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7 . 6 .  V E S I K A T O T

Funkiksen tasakattoihanne on Sunilassa toteutettu joko ai-

tona tasakattona sisäpuolisine sadevesiviemäreineen (esim. 

Kantola, autotallit ja EKAn talot) tai loivana pulpettikattona 

reunakouruineen ja syöksytorvineen (esim. Rantala, Vallinie-

men lämpökeskus, Mäkelä, Mäntylä, Honkala). Sodan jälkeen 

rakennetut Kuusela, Juurela ja Runkola ovat harjakattoisia. 

Puistolan omakotitaloissa on tunnusomainen epäsymmetri-

nen harjakatto, jota Aalto on käyttänyt muuallakin, esim. Ot-

solassa, Inkeroisissa ja Kauttualla.

7 . 6 . 1 .   Ta s a k a t o t

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

Tasakattoja on kunnostettu rakentamalla vanhojen ker-

mieristeiden päälle uudet pintarakenteet. Lämpöeristeenä 

vanhojen kermien päällä on käytetty uritettua mineraalivil-

laa, pintoina kumibitumikermejä. Ratkaisun eristekerroksesta 

johtuen rakennusten näkyvät räystäät ovat kasvaneet huo-

mattavasti alkuperäisistä, samoin näkyviä alipainetuulettimia 

on jouduttu asentamaan katoille. Rakennusrunkojen kanta-

vissa tiiliväliseinissä sijaitsevat tuuletushormit ovat jääneet 

liian lähelle nostettua kattopintaa.

Vaur iot

Tasakatoissa on esiintynyt vuotoja mm. kermien rikkoontu-

misen ja tukkeutuneiden kattokaivojen takia.

Tasakattojen korjaustoimet

Tasakatot tulisi korjata niin, että alkuperäiset räystäslinjat 

ja mitoitukset pystyttäisiin palauttamaan mahdollisimman 

lähelle alkuperäistä. Vesieristyksen sijoittaminen katon uu-

den lämpöeristyskerroksen alle (ns. käännetyn katon ra-

kenne) on osoittautunut käyttökelpoiseksi ratkaisuksi näis-

sä tilanteissa.  Käännetyn katon ratkaisussa eristyksen tuu-

letuskerrosta ei tarvita, jolloin mahdollistetaan mitoituk-

sellisesti alkuperäisen kaltainen ratkaisu. 

Vanhan katon pintarakenteet poistetaan aina alkuperäisen 

kattoholviston pintaan saakka. Tässä vaiheessa kattopinta 

päästään vaaitsemaan tarkasti ja päättämään toimet mm. 

lisäkallistusten tai kaivojen juurialueiden lisäpiikkausten 

suhteen. Vaaitus-, puhdistus- ja lisäkallistusvaluvaiheiden 

jälkeen voidaan kattopinta eristää kumibitumikermein (2-3 

kermiä). Kuten parvekkeissa, asennetaan kermieristeiden 

päälle suulakepuristetusta polystyreenistä tehty lämpöeris-

tyskerros. Levyasennus on tehtävä erityisen huolellisesti. 

Lämpöeristeen päälle asennetaan suodatinkangaskerros ja 

tämän päälle valetaan uusi raudoitettu betonilaatta (rau-

doituksessa voidaan käyttää rst-verkkoa). Suurten katto-

pintojen liikuntasaumat tehdään siten, että saumat eivät 

ole kaivojen välittömässä läheisyydessä.

Ylläpito

Tasakatot tulee siivota säännöllisesti roskista, erityisesti 

kattokaivojen siivilät on pidettävä puhtaina. Huopien ehe-

ys tarkistetaan määräajoin, samoin hormien ylösnostojen 

pellitykset ja sadekatokset.

