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kurkista kaipaako kattosi remonttia

Rakennat uutta tai korjaat vanhaa, Ruukin teräskatoilla viimeistelet upean ja kestävän 
kodin. Samalla myös nostat talosi arvoa. Ja kaiken saat meiltä myös asennettuna.

Suomalaista laatua

Ruukin kotimaiset, korkealuokkaiset 
teräskatot ovat suojanneet suomalaisia 
koteja jo yli 50 vuoden ajan. Olemme 
luotettava toimittaja, tuotteitamme ja 
palvelujamme saa myös tulevaisuudessa.

Kattomme edustavat suomalaista muo-
toilua parhaimmillaan. Ne ovat yhtä aikaa 
kauniita ja käytännöllisiä. Muotonsa ja 
pinnoitteensa puolesta ne on myös helppo 
huoltaa ja pitää kunnossa.

Laatua, joka kestää aikaa

Teräksen käytöllä on jo pitkät perinteet, 
sen ulkonäkö ja ominaisuudet tekevät 
siitä yhtä aikaa ajattoman ja modernin. 
Ruukin katto onkin valinta, joka toimii 
ja miellyttää silmää vuosikymmenestä 
toiseen.

Ruukin kattopaketti - helppo valinta

Ruukin kattopaketin saat mittojen mu-
kaan toimitettuna kohteeseesi. Paketti 
sisältää kaiken, mitä kattoremonttisi 
tarvitsee.

Helpoin tapa tehdä kattoremontti on kui-
tenkin tilata se meiltä asennettuna. Näin 
varmistat kattosi asennuksen laadun ja 
toimivuuden myös tulevaisuudessa.

Luotettavat takuut

Ruukin tuotteet valmistetaan Suomessa. 
Niille onkin myönnetty Suomalaisen työn 
liiton Avainlippu-alkuperämerkintä. Se 
takaa niin tuotteen kuin tekemämme 
työnkin laadun paikallisten viranoma-
ismääräysten mukaisiksi.

Ruukin kattotuotteet on myös testattu 
suomalaisissa olosuhteissa. Tästä syystä 
annammekin tuotteillemme markkinoiden 
parhaimmat takuut.

Katso tuotekohtaiset takuut esitteen 
lopusta.



Kaunis teräskatto on talon kruunu. Hyväkuntoinen ja talon tyyliin sopiva katto pitää 
kotisi arvossaan ja antaa ryhtiä koko rakennukselle. Paitsi itse talon, myös katon mate-
riaali ja väri määrittelevät pitkälti sen, miltä kotisi näyttää. Kattoon kuuluu kuitenkin 
paljon muitakin osia kuin pelkät näkyvät katelevyt. Jokaisella ruuvilla ja pultilla on oma 

merkityksensä toimivan kattokokonaisuuden rakentamisessa.

kattosi on kokonaisuus - varmista sen toimivuus

Aluskatteesta katelevyihin 

Toimiva katto pitää sisällään yhteensopi-
vat tarvikkeet aluskatteesta ruoteisiin ja 
siitä ulospäin näkyviin   listoihin, kate-
materiaaleihin, kattoturvatuotteisiin ja 
vesikouruihin. Jokaisella osalla on oma, 
tärkeä tehtävänsä katon turvallisuuden, 
kestävyyden ja tyylikkyyden kannalta. 
Oikeilla materiaaleilla, asianmukaisella 
asennuksella ja hyvällä kunnossapidolla 
varmistat, että kattosi toimii.

Katon alusrakenne luo tukevan pohjan 
katelevyille. Alusrakenteisiin sisältyvät 
aluskatteet, muotokaiteet ja ilmanvaih-
tonauhat. Hyvin tehty alusrakenne paran-
taa myös katon ääni- ja lämpöeristystä. 
Lisäksi se kanavoi turvallisesti pois 
tiivistyneen kosteuden, jota muodostuu 
rakenteista katelevyjen alle. 

Katelevyt suojaavat

Teräksiset katelevyt suojaavat taloa ja sen 
rakenteita sateelta, tuulelta ja lumelta. Ne 
ovat myös katon näkyvin osa. Läpivientien 
avulla katolle voidaan rakentaa hallittuja 
ja vesitiiviitä aukkoja, kuten savupiiput, 
kattoikkunat ja ilmastointiputket. 

