
TALOYHTIÖIDEN 
KATTOREMONTIT –opas 

hallitukselle ja isännöitsijöille



KESTÄVÄ JA KANNATTAVA KATTO
REMONTTI TALOYHTIÖLLE –opas

Sisältö

1 Johdanto   5

2 Milloin on katto remontin aika?   6

3 Korjaussuunnitelma ja kustannusarvio   7

4 kattoremontin eteneminen   8

5 Materiaalivalinnat   10

6 Mitä pitää  huomioida?   10

7 Kustannukset   12

8 Missä ei kannata säästää?   13

9 Hyvä vuorovaikutus läpi urakan   14

10 Lopputarkastus   14

11 Miten pidentää  katon käyttöikää remontin jälkeen?   15

tandemrakennus.fi



5

1 Johdanto 

Katto on talon kruunu ja suoja. Katon kunto vaikut
taa koko talon kuntoon, ja siksi katosta tulee pitää 
huolta. Paraskin katto tarvitsee aikanaan korjauksia, 
joilla varmistetaan talon arvokas säilyminen.

Hyvin suunnitellussa kattoremontissa edetään so
vitusti asian tuntijoiden johdolla, remontin hinta
taso on kilpailukykyinen ja mikä tärkeintä loppu
tulos, eli uusi katto, on laadukas. Hyväkuntoinen ja 
toimiva katto kohottaa talon arvoa ja antaa ryhdin 
koko raken nukselle. Kattoremontti onkin pitkän 
aika välin sijoitus, joka laadukkaasti suunniteltuna 
ja toteu tettuna suojaa koteja vuosikymmenten ajan. 
Tästä oppaasta saat talteesi tärkeimmät rakennus
palikat hyvälle kattoremontille.
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2 Milloin on katto  
remontin aika?

Jokainen katto on yksilöllinen. Mikäli et ole itse 
varma, onko katto jo remontin tarpeessa, on hyvä 
kääntyä asiantuntijan puoleen. Asiantuntija osaa 
arvioida katon kunnon sekä sen, milloin katto on 
remontin tarpeessa. Yleistäen voidaan sanoa, että 
katto saattaa olla remontin tarpeessa, kun:

 » Katolla on ikää yleistäen 
yli 30 vuotta 

 » Sisällä tai katon läheisyydessä  
on ummehtunut haju

 » Katto vuotaa 

 » Aluskate puuttuu

3 Korjaussuunnitelma  
ja kustannusarvio

Etenkin vanha katto on hyvä tarkistaa vuosittain, 
jotta pysytään ajan tasalla katon kunnosta ja var
mistetaan sen turvallisuus.

Arvokas talo ansaitsee parhaan katon 
suojaksi. Kun katon kunto on tiedossa, 
ja kattoremontista on lyöty kättä pääl
le, on aika tehdä korjaussuunnitelma 
ja kustannusarvio. 

Kattoremontin onnistumisen takaa
miseksi on tärkeää kiinnittää huomio
ta urakoitsijan ammattitaitoon. On tär
keää, että urakoitsijalla on takanaan 
vastaavanlaisia onnistuneita katto
remontteja. Sen lisäksi yrityksen talou
dellinen kyvykkyys suoriutua urakasta 

Korjaussuunnitelmasta ja kustannus arviosta tulee selvitä:

 » Mitä hintaan sisältyy ja  
mistä voi tulla lisähintaa?

 » Millä aikataululla  
remontti toteutetaan?

 » Takuut, niiden sisältö ja pituus.

 » Millaiset ovat maksu- 
aikataulu ja -ehdot?

 » Työvaiheet

 » Tilaajan ja urakoitsijan tiedot

 » Työn suorittava taho  
(mahdollinen aliurakointi)

on hyvä tarkistaa. Tulisi myös kiinnit
tää huomiota yhteiskuntavelvotteisiin 
ja erilaisiin säännöksiin, joista urakoit
sijan tulee olla perillä. 

Kattoremontti on merkittävä inves
tointi, joten sen toteuttamisessa ei 
kannata valita oikotietä ja toivoa sen 
vievän onneen. Kattoremontin ta
pauksessa tie onnistumiseen raken
tuu asiantuntevan urakoitsijan ja sel
vien yhteisten sävelten avulla!