7 . 6 . 2 .  L o i v a t  p u l p e t t i k a t o t

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

Pulpettikattoja on korjattu kuten tasakattoja eli yläpohja-

holvien päälle on asennettu uritetut lämmöneristyslevyt ja 

näiden päälle vesieristyskermit. Kattoholvin betonipinnan ja 

lämpöeristeen väli on tuuletettu. Tuuletusratkaisusta johtu-

en räystäspeltien korkeus on kasvanut hallitsemattomasti. 

Rantalassa on vanhan katon päälle rakennettu betonista uusi 

katto, minkä seurauksena räystäs on noussut 30-50 cm.

Vaur iot
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Loivissa pulpettikatoissa on esiintynyt vuotoja mm. kermien 

rikkoontumisen takia.  Tavallinen ongelma on myös räystäs-

kourujen ylivuodot puhdistuksen laiminlyönnin tai jäätymi-

sen vuoksi.

Pulpettikattojen korjaustoimet

Pulpettikattoihin voidaan soveltaa tasakatoissa käytettä-

vää käännetyn katon periaatetta. Koska käännetyssä ka-

tossa joudutaan vesieristeen päällä oleva lämpöeristys 

sitomaan massan avulla (betonilaatat, singeli tms.) alus-

taansa, halutaan usein käyttää kevyempää tuulettuvaa 

(mineraalivilla+kumibitukermit) rakennetta. Tällaisessa 

tapauksessa räystäsratkaisut tulisi suunnitella siten, että 

lämpöeristys ohenee räystäille tultaessa. Räystäiden detal-

jisuunnitteluun täytyy näissä tilanteissa erityisesti panos-

taa.

Ylläpito

Loivat pulpettikatot tulee siivota säännöllisesti roskista. 

Sadevesikourut puhdistetaan vähintään kaksi kertaa vuo-

dessa ja koko katto harjataan vähintään kerran vuodessa. 

Huopien eheys tarkistetaan määräajoin, samoin hormien 

ylösnostojen pellitykset ja sadekatokset.

7 . 6 . 3 .  H a r j a k a t o t

Kuuselan, Juurelan ja Runkolan katoissa on alun perin ollut 

kate poltetuista savitiilistä. Puistolan valmistaloissa on epä-

symmetriset huopapintaiset harjakatot, jotka jatkuvat lippa-

na sisääntulo- ja oleskeluterassien päälle. 

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

Kattokunnostusten myötä alkuperäiset poltetut savitiilet on 

korvattu betonikattotiilin. Samalla vesipeltejä on muutettu 

kunkin kunnostusajankohdan standardiratkaisujen mukaisik-

si. Tiilikattojen alusrakenteiden ohjeistojen muutokset (ku-

mibitumialuskatteet sekä alusrimoitusten mitoitukset) ovat 

suoraan vaikuttaneet räystäslaudoitusten sekä – pellitysten 

mitoituksiin. Osassa Puistolan taloja alkuperäisen huopakat-

teen tilalle on tehty palahuopakate, konesaumattu peltikate 

tai muovipinnoitettu tiilijäljitelmäpeltikate. Joihinkin kattoihin 

on myös asennettu peltisiä reunalistoituksia. Näitä ei alun 

perin ollut vaan huopa oli vain käännetty ruodelaudoituksen 

reunan päälle.

Vaur iot

Tavallisimpia harjakattojen vaurioita ovat tiilien rikkoontumi-

set sekä räystäskourujen ja -pellitysten vauriot.

Korjausohje:

Tavoitteena kunnostustöissä tulisi aina olla alkuperäisen 

katemateriaalin sekä värityksen palauttaminen kattopin-

noille. Kattotiilien osalla kynnyskysymyksenä on yleensä 

poltetun savitiilen korkeampi hinta betonikattotiileen näh-

den. 

Kattotiilen värin valinta vaatii perusteellista tutkimusta. 