Listat, reunukset ja katelaudat vi-
imeistelevät katon ulkoasun. Ne yhdis-
tävät katon eri osat toisiinsa ja tekevät 
katosta saumattoman, visuaalisesti miel-
lyttävän ja yhtenäisen kokonaisuuden.

Hyväkuntoisena pysyvän ja tyylikkään ka-
ton edellytys on, että kaikki katon osat on 
valittu huolellisesti ja ne ovat keskenään 
yhteensopivia sekä toi-minnallisesti että 
ulkonäöllisesti. 

Sadevesijärjestelmä kaikille katoille

Kaikki katot tarvitsevat parikseen toimi-
van sadevesijärjestelmän. Räätälöidyt 
vesikourut, syöksytorvet, vesitunnelit 
ja muut osat ohjaavat sadeveden ka-
tolta viemärijärjestelmään tehokkaasti. 
Tärkeintä on, että vesi ohjautuu turvalli-
sesti pois rakennuksen perustuksista. 

Siinä missä katonkin, myös sadevesi-
järjestelmän täytyy kestää äärimmäisiä 
sääolosuhteita. Ruukin sadevesijärjes-
telmä on valmistettu kuumasinkitystä, 
molemmin puolin maalipinnoitetusta 
teräksestä ja sen kestävyydelle annetaan 
20 vuoden tekninen takuu. 

Varmista kattosi turvallisuus

Katon kunto on hyvä tarkastaa tasaisin 
väliajoin. Jotta katolla liikkuminen on 
turvallista, on siellä oltava käytännöl-
liset ja toimivat turvavälineet. Tikkaat, 
kattosillat ja lumiesteet varmistavat, että 
katolla on turvallista tehdä huolto- ja 
puhdistustöitä. 

Lumiesteet estävät lumen ja jään liu-
kumisen ihmisten päälle ja tikkaat ovat 
tärkeä poistumistie esimerkiksi tulipalon 
sattuessa. 

Rakennusmääräykset

Rakennusmääräykset velvoittavat asenta-
maan tietyt kattoturvatuotteet uudista-
loihin ja vanhempienkin talojen kohdalla 
on tärkeintä muistaa se, että katon on 
oltava kokonaisuudessaan turvallinen 
suojatakseen talon asukkaita ja muita 
ihmisiä.

Ruukilta saat kauniin ja kestävän teräska-
ton helpoiten valmiiksi asennettuna.

1.    Katelevy    5.    Kattosilta   9.    Läpiviennit 
2.    Sadevesijärjestelmä   6.    Harjalista   10.  Savupiipun levyt 
3.    Tikkaat   7.    Reunalaidat   11.   Jiirilista 
4.    Lumiesteet   8.    Räystäspellitys   12.  Liitoslista 

lue lisÄÄ WWW.ruukkikatot.Fi
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nÄin remontoit kattosi - terÄskate vanhan tilalle

Vuosittain tuhannet omakotitalot, rivitalot ja kesämökit saavat ylleen uuden katon. 
Teräskate on remonttikohteissa selvä ykkönen - sen puolesta puhuvat asentamisen 
nopeus ja helppous sekä katemateriaalin keveys. Tässä muutamia vinkkeja kattore-
monttiisi.

Aloita tästä

Kattoremontin suunnittelussa on hyvä ot-
taa huomioon etenkin katon yleiskunto ja 
se, miltä katto paljaalla silmällä näyttää. 
Tästä osioista löydät kysymyksiä, joiden 
avulla voit helposti selvittää kattosi kun-
toa. Ja muista, että aina kannattaa tur-
vautua ammattilaisen apuun. Me Ruukilla 
olemme apunasi niin katon huoltoon kuin 
asennukseen liittyvissä tapauksissa.

Katon valintaan vaikuttaa paitsi ulkonäkö 
ja oma maku, myös katon kaltevuus. Tämä 
ohjaa myös sitä, millaisen katteen kohtee-
seen voi laittaa. Teräskattojen minimi-
kaltevuudet ovat

tiilikuvioitu muotokate 1:4•	
pystysaumainen kate 1:7•	

Kaltevuus on helppo laskea: jos katon 
kaltevuus on esimerkiksi 1:7, katto laskee 
jokaista 7 metriä kohden 1 metrin.

