Tapani Jarva: “Kyllä tämä on kiitettävällä
tavalla tehty!”
Ylöjärveläinen Tapani Jarva perheineen rakensi omakotitalonsa vuonna 1981.
Rakennuksen yhteydessä laitettu varttilevykatto alkoi hiljalleen saavuttaa
käyttöikänsä loppua, jolloin perhe päätti remontoida katon kokonaan ja
vaihtaa kattomateriaalin tiileksi. Remontin toteutti keväällä 2015 TT
Rakennus, joka on sittemmin tehnyt samalla alueella useampia remonttitöitä
lopputulokseen tyytyväisen Tapanin antamien suositusten ansiosta.
Ylöjärven kaupungin toiminnassa ja valtuuston puheenjohtajanakin pitkään toimineen
Tapani Jarvan ja hänen perheensä koti on suuri, noin 400-neliöinen ja kaksikerroksinen
omakotitalo, jossa asuvat tällä hetkellä kaksin Tapani ja hänen vaimonsa. Talon
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alkuperäinen varttilevykatto oli palvellut hyvin, mutta alkoi ikänsä ja kuntonsa puolesta olla
vaihtamisen tarpeessa.
– Kattoa ei voitu lähteä uusimaan tai korjaamaan samalla materiaalilla, koska varttilevyissä
oli asbestia, mikä on tyypillistä 80-luvulla rakennetuille taloille. Me olimme siis jo henkisesti
valmistautuneita vaihtamaan katon kokonaan. Kun Henri Tiusanen TT Rakennukselta tuli
käymään, niin siitä sitten lähdettiin, Tapani Jarva kertoo.
– Halusimme tiilikaton. Kustannuksiltaan olisivat tiili- ja peltikatot olleet suurin piirtein
saman suuruisia, niin valitsimme sitten tietysti tiilikaton, Tapani sanoo.

“Töissä oli hyvä ja asiallinen porukka”
Sopimus katon remontoinnista syntyi ja remontti sovittiin aloitettavaksi heti, kun olosuhteet
sen keväällä sallisivat. Töihin päästiin toukokuussa. Vanha varttilevykatto purettiin ja tilalle
tehtiin uusi tiilikatto. Koko remontti oli ohi vajaassa viikossa. Samaan aikaan remontointiin
TT Rakennuksen toimesta myös Tapanin naapurin katto.
– Aikataulullisesti kaikki meni aivan niin kuin pitikin. Remontti ei vaikuttanut meidän
asumiseemme millään tavalla. Meille ilmoitettiin joka päivä, että kuinka työ etenee. Töissä
oli hyvä ja ystävällinen porukka, Tapani summaa.
– Olen suositellut TT Rakennusta monille. Tälläkin alueella on varmasti lähemmäs sata
samantyyppistä kattoa kuin meillä ja TT Rakennus onkin tehnyt täällä tänä - ja viime
vuonna remontteja aika moneen taloon, Tapani kertoo.
– Kaupungin vanha rakennustarkastajakin kävi seuraamassa meidän remonttiamme ja
sitten tehtiin heillekin uusi katto!

Tiilikatto on pitkäikäinen ratkaisu
Tapanin mukaan koko remontti sujui tehtyjen suunnitelmien mukaan ja hän sekä hänen
vaimonsa ovat olleet tyytyväisiä remontin lopputulokseen. Yhdeksi suurimmista hyödyistä
Tapani kokee tiilikaton pitkän iän sekä uudelle katolle saadun 10 vuoden takuun.
– Kyllä tämä on kiitettävällä tavalla tehty! Kaikki meni suunnitelmien mukaan ja työn
laadun totesimme aivan todella hyväksi!
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