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Katon huolto tulee vastaan jokaiselle kiinteistölle jossain vaiheessa. Katevalmistajat ovat laskeneet katteiden kes-
tävyyden ja antavat katteille jonkinlaisen elinkaaren. Elinkaari (esim. 30 vuotta) lähes tavoitetaan ilman huoltoakin, 
mutta hyvällä ja ennakoivalla huollolla katteen elinkaarta pystytään jatkamaan! 

Haluamme olla mukana jatkamassa taloyhtiönne katteiden elinkaarta! Me Kattopatrolilla panostamme siihen, 
että katon huolto olisi mahdollisimman helppoa sekä isännöitsijälle että taloyhtiön asukkaille. Toimintamme on 
joustavaa ja ammattitaitoista.  

Tähän esitteeseen olemme koonneet kommentteja 
kunnostamistamme katoista – suoraan asiakkailtamme. 
Katso millaisia kattoja olemme urakoineet ja mitä 
mieltä asiakkaamme ovat olleet tekemästämme työstä! 

Lisää referenssejä netistä www.kattopatrol.fi tai 
www.facebook.com/kattopatrol 

Kari Hirvimäki
Kattopatrol 

P.S. Jos kiinnostuit Kattopatrolista ja isännöimäsi 
taloyhtiö kaipaa katon pesua tai pinnoitusta, 
ota yhteyttä! Voimme olla apuna kartoit-
tamassa tarpeita ja suunnittelemassa 
tulevaa jo siinä vaiheessa, kun 
taloyhtiö tekee 5- tai 10-
vuotissuunnitelmaa. 

Tiedät mitä tilaat
Tarjouksemme ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Sovimme 
jo alussa, mitä tehdään ja mitä se maksaa; meiltä et tule 
saamaan laskua tilaamattomista lisätöistä. 

Aikataulumme pitävät
Pidämme aikatauluista kiinni lähes sataprosenttisesti; 
ainoastaan huonot sääolosuhteet voivat joskus sotkea 
sovittuja aikatauluja. Työn aloitus määritellään aina 
etukäteen ja siitä pidetään kiinni.

Tiedotamme huollon kulusta
Pidämme yhteyttä asiakkaaseen; ilmoitamme aikatau-
luista ja käymme läpi työn vaiheita. Voimme helpottaa 
omaa työtäsi tekemällä valmiit tiedotteet kattoprojek-
tin kulusta; tiedotteet voit jakaa suoraan sellaisenaan 
asuntoihin.

Siistiä työtä
Siisteys on meille kaiken A ja O.  Talo ja piha-alueet 
jäävät jäljiltämme aina siistiin kuntoon.



Tässä ei ole seinä,
vaan suojakalvo
HydroBlock muodostaa vahvan vettä hylkivän näkymät-
tömän suojakalvon kattotiilien, tiiliseinien sekä muiden 
betoni- ja kivipinnoitteisten seinien pintaan. HydroBlock ei 
ainoastaan suojaa vaan myös aktiivisesti ylläpitää alkupe-
räistä väriä ja ulkonäköä. HydroBlockin kemiallinen koostu-
mus, jossa on siloksaaneja sekä vapaita reaktiivisia ryhmiä, 
kiinnittää sen tiukasti alustaansa. HydroBlock suojaa 
pintoja sadetta, likaa, sienikasvustoa, hometta ja saasteita 
vastaan.

Varmista tiilikaton  
toiminnallisuus
Isonit uudistaa katon teknisen toimivuuden ja visuaalisen
ulkonäön vuosiksi ja vuosikymmeniksi eteenpäin.
Isonit täyttää ammattilaisten sekä testilaboratorioiden
korkeimmatkin laatuvaatimukset (DIN- ja EN-standardit)
ja on markkinoiden ensimmäinen CE-merkitty
tiilikattomaali. Vesiohenteinen ja täysin myrkytön Isonit
kuivuu nopeasti käsiteltyyn pintaan ja muodostaa
hengittävän mutta täydellisesti vettä eristävän uuden
pintakerroksen tiilelle.

