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Miksi kuivakäymälä?• säästää puhdasta juomavettä  • helpottaa jäteveden käsittelyä  • on toimintavarma • kerää ravinteet talteen • ei saastuta pohjavesiä  eikä vesistöjä… 
AVAA KANSI JA LUE LISÄÄ SYITÄ!

Why dry toilet?• saves pure drinking water • makes wastewater management  easier • works in all conditions   • collects the nutrients to use as  fertilizer • does not pollute ground  water reservoirs or water bodiesOPEN THE BROCHURE AND  READ MORE! !



jatevesipalvelut.

HAJU- JA RAVINNE-

SIEPPARI HUUSSIIN

Kuivakäymälöihin soveltuva mineraalipohjainen GeoTrap ravinnesieppari on kehitetty estämään 

erityisesti typen ja fosforin valuminen ympäristöön. Suotoveden pistekuormitus saattaa muuten 

rehevöittää lähivesistöjä tai pilata pohjaveden. GeoTrap vähentää myös hajuhaittoja ja kiihdyttää 

kompostoitumista. Ravinteilla ladattu GeoTrap on erinomainen ja luonnollinen tapa antaa kas-

veille niiden tarvitsemat ravinteet.

YHDESSÄ VOIMME PELASTAA VESISTÖT

KÄYTTÖOHJE: Perinteiseen ja kompostoivaan kuivakäymälään sirotellaan 

1-2 ruokalusikallista/käynti GeoTrapia. Lisäksi käytetään kuiviketta normaaliin 

tapaan. Kompostointia aloittaessa on suositeltavaa laittaa pohjalle pari litraa 

GeoTrapia sekoitettuna kuivikkeeseen. 

Virtsan erottelevissa kuivakäymälöissä sirotellaan noin 1 ruokalusikallinen/

käynti ja virtsasäiliö täytetään sopivalla määrällä GeoTrapia. Jos käytät 

käymälää päivittäin, tarvitset arviolta 10 litraa GeoTrapia noin kahden kuu-

kauden käyttöön henkilöä kohden. Voit käyttää GeoTrapia suodatinmateriaali-

na myös erillisellä suotonesteen suodattimella varustetuissa kuivakäymälöissä.

Lopputuote on kierrätysravinteilla ladattu GeoTrap NPK ravinne- ja hivenainelisä 

kasveillesi. Ladatusta GeoTrapista ei haihdu tai huuhtoudu ravinteita niin kuin 

perinteisistä lannoitteista, mutta ravinteet ovat kuitenkin kasvien hyödyn-

nettävissä. Katso NanoGeon fb- ja verkkosivuilta uusimmat niksit ja käyttövihjeet.

TUOTESELOSTE: Silikaattimineraali (As<1 ppm, Hg<0,5 ppm, Cd<0,5 ppm, 

Cr<40 ppm, Cu<20 ppm, Pb<0,5 ppm, Ni<30 ppm, Zn<80 ppm). 

Valmistaja:
nanoGeo Finland Oy

www.nanogeo.fi
info@nanogeo.fi

Pakkausmateriaali on energiajätettä.

NanoGeo on kehittänyt ennennäkemättömän ravinnesiepparin, jonka avul-

la tutkimuslaboratorioiden pitkäaikainen työ ja ajankohtaisin tieto ravinteiden 

kierrätyksestä ovat nyt kaikkien ulottuvilla. Tutkimustyö on tehty yhteistyössä 

Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. Tieto ja tutkimus itsessään eivät 

riitä, vaan ne pitää hyödyntää käytännössä. GeoTrap on saanut nimensä sen 

luonnollisen mineraalialkuperän ja sen absorptio- eli sieppausominai suuksien 

mukaan. GeoTrap ravinnesiepparilla on poikkeuksellisen voimakas kyky 

sitoa typpeä ja saostaa fosforia. Se on 100 % luonnontuote. 

