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Tampereen Käsi- ja taideteollisuuskeskus Verkaranta sai katol-
leen paljon lisää elinkaarta kun Pirkanmaan Pintatiivistys tiivisti 
vuonna 1852 valmistuneen rakennuksen katon Enkopur -tiivis-
tysmassalla ja maalasi sen Enke Multi Protect (EMP) -korroo-
siosuojamaalilla. Samalla henkilöturvaksi asennettiin LUX-top 
TurvaKolmonen -ankkurointipisteet.

Konesaumatun katon jalkarännien kaikki vaakasaumat, huoltoluuk-
kujen vaakasaumat, jiirien saumat sekä läpivientien juuret Enkopur-
tiivistettiin, ja loppusilauksen koko komeudelle antoi antrasiitti sä-
vyinen EMP-ruostesuojamaalaus. –Enkopur-tiivistykset ovat täysin 
päälle maalattavissa ja ne jäävät täysin maalauksien alle eivätkä ai-
heuta minkäänlaista julkisivuhaittaa, kertoo Tomi Korpela Pirkanmaan 
Pintatiivistys Oy:stä.

–Tämäntyyppisessä kohteessa jo sijainnin vuoksi kaikki asiat pitää 
olla kunnossa. Niin projektin suunnittelu, aikataulutus, asentajien 
osaaminen, sääolosuhteet kuin työsuojeluasiatkin. 

–Työsuojeluun kiinnitimme huomiota siten, että LUX-top -ankkuroin-
tipisteet asennettiin kiinteiksi jo saneerauksen aloitusvaiheessa. Kat-
toturvaratkaisua valittaessa oli huomioitavaa, että kyse on historialli-
sesta rakennuksesta, jonka ulkonäköä ei saa muuttaa. 

–Julkisivuarkkitehdin, isännöitsijän ja meidän neuvonpidon perusteel-
la päädyimme yksissä tuumin LUX-top -ankkurointipisteisiin tavallis-
ten kulkusiltojen sijaan, Korpela kertoo.

Nelihenkisen asennustiimin elokuun alussa saneeraama Verkaranta 
sijaitsee aivan Tampereen keskustassa, Tammerkosken ja Hotelli Il-
veksen välissä.  Käsi- ja taideteollisuuskeskus Verkaranta on Pintatii-
vistyksen kauden 2014 ykkösreferenssi. Pintatiivistys toimii koko Pir-
kanmaan alueella, Hämeenlinnassa ja Jyväskylän sekä Tikkakosken 
alueella.Yhtiö on asentanut Enkopur-tiivistyksiä ja muita laadukkaita 
Enke-Werk -tuotteita kolmen vuoden ajan. –Asiakkaat ovat olleet 
tyytyväisiä. Enkopur-tiivistykset oikeasti ratkaisevat katon ongelma-
kohtia pitkäikäisesti, kertoo Korpela. Valmista kattoa voi nyt tutkailla 
vaikkapa Tammerkosken sillalta tai Hotelli Ilveksen ikkunoista.

Verkaranta sai 
lisää ikää

 Verkarannan valmista kattoa voi nyt 
tarkastella Tammerkosken sillalta tai 
Hotelli Ilveksen ikkunoista.

Tomi Korpela ohjeistamassa asentajia. 

Uuden katon hankkimisen sijaan tehdyn saneerauksen yhteydessä 
syntyneitä euromääräisiä säästöjä tilaajalle Korpela ei lähde arvioi-
maan, muuta kuin että huomattavista summista on kyse. Lisäksi Kor-
pela painottaa suunnitelmallisen ja jatkuvan kattohuollon merkitystä 
uusien ja vanhojen kattopintojen elinkaaren pidentämisessä.

Lisää tietoa yrityksestä www.pintatiivistys.fi .



Nyt on hyvä aika turvata ensi talven lumityöt kiinnittämällä pu-
toamissuojaukset valmiiksi katoille. LUX-top -ankkurointipisteet 
soveltuvat erilaisiin kattomateriaaleihin. 

Ruostumaton ankkurointi- ja putoamissuojapiste sopii erityisen hyvin 
konesaumatuille peltikatoille. Ankkurointipiste puristetaan konesau-
maan kiinni momenttiavaimella 50 Newtonin voimalla, joten kattoon 
ei tarvitse tehdä reikiä. Putoamissuojia on saatavilla myös tiilikatoille 
ja tasakatoille.

LUX-top TurvaYkkönen on tarkoitettu yhden henkilön kiinnityspisteek-
si ja LUX-top TurvaKolmonen on putoamissuojainjärjestelmä, johon 
voi kiinnittyä jopa kolme työskentelijää. TurvaYkkönen olisi hyvä olla 
jokaisen kattotyöntekijän repussa koska valitettavan useasti katoilta 
ei löydy ankkurointipisteitä tai voi olla haastavaa löytää ankkurointi-
pisteitä lumen alta.

Luxemburgilaisen ST Quadrat S.A. -yhtiön LUX-top -tuotteet on testat-
tu staattisilla ja dynaamisilla rasituskokeilla ja ne täyt-
tävät EN 795:n putoamissuojille asetetut 
määräykset.

Putoamissuojauk-
set kuntoon ennen 
lumien tuloa 

 LUX Top –putoamissuoja mahdollistaa turvallisen työskentelyn myös talvella.