Suomessa lähes poikkeuksetta uuden kattotiilen väri vali-

taan puhdistamattoman vanhan kattotiilen mukaan. Näin 

rakennukset muuttuvat helposti liian synkiksi, tumman 

rusehtavan punaisiksi. Jos kuitenkin vanhan kattotiilen 

sävy selvitettäisiin, voitaisiin yksinkertaisesti palauttaa al-

kuperäinen luonnollinen väritys. Sodan jälkeisten talojen 

kattotiilten väri oli hyvin usein kirkas terrakotta, oranssin-

ruskea väri.

Kattojen peltiosissa tulisi käyttää yksinomaan kuumasin-

kittyä mahdollisimman paksua teräspeltiä. Valmiiksi maa-

lattuja tai muovipinnoitettuja peltejä ei tulisi lainkaan 

käyttää; värimallistot eivät ole sopivia, eikä peltien kesto 

ole paikalla maalattujen kuumasinkittyjen peltien tasoa.
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Puistolassa tulisi palata rullahuopakatteeseen aina kun 

katteen uusinta tulee ajankohtaiseksi. Reunapeltejä tai ve-

sikouruja ei tulisi asentaa vaan huopa naulataan ruode-

laudoituksen reunaan tippanokaksi.

Ylläpito:

Sadevesikourut ja syöksytorvet on puhdistettava vähintään 

kaksi kertaa vuodessa. Katteen eheys tarkistetaan määrä-

ajoin, samoin hormien ylösnostojen pellitykset ja sadeka-

tokset. 

7 . 6 . 4 .  R ä y s t ä s r a k e n t e e t

Ensimmäisen rakennusvaiheen tasa- ja pulpettikattoisten 

talojen räystäät oli tehty kuumasinkitystä lyijypitoisesta ja 

suhteellisen paksusta (n. 0,9 mm) teräspellistä. Kattoratkai-

susta johtuen räystäät olivat hyvin pienet, yleensä alle 100 

mm. korkeat. Lamellitalojen kantavat pääty- ja väliseinämuu-

rit sekä savuhormien piiput oli päällystetty vastaavalla, mutta 

mitoitukseltaan vieläkin niukemmalla pellillä. 

Tiilikattoisten talojen (Kuusela, Runkola ja Juurela) räystäs-

pellit, räystäskourut sekä syöksytorvet oli tehty vastaavanlai-

sesta kuumasinkitystä teräspellistä. 

Huollon puutteellisuuden aiheuttamista vuotovaurioista se-

kä lukuisista kattomuutoksista johtuen kaikki räystäspeltira-

kenteet on vaihdettu alkuperäisistä. Peltimateriaalina on käy-

tetty yleisesti korjausajankohdan normaaleja standardituot-

teita, usein valmiiksi muovipinnoitettuja ohuita (0,5-0,6 mm.) 

teräspeltejä. Pinnoitetut pellit ovat alussa huollon osalta hel-

pompia, mutta ne ovat alttiimpia vaurioille ja niiden elinkaari 

on selvästi kuumasinkittyjä ja maalattuja lyhyempi.

Räystäiden korjaustoimet

Tulevissa korjauksissa pellitysten materiaaliksi tulisi ai-

na valita mahdollisimman paksu kuumasinkitty teräspelti. 

Samoin kaikki peltityöt tulisi tehdä ns. perinteisenä peltise-

päntyönä. Kaikki peltiosat tulisi mitoittaa, leikata ja asen-

taa paikalla. 

Räystäsrakenteiden, erityisesti räystäspeltien mitoittami-

nen riippuu paljon käytetystä vesikattoratkaisusta. Tasa- ja 

pulpettikattoisten talojen vesikatot tulisikin ratkaista niin, 

että vesikatto ei tarvitse tuuletusta (käännetty katto) tai et-

tä tuuletus hoidetaan muuten kuin räystäiden kautta. Näin 

olisi mahdollista säilyttää tai palauttaa alkuperäinen hyvin 

pieni räystäsmitoitus. 

