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Päiväkodin katto kuntoon
Helsingin kaupungin päiväkoti Suvi Malmilla on vähitellen 
tulossa elinkaarensa päähän, mutta kaupunki on kuitenkin 
päättänyt kunnostaa sen ja jatkaa sen käyttöä ainakin 
vielä viisi vuotta. Päiväkodin julkisivu on tänä keväänä 
maalattu ja sen katon elinkaarta jatketaan tiivistämällä 
läpiviennit ja muut kriittiset kohdat. Lisäksi koko kattopinta 
on käsitelty Enkonol-paksupinnoitteella.

”Kun ulkokattoa kunnostetaan paksupinnoitteelle, se 
elävöittää vanhaa pinnoitetta, joka on auringonvalossa 
kymmenien vuosien aikana kuivahtanut”, kertoo Roof-
Techin asiakaspalvelupäällikkö Mika Nuortio RoofTechin 
asiakaspalvelusta.

Enkonol on bitumi- ja liuotinpohjainen paksupinnoite 
erityisesti kuluneiden huopakattojen regeneroimiseen. Se 
soveltuu myös sinkittyjen teräskatteiden sekä kuituse-
menttikattojen pinnoittamiseen. Musta, helposti levittyvä 
kattopinnoite tarttuu erinomaisesti kuiville pinnoille.

”Tässä puhutaan regeneroitumisesta, eli vähän niin kuin 
rasvaisit kuivia käsiä, jolloin niihin tulee pehmeyttä ja elas-
tisuutta”, Nuortio selittää.

”Nyt ei siis haeta esteettistä ehostusta, vaan sitä että elin-
kaari jatkuu tarvittavat viisi vuotta, toki Enkopur-käsittelyn 
ansiosta se jatkuu 25 vuotta eli siinä mielessä se on täysin 
riskitön katto Helsingin kaupungille”, Nuortio jatkaa.



Kiinnostavia käyttökohteita tiivistykseen ja liimaukseen 
sekä sammaleen ehkäisyyn

Enke-tuotteet soveltuvat monenlaisiin korjaustoimenpiteisiin. Es-
imerkiksi Espoossa korjattiin äskettäin toimistotalon katolla sijaitsevia 
ilmanvaihto-ja hissikonehuoneiden vuotavia pystysaumoja.
Jo insinööritoimiston korjaussuunnitelmassa edellytettiin, että PVDF-
pinnoitettujen teräsohutlevyjen tiivistyksessä käytetään Enkopur®-
menetelmää.

Kohteessa on löydetty Enke-tuotteille uusi sovellus tiivistämällä seinäel-
ementin ja perustuksen betonijalan väli Enkopur-menetelmällä. 
”Tilaaja ja suunnittelija ovat nimenomaan vaatineet, että seinän ja 
betoniperustuksen liittymäkohta tiivistetään sieltä mistä seinä alkaa. 
Siihen Enkopur on mainio tuote ja sitä on helppo käyttää”, Mika Nuortio 
RoofTechin asiakaspalvelusta kertoo.

Enke-tuoteperheen Enkolit®-kylmäliimausmassa soveltuu puolestaan hyvin 
esimerkiksi ikkunanpeltien kiinnitykseen. Sitä käytetäänkin paljon Keski-Eu-
roopassa, jossa ikkunoiden tai parvekkeiden reunapellitykset asennetaan 
mieluummin liimaamalla, ja suojapellityksen vuotoalttiita mekaanista kiinnit-
tämistä pyritään aina välttämään. 
Suomessa suojapellit kiinnitetään yhtä useimmiten kateruuveilla tai pop-
niiteillä. 
”Jos ne liimattaisiin kiinni, niihin ei tulisi reikiä”, muistuttaa Tomi Korpela 
E-kattotiivistys Oy:stä.
”Ruuvatut tai niitatut pellit rämisevät ja paukkuvat tuulessa ja sateessa 
ja niiden jatkoliitossaumat tai kateruuvit alkavat ennen pitää vuotaa. Kun 
ne liimataan kiinni Enkolitillä, ne eivät pidä ääntä, ja kiinnitys on tiivis ja 
korroosiosuojattu. Se on siis huomattavasti parempi vaihtoehto, ja nope-
ampi asentaa. Onneksi Enkolitia onkin alettu yhä enemmän käyttää myös 
Suomessa erilaisiin akuutteihin tiivistyksiin ja peltien asennusratkaisuihin”, 
Korpela lisää.
”Toki tietyn kokoiset osat ja tietyt jyrkkyydet pitää varmistaa mekaanisesti, 
mutta mitä vähemmän mekaanisia kiinnityksiä, sitä vähemmän tulee niitä 
läpivientejä, jotka katoilla juuri ongelmia aiheuttavat.” Enkolit sopii myös 
peltien liimaukseen ja samalla sen sauman tiivistämiseen, koska bitu-
mipohjainen tuote toimii hyvin myös vähäisten saumojen tiivistämisessä 
liimaamisen yhteydessä.