Kestävä kehitys, vesien tilan parantaminen ja ravinteiden talteenotto ovat 

yhä tärkeämpiä nopeasti teollistuvassa maailmassa. GeoTrapin avulla 

ravinteet voidaan kierrättää takaisin luontoon uusiokäyttöön kasveille. Nyky-

päivänä ravinteita haaskataan edelleen liian suuria määriä, ja ennemmin 

tai myöhemmin ne valuvat ympäristöön aiheuttaen suuria haittoja kuten ve-

sistöjen rehevöitymistä. 

Haluamme että tulevat sukupolvet pystyvät nauttimaan Suomen puhtais-

ta vesistöistä ja luonnosta myös tulevaisuudessa. Tiedon ja kokemuksen 

lisääntyessä ravinteiden kierrätys on yhä helpompaa ja taloudellisesti kan-

nattavampaa. Kestävä kehitys ja kiertotalous ovat maailmanlaajuisesti yksi 

ajankohtaisimmista teemoista, mutta ne toteutuvat vain yhdessä tekemällä, 

yksi teko kerrallaan. Kiitos että valitsit GeoTrapin.

Olav EklundGeologian ja mineralogian professori, Åbo Akademi

TUOTE JOLLA TUTKITUSTI VAIKUTAT REHEVÖITYMISTÄ VASTAAN – SITOO RAVINTEITA JA ESTÄÄ NIITÄ VALUMASTA VESISTÖIHIN

9 Kg

GeoTrap 

VESISTÖJEN PUOLESTA 

REHEVÖITYMISTÄ VASTAAN

nanoGeo Finland Oy

6430063650005

Läpinäkyvä

Läpinäkyvä

HAJU- JA RAVINNE-
SIEPPARI HUUSSIINGeoTrap 

www.nanoGeo.fi 

– Poistaa hajuhaitat
– Sitoo typen ja fosforin
– Suojaa lähivesistöjä

Käymäläseura Huussi ry:n tavoitteena on tehdä kuivakäymä-
löistä tärkeä osa kestävää kehitystä. Me haluamme, että ravinne- 
kierto ja sanitaatio toteutetaan kaikkialla maailmassa ekologi- 
sesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti kestävällä 
tavalla. Annamme neuvontaa kuivakäymälöihin ja sanitaatioon 
liittyvissä kysymyksissä, toteutamme hankkeita, koulutamme, 
osallistumme ja järjestämme tapahtumia sekä kuivakäymälä- 
konferenssia. 

Tule mukaan!
Toimimme ympäri maailmaa! Meillä on jo 500 henkilö-, yritys- ja 
yhteisöjäsentä. Liity sinäkin!  www.huussi.net

Kestävän tulevaisuuden 
puolesta

Käymäläseura Huussi ry
Väinämöisenkatu 19 
33540 Tampere

Puh. 050 301 2539 
toimisto@huussi.net 

www.huussi.net

Global Dry Toilet  
Association of Finland 
Väinämöisenkatu 19 
FI-33540 Tampere

Tel. +358 50 301 2539 
toimisto@huussi.net 

www.drytoilet.org 

The goal of Global Dry Toilet Association of Finland is to 
include dry toilets to the idea of sustainable development. We 
want that nutrient recycling and sanitation are taken care of in 
an ecologically, socially, economically and culturally sustainable 
manner all over the world. We give counselling on dry toilets  
and sanitation, manage projects, give training, participate and 
organise events and dry toilet conference.  

Join us!
We operate globally. We have already 500 members including 
individuals, companies and communities. Become a member 
today! www.drytoilet.org 

For a more  
sustainable future!



Kuivakäymälöiden avulla ravinteet saadaan kasvien hyöty- 
käyttöön sen sijaan, että ne päätyisivät rehevöittämään ve-
sistöjä. Samalla säästetään kustannuksia. Kuivakäymälällä on 
jätevedenkäsittelyjärjestelmistä pienin hiilijalanjälki ja fosfori-
kuormitus. Kun käymälätuotos kompostoidaan ja käytetään 
lannoitteena, ei energiaa kulu jätevedenpuhdistusprosesseihin. 

