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Leipurinkuja

Korjausketju toimii
Suunnittelija-tilaaja-urakoitsija-alihankkija –ketju toimi
hienosti Espoon Asuntojen mittavassa 3.000 neliön
vesikattojen korjaus- ja ylläpitohankkeessa.
Espoon Asunnot Oy:llä on useita taloja Leipurinkujalla Leppävaarassa, joiden kattoturvan päivittämiseksi ja kattojen
maalaamiseen Wise Group Oy teki hankesuunnitelman
2016. Eristysliike Sarttila Oy toteutti hankkeen vuosina
2016-17. Katolta poistettiin vanhat pultatut kulkusillat ja
reiät paikattiin Enkopur-tiivistysmenetelmällä. Kaikkien
talojen vesikatot on nyt maalattu Enke Multi Protect (EMP)
ruostesuojamaalilla. JT-kestokate tiivisti ja maalasi kohteet.
Samalla tiivistettiin ennakoivasti vesikattoja mahdollisia
tulevia vuotoja silmällä pitäen.
www.sarttila.fi

Kimmo Heinonen Espoon Asunnot Oy:stä koordinoi laajaa
hanketta yhteistyössä RoofTechin teknisen tuen kanssa.
Sateinen kesä asetti omat hankaluutensa hankkeen
toteutukselle.
Jälkeenpäin Heikki Häyrinen Eristysliike Sarttila Oy:sta
totesi eri osapuolten yhteistyön toimineen hyvin.
JT-Kestokatteen Jan Tanskanen kertoo, että Enke Multi
Protect –ruostesuojamaalilla riittää hyvin yksi
maalauskerta ja tarttuvuus on hyvä käytettävän Enke
Universal Primerin ansiosta. ”Pohjuste ja ruostesuojamaali
yhdessä saavat aikaan kestävän lopputuloksen”, sanoo
Tanskanen.
www.jtkestokate.fi

Kuntoarvio paljasti puutteita
Realia Managementin hallinnoima Kiinteistö Oy Helsingin Siltasaarenkatu 16 tilasi vesikaton kuntoarvion KattoHoiva Oy:ltä. Siinä kävi ilmi
kausihuollon tarve sekä merkittäviä puutteita kattoturvassa.
KattoHoivan Tony Urpanen kertoo, että laadukkaalla LUX-topin turvakiskolla saatiin kattoturva päivitettyä nopeasti ja kätevästi ajan tasalle.
”Putoamissuojausjärjestelmäksi valittiin LUX-topin vaakakisko kolmeen
sektoriin. Vaakakiskossa olevaan kelkkaan on helppo kiinnittäytyä ja
työskennellä sektorialueella turvallisesti. Sen jälkeen olikin helppo tehdä
loput kausihuoltotyöt mm. Enkopur-takuutiivistykset.”
Myös Ovenian hallinnoima Asunto Oy Ula, Radiokadulla Helsingissä
tarvitsi kattoturvan päivitystä, kun osasta kattoa puuttuivat
kiinnityspisteet. Bitumihuopakaton laattarakenteisiin asennettiin
LUX-topin pollarit vaijereineen kattamaan puuttuvat putoamissuojaukset
katolla: Näin ollen kattolla työskentely jatkossa on turvallista ja
tehokasta.
Ville Seppälä KattoHoiva Oy:stä painottaa ammattimaisen suunnittelun
tärkeyttä. ”Tässä kohteessa piti suunnitella ja asentaa sopivat
turvatuotteet kestävällä kiinnityksellä katon rakenteisiin”, Seppälä
toteaa.
www.kattohoiva.fi
Radiokatu

Siltasaarenkatu

Tekninen tuki laadun takeena

Näyttelijäntie
Asunto Oy Näyttelijäntie 16 Helsingissä päätti jatkaa kattonsa elinkaarta tiivistämällä ja pinnoittamalla kahden
rakennuksensa peltikatot. Enkopurilla tiivistettiin poistettujen kattoturvatuotteiden reiät ja lukuisia muita kohtia mm.
läpivientejä sekä sen jälkeen katot maalattiin bitumipohjaisella Enkonolilla.
”Tässä kohteessa on katon uusimisen sijasta haluttu jatkaa katon käyttöikää. Se todettiin taloudellisesti järkeväksi”,
kertoo Myrak Oy:n Antti Räisänen.
Katon vuotoriskikohdat kuten lumiesteiden läpivientipulttauskohdat tiivistettiin Enkopurilla ennen katon pinnoitusta.
“Työnä tiivistysmenetelmä vastaa pääpiirteittäin kylpyhuoneiden kangastettujen liittymäkohtien vedeneristystä.
Luonnollisesti se vaatii työntekijöiden kouluttautumista ja ammattitaitoa. Maahantuojan tekninen tuki on ollut apuna
teknisesti vaativissa kohdissa ja asioita on käyty yhdessä läpi työmaalla. Tämän tyyppisten kattokohteiden lisäksi
pinnoitus- ja tiivistysjärjestelmä sopii mielestämme hyvin vaativiin ja monimuotoisiin peltikattokohteisiin, joita on
runsaasti esimerkiksi Helsingin keskustan alueella. Yksittäisten vuotokohtien vuoksi ei ole tällöin välttämätöntä uusia
koko peltikattoa”, Räisänen toteaa.
Kohteessa valvojana toiminut Matti Pihlaja ei tuntenut aiemmin Enke-Werkin tuotteita, mutta tässä kohteessa tutustui
niiden käyttöön. RoofTechin palveluprosessia hän kehui ensiluokkaiseksi, kun tekninen tuki osallistui aktiivisesti tämän
hankkeen toteutukseen ja kävi kohteessa lähes viikoittain.
www.myrak.fi
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