Tarkista vanhan katon rakenteet

Tarkista seuraavaksi vanhan katon kanta-
vat rakenteet ja tee sille tarvittavat kor-
jaukset. Samalla on hyvä varmistaa, että 
katteen alapuolinen tuuletus toimii moit-
teettomasti. Usein katto on ajan mittaan 
elänyt jonkin verran ja vaatii oikaisua. 
Oikaisutyö on hyvä jättää ammattilaisen 
tehtäväksi.

Muuta huomioitavaa:

Mikäli havaitset puutteita, tee tarpeelliset 
korjaukset ennen uuden katon asenta-
mista.

Muista myös tutustua tarkasti asennus-
ohjeisiin.

Tarkasta vanhan tiilikaton tukirakentei-
den ja aluskatteen kunto. Katon mittojen 
avulla voimme toimittaa juuri sinun 
kotiisi sopivan määrämittaisen katto-
paketin.

Varsinainen remontti kannattaa suorittaa 
seuraavissa vaiheissa:

Poista vanha tiilikatto.1. 
Korota kattoa pystyruoteella katto-2. 
tuolin yläparteen kohdalta.
Asenna aluskate.3. 
Asenna tuuletusrima. Käyttäessäsi 4. 
Ruukin teräsruodetta tuuletusrimaa 
ei tarvitse käyttää Elitellä, Tiilikai-
sella eikä suorauraisilla katelevyillä.

Asenna uudet ruoteet. Huomioi 5. 
uudelle katteelle soveltuva ruo-
dekoko ja ruode jako (ks. asennus-
ohje).
Asenna uudet kattolevyt ruoteiden 6. 
päälle.
Kiinnitä lisätarvikkeet (listat, läpi-7. 
viennit, kattoturvatuotteet ja sade-
vesijärjestelmä yms.) asennusohjeen 
mukaisesti.

lue lisÄÄ remonttivinkkejÄ WWW.ruukkikatot.Fi

vanhan tiilikatteen vaihto



Mikäli vanha bitumikate ja sen alla olevat 
rakenteet ovat hyvässä kunnossa, voit 
rakentaa uuden katon vanhan päälle. 
Katon mittojen avulla voimme toimittaa 
juuri sinun kotiisi sopivan määrämit-
taisen kattopake-tin. Katteen alla tulee 
olla riittävästä tilaa, jotta ilma mahtuu 
kiertämään katteen alla (tarvittaessa 
harjatuuletus).

Remontti kannattaa suorittaa seuraavissa 
vaiheissa:

Jätä vanha bitumikate paikalleen. 1. 
Avaa vanha kate harjalta jokaisen 
kattotuolin välistä.  Leikkaa myös 
mahdollinen “tippanokka” pois.
Korota kattoa pystyruoteella katto-2. 
tuolin yläparteen kohdalta.
Asenna aluskate.3. 
Asenna tuuletusrima. (Käyttäessäsi 4. 
Ruukin teräsruodetta tuuletusrimaa 
ei tarvitse käyttää Elitellä, Tiilikai-
sella eikä suorauraisilla katelevyillä)
Asenna uudet ruoteet. Huomioi 5. 
uudelle katteelle soveltuva ruo-
dekoko ja ruode jako. 
Asenna uudet kattolevyt ruoteiden 6. 
päälle.
Kiinnitä lisätarvikkeet (listat, läpi-7. 
viennit, kattoturvatuotteet ja sade-
vesijärjestelmä yms.) asennusohjeen 
mukaisesti

Mikäli vanha konesaumattu peltikatto ja 
sen alla olevat ruoteet ovat hyvässä kun-
nossa, voit rakentaa uuden katon vanhan 
päälle. Muussa tapauksessa poista vanha 
kate.

Katon mittojen avulla voimme toimittaa 
juuri sinun kotiisi sopivan määrämit-
taisen kattopaketin. Katteen alla tulee 
olla riittävästä tilaa, jotta ilma mahtuu 
kiertämään (tarvittaessa harjatuuletus).