Kiertotalous kannattaa

Circular economy pays off

Elintärkeitä ravinteita ei kannata huuhdella 
pöntöstä alas kalliisti puhtaalla juomavedellä!

Käymäläseura Huussi ry toteuttaa 
ravinnekiertoa, kuivakäymälöiden 
käyttöä ja kaupunkiviljelyä edistäviä 
hankkeita sekä kotimaassa että 
ulkomailla. Sambiassa olemme 
toimineet jo vuodesta 2006.

Global Dry Toilet Association of 
Finland implements projects con-
cerning nutrient recycling, usage of 
dry toilets and promotion of urban 
farming both in Finland and abroad. 
We have had projects in Zambia 
since 2006.  

Käymälä- ja pesuvesien erottelu ja erilliskäsittely on tehokkain 
tapa käsitellä kiinteistökohtaiset jätevedet.

Virtsa on paras ja kasveille käyttökelpoisimmassa muodossa 
oleva typpilannoite. Fosfori taas on hupeneva lannoitteiden  
raaka-aine , jonka louhiminen on kallista ja ympäristölle haital-
lista. Yhden ihmisen vuodessa tuottama lannoitemäärä riittää 
yhden ihmisen ruoan kasvattamiseen. 

2,4 miljardilla ihmisellä ei edelleenkään ole kunnollista käymä-
lää – yli 900 miljoonaa tekee tarpeensa avoimeen maastoon. 
Ulosteperäisten taudinaiheuttajien aiheuttamat taudit tappavat 
3,4 miljoonaa ihmistä vuodessa!

With the help of dry toilets nutrients can be utilised by plants 
instead of eutrophicating rivers and lakes. They also save 
expenses. Out of all wastewater treatment systems, dry toilet 
has the smallest carbon footprint and phosphorus load. When 
the toilet waste, or rather produce, is composted and used 
as fertiliser, energy is not wasted on wastewater treatment 
processes.

 
Separating toilet waste from grey water and using separate 
treatment on them is the most efficient way to treat household 
wastewater. 

Urine is the best and most easily usable nitrate fertiliser there 
is. Phosphorus, on the other hand, is a diminishing resource, 
the mining of which is both expensive and environmentally 
destructive. The fertiliser amount produced by one person per 
year is enough to grow food for one person.
2,4 billion people still have no proper toilet – over 900 million 
people still practice open defecation. Pathogens from excreta 
kill 3,4 million people every year!

Vital nutrients should not be flushed down  
the toilet with clean drinking water! 



Suunnittele huolella
Jo ennen laitteen hankkimista kannattaa miettiä, minkälais-
ta käyttöä laitteella tulee olemaan, minkälaiseen tilaan se 
asennetaan ja miten käymälätuotoksia on mahdollista käsitellä 
omalla tontilla. Myös käyttäjämäärä ja käyntitiheys vaikuttavat 
valintaan.

Tarpeeksi tilaa
Käymälässä asioiminen on mukavaa, kun tilaa on tarpeeksi – 
myös käsien pesulle sekä käymälän huollolle ja tyhjennykselle. 
Tilantarpeessa tulee huomioida myös laitekohtaiset vaatimuk-
set, kuten säiliöt ja ilmanvaihtoputkien läpiviennit. Jos tila on 
vasta rakenteilla, kannattaa laitevalinta tehdä ensin. Valmiiseen 
tilaan tulee valita sinne mahtuva ratkaisu.

Ilmanvaihto kuntoon
Toimiva ilmanvaihto pitää käymälän hajuttomana ja edistää 
laitteen toimintaa. Käymälän ilmanvaihtoputki tulee asentaa 
katolle mahdollisimman suorana ja kylmien tilojen osalta ilman-
vaihtoputket on eristettävä. Ilman kulkua voi tehostaa sähköisen 
tai huipulle asennettavan tuulettimen avulla.

