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Sadevesijärjestelmän osat : 
 
  1.  Räystäskouru 
 
  2.  Kulmakappale 90 - ulko 
 
  3.  Kulmakappale 90 - sisä 
 
  4.  Kulmakappale 45 - ulko 
 
  5.  Kulmakappale 45 - sisä  
 
  6.  Tukkopää oikea ja vasen 
 
  7.  Kourun kannake - suora 
 
  8.  Kourun kannake - vino 
 
  9.  Syöksytorven lähtökappale 
 
10.  Ylämutka 
 
11.  Välimutka 
 
12.  Suora torvi 
 
13.  Ulosheittäjä 
 
14.  Syöksytorven kiinnike 

SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE 
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2. Merkitse tarvittava kaato siten, että räystäslautaan alastu-
lojen kohdalle teet merkin niin, että kaatoa tulee n.1 mm/m. 
    Laita merkkien välille linjalanka tai merkitse kaato vä-
rinarulla, jolloin kaadosta tulee tasainen. 
    Kiinnitä kannakkeet ruuveilla merkitylle tasolle siten, että 
kourun päissä olevat kannakkeet ovat n. 15 cm etäisyydellä 
päistä ja muut 80-100 cm:n välein (tai kattotuolien kohdalla). 

SADEVESIJÄRJESTELMÄPAKETTI: 
 
Toimituspaketti sisältää; kourut, alastulot, kiinnikkeet. Peruspaketin mukana toimitetaan 
myös asennusruuvit, tiivistysmassat ja paikkamaalipurkki.  
 
On kuitenkin huomioitava, että rakennuksia on  hyvin monenlaisia. Joitain kiinnitystarvik-
keita, esim. ruuveja, voi joutua hankkimaan paikallisesta alan liikkeestä. 
 
ASENNUSTYÖSSÄ TARVITTAVAT VÄLINEET: 
 
  - porakone 
  - ristipäinen ruuvauspää 
  - 10 mm hylsyavain 
  - rautasaha 
  - peltisakset 
  - linjalanka 
  - pihdit 
  - massapuristin 
  - vasara 
 
ASENNUSTYÖN ALOITTAMINEN: 
 
Lue ensin huolella läpi koko asennusohje alusta loppuun. Näin saat kokonaiskuvan asen-
nuksesta ja työ sujuu oikeassa järjestyksessä. Tee työ vaiheittain kuvien mukaisessa jär-
jestyksessä. 
 
Muista, että huolellinen paneutuminen työhön takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen 
ja näin rännit toimivat ja niistä on hyötyä vuosikymmeniksi eteenpäin. 
 
HUOLTO: 
 
Puhdista kourut säännöllisesti lehdistä ja muista roskista. Talven jälkeen tarkista kiinnityk-
set ja saumat. Suorista kourut tarvittaessa.   

1. Merkitse kourun lähtökorkeus räystäslautaan kannakkeen 
avulla siten, että kourun etureunan ja kattopinnan alimman 
kohdan väliin jää 25-35 mm.  
    Vino kannake on valmiiksi taivutettu 1/2,5 kattokaltevuu-
delle. Tarvittaessa taivuta kannakkeet oikeaan kulmaan si-
ten, että kourun etu- ja takareuna asettuvat samalle korkeu-
delle.  
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3. Mittaa kourun pituus räystäslaudasta. Lyhennä kou-
ru tai tarvittaessa jatka oikeaan mittaan. Huomioi jat-
koksissa 5 cm:n limivara. 

 4. RÄYSTÄSKOURUN JATKOS:  Oikaise kourun etu- ja taka-
reunassa oleva taive 5 cm matkalta ja leikkaa katkoviivoja pit-
kin palat pois (kuva yllä vas.). Oikaise myös alimman kourun 
reunojen taivetta ja pursota liimatiivistemassaa kaksi raitaa 
kouruun (kuva yllä oik.). Paina kourut tiukasti yhteen siten, että 
leikattu kouru tulee sisäpuolelle. Lopuksi purista tongilla huul-
lokset yhteen. Kourut voidaan myös yhdistää kätevästi liitos-
kappaleella. (katso liitoskappaleen asennusohje) 

5. KULMAT: Jätä kourujen päät sisäkulmassa 13 cm ja ulko-
kulmassa 4 cm vajaaksi kulmasta. Leikkaa kuten kohdassa 
4; nyt molempien kourujen päät. Tarkan leikkuupituuden saat 
kulmakappaleesta mitoittamalla. Paina kulmakappale alta 
päin paikalleen ja tee liitos kuten kohdassa 4. Lopuksi var-
mista liitos levittämällä tasainen kerros massaa kourun sisä-
puolelle jatkoksiin sekä nurkkasaumaan. 

6. Lyhennä kouru oikeaan mittaan.  
Kiinnitä kouruun päädyt puristelemalla huullos huolellisesti 
kiinni. Tee pieni taite pariin kolmeen kohtaan huullokseen 
jotta tukkopää pysyy paikallaan. Tiivistä sisäpuolelta liimatii-
vistemassalla. 

7. Merkitse kourun pohjaan paikka, josta haluat alastulon 
lähtevän. Kohtisuora linja alastuloon nähden tai hieman tuk-
kopäähän päin. 
Sahaa rautasahalla yllä olevan kuvan mukaisesti reikä kou-
run pohjaan.  

8. Nosta kouru kannakkeisiin ja taivuta peltilipat kourunreu-
nojen yli. 

http://www.piristeel.fi/Piristeel/web.nsf/images/Liitoskappale_as_ohje.pdf/$FILE/Liitoskappale_as_ohje.pdf
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9. Laita lähtökappale reiän kohdalle kouruun alhaaltapäin.  
Taivuta lähtökappaleen liepeet kourun reunojen ympäri siten, 
että lähtökappale on tukevasti paikallaan. 
Paina ylämutka lähtökappaleeseen, supistettu osa seinää 
kohti. 

10. Mittaa välimutkan pituus asettamalla välimutka ylämut-
kan ja seinän väliin. Katso, että ylä- ja välimutka ovat samas-
sa linjassa ja ota huomioon seinäkiinnikkeen 3 cm:n ulostulo. 
Lyhennä välimutka oikean mittaiseksi (muista 5 cm:n limiva-
ra) ja aseta paikalleen.  
Merkkaa seinään kohta, josta näkyy syöksytorven yläpään ja 
mutkasarjan alapään liitoskohta. 

12. Merkkaa syöksytorveen katkaisumerkki käyttäen apuna 
mutkasarjan merkkiä seinässä (muista ottaa huomioon 5 cm 
limivara). Tarvittaessa katkaise syöksytorvi supistamatto-
masta päästä oikean mittaiseksi. Merkkaa myös torven kiin-
nikkeen paikka seinään.  

11. Aseta ulosheitto syöksytorven päähän. Laita syöksytorvi 
seinää vasten siten, että ulosheitto on 20-50 cm irti maasta. 
Merkkaa torvenkiinnikkeen paikka. 

13. Ruuvaa seinäkiinnikkeiden takaosat (kuva 1.) merkattui-
hin kohtiin. Aseta kasattu alastulosarja paikalleen seinäkiin-
nikkeitä vasten ja kierrä seinäkiinnikkeiden pannat torven 
ympäri takaosan hampaisiin kiinni (kuva 2.). Kiristä panta 
taivuttamalla takaosan kiristysvarsi seinään päin (kuva 3.) 

Jälleenmyynti: 


