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1 Johdanto 

Monet 1960-, 1970- ja 1980-luvulla valmistuneet omakotitalot ja rivitalot alkavat vesika-

ton osalta tulla korjausikään. Tuolloin valmistuneissa taloissa käytettiin yleisesti pelti-, 

huopa-, kuitusementti- sekä tiilikatteita. Siihen aikaan ei aluskatteen käyttö ollut ihan it-

sestään selvyys, eikä yläpohjan tuuletuksesta rakenteiden muuttuessa osattu ottaa tar-

peeksi huomioon. Tästä johtuen on suurempia sekä pienempiä vaurioita ehtinyt jo tähän 

päivään mennessä ilmaantua. Mikäli haluaa korjata kuitusementtikatetta, onkin asia jo 

vaikeampi. Erilaisia pelti-, huopa- ja tiilikatteita on tarjolla runsaasti mutta kuitusementti-

levyjä ei enää oikeastaan valmisteta. Ormax Monier Oy haluaa olla mukana tarjoamassa 

vaihtoehtoa katemateriaalin vaihtoa suunnitteleville omistajille tiilikatteen muodossa. Ka-

temateriaalia vaihdettaessa ei värin tai katteen muodon kanssa tule ongelmia, ja onhan 

tiilikate hiljaisempi sateella kun pelti. Ongelmaksi muodostuu kattorakenteen kestävyys 

kuormituksen lisääntyessä. Nauloilla kootut kattotuolit sekä ns. ruotsalaiset kattotuolit 

ovat suhteellisen varmoja kuormituksen lisäyksen suhteen, koska ne ovat jo valmiiksi 

ylimitoitettuja käytetyn puutavaran johdosta. Ongelmaksi muodostuu naulalevyistä koo-

tut, ns. NR-ristikot, koska ne on suunniteltu kestämään annetuille kuormille. Opinnäyte-

työn tavoitteena on tuottaa ohjeistus, sovellus tms. myynnin apuvälineeksi, jossa helposti 

ja nopeasti voidaan todeta, voiko peltikatteen tai varttikatteen tilalle asentaa tiilikatteen, 

ilman mahdollista lisätuentaa tai olemassa olevien kattotuolien uudelleen mitoitusta. Nä-

kökulma tutkimuksessa on myyntiprosessissa tapahtuva selvitys. Tutkimuksessa käsi-

tellään vain teollisesti valmistettuja harjakattoristikoita. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä 

käsinaulaamalla tms. valmistettuja kattoristikoita eikä ole tarkoitus laskea mahdollisesti 

tarvittavia lisätuentoja. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, onko kannattimien kanta-

vuuksissa mahdollisesti varoja, joka mahdollistaa betonikattotiilen tuoman kuormituksen 

lisäyksen. Ormax Monier Oy kuuluu BRAAS MONIER -konserniin, joka on maailman 

johtava katemateriaalien, kattotarvikkeiden ja savupiippujen valmistaja. Konserni toimii 

35 eri maassa, sillä on 100 tuotannollista yksikköä sekä työllistää yli 7300 työntekijää. 

Vuoden 2014 kokonaisliikevaihto oli 1,211 miljardia euroa. Orimattilassa toimii Pohjois-

maiden nykyaikaisin ja tehokkain betonikattotiilitehdas. Suomessa Ormax Monier Oy 

työllistää 25 henkilöä ja liikevaihto oli vuonna 2014 7,0 miljoonaa euroa. 
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2 Puuristikkorakenteiset vesikattorakenteet (kattotuolit) 

Ennen Suomen teollistumista hankittiin rakennusmateriaalit rakennuspaikan läheltä. 

Tämä tarkoitti, että Suomessa käytettiin paljon puuta. Muut materiaalit kuten lasi tai me-

tallit olivat kalliita ja materiaali oli tuotava ulkomailta. Suomessa käytettiin myös luonnon-

kiveä sekä tiiliä. Varhaisimmissa hirsirakennuksissa oli ns. vuoliaiskatto ja ne rakennet-

tiin siten, että rakennuksen päätykolmiot rakennettiin hirsistä ylös asti ja jokaisen hirsi-

kerran jälkeen laskettiin päädystä päätyyn hirsi, vuoliainen, ylimmäksi tuli harjahirsi. Näi-

den hirsien varaan laskettiin ohuempia rankoja harjalta alaspäin ja tämän tukirakenteen 

päälle tehtiin vesikatto, jonka vettä pitävä osa oli koivun tuohi. Kaikki puutavara, mitä 

siihen aikaan käytettiin, oli aika järeää, koska ei osattu laskea kestävyyksiä ja rakenteet 

tehtiin kokemuksen mukaisesti ja varmasti. Kannattimet olivat joko puurunkoja tai kah-

delta sivulta veistettyjä tai sahattuja parruja. Näiden päälle oli poikittain naulattu lautoja, 

joiden päälle oli asennettu esim. päreet. Päreitä on käytetty mm. tiilikatteiden alusraken-

teina sekä katteena. Suomeen kehiteltiin tyyppitaloja, mikä ohjasi rakentamista maaseu-

dulla ja suuremmissa asutuskeskuksissa. Puurunkoiset talot olivat pystyrunkoisia ja eris-

teenä seinissä ja yläpohjissa käytettiin sahanpurua. Toisen maailman sodan jälkeen 

asuntojen tarve oli suuri ja kaikkien tuntema rintamamiestalo-tyyppi tuli suuren suosioon. 