 » Tilaajan vastuut

 » Työn laadun määritelmät

 » Riitatilanteiden ratkaisutapa

 » Viivästyksien vaikutukset  
ja korvaukset urakan  
myöhästymisestä

 » Käytettävät materiaalit  
ja niiden takuuajat

 » Työturvallisuuden järjestäminen

 » Onko urakoitsijalla  
tarvittavat luvat
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4 kattoremontin  
eteneminen

Vaikka jokainen kattoremontti on 
aina erilainen, etenee remontti usein 
vaiheittain aina remonttitarpeen 
tunnistamisesta suunnittelun kautta 
toteutukseen.

1. Katon kuntokartoitus: asiantun-
tija kartoittaa katteet, rakenteet 
ja tuuletukset. Katon kuntokar-
toitus on tärkeää myös tarjous-
pyynnön muotoilun pohjalle, 
jotta taloyhtiössä on selvää,  
mitä katolle halutaan tehtävän.

2. Korjaussuunnitelma ja tarjous-
vaihe: Kuntokartoituksen poh-
jalta tehdään korjaussuunnitel-
ma sekä annetaan toteutukselle 
kiinteä urakkahinta usein kil-
pailutuksen yhteydessä. 

3. Kattoremontin toteutus: Kun 
tarjous on hyväksytty, sovitaan 
remontin aikataulu ja ryhdy-
tään töihin. 

4. Lopputarkastus: Remontin val-
mistuttua, katto tarkastetaan 
ennen luovutusta.
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5 Materiaalivalinnat 

Kattomateriaaleja on moneksi, ja on
nistuneen remontin keskiössä on oi
keat materiaalivalinnat. Materiaalin 
valinnassa tulee ottaa huomioon esi
merkiksi sen kestävyys, katon malli 
ja kaltevuus, mahdolliset kaavamää
räykset ja ulkonäkötoiveet sekä hinta. 
Joskus kaupungin ohjeistuksissa tai 
muissa säännöksissä voi tulla vastaan 

 » Lumiesteet estävät lumen putoa-
misen katolta. Lumiesteitä suo-
sittelemme asennettavaksi koko 
lappeen matkalle. Lumiesteet pi-
tävät katolle kertyvän lumen hal-
linnassa ja turvaavat omaisuu-
den, sekä pihalla liikkuvat. 

 » Sadevesijärjestelmä ohjaa sade-  
 ja sulamisvedet pois talon lähei-
syydestä ja vähentää lammikoi-
den syntyä pihalle. Sadevesijär-
jestelmä koostuu ränneistä ja 
syöksytorvista. Puutteellinen sade-
vesijärjestelmä on yksi merkittä-
vimmistä syistä homevaurioihin.

 » Tikkaat toimivat kulkuväylänä ka-
tolle. Seinätikkaiden lisäksi on hy-
vä harkita lape- sekä hätäpoistu-
mistikkaiden asentamista.

6 Mitä pitää  
huomioida?

Läpi kattoremontin aina suunnittelusta 
toteutukseen on hyvä muistaa, että 
talo yhtiön ei tarvitse olla ammattilai
nen, mitä kattoihin tulee. Me olem
me täällä sitä varten, että tarjoamme 
asiantuntijuuttamme jokaiseen valin
taan. Sinun ei siis tarvitse tietää, mitä 
katolle pitää tehdä, sillä mikään koh
de ei ole meille liian vaikea.

Kattoremontin yhteydessä on hyvä 
tarkistaa koko taloa suojaavaa koko
naisuus ja mahdolliset kattoremontin 
yhteydessä suoritettavat muut tarpeet. 

tilanne, jolloin katon materiaalia tai 
vaikkapa väriä ei saa vaihtaa. On kui
tenkin hyvä muistaa, että nykyinen 
kattomateriaali ei välttämättä tänä 
päivänä ole enää paras vaihtoehto. 
Kuulostaako kaikki tämä vaikealta? Ei 
hätää, sillä asiantunteva kattourakoit
sija osaa kertoa parhaan valinnan talo
yhtiöösi sopivasta materiaalista.