Remontti kulkee seuraavasti:
Vanha konesaumattu peltikatto 1. 
voidaan jättää paikalleen. Avaa vanha 
kate harjalta esim. jokaisen kattotuo-
lin välistä. Leikkaa myös mahdollinen 
“tippanokka” pois.
Korota kattoa pystyruoteella katto-2. 
tuolin yläparteen kohdalta.
Asenna aluskate.3. 
Asenna tuuletusrima.  (Käyttäessäsi 4. 
Ruukin teräsruodetta tuuletusrimaa 
ei tarvitse käyttää Elitellä, Tiilikai-
sella eikä suorauraisilla katelevyillä).
Asenna uudet ruoteet. Huomioi 5. 
uudelle katteelle soveltuva ruo-
dekoko ja ruode jako. (Katso asen-
nusohje).
Asenna uudet kattolevyt ruoteiden 6. 
päälle.
Kiinnitä lisätarvikkeet (listat, läpi-7. 
viennit, kattoturvatuotteet ja sade-
vesijärjestelmä ym. asennusohjeen 
mukaisesti).

vanhan bitumikatteen vaihto vanhan konesaumatun katteen vaihto



kattoremontti tekee ihmeitÄ!

Me Ruukilla olemme apunasi, tarvitsit 
sitten koko katon remonttia, uuden katon 
asennusta tai huoltoa katollesi. Ammat-
titaitoinen ja luotettava kattotiimimme 
huolehtii katosta puolestasi.

Tämän entisen maalaistalon katto toimii 
nykyisin koivujen ja sammaleen kasvu-
alustana. Olisi hienoa antaa vanhalle 
talolle arvoisensa uusi ilme, Matti Oja 
kuvasi lapsuudenkotinsa kattoremontin 
tarpeita miettiessään. Vuonna 1910 raken-
netun, Rantamaa-nimisen tilan päära-
kennuksen kunnostustyöt käynnistyivät 
kattoremontilla.

– Kun katto on kunnossa, on helppo 
siirtyä muihin töihin. Tarkoituksemme 
on uusia keittiö, laittaa sisäkatto uusiksi, 
ja myös sali pitäisi entisöidä. Tiilikainen, 
Ruukin teräskate oli alusta alkaen selvä 
valinta. – Perinteikäs Tiilikainen täytti 
asettamamme kriteerit. Tavoitteena on, 
että vanha talo herää taas henkiin, Oja 
sanoo ja kertoo, että mallia remonttiin 
otettiin vanhoista valokuvista.

Ruukin Tiilikainen-muotokate sopii hyvin 
suomalaiseen luontoon ja arkkitehtuuriin. 
Se on helppo huoltaa ja puhdistaa. Matti 
Oja toteaa, että teräskatteeseen päädyt-
tiin osin myös siksi, ettei vanhoja raken-
teita haluttu kuormittaa ylen määrin.

– Vanhoille kattotiilille ei tässä tapauk-
sessa ollut käyttöä. Ne olivat niin 
haperoita, että menivät suoraan tiilten 
taivaaseen. Entisen tiilikaton alla ollut 
pärekatto säästettiin, hän sanoo ja huo-
mauttaa, että hyvä suunnittelu, taustatyö 
ja ammattitaitoinen asennus nousivat 
arvoonsa erityisesti monien jiirien ja 
savupiippujen läpivientien kohdalla.

Uusi katto varustettiin tietysti myös 
asianmukaisilla sadevesijärjestelmillä. 
– Ruukin porukalta löytyy ammattitaitoa 
tehdä ja suunnitella. Palvelu on hyvää ja 
ystävällistä, Oja sanoo. – Uusi katto tie-
tysti nostaa talon arvoa, mutta vähintään 
yhtä tärkeää on se, että lopputulos on 
erityisen kaunis.