Siihen aikaan kaikesta oli suuri pula, joten talot tehtiin siitä, mistä pystyttiin. Vesikatteena 

käytettiin mm. pärettä, peltiä, huopaa sekä sementtitiiliä. Kattokannattimet tehtiin vielä 

pitkälle 1970-luvulle rakennuspaikalla naulaamalla. Rakennuksiin tehtiin kantavia väli-

seiniä ja niihin oli helpompi tukea myöskin yläpohjarakenteita. Jos haluttiin ullakolle pal-

jon tilaa, voitiin käyttää ns. Ruotsalaista kattotuolia. Se soveltui kaltevuuksille 1:1...1:2 ja 

6 m…14 m levyisiin rakennuksiin. [RT 851.02 v. 1949.]    
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Kuva 1. Ruotsalainen kattotuoli ja osien nimitykset. RT 851.02 

Kaksitukiset kattokannakkeet mahdollistivat avarammat sisätilat, kun ei tarvittu kantavia 

väliseiniä. Käsin naulamaalla tehdyt kattotuolit rakennettiin työmaalla suunnittelijan oh-

jeiden mukaisesti ja nostettiin paikalleen joko käsivoimilla tai koneavusteisesti. Kattokan-

nakkeet soveltuivat 0°…45° kaltevuuksille ja suunnitteluohjeita on mm. RT-korteissa 

vuodelta 1964. Niissä on ohjeet erityyppisten kannattimien valinnoille sekä mitoitus oh-

jeet. [RT- 851.041.] 
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Kuva 2. Eri sauvatyyppejä naulaliitoksiseen kannakkeeseen RT 851.041 s.9. 

Naulalevyillä kootut kattokannattimet alkoivat 1970-luvulla tulemaan pientalojen kattora-

kenteisiin. Ensimmäinen naularistikkotehdas aloitti toimintansa Suomessa vuonna 1972. 

Alussa tuotanto kasvoi hitaasti ja vuonna 1978 Suomessa oli 9 tehdasta. Sen jälkeen 

alkoi runsas kasvu ja vuonna 1985 Suomessa oli jo 58 tehdasta. Tuotannon lisääntymi-

seen vaikutti teollisesti valmistettujen pientalojen määrän kasvu, 1970-luvun lopussa val-

vontaorganisaation vakiintuminen sekä hyvä hinta-laatusuhde. [Diplomityö: Betonikatto-

tiilien käyttö korjausrakentamisessa TKK Anna Kavén 1997.] 

Naulalevyristikon suosio perustuu nopeuteen saada rakennus sadesuojaan sekä työ-

määrän pienentymiseen työmaalla. Nykyään talotehdastoimituksiin kuuluu ainakin sa-

teelta suojaan -toimituksia, mikä helpottaa pientalorakentajaa huomattavasti. 
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Kuva 3.  Naulalevykannattimen osien nimityksiä. RT 85-10495 

 

Kattoristikoita on monia erilaisia, josta yleisimpinä omakotitaloissa käytössä on harjaris-

tikko sekä käyttöullakkokannatin. 

 

Kuva 4. Puuristikoita. RT 85-10495 
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Kuva 5.  Puukehiä eli kattovälipohjakannattimia. RT 85-10495 

2.1 Kattoristikoiden suunnittelu 

Suunnittelu tehdään tietokoneavusteisesti, mikä mahdollistaa monimuotoisia ja ke-

veitä rakenteita, jossa otetaan huomioon koko, palonkesto, käyttöolojen kosteus, ris-

tikoiden jako sekä nurjahdustuenta. Vesikaton kokonaisjäykistyksen suunnittelusta 

vastaa yleensä päärakennesuunnittelija. NR-ristikoiden valmistusta sekä laadunval-

vontaa koskevat vaatimukset on esitetty standardissa EN 14250. [RIL 205-1-2009 

s.170.] 

Kattoristikoiden tilaus 

Ristikon tilaamiseen käytetään kattoristikkokaaviota, johon päärakennesuunnittelija 

merkitsee kannattimien mitat; harjakorkeuden, tukikorkeuden, räystään pituuden, 

alapaarteen pituuden sekä ullakkotilan mitat mikäli semmoinen on tulossa. Sen li-

säksi hän antaa kuormitukset ylä- ja alapaarteelle sekä orsille. Kaavioon merkataan 

paarteiden kaltevuudet, kannatinjako, ruodejako, tukien sijainti sekä kosteusluokka. 

