
LVI-suunnittelijan opas toimivan sadevesijärjestelmän suunnittelemiseksi 
päällystetyille pihoille, kulkuväylille ja pysäköintitiloihin.

Linjakuivatuskourut 
ja pihakaivot
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Helpota hulevesijärjestelmän suunnittelua

Sadeveden tehokas poisto päällystetyiltä pihoilta, 
kulkuväyliltä ja pysäköintitiloista on tärkeää tulvimisen 
aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi. Kestävä ja 
turvallinen ratkaisu säästää kiinteistön omistajaa ja 
käyttäjiä tarpeettomilta huolilta ja korjauskustannuksilta. 
Toimiva hulevesijärjestelmä on myös kustannustehokas: 
sen suunnittelu ja asentaminen on helppoa ja nopeaa. 

Linjakuivatuskourun kansivaihtoehtoja



1. Sadevesijärjestelmän 
 suunnitteluprosessi  

Hulevesiratkaisujen suunnitelu 
helpottuu räätälöitävien ratkai-
sujen avulla. Suunnittelun pe-
rustana toimivat  kiinteistö-
kohtaiset liittymätiedot sekä 
hulevesien poistotapa eli ohjaus 
joko poistoviemäreihin tai 
maaperään imeytettäväksi. 

Päällystetyiltä alueilta hulevedet 
johdetaan hallitusti kaatojen 
avulla kaivoihin tai kouruihin, jot-
ta vesi ei kulkeudu ja lammikoidu 
vääriin paikkoihin. Kuormituk-
sen laskemisella varmistetaan, 
että esimerkiksi rankkasateen 
sattuessa tai lumien nopeasti 
sulaessa hulevesien keruuka-
pasiteetti on riittävä tulvimisen, 
lammikoitumisen ja niistä aiheutu-
vien vahinkojen ehkäisemiseksi.

Suunnitteluprosessi etenee 
tapauskohtaisesti, mutta kat-
taa yksinkertaistettuna nämä 
vaiheet:

1. Lasketaan sadevesimäärät 
2. Valitaan tapauskohtaisesti kourutyyppi     

kohteen erityispiirteet huomioiden
3. Laaditaan piirustukset

Yhteensopivat pihakaivot ja linja-
kuivatuskourut yksinkertaistavat 
sadevesijärjestelmän suunnittelua. 
Vaativissa kohteissa tuotteiden 
joustava mitoitus on olennaisen 
tärkeää, jotta järjestelmän toimi-
vuus voidaan varmistaa. 

Valmistajan tarjoama asiantunte-
va tuotetuki helpottaa suunnitel-
man viimeistelyä. Joustavista 
ratkaisuista on hyötyä monissa 
kohteissa sekä LVI-suunnitteli-
jalle että asennuksesta vastaa-
valle. Toimivaa, turvallista ja 
ulkoasultaan siistiä ratkaisua 
arvostavat myös kiinteistön 
omistajat ja käyttäjät.

Käännetyn katon kaivo mallia
KK-110 + sihtirakenne LTSK, 
kantavuus 12,5t

Linjakuivatuskouru 4700x150x150, 
kaato 2%, kansiston kantavuus 25t

Linjakuivatuskouru 
2000x150x150 & 
1500x150x150, 
kaato 2%, kansis-
ton kantavuus 25t

Linjakuivatuskouru 
6300x150x150 &
4400x150x150, kaato 2%, 
kansiston kantavuus 25t



2. Linjakuivatuskourut kan - 
tavuusluokille A15–C250 

Räätälöitävät, ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut linja-
kuivatuskourut mahdollistavat 
toimivan sadevedenpoistojärjes-
telmän suunnittelun, esimerkiksi 
matalaa ratkaisua edellyttäviin 
kohteisiin. Näin käännettyjen 
kattojen, pihakansien, pihojen 
ja muiden vastaavien pintojen 
vedenpoisto voidaan toteuttaa 
joustavasti kohteen erityispiirteet 
huomioiden.

