TURVEKATTO-OHJE

TURVEKATON TEKO
KATEPAL-TUOTTEILLA
Katon jyrkkyys 1:3 – 1:5

Luontoon sopiva ja
luontoystävällinen
Kauniin kuoren alla tiivis
ja kestävä vedeneristys
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TURVEKATTO SOPII SUOMALAISEEN MAISEMAAN
Turvekatto sopii kauniin ulkonäkönsä vuoksi
hyvin suomalaiseen maisemaan. Oikein toteutettuna rakenne on tiivis, kestävä ja äänetön vesikate. Hirsirakenteinen huvila, saunarakennus järven
rannalla tai vapaa-ajan asunto luonnon helmassa
saa turvekatosta näyttävän kruunun suojakseen.
Turvekatto on paksuutensa ja huokoisuutensa vuoksi
hyvä lämmönvaihteluiden tasaaja, joten alapuolisissa
tiloissa nopeat säänvaihtelut sekä yö- ja päivälämpötilojen erot eivät tunnu kovin nopeasti.
Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettujen tai edes
satunnaisesti kylmillä ilmoilla lämmitettävien rakennusten sekä saunarakennusten yläpohjarakenteet on
eristettävä ja tuuletettava oikein. Suositeltava tuuletusrako on vähintään 100 mm. Alaräystäillä pitää
olla tuuletuksen korvausilmaaukot ja harjalla riittävät
poistoaukot. Tuuletusilman pitää päästä liikkumaan
katon alla myös harjan suuntaisesti.
Kattotuolien ja aluslaudoituksen mitoituksessa tulee
ottaa huomioon katon paino, mikä varsinkin märkänä
on melko suuri. Alusrakenteet suojataan vedeneristyksellä, mutta reunarakenteissa (räystäät) turpeen ja
maa-aineksen valumisen estävät puurakenteet tulee
suojata kosteudelta ja olla hyvin lahosuojattuja.

Turvekaton tuuletuksen pitää toimia
lämmöneristeiden ja aluslaudoituksen
välistä, kuten muillakin katoilla.

Mikäli lämmöneristeet asennetaan
kattotuolien väliin, tehdään harjalle
harjan suuntainen tuuletuskanava.
Ilma poistetaan kanavan päistä tai
alipainetuulettimilla.

Räystäillä turvekerroksia tukemassa voidaan käyttää
esim. halkaistuja hirsiä tai sahattuja lankkuja. Räystäshirsien tuet voidaan tehdä sahatavarasta, mutta
erityistä ilmettä saa rakenteeseen, jos käytetään
luonnosta haettuja käyriä oksia tai juurien osia.
Räystäshirsien tai -lankkujen turpeenpuoleiset reunat
on syytä suojata kosteudelta kermi- tai sokkelilevykaistoilla. Tällöin on myös varmistuttava siitä, että
tukien alareunan ja katon vedeneristeen väliin jää
riittävä rako veden poistumista varten.
Tätä ohjetta voidaan käyttää pienkohteiden turvekattojen suunnitteluun. Viherkattojen suunnitteluun
käytetään ”Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat,
rakenteet” RT 85–11205 -ohjetta. Turvekaton sopivin
kaltevuus on 1:3 – 1:5. Jyrkemmissä katoissa kuin
1:3 tulee ongelmaksi turpeen pysyminen valumatta
katolla (valumista voidaan estää esim. puisella ritilällä
turpeen alla tai seassa). Tuuletusraon pitää olla sitä
suurempi, mitä loivempi katto on, koska loivalla
katolla tuuletus ei toimi painovoimaisesti yhtä hyvin
kuin jyrkällä katolla.
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TURVEKATON TEKO KATEPAL-TUOTTEILLA
Työtapa 1:

Työtapa 2:

Tee-se-itse -ratkaisu

Kermien kiinnitys ammattiurakointina (tulityöt)

Katepal Sokkelilevy

Katepal Sokkelilevy

Parveke Pintakermi

K-PS 170/5000 pintakermi

Parveke Aluskermi

K-MS 170/3000 aluskermi
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Turpeen
reunapuut

Turve- ja
kasvualustakerros

Kattotuoli
Tippapelti

Raakaponttilaudoitus
Lämmöneristys

Räystästuki

Sisäverhoilu ja
tarvittaessa höyrysulku
Katon tukirakenteiden
mitoitus rakennesuunnittelijan mukaan.