[RT 85-10495 s.10.]  
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Kuva 6. Esimerkki harjaristikon tilauskaaviosta. RT 85-10495 

 

2.2 Katerakenteet 

2.2.1 Peltikate 

Ensimmäiset pellit olivat vasarakoneella taottuja levyjä, jotka olivat n.1 mm paksuisia ja 

kooltaan n. 45 x 59 cm. Pellin valssaus tuli käyttöön 1800-luvulla ja venäläiset sen ajan 

pellit olivat kooltaan 72x72 tai 72x144 cm. Peltien saumat tehtiin hakasaumoilla. Siihen 

aikaan pellit olivat ilman pinnoitusta ja ne piti suojata ruostumista vastaan esimerkiksi 

öljymaalilla, öljyllä tai tervalla, molemmilta puolilta. 1920-luvulla sinkitty pelti syrjäytti 

mustapellin ja 1970-luvulla alkoi muovipinnoitettu pelti myös yleistyä.  Alussa kaikki pel-

tikatot tehtiin saumaamalla ja kun peltiä alkoi saamaan rullissa, voitiin yhden lappeen 

pelti tehdä kokonaisena, eikä siihen tarvinnut tehdä enää vaakasaumoja. [Museovirasto 

Peltikaton korjauskortti.] 

Peltikatteita on erilaisia, esim. konesauma-, muotolevy- tai poimulevykate. Pystysauma-

katetta voi tehdä kahdella eri tapaa. Perinteisesti peltisepän tekemänä, hän valmistaa 
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suorasta peltisoirosta tarvittavat pellit ja asentaa ne katolle. Uudempi vaihtoehto on pe-

rinteistä pystysaumakatetta muistuttava peltikate, ns. lukkosaumakate, joka on pokattu 

niin että vierekkäiset pellit lukittuvat toisiinsa. Saumattua peltikatetta voidaan käyttää ka-

toissa, joiden kaltevuus on vähintään 1:10. [RT 85 -11158 s.2. ]  Uudemman pystysau-

makatteen vähimmäiskaltevuus on 1:7.  [Ruukki CLASSIC C JA CLASSIC D Asennusoh-

jeet.]   

Poimulevy katteen suositeltava vähimmäiskaltevuus on 1:7 ja muotolevykatteen 1:4. [RT 

85 -10767 s.2].  

 

Kuva 7. Esimerkkejä muotolevystä RT 85-10767 

Vesikattorakenteet ovat hyvin samanlaisia eri peltikatteilla, kattokannakkeiden päälle 

asennetaan aluskate, valmistajan ohjeen mukaan, jonka päälle asennetaan korokerimat 

≥30 mm kattokannakkeiden suuntaisesti. Niiden päälle asennetaan ruodelaudat. Ruode-

lautojen koko määräytyy kattotuoli- ja ruodejaon perusteella. Vanhemmat peltikatot saat-

tavat olla ilman aluskatetta. Vanhassa RT-kortissa: Kate sinkitystä tai muovipinnoitetusta 

teräspoimulevystä RT 85- 10127 on maininta alustan vaatimuksesta, että se on suunni-

teltava niin, ettei kosteus pääse tiivistymään alapintaan. Vanhemmissa RT-korteissa ei 

alustan vaatimuksista ole muuta mainintaa, kun ruodelautojen koosta ja jaosta sekä siitä, 

että lämpimän ilman ilmavuotoa pyrittävä rajoittamaan mahdollisimman pieneksi sekä 

järjestettävä hyvä tuuletus. 
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Kuva 8. Perusdetalji pystysaumakate. Ruukki Classic perusdetaljit s. 1 

2.2.2 Varttikate 

Varttikate on itse asiassa tuotemerkki, mutta yleisesti tunnettu alalla. Kuitusementtilevy 

tai asbestisementtilevy on nimitys katelevystä, jota käytetty kyseisessä katteessa. Kat-

teena sitä on käytetty 1900-luvun alusta. Vesikattorakenne on hyvin samankaltainen kuin 

peltikatteessa. Kattokannakkeiden päällä on aluskate kiinnitettynä valmistajan ohjeiden 

mukaisesti. Sen päällä ruodelaudat joiden koko määräytyy kattotuoli- ja ruodejaon pe-

rusteella. Katelevyt ovat n. 1x1,2 kokoisia ja kiinnitetty naulaamalla tai ruuvaamalla. Suo-

mesta löytyy ainakin Cembrit Oy, joka valmistaa Vartti Ranch -tuotemerkillä kuitusement-

tilevykatetta. Tämä tuote on kuitenkin enemmän tarkoitettu maatalous- tai varastoraken-

nuksien katteeksi. Huolto-ohjeessa on maininta siitä, että Partek Oy:n Kateaineteollisuus 

on valmistanut vuoteen 1988 asti kuitusementtilevyjä, jotka sisältävät asbestia.   

2.2.3 Huopakate 

Huopakatteita on mm. kumibitumilaattoja, tiivissaumakate, kolmiorimakate. Kolmiorima-

katetta voi käyttää kun kaltevuus on vähintään 1:3, laattakatetta kun kaltevuus vähintään 

1:5 ja tiivissaumakatetta kun kaltevuus 1:10 tai 1:20, riippuen tuotteesta. [Icopal jyrkkien 
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kattojen tuotteet -esite.] Sodan jälkeen käytettiin myös tervahuopaa. Se oli edullista 

mutta se ei kestänyt kovin kauan ja parempi vaihtoehto oli bitumihuopa. Kate koostuu 

yleensä ainakin pohjahuovasta ja pintahuovasta. Katteet kiinnitetään huopanauloilla ja 

tuotteessa olevalla liimalla tai hitsaamalla. Alustana voi olla pontattu lauta tai säänkes-

tävä pontattu levy, joka on kiinnitetty kattokannattimiin naulaamalla tai ruuvaamalla. Lau-

tojen ja levyjen paksuus riippuu kannatinjaosta. Aluskatteena käytetään tarvittaessa ku-

mibitumihuopaa.  

