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Kingi haluaa kotimaan katot kuntoon ennen vientiä 
 
Kotimainen kateruuvivalmistaja Kingi Oy on porautumassa suurille vientimarkkinoilleen suunniteltua 
aikaisemmin. Kotimaan tarpeeseen halutaan kuitenkin varata riittävä kapasiteetti. 
 
Kingi Oy on kehittänyt ja patentoinut kateruuvin, jolla voidaan ensimmäistä kertaa tehdä Suomen 
lakien ja Euronormien mukainen kattopellin kiinnitys. Määräysten mukaan kattopelti on kiinnitettävä 
samanlaisen korroosiokestävyyden omaavalla kiinnikkeellä. Nykyään käytetään 
kolmikerrospinnoitettua kattopeltiä sen hyvän korroosiokestävyyden vuoksi. Kingi® kateruuvi on 
ainoa tälle kattopellille soveltuva kolmikerrospinnoitettu kateruuvi. Kansainvälisesti patentoidulla 
Kingi® kateruuvilla on kolmen miljardin ruuvin markkinat kotimaassa ja lähimarkkina-alueella. 
 
-Edelläkävijäyritykset Suomessa ovat ottaneet Kingin heti käyttöönsä ja pitävät sen ominaisuuksia ja 
asennettavuutta ylivoimaisina. Vielä on kuitenkin yrityksiä, jotka käyttävät totuttuun tapaansa 
vanhoja yhteen kertaan maalattuja kateruuveja, vaikka niiden kelpaamattomuus pitäisi jo olla 
kaikkien tiedossa. Nämä loputkin yritykset ovat onneksi alkaneet heräillä, kun kattojen omistajat ovat 
entistä voimakkaammin alkaneet vaatia kunnollisia ruuveja katoilleen, kertoo Jari Lehtola Kingi 
Oy:stä. 
 
-Kateruuvi katolla ei ole koostaan huolimatta ihan pikku juttu. Tänäkin vuonna Suomessa 
asennetaan teräskatoille lähes 100 miljoonaa kateruuvia, jolloin katoille tulee yhtä monta reikää. 
Kateruuvilla on kuningastehtävä pitää huolta siitä, ettei sen tekemä reikä ala vuotaa ja että katto 
pysyy kiinni ja ruosteettomana. Käytössä on vielä ruuveja, jotka ruostuvat, naarmuttavat peltiä ja 
tekevät porausjätettä pellin pinnalle, jolloin pellin valmistajan takuukin menetetään. Lisäksi 
halparuuvien huonot tiivisteet ovat vuotoriski. Huonolla ruuvilla katolle suunniteltua elinkaarta ei 
saavuteta ja samalla saatetaan aiheuttaa vielä kosteusvahinko koko talolle, jatkaa Lehtola. 
 
Poikkeuksellinen hoputuskampanja miettiville yrityksille 
 
Kingi on lähettänyt maaliskuun alussa kaikille kattoja Suomessa asentaville yrityksille kirjatun 
kirjeen, jossa se antaa yrityksille kaksi viikkoa aikaa päättää, haluavatko he Kingi kateruuvit 
kattojensa asennuksiin vielä tänä vuonna. 
 
- Olemme ottamassa suurempaa askelta vientisuunnitelmassamme, joten tarvitsemme kotimaan 
todellisen Kingi kateruuvitarpeen tietoomme nopeasti. Olemme jossain määrin pettyneet suomalaisten 
rakennusammattilaisten hitauteen ottaa uusia laatua parantavia innovaatioita käyttöönsä. Uskomme 
kuitenkin, että halukkuutta laadun tekemiseen on. Haluamme nyt hoputtaa päätöksen tekoa antamalla 
kaikille tasavertaisesti saman määräajan, kertoo Lehtola. 
 
Eikö tämä ole turhan järeä toimenpide ja tiukka määräaika? Eikö tosiaan voi ostaa Kingi 
kateruuveja Suomeen tämän määräajan jälkeen, Jari Lehtola? 
- Uskomme, että ne yritykset, joilla on aito halu vastata asiakkaidensa tarpeisiin, pystyvät 
päättämään annetussa ajassa. Ja jos yritys missaa tämän määräajan nyt, se ei todellakaan saa 
Kingi kateruuveja enää tälle vuodelle. Heille suunnitellut myyntimäärät varataan nyt vientiin. 
Seuraava sopimuskierros koskee vuoden 2018 toimituksia. Vuodelle 2018 lisäämme kateruuvien 
valmistusmäärää, vastaa Lehtola. 
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Onko Kingin lupaus ainoasta peltikatolle kelpaavasta kateruuvista liian vaikea uskoa? 
 
Kingin lupaus perustuu kahteen faktaan: 
 

1. Rakennusstandardi SFS-EN 1090-2+A1 
Kohta 5.6.1.; ”Liittimien, kiinnittimien ja tiivisteellisten aluslaattojen tulee vastata 
korroosiokestävyydeltään kiinnitettäviä kokoonpanoja.” Tämä tarkoittaa sitä, 
että kolmikerrospinnoitettu hiiliteräspelti on kiinnitettävä kolmikerrospinnoitetulla 
hiiliteräsruuvilla. 
Testeissä ja käytännön elämässä on todettu, että yksikerrosmaalatut kateruuvit eivät kestä 
katolla yhtä pitkään kuin kolmikerrospinnoitettu pelti, jota laki edellyttää. 

 
2. Kingi kateruuvi on ainoa kolmikerrospinnoitettu kateruuvi maailmassa. Ruuvin 

kolmikerrospinnoitus on Kingin innovaatio ja sen pinnoitusmenetelmä on patentoitu. Kingin 
patentoima kolmikerrospinnoitus vastaa hyvän kolmikerrospinnoitetun pellin 
pinnoitusjärjestelmää. Patentin tehtävä on suojata valmistajan tuoteinnovaatiota ja antaa 
tuotteelle yksinoikeus markkinassa. 

 
 
 
Hamk:n tekemä kateruuvitesti osoittaa selvästi yksikerrosmaalattujen kateruuvien huonon 
kestävyyden. Vain kolmikerrospinnoitettu Kingi läpäisi testin. Kaaviokuva testituloksista liitteenä. 

 
 

 
 

 
Kingi kateruuvin ainutlaatuisuudesta kertoo myös se, että se on ainoa kateruuvi, jolle valmistaja 
antaa takuut; 20 vuotta ruostumattomuudelle, 30 vuotta vuotamattomuudelle ja 50 vuotta 
poikkiruostumattomuudelle.  
 
 

 
 

Kingi Oy kehittää ja valmistaa korroosiokestäviä rakennustuotteita, jotka täyttävät niin 
viranomaisten vaatimukset kuin rakentajien tarpeet. Sen kruununjalokivi on patentoitu 
kolmikerrospinnoitettu KINGI® kateruuvi, joka on avainlipputuote. www.kingi.fi  

 