Hajut haltuun
Kuivikkeet ovat aineita, joita kuivakäymälälaitteisiin lisätään 
kompostoitumisprosessin tehostamiseksi. Ne ehkäisevät 

epämiellyttäviä hajuja ja kuohkeuttavat massaa. Valmistajan 
antamia suosituksia kuivikkeesta sekä sen lisäysmäärästä ja 
-tiheydestä kannattaa noudattaa. Itse tehdyistä kuivikkeista par-
haiten toimii turpeen ja puuhakkeen seos, jossa on 50 % haketta 
ja 50 % lannoittamatonta ja kalkitsematonta raakaturvetta. 

Huolto
Viikkosiivouksessa käymäläistuimen ulkopinnat pyyhitään kos-
tealla liinalla. Samalla on hyvä tarkastaa toimintaan liittyvät osat. 
Puhdistuksessa kannattaa noudattaa laitevalmistajan ohjeita, 
osa laitteista ei esimerkiksi kestä suuria vesimääriä. Laitteen 
tyhjennystiheys riippuu mm. säiliön koosta ja käyttäjämäärästä. 

Kasvuvoimaa käymälätuotoksista
Ihminen tuottaa vuodessa noin 500 litraa virtsaa ja 50 kg ulostet-
ta. Käymälätuotos sisältää paljon puutarhassa hyödynnettäviä 
ravinteita, joista suurin osa on virtsassa. Käymäläistuimessa 
eroteltu puhdas virtsa on erinomaista lannoitetta, jota voi 
laimennettuna (1:3) käyttää jo kuukauden säilyttämisen jälkeen. 
Ulosteen läpi suotunut neste (suotoneste) sisältää ulostebak-
teereja ja sitä tulee säilyttää vähintään vuosi ennen käyttöä. 
Kompostoidusta käymälätuotoksesta saa erinomaista maan-
parannusainetta. Käymälätuotosta kannattaa kompostoida 
vähintään vuoden ajan ennen käyttöä. Valmis komposti voidaan 
levittää pensaiden juurelle tai sekoittaa kasvualustaan.

Sopiva kuivakäymäläratkaisu
Kuivakäymälät ovat kehittyneet huimasti vuosien varrella, ja niitä käytetään yhä enemmän 
myös vakituisissa asunnoissa. Toimiva kuivakäymälä on edullinen, hajuton, helppohoitoinen 
ja käyttövarma ratkaisu myös sähkökatkoksen aikana tai kovilla pakkasilla. Kaupan päälle saa 
kasvuvoimaa puutarhaan!



Plan with care
Before acquiring the toilet, it is important to consider how much 
it will be used, where it will be installed and how can the toilet 
produce be treated at the property. Also the amount of users 
and using times have an effect on the choice.

Plenty of space
Using the toilet is pleasant when there is enough room – also for 
handwashing as well as maintenance and emptying of the toilet. 
It is also necessary to consider different requirements the toilet 
models have, such as compost chambers and ventilation pipes. 
If the space is still under construction, it pays off to choose the 
toilet model first. For a finished space, a suitable option must be 
chosen. 

Take care of ventilation
Functioning ventilation keeps the toilet odourless and supports 
the proper functioning of the toilet. The ventilation pipe of the 
toilet must be installed to the roof as straight as possible and 
must be insulated where the space is unheated. The air flow 
can be increased by using an electric fan. 

Manage the odours
Composting agent is matter that is added to the dry toilet to 
aid the composting process. They prevent unpleasant odours 
and make the mass airy. It is smart to follow the manufacturer’s 

advice on the type of composting agent as well as the amounts. 
The most useful of self-made composting agents is peat-wood 
mixture, which consists of 50 % chopped wood and 50 %  
unfertilised and unchalked raw peat. 