Julkisivujen korjausten yhteydessä on monen rakennuk-

sen (esim. Karhu, Päivölä, Harjula, Kivelä, Kontio, Mäke-

lä) pääty- ja väliseinämuurien yläosat pellitetty ylisuurilla 

ja kömpelösti asennetuilla muuripellityksillä. Näillä raken-

nusten arkkitehtuuriin voimakkaasti vaikuttavilla suoja-

pellityksillä ei ole rakenteellista merkitystä, joten ne voitai-

siin vaihtaa rakennuksiin paremmin sopiviin kevyempiin 

peltiosiin. 

7 . 6 . 5 .  V e s i k a t t o v a r u s t e e t

Mäntylässä ja Honkalassa on alkuperäispiirustusten mu-

kaan ollut pyöreät räystäskourut ja syöksytorvet. Rantalassa 

huopakate on hienostuneen minimalistisella detaljilla liitet-

ty suoraan syöksytorveen räystäspadon läpi. Kuuselaan on 

alkuperäispiirustusten mukaan suunniteltu tervattu, puusta 

koverrettu räystäskouru. Juurelassa ja Runkolassa on suora-

kulmaiset räystäskourut ja neliömäiset syöksytorvet.

Harjakattoisten rakennusten kulkusillat ja kattotikkaat ovat 

olleet alun perin puurakenteiset. Savuhormit juuripellitettiin 

jo ensimmäisessä rakennusvaiheessa. 

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

Räystäskouruja on vaihdettu eri mallisiksi. Kattotiilimuutos-

ten yhteydessä sillat ja tikkaat on vaihdettu teräsrakenteisik-
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Seuraava sivu:
Yllä Sunilan sauna- ja pesularakennuksen leikkaus. Kattoikkunat muistut-
tavat muutamaa vuotta aikaisemmin valmistuneen Viipurin kirjaston rat-
kaisua. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. AAM, sign. 81-177. 
Alla Harjulan, Kivelän ja Kontion leikkaus. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. 
AAM, sign. 81-319

si. Kattojen räystäät on varustettu nykymääräysten mukaisin 

lumiestein. Monen rakennuksen piiput on kokonaan pelli-

tetty, osin esivalmistetuin ja varsin kömpelöin asennusosin 

(esim. Talo Rantala). Piippujen ja hormien päihin on asennet-

tu erilaisia sadesuojapellityksiä. 

Vaur iot

Liian harva puhdistus- ja huuhteluväli saattaa tukkia kouruja 

ja syöksytorvia, jolloin vesi patoutuu. Varsinkin jäätyessään se 

aiheuttaa nopeasti vaurioita, pääsee valumaan auenneista lii-

toksista ja reunojen yli seinälle. Jää ja lumi saattaa kasaantua 

kouruihin ja muuttaa niiden kallistuksia. Syöksytorvien ala-

osat ovat paikoin lommoilla ja ruosteessa.

Korjausohjeet:

Räystäskourujen ja syöksytorvien auenneet liitokset voi-

daan korjata uusimattakin, jos pelti on ehjää. Vaurioitu-

neet osat uusitaan. Mikäli uusitaan kokonaisia jaksoja, 

ne tulee palauttaa alkuperäisen mallisiksi, missä niitä on 

muutettu. Kuuselassa voidaan käyttää puolipyöreää pel-

tikourua, jollei haluta tehdä puukourua, joka puolustaisi 

paikkaansa pikemminkin katoksissa, katso kohta7.5.6. Uu-

sittaessa peltiosia käytetään 0,7 mm kuumasinkittyä peltiä. 

Kolhuille alttiissa paikoissa syöksytorvien alaosat voidaan 

korvata samanmuotoisilla paksusta teräksestä (2-4 mm) 

tehdyillä suojaputkilla. 

Piippupellityksissä tulisi palata alkuperäiseen juuripelti-

tiilimuuri-räystäspelti-malliin. Lumiestemalleista soveliain 

on kahdesta vaakasuuntaisesta teräsputkesta valmistettu 

malli. Piippujen suojapellitysten tulisi sopeutua rakennus-

ten ja niiden vesikattojen arkkitehtuuriin. Teknisesti pelli-

tysten korkeus tulisi tutkia sellaiseksi, että hormit toimisi-

vat ja kuitenkin pellitykset suojaisivat hormeja liialta sa-

teelta.