Oja kertoo, että pihapiirissä käyskenteli 
aikoinaan lampaita, kanoja, kaneja ja muu-
tama kalkkuna. 
– Nyt on hiljaisempaa, mutta kyllä talossa 
ja pihamaalla riittää tekemistä ilman eläi-
miäkin, hän sanoo. Lämmin sävy äänes-
sään hän toteaa, että marjapensaiden ja 
omenapuiden ympäröimä talo on etenkin 
kesällä todella viehättävä.

kattoremontilla uusi ilme koko talolle

Palvelumme kattaa niin uuden katon 
asennukset, kattoremontit kuin olemassa 
olevan kattosi huollon.  Asennustyöl-
lämme on takuu ja samalla saat luotetta-
valta toimittajalta kaiken, mitä katollesi 
tarvitset.



useimmin kysyttyjÄ kysymyksiÄ

Mistä sen tietää, onko katto kun-
nossa?
Katto, kuten talo muutenkin, on hyvä 
tarkistaa säännöllisin väliajoin. Perus-
suosituksemme on, että katolla käydään 
ainakin kaksi kertaa vuodessa tarkista-
massa katon kunto. Kattoa kannattaa 
silloin katsoa tarkemmin: ovatko saumat 
kunnossa, ovatko läpiviennit, ruuvit ja 
liitokset kunnolla kiinni. 

Katon on oltava joka kohdasta ehjä ja 
tiivis. Myös kattoturvatuotteiden on 
oltava asianmukaisessa kunnossa.  

Mistä tietää, että katto pitää vaihtaa 
uuteen?
Selvin merkki katon kunnostustarpeesta 
on vesivuoto suoraan sisään tai raken-
teisiin. Tämä koskee sekä sade- että 
sulamisvesiä, jotka katon toimiessa nor-
maalisti kulkeutuvat katolta rakennuksen 
ulkopuolelle tai hallitusti sadevesijärjes-
telmän kautta viemäröintiin. Vuotojen 
tarkistuksen kannalta kriittisimpiä 
paikkoja ovat läpivientien juuret ja paikat, 
joissa vesi voi päästä ns. makaamaan.

Toinen selkeä korjaustarvetta aiheuttava 
tekijä on katon huono tuulettuvuus, joka 
helposti jättää liikaa kosteutta katon 
alapuolelle ja näin pitkällä aikavälillä saat-
taa vahingoittaa rakenteita. Eli on erittäin 
tärkeää, että alusrakenteet säilyvät kuivi-
na ja ilman kierto on järjestetty siten, että 
se pääsee kulkemaan koko katon alla sekä 
sisään että ulos.

Myös katon ulkonäkö kertoo paljon. Tästä 
syystä onkin tärkeää tarkistaa säännöl-
lisesti kaikki kiinnikkeet ja niiden tiiveys. 
Lisäksi jos katossa on selkeitä painaumia, 
saattaa se olla merkki liian heikoista kan-
tavista rakenteista tai niiden vaurioista. 
Tällaisissa tapauksissa painumisen syy on 
syytä tarkistaa pikimmiten suurempien 
vaurioiden välttämiseksi.

Miksi valitsisin teräskaton?
Ruukin teräskatteet ovat suosittuja sekä 
uudisrakentajien että vesikaton korjaajien 
keskuudessa. Jo 50 vuoden kokemuksella 
suomalaisesta teräksestä nykytekno-
logialla valmistetut katot ovat erittäin 
mittatarkkoja ja kestäviä. 

Teräskate on helppo valinta korjaus-
kohteissa muun muassa siksi, että silloin 
ei tarvitse olla huolissaan kattorak-
enteiden kantavuudesta. Teräskatteille 
ominaiset kevyet alus- ja kattorakenteet 
merkitsevät myös säästöjä materiaaleissa 
ja asennustyössä. Teräskatto on lisäksi 
tiivis ja värivaihtoehtoja on paljon. 

Onko uusitulla katolla takuuta?
Kyllä on, ehdottomasti. Tuotetakuumme 
on erittäin kattava ja se on määritelty 
pinnoitteiden mukaisesti. Tuotekohtaiset 
takuut kannattaa varmistaa aina myyjältä, 
sillä takuuajat vaihtelevat tuotteessa 
käytetyn pinnoitteen mukaisesti. Mutta 
perusidea on, että takuumme kattaa tuot-
teen pinnoitteen osalta sekä esteettisen 
että tekniset takuun.

Esteettinen takuu kattaa pinnoitteen 
hilseilyn, säröilyn ja irtoamisen tuotteen 
pinnalta sekä värissä tapahtuvat merkit-
tävät ja epätasaiset muutokset.  Tekninen 
takuu kattaa tuotteen puhkiruostumisen 
niin, ettei korroosio muodosta reikiä 
tuotteen tasaiseen pintaan.  Lisäksi takuu 
koskee kaikkia tuotteiden pinnoitteiden 
laatuun liittyviä valmistusvirheitä.

