tilatessa ja 
kattotarvikkeita uusiessa.

Omakotiliitto kehottaa katto-
remontin kilpailuttajaa kiinnittä-
mään huomiota remontin 
tekijöiden työturvallisuuteen ja 
ostamaan remontin vain luotetta-
valta toimijalta.
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Muista hyödyntää kotitalousvähennys, kun remontoit kotiasi. Voit 
hakea kotitalousvähennystä ainoastaan työn osuudesta. Tavarois-
ta, laitteista tai tarvikkeista ei voi hakea vähennystä. Kotitalousvä-
hennys on henkilökohtainen. Voit vuonna 2018  saada puolisosi 
kanssa yhteensä 4 800 euron vähennyksen. Lue lisää: omakotiliitto.
fi/kotitalousvahennys
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ta 12 000 meni kattoremonttiin. Remon-
tointia varten hän haki pankista lainaa.

”Pankkilainan ottamista remonttia 
varten ei kannata pelätä. Rahoituslai-
tokset tulevat nykypäivänä kyllä vas-
taan, ja lainoja saa jopa 20 vuoden mak-
suajalla.  Se vasta tuleekin kalliiksi, jos 
remontteja ei tee ajallaan”, hän toteaa.

”Rohkeasti vaan kattoremonttia teke-
mään!” Wuoristo kannustaa. n

 Lue lisää kattoremontin kilpailutuk-
sesta: omakotiliitto.fi/kattoremontti

Uusi katto 
päivässä
Teksti Miina Poikolainen  Kuvat Laura Vesa ja Vesivek

Kattoremontin kanssa ei kannata viivytellä eikä sitä 
pidä turhaan pelätä, toteaa kesällä katto remontin 
teettänyt Matti Wuoristo. 

Katon kuntoa arvioidessa ei kannata 
tuijottaa pelkästään katteen ulkonäköä, 
sillä myös välikatolla ja sen tuulettuvuu-
della on suuri merkitys katon ja 
rakenteiden kuntoon. Kun välikatto 
tuulettuu hyvin, ylimääräinen kosteus 
siirtyy eristeistä ja muista yläpohjara-
kenteista ulkoilmaan eikä kosteusvauri-
oita pääse syntymään.

Välikatto koostuu kantavista 
rakenteista, lämmöneristeestä sekä 
ilman- ja höyrynsulusta. Toimivaan 
välikattoon kuuluu olennaisena osana 
aluskate. Usein virheellisesti luullaan, 
että aluskatteen tehtävä on suojata 
kattorakenteita vain yläpuolelta 

tulevalta kosteudelta, esimerkiksi 
katteen pieniltä vuodoilta. Tosiasiassa 
aluskatteen merkittävämpi tehtävä on 
kerätä alhaalta asuintiloista nouseva 
kosteus ja estää sen pääsy rakenteisiin. 
Jotta tämä kosteus tuulettuu aluskat-
teen pinnalta, on räystäältä johdettava 
tarpeeksi korvausilmaa katon tuuletus-
tilaan. Poistoilma-aukon on oltava 
mahdollisimman ylhäällä, jotta saadaan 
korkeuseron ja lämmön vaikutuksesta 
välikattoon mahdollisimman luonnolli-
nen ilmanvaihto.  

Lähde ja lisätietoa: Vesivek

Huomio välikattoon