 LUX Top TurvaYkkönen

 LUX Top FSE-2003 Vaijerijärjestelmä

 LUX TopTurvaKolmonen
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Nokialainen omakotitalo sai kesällä komeat portaat ja 
terassin Enketop-pinnoituksella, kun saksalainen Enke-
Werk kävi kouluttamassa suomalaisia asentajia Enketop-
tuotteiden asennuksessa.

Betonipinta joutuu terasseilla ja parvekkeilla alttiiksi koville sään 
vaihteluille ja tavanomaiset vesihöyrylle suljetut maalit halkeilevat 
ja hilseilevät jo muutaman vuoden jälkeen. Enkopur-vesieriste ja 
Enketop-pinnoite puolestaan päällystävät niin portaat kuin terassit 
liukumattomalla siistillä pinnalla, joka kestää kovaa kulutusta ja 
sään vaihteluja jopa vuosikymmeniä. Asiakkaan valittavana on yli 
kaksikymmentä eri värivaihtoehtoa.

Jos betoni- tai sementtipinnan päällystää aineella, joka ei läpäise 
betonin itsensä keräämää kosteutta, pinnoitteen alle jäävä kosteus 
ja paine rikkoo pinnan. –Tässä ratkaisussa ongelmaa ei tule, sillä 
elastisena pysyvän pinnoitteen rakenne päästää betonin kosteu-
den haihtumaan (15–20 g/m2/vuorokausi) ja välissä oleva kangas 
tasoittaa lämpölaajenemista, kertoo Juha Helminen Pohjanmaan 
Asennusmestarit Oy:stä. Enke-tuotteet maksavat epoksimaaleja 
enemmän, mutta Helminen muistuttaa, ettei maalaus muutamien 
vuosien välein ole ilmaista sekään.

Lisätietoa: www.asennusmestarit.fi

Terassit ja 
portaat pysyvästi 
kuntoon
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Uusimaa: Housetek Oy • www.housetek.fi 
Hypehelsinki Oy • www.hypehelsinki.fi 
JT-Kestokate Oy • www.jtkestokate.fi 
KattoHoiva • www.kattohoiva.fi  
Kattotyö Komsi Oy • www.komsi.net
Råstedts Bygg och Uthyrning Oy Ab • 040 514 5060
Uudenmaan Kattomaalaus ja -huolto • 
www.kattomaalausjahuolto.fi 
Pirkanmaa: Seal it! Pirkanmaan Pintatiivistys Ay • 
www.pintatiivistys.fi 
Varsinais-Suomi: AD-Talovaruste Oy • 
www.adtalovaruste.fi 
Tmi Jussi T. Nieminen • 040 745 2833
Turun Pelti- ja Eristys Oy  • www.tpe.fi 
Päijät-Häme: Suomen KattoCenter Oy • 
www.kattocenter.fi 
Kanta-Häme: Someron Peltipinta Oy • 040 509 1246
Kymenlaakso: Kouvolan Kattopalvelu Oy • 
www.kouvolankattopalvelu.fi 
Tmi Harjakainen • www.harjakainen.fi 
Satakunta: Länsirakenne Oy • www.lansirakenne.fi 
Etelä-Karjala: Lappeen Kouru Oy • www.vesivek.fi 
Etelä-Savo: RV-Saneeraus Ay • www.rvsaneeraus.fi 
Pohjois-Savo: Savon Rakennuspelti Ky • 
www.savonrakennuspelti.fi  
Keski-Suomi: Pelhane Oy • www.pelhane.fi 
Pelti-Lahti Oy • 03 555 5072
Rakennus- ja Pellitystyöt T. Hintikka Oy • 
www.raksajapelti.fi 
Etelä-Pohjanmaa: Kurikan Peltisepät Oy • 
www.kurikanpeltisepat.com
Pohjanmaa: Ab Byggnadsfi rma Rönn Oy • 
040 540 6416
Keski-Pohjanmaa: Vikströms Plåtslageri Ab Oy • 
www.vikstroms.fi 
Pohjois-Pohjanmaa: Ohutlevyverhous Oy • 
www.peltec.fi 
Oulun Kattopalvelu Oy • www.oulunkattopalvelu.fi  
Kainuu: Rakennus Nis-Ka Oy • www.rakennusniska.fi 
Lappi: Kemin Pelti- ja Rautarakenne Oy • 016 263 100
LA-Kattohuolto Oy • www.la-kattohuolto.fi 
Lapin Pro-Urakoitsijat Oy • 040 183 4884

JÄLLEENMYYJÄT:
Helsinki: Punavuoren Rauta Oy • Pursimiehenkatu 4–6, 
09 656 341 
Espoo: Ruukki Express • Koskelontie 21, 020 592 1710 
Vantaa: Pelti-Virte Oy • Tiilitie 12, 044 565 0087 
Jyväskylä: Ruukki Express • Sievisenmäentie 10, 
020 741 2650
Kuopio: Ruukki Express • Mestarinkatu 15, 020 593 8432
Oulunsalo: Oulun Kuorirakenne Oy • Tetriläntie 16, 
08 521 2460
Tampere: Ruukki Express • Viinikankatu 55, 020 593 0040
Turku: Virte-Metalli Oy • Kuormakatu 12, 02 275 1750

  Nokialainen omakotitalo sai kestävät portaat vuosiksi  
Enketop-pinnoituksen ansiosta. Pinnoitus taipuu moniin eri muotoihin.