Tällaisia ovat esimerkiksi sadevesijär
jestelmän ja savupiipun kunto, sillä ne 
on helppo uusia saman remontin yh
teydessä pienemmällä vaivalla, kuin 
täysin erikseen. Kattoremontin yhtey
dessä on hyvä tarkistaa myös katon 
eristeiden ja aluskatteen kunto. Toi
sin sanoen, suosittelemme katsomaan 
kokonaisuutta, sillä se säästää vaivaa 
ja rahaa pitkässä juoksussa. Tandem 
Rakennuksella korjaamme kattosi 
kaikki kolot, sekä lisäksi päivitämme 
nykyaikaiset lisävarusteet ajan tasalle:

 » Läpiviennit ovat muun muas-
sa kattoikkunoita, savupiippu-
ja, ilmanvaihdon poistoputkia tai 
vaikkapa kattoluukkuja. Niiden 
kunto on hyvä tarkistaa kattore-
montin yhteydessä. 

 » Aluskatteen on oltava kestävä ja 
vedenpitävä, jotta se suojaa kat-
toa ulkoa tulevalta kosteudelta 
pitkäikäisesti. Aluskatetta ei voi-
kaan sanoa lisävarusteeksi, sil-
lä se on ehdoton toimivan katon 
vuoksi. Siksi aina kattoremon-
tin yhteydessä uusitaan aluskate. 
Aluskatteen pitää olla kattotyypil-
le sopiva, ja asiantunteva kattou-
rakoitsija osaa valita kattotyypille-
si sopivan aluskatteen.
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7 Kustannukset 

Taloyhtiölle on usein erityisen tärkeää katto
remontissa pitävän aikataulun ja laadukkaan 
loppu tuloksen lisäksi kilpailukykyinen hinta. Katto
remontin hintaan vaikuttaa moni tekijä, kuten käy
tettävä katto materiaali, vanhan katon ominaisuu
det ja lähtö tilanne. Kustannusarviot käytettävien 
materiaalien osalta kannattaa pyytää esitettäväksi 
per neliö, sillä se helpottaa erilaisten tarjousten ver
tailua. Vanhan katon ominaisuudet ja lähtötilanne 
voivat olla hyvin vaihtelevat. Esimerkiksi kalteval
la katolla on haastavampaa ja siksi hitaampaa työs
kennellä, joka vaikuttaa kattoremonttiin käytetyn 
ajan vuoksi hintaan. Samoin katolla olevat läpivien
nit, piiput tai kattoikkunat vaikuttavat kattoremon
tin vaikeusasteeseen ja siten vievät enemmän aikaa. 

Kattoremontin hyvällä suunnittelulla ja huolelli
suudella minimoidaan kustannuksia ja vältytään 
yllätyksiltä. Monissa taloyhtiöissä suunnittelu hoi
detaan kolmannen osapuolen kautta, joka nos
taa katto remontin kokonaishintaa. Me Tandem 
Rakennuksella hoidamme aina kattoremontin 
suunnittelun perinpohjaisesti, jonka pohjalta läh
demme toteuttamaan kattoremonttia määrä
tietoisesti tehden. Suuri etumme on se, että voimme 
vuosi kymmenten kokemuksella itse sekä suunni
tella että toteuttaa remontin – ja uskallamme yl
peästi antaa 100 % tyytyväisyystakuun. Toteutam
me katto remontit myös tarkasti, jopa ärsyttävän 
tarkasti pysyäksemme sovituissa kustannuksissa.

8 Missä ei kannata  
säästää?

Kattoremontti, kuten mikä tahansa muu remontti, 
voi mennä monessakin pieleen aina suunnittelus
ta toteutukseen. Tärkeimpänä nostamme kuitenkin 
ammattilaisten roolin onnistuneessa kattoremontis
sa. Ostopäätöstä tehdessään urakoitsijan ammattitai
to on viimeinen asia, jossa kannattaa pyrkiä säästä
mään. On hyvä muistaa, että kattoremontti on pitkän 
aikavälin sijoitus. Tässä hetkessä hieman kalliimpi 
kokonaisuus voi hyvinkin tuoda puolet pidempi
aikaisen hyödyn katon kestävyytenä. Ammattilaiset, 
joiden kokemus ja tietotaito ovat huipussaan:

 » Suunnittelevat kestävän ja  
kan nattavan remontin, jonka 
tuloksena katto kestää vuosi-
kymmenten rankimmatkin 
myrskyt 

