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Kattotutka Enke-teamiin koko Suomessa
Tunnettu kattoalan osaaja Kattotutka Oy käynnistää Roof-
Techin kanssa valtakunnallisen yhteistyön ja ottaa RoofTechin 
maahantuomat tuotteet käyttöön kaikkialla Suomessa. Aikai-
semmin Kattotutka on testannut ja käyttänyt menestyksekkäästi 
RoofTechin tuotteita Helsingin alueella kolmen vuoden ajan.

Kattotutka Oy on vesikattosaneerauksissa yksi Suomen suurim-
pia yhtiöitä. 25 vuotiaalla ”vesikaton luotettavalla kumppanilla” on 
11 toimipistettä eri puolilla Suomea. Vakituista henkilökuntaa on 
230. Kesäkaudella määrä nousee kolmeensataan.

Kattotutkan tuotantojohtaja Mauri Carlson kertoo, että yhteistyö 
RoofTechin kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin ja uuden sopi-
muksen mukaiset käyttökoulutukset on jo aloitettu. Uusi tuote on 
myös otettu Helsingin ulkopuolellakin hyvin vastaan, vaikka perin-
teisesti peltisepät kammoksuvat kaikkia kemiallisia tuotteita.
 

”Peltiseppä korjaa peltiä yleensä mielellään vain peltiä vaihtamalla. 
Se on alalla vahva ennakkokäsitys”, Carlson kertoo.

”Se tietysti perustuu tähän asti saatavilla oleviin tuotteisiin, jotka 
ovat lähinnä vain sotkeneet korjattavia kohteita!”

”Mutta nyt kun on viime vuosina tutustuttu tähän tuotteeseen, niin 
voi sanoa, että ollaan vakuuttuneita, että tämä toimii ja tätä kan-
nattaa monessa kohteessa käyttää”, Carlson jatkaa.

Kattotutkan Helsingin toimipisteeseen haettiin ensimmäinen 
Enke-sertifioinnit kolme vuotta sitten, kun suunnittelijat alkoivat 
esittää Enke-tuotteiden käyttöä jo tarjouspyynnöissä.

”Onhan se aikamoinen meriitti tuotteelle, jos insinööritoimistotkin 
sitä erikseen edellyttävät”, Carlson toteaa.

”Insinööreilläkin on iso kynnys ottaa käyttöön uusia tuotteita. Kyllä 
siinä pitää olla selvä kuva siitä, että ne ovat toimivia, jos ne suun-
nitelmissa jo mainitaan”, Carlson pohtii.

”Sama se on meidän korjausmiehilläkin. Siksi nämä koulutukset 
ovat tärkeitä, että epäluulo tuotteita kohtaan poistu ja korjaukset 
osataan tehdä oikein ja takuukelpoisesti”.

Enken sertifiointiin tähtäävät koulutukset toteutetaan Kattotukan 
eri toimipisteissä tämän vuoden aikana.

”Sesonki alkaa olla päällä mutta joustavasti on saatu aikatauluja 
soviteltua RoofTechin kanssa”, Carlson kehuu.

www.kattotutka.fi



 Kokkolinna valmistui vuonna 1908

Kaikkien kokkolalaisten ja monien muidenkin tunteman Kokkolin-
nan katon korjaus Enkopur-menetelmällä on juuri aloitettu Kok-
kolan keskustassa.
 
Kivinen jugend-rakennus valmistui vuonna 1908 Kokkolan Rau-
tatieaseman viereen. Juhlavassa rakennuksessa on toiminut eri-
laisia liikkeitä ja toimistoja, ja se on mm. kaupungin ensimmäinen 
asuinkerrostalo, johon on asennettu vesijohdot ja vesiklosetit.

Rakennus on peruskorjattu vuonna 2002. Entisten liikehuoneis-
tojen paikalla toimii nykyisin Opetusravintola Kokkolinna.
Katon kunnostaa tänä keväänä pietarsaarelainen toisen polven 
peltiseppäyhtiö Vikströms Plåtslageri. Yritystä johtava Olav Vik-
ström arvelee, että 1500 neliön katon korjaus saadaan valmiiksi 
kesän alussa. 