Ylläpito:

Kourujen ja syöksytorvien puhtaanapito vähintään kaksi 

kertaa vuodessa sekä säännöllinen tarkistus ja huolto ovat 

talon tärkeimmät ylläpitotoimet. Syyspuhdistus suoritetaan 

lehtien pudottua puista.  Tähän uhrattu raha maksaa it-

sensä nopeasti takaisin poisjäävinä korjauskuluina. Sula-

tuskaapelit eivät vähennä huollon tarvetta, ne jopa edistä-

vät roskien kerääntymistä.
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K A T T O T Y Y P P E J Ä :  A I T O  T A S A K A T T O
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Mäntylän ja Honkalan leikkauksia. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. 
AAM, sign. 81-148.

K A T T O T Y Y P P E J Ä :  L O I V A  P U L P E T T I K A T T O
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Kuuselassa on taitettu ja porrastettu tiilikatto. Arkkitehtitoimisto 
Alvar Aalto. AAM, sign. 81-651.

K A T T O T Y Y P P E J Ä :  H A R J A K A T T O
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Kantolan kattokorjauksessa on käytetty ns. käännettyä kattoa. Räystäs-
leikkaus ja liittyminen piippuun: Arkkitehdit Mustonen Oy, Tapani Mus-
tonen..

K A T T O D E T A L J E J A :  T A S A K A T T O
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Sunilan sauna- ja pesularakennuksen (nykyisen Aallon majan) kattoikkunat. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. AAM sign. .81-183
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Yllä: Pulpettikaton liittymä kantavaan seinään 
Mäkelässä. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. AAM  
sign. 81-126 
Alla: Pulpettikaton kourudetalji Rantalassa. Ark-
kitehtitoimisto Alvar aalto. AAM, sign. 81-81

K A T T O D E T A L J E J A :  L O I V A  P U L P E T T I K A T T O
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Yllä: Pulpettikaton kourudetalji Mäkeläs-
sä. Arkkitehtitoimisto Alvar aalto. AAM, 
sign. 81-126
Alla: Pulpettikaton kourudetalji Mäntyläs-
sä ja Honkalassa. Arkkitehtitoimisto Alvar 
aalto. AAM, sign. 81-161
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Yllä: Mäntylän ja Honkalan räystäsdetaljeja. Arkkitehtitoimisto Alvar Aal-
to.  AAM, sign. 81-163
Alla: Mäntylän ja Honkalan syöksytorvi ja loiskekivi. Arkkitehtitoimisto 
Alvar Aalto.  AAM, sign. 81-162
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Kuuselan räystäs ja riippukouru. Kuva: AAM, sign. 81-676.

K A T T O D E T A L J E J A :  H A R J A K A T T O

Kuuselan räystäs. Arkkitehtitoimisto 
Alvar Aalto. AAM, sign. 81-676.

Kuuselan piippujen katokset Arkki-
tehtitoimisto Alvar Aalto. AAM, sign. 
81-681.
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Kuuselan harjakaton taitekohta yläikkunoi-
neen. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. AAM, 
sign. 81-704.
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Yllä: Juurelan ja Runkolan katon taitekohta yläikkunoineen. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. AAM, sign. 81-1180.
Alakuva: Juurelan ja Runkolan räystäsdetaljeja. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. AAM, sign. 81-1181.
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Yläkuvat:
Vasemmalla Karhu ja Päivölä siroine räystäineen valmistumisen jälkeen 
vuonna 1939. Kuva: Foto Roos, Sunila Oy:n arkisto.
Oikealla nykyinen ylimitoitettu pellitys. Kuva AAM

Alakuva: Kuusela porrastettuine räystäslinjoineen. Kuva: Atte Kajova.