 » Käyttävät laadukkaita materi-
aaleja sekä työmenetelmiä

 » Osaavat ottaa huomioon  
remonttiin vaikuttavista  
ulkoisista tekijöistä

 » Pitävät kiinni yhdessä  
sovituista asioista

 » Pitävät remontin tilaajan ajan-
tasalla ja kommunikoivat 
selko kielellä
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9 Hyvä vuorovaikutus 
läpi urakan

Monelle kattoremontti voi olla vie
ras aihe ja kustannukset sekä katon 
arvo ovat merkittävät. Siksi on ensi
arvoisen tärkeää, että kommuni
kointi toimii sujuvasti aina tarjouk
sen tekemisestä lopputarkastukseen 
ja katon luovutukseen. Hyvällä yh
teydenpidolla varmistetaan, että ta
loyhtiö saa tarpeeksi apua oikeiden 
päätösten tueksi . Hyvään kommuni

11 Miten pidentää katon käyttö
ikää remontin jälkeen?

Katto altistuu monelle rasitukselle ja vaatii säännöllistä 
huoltoa. Hyvällä huolenpidolla pidennät katon käyttö ikää 
ja olet perillä huoltotarpeista.

kaatioon kuuluu oleellisesti myös se, 
että katto remontin tilaajalle esitetään 
asiat oikeellisina ja selkeinä. Tilaajal
la on oikeus saada tietoonsa eri katto
remontin vaiheissa tehtävät tärkeät 
valinnat ja vaihto ehdot näihin valin
toihin. Valintoja ei kuitenkaan tarvit
se tehdä yksin, sillä kattoasiantuntijat 
tietävät, mitä katolle pitää tehdä.

10 Lopputarkastus 
 

Katto tarkastetaan remontin valmis
tuttua ja siten saadaan varmistettua, 
että tilaaja on saanut sopimuksen mu
kaisesti tilaamansa katon ja urakoitsi
ja voi luovuttaa sen tilaajalle. Välillä 
kattoremonttien yhteydessä saattaa 
tulla pieniä korjaustöitä. Ei ole pikku
tarkkaa käydä kattoa huolella läpi, ei
kä se vähennä luottamusta osapuol
ten välillä. Tandem Rakennuksella 
varmistamme henkilökohtaisesti, et
tä katon valmistuessa voit olla varma, 

että se on tarkasti tehty ja suojaa ta
loa vielä vuosienkin kuluttua. Siksi an
namme työllemme on 100% tyytyväi
syystakuun. Tämä ei kuitenkaan päde 
kaikkiin toimijoihin, joten muista tar
kistaa, että mahdolliset korjaustyöt ja 
niiden sisältö on määritelty sopimuk
sessa ennalta.

Katon luovutuksen jälkeen alkaa ma
teriaalien ja työn takuuaika.

 » Puhdista katto ja rännit lehdistä ja muista  
roskista säännöllisesti.

 » Mikäli katolta poistetaan lunta, varo vahingoitta-
masta kattoa. On hyvä jättää 10–15 cm suojakerros 
lunta katolle, sillä jos lumet kolataan katteen  
pintaa myöten, pinnoite voi vaurioitua  
ja mahdollinen korroosio alkaa. 

 » Tarkista katon sekä katemateriaalin  
kunto keväisin ja syksyisin. 

 » Tarkista piippujen, antennien, ilmanvaihto-  
putkien, ja sähköliitosten läpiviennit.  

 » Mikäli mahdollista, tarkista vesikaton alapuo lelta 
yläpohjan kunto. Mikäli pohjassa esiintyy vuoto-
jälkiä, on syytä ryhtyä korjaustoimenpiteisiin.

 » Tarkista myös kattoturvatuotteiden, kuten tikkaiden 
ja lumiesteiden, kunto sekä kiinnitykset  
keväisin ja syksyisin.

 » Pidä huoltokirjaa toimenpiteistä, sillä se pitää ajan-
tasalla katon tilanteesta ja voi olla kiinteistökaupan 
yhteydessä arvokas.
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Mikäli olet epävarma kattosi kunnosta  
ja haluat apua sen arviointiin,  
ota yhteyttä meihin!

Anders Schön 
Kattoasiantuntija

040 566 7473 

anders @tandemrakennus.fi

tandemrakennus.fi