HYÖDYT
Likaa ja vettä hylkivä, korjaava, estää 
värien haalistumista sekä suolojen 
nousemista kivipintaan. Pitää lian ja 
pölyn pois. Estää sammaleen, jäkälän ja 
homeen kasvua.

KÄYTTÖ
Suunniteltu erityisesti betonille, savi-
kattotiilille, tiiliseiniin ja muille kivisei-
näpinnoille.

TUOTE
Vettä hylkivä, viimeisimpään nanotek-
nologiaan perustuva väritön käsitte-
lyaine. Kiinnittyy alustaansa kemialli-
sesti ja muodostaa hengittävän vettä 
ja likaa hylkivän pinnan.

HydroBlock™

Lataa
HydroBlock-esite

HYÖDYT
UV-säteilyä ja säätä kestävä.  
Hengittävä. Vettä ja likaa hylkivä  
sekä 197 % elastinen.

KÄYTTÖ
Kattopinnoite tiilikatoille sekä  
erillisen pohjusteen kanssa muille  
katemateriaaleille. 

TUOTE
Vettä hylkivä, 100 % akrylaatti-
pohjainen (vesiohenteinen) tuote. 
Erittäin peittävä ja nopeasti kuivuva. 
Käytetyin ammattituote tiilikatoille 
Pohjoismaissa.

Isonit

Lataa
Rubber-esite

ISO PAINTIN PINNOITUSRATKAISUT KIINTEISTÖILLE 
• Turvalliset ja laadukkaat ammattituotteet, jotka on kehitetty viimeisintä teknologiaa hyödyntäen 

ja testattu tarkasti suunniteltuun käyttökohteeseen.

• Tuotteet valmistetaan ISO 9001 laatu- ja ISO 14001 ympäristösertifioidussa tehtaassa Tanskassa. 

• IsoPaint Nordicilla on yli 40 vuoden kokemus alalta ja se on markkinajohtaja mm. Tanskassa ja 
Suomessa. Jatkuva tuotekehitys takaa ajan hermolla pysymisen.

• Isonit pinnoitteella käsitellään vuosittain noin 4 miljoonaa neliömetriä kattopintaa ja määrä kas-
vaa voimakkaasti.

• Laadukkaat tuotteet. Täysi tuotetuki ja asennuspalvelu IsoPaint ammattilaisilta. Tuotetukea myös 
maahantuojalta.



Mitä tehtiin?   Tiilikattojen pesu  •  Sammaltuhoaine- ja suoja-ainekäsittely
Kattojen pinta-ala   1200 m2

Referenssi Referenssi 

– Tiilikatot olivat kaksitoista vuotta vanhoja ja kaipasi-
vat pesua sekä suojausta, taloyhtiöstä kerrotaan.

Taloyhtiö pyysi useita tarjouksia kattoprojektista ja 
vertaili eri toimijoita.

– Kattopatrolin tarjous oli hyvin laadittu, selventävä ja 
kilpailukykyinen. Se ei ollut halvin eikä kallein.

– Näin jälkeenpäin voi sanoa, että tarjous vastasi 
täydellisesti sitä työtä mikä tehtiin. Toiminta oli 
täsmällistä ja työ alkoi sovittuna ajankohtana. Myös 
arvioi työn kestosta piti ja kaikki pysyi aikataulussaan.

Kiitosta Kattopatrol saa myös hyvästä lopputulokses-
ta sekä pitkäjänteisestä työstä.

– Ympäristö siivottiin työn valmistuttua ja jälki oli 
hyvää. Meillä ei ole moitteen sanaa.

Hyvää oli myös se, että kattojen pesu ja käsittely 

voitiin tehdä kahdessa osassa, samalla hinnalla.