Vedeneristeinä turvekaton alla käytetään SBS-kumibitumikermejä. Yksinkertaisin vaihtoehto on käyttää
itseliimautuvia Katepal Parvekekermejä. Parveke
Aluskermi (TL2) ja Parveke Pintakermi (TL2) muodostavat VE80-käyttöluokan vedeneristyksen ilman
tulitöitä (ks. kuva Työtapa 1).
Mikäli eristystyön tekijällä on voimassaoleva Kattoja vedeneristysalan Tulityökortti (musta), voidaan
eristeinä käyttää myös ammattituotteita, esimerkiksi
hitsattavia Katepal-kumibitumikermejä (ks. kuva
Työtapa 2).
Työtavassa 2 aluskerminä TL2-luokan kermi:
K-MS 170/3000, K-TMS 170/3300 tai
K-MS 170/4000 riippuen katon alusmateriaalista ja
työmenetelmän valinnasta. Jyrkillä katoilla voidaan
käyttää myös TL3-luokan kermiä.
Pintakerminä työtavassa 2 aina TL2-luokan kermi,
yleensä K-PS 170/5000. Pintakerminä voidaan
käyttää myös K-MS 170/4000 -aluskermiä, mikäli
kaikkialla – myös reuna-alueilla – kermi on suojattu
UV-säteilyltä.

Katon tukirakenteiden
mitoitus rakennesuunnittelijan mukaan.

Vedeneristyksen päällä pitää olla juurenesto- ja salaojituskerros. Katepal Sokkelilevy kermien päälle
nystyrät alaspäin toimii jyrkillä katoilla (kaltevuus
≥ 1:5) juurisuojana ja salaojittavana kerroksena.
Sokkelilevy korvaa aiemmin yleisesti käytetyt alumiinieristyskermin + singelin + suodatinkankaan.
Sokkelilevyjen nystyröiden tulee olla vähintään
10 mm korkeat.
Turpeeksi soveltuu kevyt metsäturve, esim. kanerva- tai mustikkaturve, joka irrotetaan n. 40 x 40 cm
kokoisina levyinä ja kuljetetaan juuripuolet vastakkain. Raskaampi peltoturve on myös käyttökelpoista ja irrottaminen tehdään 30-40 cm leveinä pitkinä
suikaleina ja ne kääritään rullalle kuljetuksen ajaksi.
Turve asetetaan katolle yleensä kahdessa kerroksessa, joista alempi tulee ylösalaisin. Jos valmista
kasvavaa turvetta ei ole saatavilla, voidaan katolle
kasvattaa nurmikko kylvämällä siemenet kasvuturpeen päälle levitetylle kevyelle ruokamultakerrokselle.

Kermiyhdistelmien valintataulukko loiville viherkatoille
Käyttöluokka/katerakenne
Kattorakenne on kuvattu
alhaalta ylöspäin

VIHVE 10

VIHVE 20

VIHVE 80

TL2+TL2
TL3+TL1
TL2+TL2+TL2
TL2+TL2+TL1

X
X
(X)
(X)

X
X

X*
X*

Muita rakenteellisia
vaatimuksia

Tuoteluokiteltu, kauttaaltaan Tuoteluokiteltu, kauttaaltaan
kiinnitetty juurisuojakermi
kiinnitetty juurisuojakermi
voi korvata toisen
voi korvata kolmannen
vedeneristyskermin.
vedeneristyskermin.
			

Lisäksi juurisuojaksi testattu tuote.
Tuoteluokiteltu juurisuojakermi ei korvaa		
vedeneristekerrosta, mutta kauttaaltaan
kiinnitettynä vedeneristeeseen lisää
vedeneristyksen varmuutta.

x = Suositeltava katerakenne kussakin käyttöluokassa.
* = Vastaa raskaasti liikennöidyillä ja/tai myöhemmin vaikeasti korjattavilla pihakansilla käytettävää VE80R-katerakennetta.
Huom! Vedeneristeen välitön pinta salaojitetaan ja suojataan yhtenäisellä salaojituskerroksella,
kuten salaojitusmatolla tai Katepal-sokkelilevyllä (pienkohteet).

Katepal Oy on maamme johtava bitumisten kateaineiden ja
bitumituotteiden valmistaja. Vuonna 1949 perustetun perheyhtiön tehdas sijaitsee Lempäälässä, Tampereen naapurissa.
Valitessasi Katepalin tuet kotimaista työtä.

www.katepal.fi
myynti@katepal.fi
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Puh. (03) 375 9111
1.000
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Tuotteemme ovat CE-merkittyjä, eli ne täyttävät tuotestandardien ja rakennustuoteasetuksen vaatimukset. Noudatamme
ISO 9001 -laatujärjestelmää. Huomioimme ympäristöarvot
kaikessa toiminnassamme.