Vikströms Plåtslageri toimii pääosin Pohjois-Pohjanmaalla Vaa-
sasta Kokkolaan. Yhtiö tekee niin uustuotantoa kuin saneerauk-
sia. 

Olav Vikström arvioi, että heillä on vuodessa vain muutamia vas-
taavan suuruisia parin kuukauden mittaisia urakoita kuten Kok-
kolinna nyt. Siinä kunnostetaan koko katto, tiivistetään saumat 
ja osa pelleistä vaihdetaan, osa kunnostetaan ja lopuksi koko 
katto maalataan. Tiivistykseen käytetään Enke-tuotteita, etenkin 

Jugendlinna kuntoon Kokkolassa
Enkopuria, joka sopii hyvin haastavien liitosten tiivistämiseen ja 
reikien paikkaukseen. Vikströms Plåtslagerilla on 35 työntekijää, 
joista jo viisi on hankkinut Enke-sertifioinnin.

Vikström muistuttaa, että esimerkiksi Enkopur, niin hyvä tuote 
kuin onkin, on vain yksi osa heidän työkaluvalikoimaansa. 

”Mikään aine ei sovi joka paikkaa, siksi kaikki korjaustoimenpiteet 
on suunniteltava tapauskohtaisesti”, sanoo.

”On aina mietittävä, mihin kohtaan on vaihdettava pellit, missä 
toimii saneeraus. Ja tehdäänkö se Enkopurilla vai jollain muulla 
työtavalla”.

”Kun kyseessä on katto, joka on korjattu perusteellisesti viisitoista 
vuotta sitten, niin sitten tulee se hintakysymys. Jos tässä saa-
daan nyt kolmasosan hinnalla 15-20 vuotta lisäaikaa, niin se on 
melkoisen iso kysymys. Se riippuu aina myös asiakkaan tilan-
teesta. Jollekin se on oikea ratkaisu, jollekin toiselle sopii joku 
muu”, Vikström pohtii.

Kokkolinnalle katon saneeraus hyvillä tuotteilla tuo parikymmen-
tä vuotta lisäaikaa kolmasosan hinnalla vaihtamiseen verrattuna, 
joten tässä se on erittäin taloudellinen vaihtoehto.

www.vikstroms.fi



Enke Arctic Seal tukkii vuodot myös 
kosteissa ja kylmissä olosuhteissa 
Kattojen korjaustyöt ajoitetaan yleensä kesäaikaan, mutta vuo-
tokohdat on toki aina tukittava niin pian kuin mahdollista. Roof-
Techin maahantuoma saksalaisen Enke-Werkin kehittämä uusi 
Arctic Seal -korjausmassa tukkii vuotokohdat tehokkaasti talvi-
sissakin olosuhteissa.

Enke Arctic Seal –tiivistysmassa on tarkoitettu kiireisiin, tilapäi-
siin tiivistyksiin kosteissa ja kylmissä olosuhteissa.

”Tämä on sellainen tuote, jota minä olen suorastaan etsinyt”, sa-
noo uusmaalaisen rakennusalan moniosaajan Hyvicon Oy:n toi-
mitusjohtaja Pentti Kallela.

”Englannista ja Jenkeistä asti olen näitä aineita etsiskellyt ja jos 
vertaa siihen aikaisempaa, mitä on käytetty, niin tämä on ihan eri 
luokkaa. Niinpä suosittelen tätä paikkauskäyttöön ehdottomasti”, 
Kallela sanoo.

”Kun sää kääntyy plussan puolelle, niin alkaa tulla niitä toimeksi-
antoja, että katot vuotaa. Katot ovat kuitenkin märkiä, kun niitä 
ryhdytään korjaamaan, ja silloin tarvitaan aine, jota voi käyttää 
kosteissa ja märissä oloissa, jopa pakkasella.”

”Enke Arctic Seal on ylivertainen aiemmin käyttämäämme ainee-
seen verrattuna. Sen työstettävyys, tarttuvuus ja käsiteltävyys on 
huomattavasti parempi. Ei ole epäilystäkään enää, mitä kamaa 
käytetään noihin paikkauksiin”, Kallela hehkuttaa.

”Tätä voi käyttää miinus 20 asteessa kunhan pitää purkin sulana 
ja lämpimässä”, Kallela lisää.

