
KATEPAL GREEN 
-KATTOMALLISTO
L U O N N O L L I S E S T I  P A R E M P I  V A L I N T A



Katepal Green -tuoteperhe edustaa 
tulevaisuuden rakentamisen vaatimuksia 

vähähiilisyydellään ja tuotteessa käytetyillä 
uusiutuvilla bioraaka-aineillaan.



Katepal Green -tuoteperhe
Katepal Green on ratkaisu, jolla voidaan pienentää rakennuksen 

hiilipästöjä. Tuotteissa on käytetty uusiutuvia bioraaka-aineita, 

sekä kierrätysmateriaalia, joiden avulla tuotteen hiilijalanjälki on 

merkittävästi tavanomaista verrokkituotetta pienempi. Tavallisenkin 

bitumikatteen hiilijalanjälki on kilpailukykyinen, mutta Katepal Green 

-tuotteilla päästään vielä alemmas.  

Rakennuksen hiilijalanjälkeä laskettaessa jokaisen rakennusosan 

päästöillä on merkitystä.  Valitut bio- ja kierrätysraaka-aineet ovat 

huippulaatuisia, ja tuotteiden kestävyys ja takuut vastaavat perinteisiä 

bitumikermejä. Valitsemalla ympäristöystävällisemmän tuotteen 

et joudu tinkimään laadusta, etkä asennettavuudesta. Tuotteita on 

testattu alusta asti myös aidoissa kohteissa, ja palautetta on haettu 

suoraan kentältä.

Lakiuudistus - Hiilijalanjälki rakennusmateriaaleissa

Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2017 vähähiilisen rakentamisen 

tiekartan, jonka tarkoitus on vähentää rakentamisen ja erityisesti 

rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä ja edistää Suomen rakennus- 

ja kiinteistöalaa koskevia ilmastotavoitteita. Ympäristöministeriön 

tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä 

ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa hiilipäästöraja-arvojen asettamista 

rakennuksille.

Rakennusmateriaalien osa rakennuksen elinkaaren aikaisista 

hiilipäästöistä on merkittävä. Pääosa rakennusmateriaalien ja 

-tuotteiden aiheuttamista päästöistä aiheutuu valmistusvaiheessa, 

ja niihin vaikuttaa mm. käytetty energia ja raaka-aineet. Tuotteen 

raaka-aineista aiheutuvien hiilipäästöjen määrään vaikuttaa etenkin 

fossiilista alkuperää olevien raaka-aineiden korvaaminen kierrätetyillä 

ja uusiutuvilla raaka-aineilla.

Hiilipäästöjen laskenta

Hiilipäästöjen laskentaan on olemassa erilaisia laskentatapoja ja 

standardeja. Jotta tuotteillemme lasketut hiilipäästöarvot olisivat 

mahdollisimman totuudenmukaisia ja vertailukelpoisia, emme tee 

päästölaskelmia itse, vaan ulkopuolisen konsultin avulla, osittain 

yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa.

Osana vähähiilisen rakentamisen arviointimenetelmää 

ympäristöministeriössä valmistellaan parhaillaan rakennustuotteita 

koskevaa päästötietokantaa. Tämän päästötietokannan on tarkoitus 

sisältää eri rakennustuoteryhmien geneeriset hiilipäästötiedot ja 

ympäristöselosteet (EPD). Päästötietojen tuottaminen ja kerääminen 

on juuri nyt käynnissä ja Katepal osallistuu tähän työhön omalta 

osaltaan. Jatkossa näiden geneeristen hiilipäästötietojen ja 

ympäristöselosteiden pohjalta on tarkoitus tuottaa tuotekohtaisia 

ympäristöselosteita, joista tarkat hiilipäästötiedot ovat nähtävissä ja 

vertailtavissa.

Lisätietoja: katepal.fi



70 vuotta suomalaisten katoilla

Katepal Oy on maamme johtava bitumisten kateaineiden ja bitumituotteiden valmis-
taja. Vuonna 1949 perustetun perheyhtiön tehdas sijaitsee Lempäälässä Tampereen 
naapurissa. Valitessasi Katepalin tuet 100 %:sti kotimaista työtä. 

Tuotteemme ovat CE-merkittyjä, eli ne täyttävät eurooppalaiset tuotestandardit. 
Noudatamme ISO 9001 -laatujärjestelmää. Huomioimme ympäristöarvot kaikessa 
toiminnassamme.

KATEPAL OY
Katepalintie 15
37501 LEMPÄÄLÄ

www.katepal.fi
myynti@katepal.fi 

Asiakasneuvonta 
Puh. (03) 375 9111