Maintenance
During weekly cleaning, the toilet surfaces are wiped with a 
moist cloth. Meanwhile, it also good to check the functioning of 
any moving parts. It is recommended to follow the instructions 
of the manufacturer when it comes to cleaning, as some toilet 
models cannot handle large amounts of water. The need for 
emptying the toilet depends on the size of the container as well 
as the number of users. 

Power of growth from toilet
A human being produces approximately 500 litres of urine and 
50 kg of excreta per year. Toilet produce contains plenty of  
nutrients that can be utilised in the garden, many of which come 
from urine. Urine separated straight from the toilet seat is excel-
lent fertiliser that can be used diluted (1:3) already after storing 
it for one month in an airtight container. Liquid that has seeped 
through excreta (leachate) contains bacteria and should be 
stored at least one year before use. Composted toilet produce 
is an excellent soil enhancer and should be composted at least 
one year before use. Ready compost can be spread  
on the roots of the plants or mixed into the soil. 

Suitable toilet solution
Dry toilets have developed over the years, and they are used more and more also in per-
manent households. A functioning dry toilet is inexpensive, odourless, easy to maintain and 
especially handy during a power cut. In addition, it produces free fertiliser for the garden!
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UUSI KONTTIKÄYMÄLÄ TAPAHTUMIEN SANITAATIOON
Miellyttävä käymäläkokemus suurtapahtumassa, ympäristöä 
kunnioittaen? Tämän kaiken tarjoaa uusi konttikäymälä iTOA. 
Palveluun kuuluu kontin vuokraus, kuljetukset ja käytön ohjaus, 
tai koko järjestelmän myynti. 

TUOTTAA MULTAA JA NESTETTÄ – EI MUUTA
Ei enää tyhjennyksiä ja kemikaaleja: iTOA on sekä käymälä, että 
kierrätysyksikkö. Tapahtuman aikana syntyneet jätökset käsi-
tellään kontin sisällä ja lopputuotteet ovat turvallisia käsitellä, 
valmiita käyttöön. 

Digi Toilet Systems Oy             info@dtso.fi             +358 40 5248 547            www.dtso.fi 

DTS OY:N MUUT PALVELUT

Orgaanisen jätteen alkukartoitus: vain 
menetelmään soveltuvat jätejakeet otetaan 
jatkokäsittelyyn

Koekompostointi: DTS-menetelmän kelpoi-
suus varmistetaan kunkin jätteen suhteen

Loppumassan hyödynnettävyys selvitetään: 
peltoon, viherrakentamiseen, kasvimaalle, 
lannoiteraaka-aineeksi jne.

PIKAKOMPOSTOINNILLA EROON ORGAANISISTA JÄTTEISTÄ
Pikakompostointi perustuu luonnon omien mikrobien käyttöön. 
Mikrobien olosuhteet on optimoitu ja hidas kompostoituminen 
nopeutuu, vuorokausi riittää!  

HYÖDYT 
 Tekee orgaanisesta jätteestä hyödykettä – vuorokaudessa!
 Poistaa hajuhaitat
 Poistaa patogeenit ja hygienisoi
 Vähentää orgaanista massaa jopa 80%
 Lopputuote on kuivaa ja helposti käsiteltävää
 Sopii myös luomu-tuotantoon

TOIMIVA KONTTIKÄYMÄLÄ TAPAHTUMIIN 

iToa-käymälä 
tapahtumiinR

Digi Toilet Systems Oy eli DTS Oy on kompostoinnin ja orgaanisen jätteen käsittelyn asiantuntija 
Kangasalta. Yritys tarjoaa keskitettyä ja turvallista jätehuoltoa orgaanisen jätteen tuottajille ja 

tapahtumille. DTS-menetelmä ja iTOA – orgaaniset jätteet kiertoon.

DTS-menetelmä - orgaaniset jätteet 
ravinteikkaiksi mullaksi