2.2.4 Tiilikate 

Kattotiiliä käytettiin alussa linnojen ja kartanoiden vesikatteina. Suomessa on ollut 1700-

luvun lopulla savitiilien valmistusta mutta 1800-luvulla ne tuotiin ulkomailta laivojen pai-

nolastina. 1900-luvun alussa betoniteollisuuden kehittyessä, kehitettiin myös sementtitii-

likate. Niitä tehtiin jopa raudoitettuna, mutta koska teräksen suojaetäisyydet jäivät pie-

neksi, se ei ollut kestävä ratkaisu. Suomessa toimii tällä hetkellä ainakin kaksi betonikat-

totiilitehdasta, Ormax Monierin sekä A-tiilikatteen tehdas. Savitiilet tuodaan ulkomailta. 

Tiilikatteet jaetaan savikattotiiliin tai betonikattotiiliin eri valmistusmateriaalin mukaan.  

Betonikattotiilet valmistetaan kuivapuristamalla aluslevylle ja sen jälkeen ne annetaan 

lujittua erillisessä kovettumiskammiossa. Betonimassa on läpivärjätty, tarkoin valituista 

ja suhteutetuista ainesosista ja ne pinnoitetaan tarkoitukseen sopivalla pinnoitteella. [RT 

85 -10848 s.2.] 
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Kuva 9. Betonikattotiili tyyppejä. RT 85-10848  

Savitiilet valmistetaan savimassasta muotoilemalla ja n. 1000 °C:n lämpötilassa poltta-

malla. Tiilen väri määräytyy saven koostumuksesta sekä poltosta. Savitiiliä saa myös 

erivärisinä ja lasitettuna. [RT 85 -10847 s.2.] 

 

Kuva 10. Savikattotiilityyppejä RT 85-10847  
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Kannattimien päälle asennetaan aluskate valmistaja ohjeen mukaan. Aluskatteet jaetaan 

kahteen eri luokkaan, AKV eli vapaasti asennettavaan aluskatteeseen sekä AKK eli kiin-

teälle alustalle asennettava aluskermi. [RT 85 -11163 s.3.] Mikäli katon kaltevuus on 

loivempi kuin 1:4, tulee käyttää aluskaterakennetta, jossa on umpilaudoitus ja aluskermi. 

[RT 85 -10848 s.2]. Tiilivalmistajan ohjeita on noudatettava, koska ainoastaan sillä voi-

daan varmistaa, että tuotteelle annattava takuu on voimassa. Tiilikatetta voidaan käyttää 

kun kaltevuus on vähintään 1:5. [RT 85 -10848 s.2.] Aluskatteen päälle asennetaan tuu-

letusrima kannattimien suuntaisesti, jonka minimi koko on 22x50mm. Tuuletusriman 

päälle asennetaan ruodelaudat, joiden koko määräytyy kattotuoli- ja ruodejaon perus-

teella. Ruodejaon määrää käytettävän kattotiilen koko sekä lappeen pituus sekä alim-

man ruoteen päälle asennetaan rima joka pitää alimman tiilirivin samassa kulmassa kun 

ylemmät tiilet. kts kuva 11. Katon harjalle ja päätyihin on olemassa omat tiilet.  

 

Kuva 11. Tiilikatteen sivuräystäs RT 85 -10848 s.4. 

Betonikattotiilet kiinnitetään 75...100 mm pituisilla kuumasinkityillä tai ruostumattomilla 

nauloilla, ruuveilla, tai tiilikiinnikkeillä valmistajan ohjeiden mukaan.  Kaltevuuden ollessa 

loivempi kuin 1:1, kiinnitetään alin rivi päätyrivit sekä läpivientiaukkojen, sisä- ja ulkotait-

teiden reunat. Kaltevuuden ollessa 1:1…2:1, kiinnitettä edellisten lisäksi 2…6:s rivi val-

mistaja ohjeiden mukaisesti. Kaltevuuden ollessa jyrkempi kuin 2:1, jokainen tiili on kiin-

nitettävä. Tuulisilla alueilla kannattaa lisätä kiinnikkeitä.  [RT 85 -10848 s.3.] 
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3 Kattoristikoihin vaikuttavat kuormat 

3.1 Omapaino 

Yläpaarteelle muodostuu kuormia, jotka koostuvat valittavan katteen painosta, ristikon 

rakenteiden painosta sekä mahdollisista pistekuormista. Katteen kuormat määrittelee 

suunnittelija antaessaan lähtötiedot kattoristikkosuunnittelijalle. Kattoristikon rakentei-

den omapainon ottavat suunnitteluohjelmat huomioon mitoittaessa ristikkoa. Alapaar-

teelle muodostuvat kuormat muodostuvat esim. lämmöneristeestä sekä alapuolisen tilan 

kattomateriaaleista kuten esim. kattolevyistä ja niiden koolauksesta. Alapaarteelle muo-

dostuu myös kuormia mahdollisista LVIS-asennuksista.  