Muistathan myös, että ostaessasi 
Ruukin kattopaketin asennettuna, 
saat myös asennustyölle takuun.

ruukin tuotetakuut

tarkista myös kattoturvatuotteiden kunto.
Pystysaumakatteet Pinnoite   Esteettinen takuu  Tekninen takuu

Classic    Pural matta 20 v.    50 v.
Vintage   Purex  15 v.    40 v.

Tiilikuvioidut katteet Pinnoite   Esteettinen takuu  Tekninen takuu 

Tiilikainen Premium Pural matta 20 v.    50 v.
Tiilikainen Plus  Purex  15 v.   40 v.
Finnera   Purex  15 v.    40 v. 
Finnera Plus  Purex  15 v.   40 v.
Elite   Pural matta  20 v.   50 v. 



Tuotteessa taitettu räystäs

Tuotteessa taitettu räystäs

• Classic C
Sauman korkeus 32 mm
Hyötyleveys 475 mm
Kokonaisleveys 505 mm
Maksimipituus 12 500 mm
Minimipituus 800 mm
Minimikaltevuus 1:7
Ainevahvuus 0,60 mm
Paino 6,16 kg/m²

• Classic D
Sauman korkeus 32 mm
Hyötyleveys 475 mm
Kokonaisleveys 505 mm
Maksimipituus 12 500 mm
Minimipituus 800 mm
Minimikaltevuus 1:7
Ainevahvuus 0,60 mm
Paino 6,16 kg/m²

• Vintage
Sauman korkeus 30 mm
Hyötyleveys 1120 mm
Kokonaisleveys 1143 mm
Maksimipituus 7500 mm
Minimipituus 750 mm
Minimikaltevuus 1:5
Ainevahvuus 0,50 mm
Paino 4,38 kg/m²

pystysaumakatteet

• Elite
Kokonaiskorkeus 60 mm
Askelpituus 400 mm
Hyötyleveys 1025 mm
Kokonaisleveys 1115 mm
Maksimipituus 8000  mm
Minimipituus 800 mm
Minimikaltevuus 1:4
Ainevahvuus 0,50 mm
Paino 4,98 kg/m²

• Tiilikainen
Kokonaiskorkeus 39 mm
Askelpituus 350 mm
Hyötyleveys 1100 mm
Kokonaisleveys 1185 mm
Maksimipituus 8000  mm
Minimipituus 800 mm
Minimikaltevuus 1:4
Ainevahvuus 0,50 mm (premium/plus)
Paino 4,65 kg/m² (premium/plus)

• Finnera
Kokonaiskorkeus 52 mm
Askelpituus 330 mm
Hyötyleveys 1140 mm
Kokonaisleveys 1190 mm
Hyötypituus 660  mm
Kokonaispituus 725 mm
Minimikaltevuus 1:4
Ainevahvuus 0,50 mm
Paino 5,2 kg/m² Etureunataitto

tiilikuvioidut muotokatteet

uutuustuoteFinnera plussaatavana 15.6. 
alkaen

• Finnera Plus
Kokonaiskorkeus 52 mm
Askelpituus 330 mm
Hyötyleveys 1140 mm
Kokonaisleveys 1190 mm
Minimipituus 800 mm
Maksimipituus 8000 mm
Minimikaltevuus 1:4
Ainevahvuus 0,50 mm
Paino 5,2 kg/m²

Etureunataitto



    kustannusarvion taloni tai kesämökkini kattoremontista  

    kustannusarvion rivitalon kattoremontista

    kustannusarvion uuden talon katosta  

    Asia ei ole vielä ajankohtainen,  

mutta suunnittelen kattoremonttia ajankohdalle  __________

Kyllä kiitos, haluan

Nimi 

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

    Minulle saa lähettää tietoa Ruukin kattotuotteista.    

Ruukki 
maksaa

postimaksun

RUUKKI
Tunnus 5002842
00003 VASTAUSLÄHETYS

www.ruukkikatot.fi
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