RoofTechin maahantuoma SammalNauha osoittaa vanhan kansan 
viisauden todeksi, että kuparilanka estää kasvuston muodostumista ka-
toille. SammalNauha takaa paremman lopputuloksen, koska sen 20 cm 
leveys mahdollistaa vesisateen osumisen laajemmalle pinnalle, mistä 
vapautuvat kupari-ionit pitävät kasvuston poissa siltä katon lappeelta. 
Tuote on helppo asentaa ja sopii hyvin huopa- ja tiilikatoille, kuten loma-
asunnot ja muutkin rakennukset, joiden lähistöllä on paljon puustoa tai 
muuten ongelmia katon puhtaana pitämisestä syntyvän pienkasvuston 
takia.
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Lisää tuotetietoa asentajille ja 
kiinteistövastaaville 
Kattoalan asentajat saavat nyt entistä paremmin apua ja 
neuvoja Enke-Werkin, LUX-topin ja muiden RoofTechin 
edustamien tuotteiden käytössä, kun kokenut kattoalan 
ammattilainen Mika Nuortio aloitti keväällä RoofTechin 
teknisessä asiakaspalvelussa. Nuortion tehtäviin kuuluu 
mm. RoofTechin edustamien tuotteiden tekninen tuki ja 
yleinen neuvonta sekä asentajien kouluttaminen ja pereh-
dytys kattojen korjaamiseen ja ylläpitoon.
 ”Olemme valmiita avustamaan jo tarjouksen tekovaihees-
sa. Meillä on tarjolla useita referenssejä jo ratkaistuista 
kohteista ja muutenkin tuotetietoa eri sovelluskohteisiin”, 
Nuortio kertoo.

”Uusille asennusliikkeille tarjoamme tukea ensimmäisis-
sä asennuksissa ja voimme näyttää kokeneemmillekin 
asentajille erilaisia ratkaisuja heidän omissa kohteissaan”, 
Nuortio jatkaa. 

”Uusi palvelu on mahdollisuus asentajille entistä parempiin 
kokonaisratkaisuihin ja siksi tätä kannattaa hyödyntää ja 
käyttää”, Nuortio kehottaa. 
Nuortiolla on pitkä kokemus kattoalalta etenkin myynti-
työstä.

”Myyntihousut jalassa heräsi usein ajatus, että olisi vii-
saampaa jatkaa katon elinkaarta korjaamalla puutteet ja 
ongelmakohdat kuin investoida koko katon uusimiseen. 
Toki sanon senkin, jos katto on elinkaarensa päässä mie-
lestäni vaihtamiskunnossa – osaamista ja asiantuntijuutta 
on tarjota asiakkaalle vaihtoehtoja ratkaisuista ja niiden 
toteuttajista.”

Nuortio on jo kiertänyt kenttää kouluttamassa asennusliik-
keitä ympäri Suomea.

”Suomi on pitkä maa. Etelään kevät tulee aikaisemmin ja 
kun kausi starttaa eri korkeudelle eri aikaan. Me olemme 
pystyneet palvelemaan asiakasyrityksiä sopivasti sitä mu-
kaa kun kevät on edennyt”, Nuortio kertoo matkatessaan 
kesäkuussa Oulusta kohti Roveniemeä.
 
Mika Nuortion saa kiinni numerosta 040 821 9527 tai 
sähköpostitse osoitteesta mika.nuortio@rooftech.fi.
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