Peltitarvikkeen monipuolinen 
ja joustava linjakuivatuskouru-
ratkaisu soveltuu esimerkiksi 
seuraavanlaisiin kohteisiin:

• Torit, aukiot ja jalankulkualueet
• Kevyen liikenteen kadut ja 
pyörätiet

• Paikoitusalueet ja pysäköinti-
hallit

• Asuin- ja liikekiinteistöjen piha-
alueet

• Käännetyt rakenteet
• Terassit

2.1 Ominaisuudet 

Peltitarvikkeen kehittämä linja-
kuivatuskouru mahdollistaa 
sadeveden poiston suunnittelun 
joustavasti kohteen ehdoilla. 
Räätälöitävyys ja kokonaisen 
sadevesijärjestelmän Suomen 
olosuhteisiin suunniteltu toimi-
vuus tarjoavat etuja suunnit-
telussa, asentamisessa sekä 
käytössä: 

• CE-merkitty ja EN-1433 mu-
kaisesti testattu suomalainen 
tuote ruostumattomasta teräk-
sestä

• Mitoiltaan, kaadoltaan ja liit-
tymiltään joustava suunnittelu 
pitkin elementein

• Suojattu sulanapitokaapeli
• Asiantunteva ja nopeasti palve-
leva suunnittelun ja asennuksen 
tuki 

• Nopea ja helppo asentaa
• Käytössä kestävä, viimeistelty ja 
toimiva järjestelmä

Linjakuivatuskouru on osa piho-
jen vedenpoiston kokonaisjärjes-
telmää. Suunnittelija saa yhdestä 
paikasta asiantuntijatuen suun-
nitteluprosessinsa eri vaiheisiin.

Ratkaisu on joustava, toimiva 
ja kokonaisedullinen. Vakiomit-
taiset kourut voivat esimerkiksi 
korkeutensa puolesta asettaa 
ehtoja sille, miten koko pihan 
sadevedenpoisto pitää toteut-
taa. Joustavasti mitoitettavat 
kouruelementit merkitsevät 
nopeampaa suunnittelua ja asen-
nusta. 

Tiiviit linjakuivatuskourut val-
mistetaan ruostumattomasta 
teräksestä Suomen olosuhteissa 
kestäviksi. Järjestelmä on CE-
merkitty ja testattu EN-1433 
mukaisesti. Linjavesikourut 
asennetaan aina betoniin, jotta 
riittävät kuormituskestävyydet 

Käännetyn katon kaivo mallia
KK-110 + sihtirakenne LTSK, 
kantavuus 12,5t

Linjakuivatuskouru 4700x150x150, 
kaato 2%, kansiston kantavuus 25t

Käännetyn katon kaivo mallia
KK-110 + sihtirakenne LTSK, 
kantavuus 12,5t

Linjakuivatuskouru 3000x150x150, 
kaato 2%, kansiston kantavuus 25t

Peltitarvikkeen kattava ja mukautuva 
tuotevalikoima hulevesisuunnitelman osana

Linjakuivatuskouru 
6000x150x150, kaato 2%, 
kansiston kantavuus 25t



saavutetaan. Betoniraudoitus on 
suunniteltava kohteen mukaan.

Maksimissaan linjakuivatus- kou-
rujen kuormitusluokka on C250 
ja korkeus 20 cm. 

Siistit ja tyylikkäät linjakuivatus-
kourujen kannet ovat osa miel-
lyttävää asuin- ja elinympäristöä. 
Peltitarvikkeen kansien materi-
aalivaihtoehtoja ovat valurauta ja 
ruostumaton teräs.

Linjakuivatusjärjestelmät mitoi-
tetaan kohteen mukaan. Yksit-
täisen kourun pituus on yleensä 
enintään kuusi metriä ja tätä pi-
demmät linjat valmistetaan use-
ammasta kiinnityslaipallisesta 
kourusta. Poistoyhteiden paikat 
voidaan valita vapaasti ja kaato 
voidaan haluttaessa toteuttaa 
kourun sisäisenä. Laippojen 
väliin asennettava epdm-tiiviste 
takaa vesitiiviin rakenteen.

2.2 Linjakuivatuskourujen 
kannet ja kuormitusluokat

2.3 Mitat ja kantavuus

• Kourujen vakioleveydet 175,   
200, 250 mm

• Kourun korkeus 45 mm – 200 mm
• Kantavuusluokat A15 – C250

2.4 Kansivaihtoehdot

a. Rst-tasokansi, A15
b. Rst-ritilä, B125-C250
c. Valurautakansi, C250

2.5 Rakenne

Linjakuivatuskourut 
toi-mitetaan  suun-
nitelman mukaan 
tasapohjaisina tai 
sisäisellä kaadolla, 
esimerkiksi 0,5 % 
(5 mm/m). Kourulinja voi 
sisältää eripituisia kouruja 
eri kaatokulmilla. Poistoputki 
voidaan sijoittaa kourun pohjaan, 
päätyyn tai kylkeen. Poistoput-
ken halkaisijaksi valitaan sadeve-
siviemärin kanssa yhteensopiva 
koko, esim. Ø 50, 75 tai 110 mm.