Hyvicon oy on todellinen rakennusalan monitoimiosaaja. Sen 
pääpaikka on Hartolassa, mutta päävarasto ja tuotantotilat Hy-
vinkäällä. Vuonna 2000 perustettu yhtiö tekee rakennustöitä 
Hangosta Rovaniemelle. Sen repertuaariin kuuluu perinteisen 
rakentamisen ja suunnittelun lisäksi mm. metallityöt, kunnossa-
pitotyöt, kuivajääpuhallukset, erilaiset lattiatyöt kuten epoksilatti-
at, kiillotukset, hionnat ja sinkopuhallukset, sekä myös putkityöt, 
kylmälaitetyöt ja timanttiporaukset ja -sahaukset.
Yhtiön sisaryhtiö tuo maahan lemmikkitarvikkeita, ja Kallela pyö-
rittää puolisonsa kanssa myös koiraurheilukeskusta Hartolassa, 
entisessä vanhainkodissa.

 

Pikaisesti paikalle

Hyviä kokemuksia Enke Arctic Sealistä on ehtinyt kuluneena 
talvena hankkia myös Iivari Komsi. Kun kolmikerroksisessa 
kerrostalossa Klaukkalassa huomattiin veden tippuvan tasakat-
toisen huopakaton läpi, I. Komsi Oy ehdittiin onneksi hälyttää 
paikalle ennen seuraavaa sadepäivää.

”Siinä tuli kiire, sillä tulossa oli oikein kunnon lumimyräkkä, yli 10 
senttiä lunta ja suojasäätä sen päälle. Oltiin kuitenkin heti aa-
musta paikalla ja päästiin paikkaamaan täysin auenneet saumat 
Arctic Sealillä”, Iivari Komsi kertoo.

”Taloyhtiöllä oli tuuria, kun ehti juuri oikeaan aikaan havaita vuo-
don. Siinä olisi tullut äkkiä tuhansien eurojen vahingot, jos oli-
simme päässeet korjaamaan kattoa vasta parin päivän päästä. 
Vettä olisi tullut solkenaan sisään”, Komsi toteaa.
Tällaisia hätätyökeikkoja tulee aina silloin tällöin, etenkin lumisi-
na talvina.

Vastaavanlainen kiireinen keikka I. Komsi Oy:llä oli äskettäin 
myös kerrostalossa Helsingin Töölössä.

”Kourun läpi oli vuotanut vettä portaille ja siinä oli liukastumis-
vaara, kun vesi jäätyi. Saimme kuitenkin sauman hyvin suljettua 
Arctic Sealillä.”
Juuri kevättalven sulamisvedet paljastavat vuotokohtia. Silloin ei 
ole yleensä aikaa odottaa katonkorjausta kesään, vaan on men-
tävä heti tukkimaan vuodot.

”Ensin pitää saada lumi pois vuotavan alueen päältä ja kaikkialta, 
mistä vettä valuu. Arctic Seal tarttuu kosteaankin pintaan, joten 
kattoa ei tarvitse saada vuotoalueen päältä yhtä kuivaksi, kuin 
kilpailijoiden tuotteita käytettäessä. Tästä syystä vuoto saadaan 
tukittua nopeammin.”

”Arctic Sealillä saumat saa äkkiä kiinni, kunhan vaan ehtii ja pää-
see katolle ja löytää vuotokohdat. Siihen tarkoitukseen tuote so-
pii todella hyvin.”

Komsilla on kokemusta vuotojen paikkauksesta myös monien 
muiden valmistajien aineilla.

”Ei tuossa ole ainakaan huonompi tartunta ole, pikemminkin pa-
rempi. Meille on erityisen tärkeää aineen yhteensopivuus En-
kopur-tiivistysmenetelmän kanssa. Kun katto halutaan yleensä 
tiivistää sitten kesällä pysyvämmin ja pitemmällä takuulla, niin on 
hyvä, että Enkopur pysyy siinä päällä. Toki jos yhtään leveäm-
mästä korjaussaumasta on kyse, on parempi poistaa mekaani-
sesti osa pikakorjausmassasta ennen Enkopur käsittelyä. Silloin 
saa vielä enemmän tartuntapintaa.”

www.komsi.net

www.hyvicon.fi
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