Taulukko 1. Katemateriaalien painoja. RIL 144 -1990 s.135 

 

3.2 Lumikuorma 

Rakentamismääräyskokoelman osan B1 vuodelta 1978 lumikuorma laskettiin säätieteel-

lisesti havaittujen enimmäisarvojen mukaan ja lumikuorman suuruus määriteltiin kuvan 

5 perusteella. Mikäli paikalliset olosuhteet aiheuttivat kokemuksen mukaan suurempia 

kuormia, oli käytettävä riittäväksi katsottavia lumikuormia. [RT RakMK-20166.] 

Katemateriaali

Betoni- 

kattotiili

Kuitu- 

sementtikate

3-kertainen 

huopakate

Muovipinn. 

Teräsmuotokate

Paino (KN/m²) 0,42 0,14 0,11…0,17 0,05
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Kuva 12. Kattojen peruslumi kuormat  RT RakMk-20166 Lokakuu 1978 

Vuonna 1983 RakMk osa B1 uusittiin, mutta siinä tehtiin vain pieniä muutoksia lumikuor-

mien määrittelyyn, lähinnä annettiin yli 20 m korkeisiin rakennuksiin mahdollisuus pieniin 

lievennyksiin. 

Vuonna 1998 uusittiin RakMk osa B1 ja siinä määriteltiin lumikuormien määräytymisalu-

eet uusiksi ja varsinkin pohjoisessa kuormat kasvoivat edellisiin versioihin. 
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Kuva 13. Kattojen peruslumi kuormat. RT RakMk-21069 Huhtikuu 1998 

Rakenteiden mitoitukseen käytettävä lumikuorma määritettiin kattojen peruslumikuor-

man ja rakenteen muodosta tai sijainnista riippuvan muotokertoimen tulona. [RIL 144 -

1990 s.20]. 

Eurokoodissa EN 1995-1-2 lumikuormat määritellään hiukan toisin kuin aikaisemmin. Ai-

kaisemmin peruslumikuormat oletettiin vaikuttavan suoraan katolle kun taas eurokoodin 

mukaan kattojen ominaislumikuormat saadaan kertomalla maanpinnan lumikuormat kat-

tojen muotokertoimella. Maanpinnan lumikuormien ominaisarvot saadaan kuvasta 2.1-

Fi ja muotokertoimet kuvista 2.2 ja 2.3. [RIL 205-1-2009 s.33 -35.] 

Taulukko 2. Lumikuorman muotokertoimet harjakatolle Eurokoodin mukaan. 

 

 

katon kaltevuuskulma 0°≤α≤15° 15°<α≤30° 30°<α≤60° α≥60°

muotokerroin 0,8 0,8 0,8(60-α)/30 0
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Kuva 14. Maanpinnan lumikuorman ominaisarvot sk (KN/m²).   

 

3.3  Tuulikuorma 

Rakenteisiin muodostuva tuulikuorma on lyhytaikainen muuttuva kuorma, joka lasketaan 

säätieteellisesti havaittujen tuulinopeuksien perusteella. Tuulikuorma muodostuu tuulen-

nopeudesta lasketun tuulenpaineen ja rakenteen muodosta sekä rakenteen muodosta 

ja suunnasta riippuvan muotokertoimen ja painekertoimen tulosta. [144 -1990 s.26.] Tuu-

likuormaa ei huomioida kattokannakkeiden kuormiin kuin hyvin jyrkissä katoissa. Tuuli-

kuorma on huomioitava lähinnä rakenteiden jäykistyksessä sekä katteiden kiinnityksissä. 

Eurokoodi EN 1995-1-2 

Yksinkertaistettua menettelyä voidaan käyttää Suomessa tavanomaisissa rakennuk-

sissa. Tuulikuorman suuruuteen vaikuttaa maastoluokka taulukosta 2.6 sekä nopeuspai-

neen ominaisarvo, joka määritellään rakennuksen korkeuden mukaan. [RIL 205-1-2009 
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s.38 -39.] Rakenteiden kiinnityksiin kohdistuvaa kuormitusta tulee paikallisesta tuulen-

paineesta, joka määritetään nettopaineena taulukoiden 2.9 sekä kuvan 2.6 tulona. [RIL 

205-1-2009 s.40]. 

3.4 Katteen vaihdon vaikutus voimasuureisiin 

Kaikkein kevein kate on peltikate joka painaa n. 0,05 KN/m². Sen paino on n. 11 % tiili-

katteen painosta. Tiilikatteet painavat mallista ja materiaalista riippuen 0,42…0,49 

KN/m². Tilanne muuttuu kun alusrakenteet lasketaan mukaan. Taulukkoon 3 on laskettu 

materiaalien kattokannattajille tuleva omapainokuormitus. 

Taulukko 3. Katemateriaalien ja alusrakenteiden omapainokuormitus. 