– Kaksi taloa käsiteltiin viime syksynä ja kaksi taloa 
tänä syksynä. Alun perin sovittu hinta päti vielä tässä 

jälkimmäisessäkin käsittelyssä, mikä oli erittäin 
hyvä, taloyhtiö toteaa.

AS OY VANTAAN ONNIMANNI
 LEHTIKUMMUNTIE 19, VANTAA

Hyvin ja täsmällisesti tehty!



Mitä tehtiin?   Tiilikattojen pesu ja maalaus

Kattojen pinta-ala   750 m2

Referenssi Referenssi 

Kolmesta erillisestä paritalosta muodostuvassa As Oy 
Espoon Kypäräkuja 8:ssa on aina ollut tapana pitää 
taloyhtiöstä hyvää huolta. 

Taloyhtiön hallituksen jäsen Heljä Ahokas pyysi tarjo-
uksia usealta kattoalan toimijalta ja perehtyi aihee-
seen palveluntarjoajien kanssa. 

– Huomasin, että kattohuollossa täytyy ottaa paljon 
eri asioita huomioon. Kattopatrolista sain hyvän vaiku-
telman ja kysymyksiini vastattiin täsmällisesti. Tuli heti 
semmoinen tunne, että on tekemisissä luotettavan 
yrityksen kanssa. Mielikuva yrityksestä oli jo alussa 
positiivinen, kertoo Ahokas. 

Paritalojen katoille tehtiin pesu, sammaltuhoainekäsit-
tely ja maalaus, sekä asennettiin uudet lumiesteet.

Katot ovat nyt kuin uudet antaen koko taloyhtiölle 
paremman ilmeen. Edustavamman ulkonäön lisäksi 
taloyhtiössä on oltu erittäin tyytyväisiä siihen, miten 
hyvin Kattopatrol toteutti työt. 

– Kaikki sujui erittäin hyvin ja todella rivakasti muuta-
massa päivässä.. Siinä pitää huomioida suojaamiset, 

pienten lasten leikit ja omenapuut, mutta Kattopatro-
lilta se sujui todella hyvin. Saimme hyvin informaatiota 
työstä etukäteen – jokaiselle huoneistolle myös jaettiin 
Kattopatrolin kirjallinen ohjeistus siitä, mitä osakkai-
den tulee huomioida töiden suhteen, Ahokas kertoo.

– Myös työn laatu oli hyvää, samoin työntekijät. 
Taloyhtiöissä usein kuulee jokaiseen projektiin joltain 
kriittistä palautetta, mutta tästä on tullut pelkästään 
kiittävää kommenttia. Kaikki taloyhtiössä ovat olleet 
tyytyväisiä.

Ahokas kiittelee myös sitä, miten helppoa Kattopatro-
lin kanssa oli viestiä. 

– Kun jotain tuli mieleen, niin Karilta sai aina nopean 
ja täsmällisen vastauksen. Viestintä toimi helposti 
puhelimella, sekä viestimme myös sähköpostitse.

– Koko projektin ajan asioinnissa säilyi mukava 
ilmapiiri eikä mitään harmillista ilmaantunut. Sadekin 
tuli vasta työn valmistumisen jälkeen. 

AS OY ESPOON KYPÄRÄKUJA 8, ESPOO 
KYPÄRÄKUJA 8, ESPOO 

Kaikki taloyhtiössä ovat olleet tyytyväisiä



Mitä tehtiin?   Tiilikaton pesu ja suoja-ainekäsittely

Kattojen pinta-ala   2150 m2

Referenssi Referenssi 

– Neljästä erillisestä rivitalosta koostuvaan asun-
to-osakeyhtiö Hopeakuuseen tehtiin  tiilikaton pesu 
ja suoja-ainekäsittely.

– Vuonna 1985 rakennettujen talojen katot olivat 
alkuperäiskuntoisia. Taloyhtiö oli teettänyt kattojen 
kuntokartoituksen edellisenä vuonna, ja sen perus-
teella päätettiin katot puhdistaa.