2.6 Lisävarusteet

Peltitarvikkeen linjakuivatus-
kourut yhdessä piha- ja katto-
kaivojen kanssa muodostavat 
monipuolisen huleveden poiston 
kokonaisuuden. Kouruun saata-
via lisävarusteita ovat mm. valu-
tartunnat, asennusjalat ja lämmi-
tysvastus suojakoteloinnilla.

3. Linjakuivatuskourun 
 suunnitteluohje

Selvitä ensin projektin perustie-
dot, joita tarvitset myös kourujen 
tilaukseen.

• Minkälaiseen paikkaan ja ra- 
 kenteeseen kouru asennetaan

 · Kuormitusluokka
 · Varusteet

• Paljonko kourulle on tilaa
 · Mitoitus

Normaali yksiosainen kouru sopii 
useimpiin kohteisiiin. Käännet-
tyyn rakenteeseen on oma kaksi-
osainen ratkaisunsa. 

3.1 Oikean kuormitusluokan 
valinta

Millaisia kuormia kouruun 
kohdistuu? Ajetaanko kourun 
yli moottoriajoneuvoilla vai 
käytetäänkö sitä kevyen liiken-
teen alueella? Peltitarvikkeen 
linjakuivatuskourun ja kannen 
kuormitusluokat kattavat luokat 
A15-C250. Jalankulku- ja kevyen 
liikenteen väylillä voidaan käyt-
tää A15-luokan kourua ja kantta. 
Raskaamman kuormituksen 
alaiset väylät toteutetaan B125- 
tai C250-sarjan kouruilla.

Suunnittelussa huomioitavaa:

Kourut toimitetaan yksiosaisina yleensä 
enintään 6 metrin mittaisina. Pidempiä voidaan 
tehdä, mutta niiden käsittely työmaalla saattaa 
olla hankalaa. Tästä syystä pitkät linjat toteu-
tetaan usein laippaliitoksin toteutetuilla kouruilla. 

a

b
c

RST-tasokansi X

RST-ritilä X

Valurauta X

RST-tasokansi X

RST-ritilä X

RST-ritilä X

Valurauta X

KANSI A15 B125 C250KOURUN LEVEYS

175

200

250
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3.3 EN 1433 kuormitusluokkataulukko

3.4 Mitoitus – paljonko kourulle on tilaa:

• Kourun pituus: Kourujen pituudet voidaan valita vapaasti, joten opti-
maalinen mitta löytyy jokaiseen kohteeseen.

• Kourun leveys: Kolme vakiomittaa: 175, 200 ja 250 mm.
• Kourun korkeus: Kourun korkeus voidaan valita vapaasti alueella       
45-200 mm.

• Kaato: Halutaanko kouruun sisäinen kaato? Kaatavassa kourussa 
pohja on kalteva ja yläosa vaakasuorassa. Kaato voidaan valita vapaas-
ti alueella 45-200 mm.

• Poistoyhteen koko ja sijainti: Poistoyhteiden koko, sijainti ja määrä 
voidaan valita vapaasti.

• Varusteet: Kourut voidaan toimittaa seuraavin varustein: 
 · Asennusjalat, joiden avulla kouru on helppo asentaa oikeaan korkoon. 
 · Lämmitysvastus pitää kourun sulana kaikissa olosuhteissa. Se asen-
netaan suojakotelon sisään kourun pohjalle, jolloin se on suojassa 
mekaaniselta rasitukselta. Vastuksen liitoskaapeli tuodaan kourun 
pohjan läpi vesitiiviin paineläpiviennin kautta.
 · Valutartunnat

Kuormitus-
luokka

A15
1,5tn

B125
12,5tn

C250
25tn

D400
40tn

E600
60tn

F900
90tn

Tyypilliset kohteet:

Kevyen liiken-
teen väylät

Kevyt liikenne, 
pienet 
yksityiset 
parkkipaikat

Parkkipai-
kat ja 
kaupalliset 
tilat/pihat

Liikenne-
väylät, 
moottoritiet

Teollisuus-
alueet, huolto-
asemat, kevyt 
kuormaus-
kalusto

Satamat, 
kiitotiet, 
raskas kuor-
mauskalusto

Kuormitusluokka

A15 B125 C250

Mitoitus

Pituus Leveys Korkeus Kaato Poistoyhteiden 
koko ja sijainti

Varusteet

Lämmitysvastus Asennusjalat Valutartunnat



4. Kouru käännettyyn 
 rakenteeseen

Käännetyn rakenteen kouru on 
kaksiosainen: se koostuu kouru-
osasta ja sen päälle asennetta-
vasta sihtirakenteesta. Se voi-
daan mitoittaa vapaasti samalla 
tavalla kuin tavallinen kouru. 
 
 

.....................Pihakiveys

.............Asennushiekka

.........Teräsbetonilaatta
& valu kourulle

...........Suodatinkangas

..............Lämmöneriste

................Salaojamatto

...................Bitumikermi

..................Kallistusvalu

..........Kantava rakenne

......................Täyttövalu

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.-8.
9.

10.
11.

1

9

10

11

2 3

7

8

Linjakuivatuskouru ritiläkannella asen-
nettuna kännettyyn rakenteeseen



5. Pihakaivot käännetyille 
 katoille, liikennöidyille 
 tasoille ja betonikansille

Pihojen, betonikansien ja kään-
nettyjen kattojen huleveden-
poisto on suunniteltava huolella. 
Erityisesti käännettyjen kattojen 
vedenpoiston suunnittelu on 
vaativaa. 

5.1 Käännetyn katon kaivot

Käännetyn rakenteen alustana 
on yleensä paikalla valettu 
betonilaatta tai elementeistä 
tehty laattarakenne. Vedeneristys 
on lämmöneristyksen alapuolella 
suojassa mekaaniselta rasituk-
selta, lumelta sekä jäältä. 

Tarvittavat kallistukset tehdään 
betonilla valaen ennen veden-
eristystä. 

Pintarakenteet ja pihakaivojen 
sijainti suunnitellaan siten, että 
pääosa pinnan päälle tulevasta
vedestä johdetaan suoraan sade-
vesijärjestelmään. Käännetyn 
rakenteen sadevedenpoistoon
käytetään kaksoiskaivoa. Se 
koostuu käännetyn katon kai-
vosta sekä käyttötarkoituksen
mukaan valitusta sihtirakentees-
ta.Kaivon laippa liitetään läm-
möneristeen alla olevaan veden-
eristykseen. Pääosa sadevedestä
johdetaan kaivoon sihtirakenteen
kannen läpi. Kattorakenteen 
sisään kulkeutunut vesi pääsee 
kaivoon sihtirakenteen ala-
korokerenkaan reikien läpi.

5.2 Liikennöidyn tason sadevesi-
kaivot ja betonikansien kaivot

Peltitarvikkeen haponkestävästä 
teräksestä valmistetut linjakuiva-
tuskouruihin integroitavat sade-
vesikaivot mitoitetaan tilauksen 
mukaan. Viemärilähtö voidaan 
toteuttaa kaivon sivusta tai 
pohjasta ja sakkapesä voidaan 
varustaa lämmitysvastuksella, 
kondenssieristyksellä ja irrotetta-
valla vesilukolla. 

Betonikansien sadevesikaivot 
mitoitetaan tapauskohtaisesti ja 
varustetaan kohteeseen sopivalla 
valurautakannella.

5

4

6

Liikennöidyn tason sadevesikaivo

Terassitason sihtirakenne

Sadevesikaivo betonikansille

Liikennöidyn tason 
sihtirakenne LTSK



6. Sadevedenpoiston asian-
 tuntija auttaa suunnittelussa

Rakennus- ja saneerauskohtei-
den pihojen, kulkuväylien ja 
pysäköintitilojen suunnittelu 
täytyy usein tehdä yhä lyhyem-
mässä ajassa. Monissa kohteis-
sa tarvitaan myös vakiomitoista 
poikkeavia ja kokonaisvaltaisia 
ratkaisuja. 

Peltitarvikkeen henkilökohtais-
esti palveleva tuotetuki auttaa 
suunnittelun kaikissa vaiheissa, 
joten aikaa säästetään ja virhe-
kustannuksilta vältytään koko 
toimitusketjussa. 

Kysy lisää sadeveden-
poiston asiantuntijalta! 

http://www.peltitarvike.fi/ota-yhteytta
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