 

Kun alusrakenteet otetaan huomioon, betonitiilikatteen ja peltikatteen painoero on enää 

n. viisinkertainen. Mikäli oletetaan, että naulalevykannattimia mitoitettaessa käytetään 

ohjeellisia vähimmäiskuormituksia, niin kattotiiliä käytettäessä kuorma on 0,55 KN/m² ja 

peltikatteen 0,15 KN/m², ero on enää n. 3,5-kertainen.  

 

Katemateriaali

Betoni- 

kattotiili

Kuitu- 

sementtikate

3-kertainen 

huopakate

Muovipinn. 

Teräsmuotokate

Paino (KN/m²) 0,42 0,14 0,11…0,17 0,05

Alusrakenne ruoteet 50x75 

k 320 

tuuletusrimat 

22x50 k900

ruoteet 45x100 

k900 

tuuletusrimat 

22x50 k900

umpilaudoitu

s 32x100

ruoteet 32x100 

k350

Paino (KN/m²) 0,52 0,2 0,27...0,33 0,1
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Kuva 15. Naulalevykannattimen ohjeellisia vähimmäiskuormituksia RT 85 -10495 

Esimerkkikohteessa varttikate vaihdettiin tiilikatteeksi. Omapainosta johtuva kuorman li-

säys oli 0,25 KN/m2 alkuperäiseen 0,3 KN/m2 joka tekee 0,55 KN/m2. Lumikuormaksi oli 

annettu 1,8 KN/m2. Vuonna 1983 voimassa olleen rakentamismääräysten ohjeiden mu-

kaan laskettuna saadaan seuraavia tuloksia. 

Käyttörajatilassa mitoitettuna Pd = 1,2 x g + 1,6 x q 

Varttikate g = 0,3 KN/m2 

Lumikuorma q = 1,8 KN/m2 

Pd = 3,24 KN/m2 

Tiilikate g = 0,55 KN/m2 

Lumikuorma q = 1,8 KN/m2 

Pd = 3,54 KN/m2 

Kuormituksen lisäys on 0,3 KN/m2, eli 0,3/3,24 x 100 % = 9,3 %. Kohteen NR-ristikko-

laskelmassa suurin käyttöaste on sauvassa 10: 0,83. Vaikka siihen lisää 10 % -yksikköä, 

on se alle sallitun ≤ 1. Voidaan todeta, että sauvat kestävät. Naulalevyjen osalta ei voida 
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varmistaa asiaa, koska niiden käyttöastetta ei ole laskelmissa esitetty. Liitteessä 1 on 

ristikoiden osalta laskelmat.  

 

4 Kattokorjauksiin vaikuttavia ohjeita 

4.1 Rakennuksen käyttöturvallisuus  

Katoilla sijaitseville piipuille, IV-laitteille tai muille huoltoa vaativille paikoille on järjestet-

tävä turvallinen kulku. Katolle tulee johtaa tikkaat, josta pääsee kattosiltaa pitkin esim. 

piipulle. Talotikkaat tehdään yleensä syöpymistä vastaan suojatusta raudasta. Tarkem-

mat säännöt kattoturvatuotteista löytyy Rakentamismääräyksen osasta F2. Yleensä kan-

nattaa uusia kattoturvatuotteet samalla kun katteen, varsinkin silloin kun katemateriaali 

vaihtuu, koska esim. peltikaton kiinnikkeet eivät sovi tiilikatteen kanssa asennettavaksi.  

4.2 Rakennusvalvonta viranomainen 

Katemateriaalin vaihtaminen toiseen tai värin vaihtaminen vaati kaupungista tai kun-

nasta riippuen toimenpideluvan tai -ilmoituksen. Luvan hakee rakennuksen omistaja tai 

haltija. Pääosassa tutkimissani kuntien tai kaupunkien rakennusjärjestyksissä asema-

kaava- alueilla on toimenpidelupa haettava. Toimenpidelupa on myöskin haettava kun-

nissa joilla on rantakaava. Haja-asutusalueella lupamenettely on vapaampaa ja niillä alu-

eilla käytäntö vaihtelee. Jossakin kunnissa voi riittää suullinen viranomaisen lupa. 

4.3 Purkutyöt 

Varsinkin ns. varttikatteissa on 1990 luvulle asti käytetty asbestikuituja levyjen valmis-

tuksessa, esimerkkinä (Tuotenimiä ovat mm. Aaltolevy P6, Alppi, Minerit, Minerit-Paa-

nulevy, Paanu, Palonkesto, Pedurit, Sifer, Särmä, Vartti ja Tuplavartti) [RT 20-11160 

s.5]. Katelevyt saa purkaa ehjänä ja toimittaa asianmukaisesti hävitettäväksi vielä ilman, 

että työ olisi varsinaista asbestipurkutyötä mutta kannattaa käyttää henkilökohtaisia suo-

javälineitä. [Ratu 82 -0347 s.10]. Tällä hetkellä on Suomen hallitus antanut eduskunnalle 
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lakiehdotuksen asbestipurkutyötä koskevaa vaatimusta, joka saattaa muuttaa tilanteen. 