– Haimme netistä tekijöitä, joista valitsimme muuta-
mia tarjouskilpailuun, kertoo taloyhtiön isännöitsijä 
Marko Rosenberg.

– Kattoprojekti oli kaikilta osin onnistunut ja loppu-
tulokseen on oltu taloyhtiössä oikein tyytyväisiä.

– Asioiminen Kattopatrolin kanssa oli mutkatonta ja 
taloyhtiöystävällistä. Henkilöt olivat aina tavoitetta-
vissa ja juttu luisti hyvin, sanoo Marko.

– Työn toteutuksen nopeus oli Markon mielestä 
parasta koko projektissa.

– Kun työstä sovittiin ja päivämäärät saatiin selville, 
varauduttiin viikkoon. Työt saatiin kuitenkin tehtyä 
nopeammin. Miehet jopa venyttivät työpäiviään, että 
saivat hommat ripeästi valmiiksi.

– Kattopatrolin toimintatavalla useamman talon 
kokonaisuus saatiin käsiteltyä tehokkaasti, kun 
monta kattoa oli yhtä aikaa työn alla. Suosittelisin 
Kattopatrolia muillekin vastaavanlaisille taloyhtiöille 
ja käyttäisin heidän palveluitaan mielelläni uudel-
leenkin!

– Jos haluat tietää lisää kattoprojektista, 
Markolle voi laittaa sähköpostia osoitteeseen 
marko.rosenberg@kotitaito.fi

AS OY HOPEAKUUSI, TAMPERE
KUUSIKORVENKATU 5, TAMPERE 

Tehokasta ja ripeää toimintaa



Mitä tehtiin?   Tiilikattojen pesu  •  Sammaltuhoaine- ja suoja-ainekäsittely

Kattojen pinta-ala   1300 m2

Referenssi Referenssi 

– Kattopatrol oli kustannustehokas ja nopea. Työnjäl-
ki oli hyvää ja katto on nyt todella hyvännäköinen.

– Yhteydenpito ja tiedottaminen oli koko ajan huip-
puluokkaa; asiallista ja hyvää. Saimme esimerkiksi
ennakkotiedotteet, jotka pystyimme jakamaan osak-

kaille, Harri jatkaa.

Harri suosittelee lämpimästi Kattopatrolia vastaavan-
laisiin kohteisiin.

Voit soittaa Harrille ja kysyä tarkempia tietoja katto-
projektista ja yhteistyöstä Kattopatrolin kanssa.

Harri Jussila  / puh. 050 331 1048

AS OY JYVÄSKYLÄN MANSIKKARINNE 
PERKAMENTTITIE 3, JYVÄSKYLÄ

Yhteydenpito ja 
tiedottaminen 
huippuluokkaa
Jyväskylän Mansikkarinteeseen tehtiin sammaleen-
poisto- ja suoja-ainekäsittel . 

– Yleensä kaikesta on aina nykypäivänä valittamista,
mutta Kattopatrol hoiti kyllä työnsä niin hyvin, ettei
ole mitään valittamista, toteaa taloyhtiön hallituksen
puheenjohtaja Harri Jussila.

Tarjoukset kattoprojektiin pyydettiin kolmelta firmal-
ta, Kattopatrol oli tarjousten antajista selkeästi kilpai-
lukykyisin.



Kattopatrol yrityksenä

Kattopatrol on erikoistunut kattojen pesuun, 

pinnoitukseen ja maalaukseen. Olemme huoltaneet yli 

300 000 m2 erilaisia kattoja ympäri Suomea.

Tekemiimme työkohteisiin kuuluvat omakoti-, rivi- ja 

pienkerrostalot. Kauttamme saat myös kotimaiset 

Orima-kattoturvatuotteet valmiiksi asennettuina.

Pidennä kattosi ikää,

pyydä tarjous!

Kari Hirvimäki

Puh. 0400 866 067

kari.hirvimaki@kattopatrol.fi

Lue lisää internetsivuiltamme: www.kattopatrol.fi


