ACO Hulevesijärjestelmät

Pihan sadevedet haltuun
Vapaa-ajankiinteistön sadevedet otetaan haltuun ACO Drain Multiline ja ACO Hexaline -kouruilla

Suonenjoella sijaitsevan, rinnetontille rakennetun vapaa-ajankiinteistön
piha-alueet korkeuseroineen ovat haastava kohde sade- ja sulamisvesien poistolle. Koska paikka on ympärivuotisessa käytössä, on liikkumisen sujuttava turvallisesti kaikilla keleillä jokaisena vuodenaikana.
Hirsirakennusta ympäröivä piha-alue on katettu betonilla, leimabetonilla
ja betonikivellä.
Multiline raskaammin kuormitetulle
alueelle
Rakennuksen pihaan laskevalle, jyrkälle tielinjalle haluttiin rakentaa vedenpoistojärjestelmä
keräämään sade- ja valumavesiä. Koska tiellä
liikutaan myös järeämmillä ajoneuvoilla, esimerkiksi traktorilla ja lumilingolla, päätettiin
liuskan alaosaan asentaa polymeeribetonista

valmistettu ACO Drain Multiline -kouru valurautaritilällä.
– Asennustyö ei sinänsä ollut vaikeaa, kun
toimi ACOn toimittamien asennusohjeitten
mukaisesti, kiinteistön omistaja Keijo Tissari
kertoo.

– Huolellisuutta se tietysti vaatii, erityisesti

taan mönkijällä tai ruohonleikkurilla, sopivaksi

Helposti huollettavat kourut

pitää olla tarkkana, että kourut pysyvät

ratkaisuksi pintavesien poistoon valittiin kevyt

kohdallaan betonin valun ajan. Myös koron ja

ja kestävä ACO Hexaline -kourujärjestelmä.

ACO-kouruja, kuten kaikkia muitakin sadevesi-

linjauksen kanssa on oltava huolellinen.

Hexaline-kouru asennettiin kahden eri pintamateriaalin väliin; toinen puoli on betonikiveä

ACO Drain Multiline -kouru asennettiin betonin

ja toinen leimabetonia.

ja leimabetonin väliin.
– Kourut istuvat hyvin muuhun pintamateriaaKeijo Tissari oli erityisen tyytyväinen Multiline-

liin. Kokonaisuus vaikuttaa siistiltä ja harkitul-

kourun ritiläosan lukitusjärjestelmään, joka

ta, Keijo Tissari toteaa tyytyväisenä.

teki koururitilöiden asentamisen ja irrottamisen vaivattomaksi.

– Lisäksi vedet kulkevat hyvin molemmissa
kohteissa, ja järjestelmät toimivat niin kuin

– Kannet pysyvät tiukasti kiinni eivätkä

niiden on tarkoituskin toimia.

pomppaa irti.
Tontille asennettiin yhteensä kolme metriä

Hexaline piha-alueen pintavesien
poistoon
Aivan talon edustalle, niihin kohtiin, joissa
pääsääntöisesti liikutaan kävellen tai korkein-

ACO Nordic Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 ESPOO
aco-nordic@aco-nordic.fi
Puh: 010 548 8777
Fax: 010 548 8788
www.aco-nordic.fi

ACO Hexalinea ja viisi metriä ACO Drain
Multiline -kourua.

järjestelmiä, pitää myös joskus huoltaa.
– Huolto on helppoa, koska kaikissa kourutyypeissä on ritilöiden pikalukitus eikä erikoistyökaluja tarvita, ACO Nordicin myyntijohtaja
Mika Värränkivi toteaa.
Useimmiten avataan kourulinjan päästä yksi
ritilä ja huuhdellaan kouru vedellä viemäriliitoksen suuntaan. Halutessa voidaan kourun
kaikki ritilät myös avata ja poistaa hiekat ja
lehdet helposti kourusta. Järjestelmään voi
laittaa tarvittaessa myös sakkapesällisen lietelaatikon, johon lehdet ja hiekat kerääntyvät
sateen tai huuhtomisen yhteydessä.