Laki olisi tarkoitus voimaan 1.1.2016. [HE 323/2014 vp.] Tämä on lisännyt tämän hetkistä 

myyntiä mm. Ormaxilla. Purkujäte on lajiteltava ja kunnissa on ohjeet mihin jätteet on 

toimitettava ja miten lajiteltava. 

5 Johtopäätökset ja päätelmät 

Rakennusta pitää huoltaa ja sitä saakin tehdä ilman, että siihen tarvitsee hakea lupaa 

rakennusvalvontaviranomaiselta. Kun julkisivu, mihin vesikate luetaan, värejä tai mate-

riaaleja ruvetaan vaihtamaan, asia mutkistuu hieman. Kaupungit ja kunnat ovat omissa 

rakennusjärjestyksissä määritelleet, mitä kulloinkin pitää tehdä, riippuen sijaitseeko ra-

kennus asemakaava-alueella, ranta-alueella vai haja-asutusalueella. Asemakaava mää-

rittelee myöskin useasti, mitä katemateriaalia ja väriä on käytettävä sillä alueella. Mikäli 

asemakaava sallii toisen materiaalin, katemateriaalin vaihtoon pitää hakea toimenpide-

lupa tai vaihdosta pitää tehdä toimenpideilmoitus. Lupamenettely vaihtelee kunnasta tai 

kaupungista riippuen ja kannattaakin olla rakennusvalvontaan yhteydessä, ennen kuin 

alkaa töihin. Kattoremontteja tekevät yritykset useasti tietävätkin, mitä ilmoituksia tai lu-

pia pitää hakea eri paikkakunnilla.  

Uusien rakennusten suunnitelmat tehdään aina voimassa olevien lakien, asetusten, 

määräyksien ja ohjeiden mukaan. Mikäli korjausrakentamisessa kuormitus ei lisäänny 

mutta rakenteiden kunto vaatii vahvistamista, voidaan suunnittelussa ja toteutuksessa 

soveltaa rakentamisajankohdan voimassa olevia määräyksiä ja hyvää rakennustapaa. 

Vesikatteen muuttaminen tiilikatteeksi lisää kannattimille tulevaa kuormaa jolloin on otet-

tava uusien ja vahvistettavien osien osalta huomioon eurokoodit sekä ympäristöministe-

riön asetuksina annettuja kansallisia ohjeita. Hankkeeseen ryhtyvän on myöskin viran-

omaisten niin vaatiessa, pystyttävä osoittamaan että rakenteiden lujuus ja vakaus, käyt-

tökelpoisuus ja käyttöiän olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät. [RT YM1-21613 s.1 

-2.] 

Kun rakennukseen, jossa on vanha pelti- tai muu kate aiotaan uusia vesikate tiilikat-

teeksi, tarkistetaan ensiksi, millä omapainokuormilla on naulalevyristikko suunniteltu. Mi-

käli on käytetty 0,5 KN/m2 tai yli, ainoaksi toimenpiteeksi jää viranomaisten lupien hoita-

minen. Mikäli on käytetty pienempää omapainon kuormaa, pitää tarkastaa, kestääkö 
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naulalevyristikko kuorman lisäyksen. Yksi tapa selvittää ristikon kantavuutta lisääntynee-

seen kuormitukseen on olla yhteydessä rakenteen suunnitelleeseen NR-suunnittelijaan 

ja pyytää häntä arvioimaan tilannetta. Ongelmaksi muodostuu todennäköisesti se, ettei 

kyseistä suunnittelijaa tai suunnittelutoimistoa enää ole yrityskauppojen, eläkkeelle jää-

misten tms. tilanteiden johdosta. Toinen vaihtoehto on olla yhteydessä suunnittelutoimis-

toon, joka suunnittelee NR-ristikoita ja pyytää heitä tekemään uudet laskelmat uusilla 

kuormilla. Mikäli vanhat NR-suunnitelmat ovat olemassa, tämä on helppo keino varmis-

tua kestävyydestä, mutta se tulee maksamaan jonkin verran. Yhtenä varteenotettavana 

keinona on ensiksi selvittää jäljellä oleva kapasiteetti kussakin ristikkokomponentissa. 

NR-ristikoiden suunnitelmissa on aina esitetty kunkin sauvan ja naulalevyn käyttöaste, 

jonka siis tulee olla ≤ 1.  

 

Kuva 16. Esimerkki liitosten mitoituksesta. Käyttöaste on osassa kapuloita yli 1, sen perusteella 
jäykistetty ristikkoa. 

Lasketaan uusi kuorma nykyisillä eurokoodin arvoilla ja lisäys alkuperäiseen tapaukseen 

on n.20- 25 % kuormituksen korotus. Laskettu prosenttiosuus lisätään käyttöastearvoihin 

ja mikäli kaikki arvot jäävät ≤ 1, voidaan olettaa, että ristikko kestää lisäkuormituksen. 

Koska ristikot on suunniteltu sen ajan kuorma-arvoilla ja katteella tulee todennäköisesti 
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käymään niin, että käyttöaste nousee yli yhden, on ristikon jokin komponentti vahvistet-

tava. Puristussauvan vahvistus tapahtuu lisäämällä sen molemmin puolin puuta esim. 

pulttiliitoksella, joka kestää kuormalisäyksen. Vetosauvat on suositeltava vahvistaa nau-

lauslevyillä tai reikänauhalla, koska edellä mainittu liitos on huomattavasti jäykempi kuin 

vaneri tai puutavaraliitos. Naulalevykomponentin voi vahvistaa esimerkiksi asentamalla 

vanerilevyt symmetrisesti molemmin puolin liitoskohtaa naulaamalla. Edellä mainitut 

vahvistustoimenpiteet vaativat asiantuntijan tekemät suunnitelmat ja laskelmat. Tär-

keänä osana katevaihtoa on tarkastaa että kattokannakkeiden jäykistykset ovat kun-

nossa. Vanha peltikate on voinut toimia katelappeen jäykisteenä ja onkin tärkeää var-

mistaa, että ennen kun uudet ruoteet asennetaan, kannakkeet jäykistetään esimerkiksi 

teräsvanteella, joka asennetaan kattokannakkeiden päälle rakennuksen päädyn ulkokul-

mista 45 asteen kulmassa kattoharjalle, symmetrisesti molempiin päätyihin (kts kuva 18). 

 

 

Kuva 17. Esimerkki teräsvanteen sijoituksesta 
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On myöskin tärkeää varmistaa, että kattokannakkeet ovat pystysuorassa sekä puristus-

sauvojen nurjahdustuenta on kunnossa. Kuorman lisäys lisää riskiä niiden nurjahtami-

seen sekä kattorakenteen sortumiseen.  

Yhteenveto 

Tutkimuksen tarkoituksena oli alussa mahdollisesti löytää keino uusia vanhoja pelti- ja 

varttikatteita tiilikatteiksi, ilman NR-ristikoiden lisätuentaa. Koska ristikoiden komponentit 

ovat hyvin optimoituja niiden laskentakuormille, ei selvää yksinkertaista yleisohjetta 

pysty laatimaan, tekemättä laskelmat ja suunnitelmat uusille kuormille. Puurakenteet 

ovat kuitenkin suhteellisen helppoja vahvistaa mutta yksilöllisiä, enkä tutkimuksen ai-

kana ole törmännyt helpottaviin asianhaaroihin. Myöskin ympäristöministeriön asetus 

kantavista rakenteista tyrmää ajatuksen vaihtaa kate ilman asianmukaisia laskelmia ja 

mahdollista ristikoiden vahvistamista. 

 

6 Kohde: Kortetie 5 A, Vantaa 

Kohde on kaksikerroksinen rivitalo kerrosalaltaan 633 m², jossa 7 asuinhuoneistoa. Koh-

teelle on myönnetty rakennuslupa keväällä 1983. Rakennus on puurunkoinen ja julkisi-

vumateriaalina  lauta. 
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Kuva 18. Kortetie 5A katto. 

 

Kuva 19. Kortetie 5A julkisivu. 

Kattokaltevuus on 1:3 ja katteena käytetty Vartti-katetta. Kohteen kattokannakkeet ovat 

kahdessa osassa ja ne liitetty toisiinsa keskeltä 15 mm vanerilevyillä ja 3,4x100 nauloilla. 

Kattokannakkeiden väli on 1200 mm. Yläpaarre on 45x120 ja alapaarre 45x145 T30 lu-

juuslajiteltua puuta. Alaparteen ja harjan liitos on erikseen mitoitettu. Kannattimien päälle 

oli asennettu aluskate, joka näytti päällisin puolin ehjältä. Sen päälle oli asennettu 

ruoteiksi 50x100 k/k n. 500 mm. Katelevyt oli kiinnitetty ruoteisiin nauloilla. 
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Kuva 20. Kuva kattoristikkolaskelmasta 

 

Kuva 21. NR- ristikon valmistusleima ja harjaliitos. 

Kate oli yleisilmeeltään hieman nuhjuinen, mutta silmämääräisesti katseltuna katelevyt 

olivat ehjiä. Kattosiltoina oli käytetty puuta, joka oli teknisenkäyttöiän lopussa. Päädyn 

talotikas oli yläpäästään kiinnitetty lape- tikkaaseen, joka sekin oli tehty puusta.  

Työ aloitettiin purkamalla varttikate ja toimittamalla se asianomaisesti hävitykseen. Van-

hoja ruoteita ei purettu vaan niiden kiinnitys varmistettiin. Vanha aluskate leikattiin pois. 

Vanhojen ruoteiden päälle asennettiin 50x100 ruoteet syrjälleen kattokannakkeiden 
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suuntaisesti ja niiden kohdalle. Niiden varaan asennettiin aluskate ja tuuletusrimat. Tuu-

letusrimojen päälle asennettiin ruoteet ja tiilet. Talon päädyssä oleva metallinen tikas 

todettiin niin hyväkuntoiseksi, että sitä ei uusittu, mutta katolle asennettiin uudet kattosil-

lat ja lapetikkaat.  

Tehty rakenneratkaisu korotti räystäsrakennetta ja siihen jouduttiin lisäämään yksi räys-

täslauta lisää. Kattokannakkeita ei vahvistettu eikä jäykistyksiä lisätty. 
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