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ja harmaiden vesien käsittely

Finnish Dry Toilets and Grey Water Treatment

KÄYMÄLÄSEURA HUUSSI RY
GLOBAL DRY TOILET ASSOCIATION OF FINLAND



2 3

Käymäläseura Huussi ry

Käymäläseura Huussi ry on 
vuonna 2002 perustettu kansa-
laisjärjestö, jonka toimipaikka 
on Tampere, mutta toimialuee-
na koko maailma. yhdistyksel-
lä on henkilö-, yritys- ja yhtei-
söjäseniä yhteensä noin 500.

Y
hdistyksen kunnianhimoinen 
visio on tehdä kuivakäymä-
löistä kestävän kehityksen 
keskeinen osa, jotta myös tu-

levat sukupolvet voisivat nauttia puh-
taasta vedestä ja terveellisestä ympä-
ristöstä. Haluamme, että sanitaatio 
kaikkialla toteutetaan ekologisesti, 
sosiaalisesti, taloudellisesti ja kult-
tuurillisesti kestävästi, ja että ravin-
nekierto toteutuu. 

Teemme erilaisia ravinnekiertoa, kui-
vakäymälöiden käyttöä ja esimerkiksi 
kaupunkiviljelyä edistäviä hankkeita 
sekä kotimaassa että ulkomailla. An-
namme neuvontaa kuivakäymälöihin 
ja sanitaatioon liittyvissä kysymyksis-
sä, koulutamme ja osallistumme ta-
pahtumiin. Käymäläseura Huussi ry 
järjestää joka vuosi Helsingin messu-
keskuksessa OmaMökki -messuilla 
Huussikorttelin, jossa kävijät pääse-
vät tutustumaan yhdistyksen yritysjä-
senten tuotteisiin. Lisäksi yhdistys on 
järjestänyt vuodesta 2003 joka kol-
mas vuosi kansainvälisen kuivakäy-
mäläkonferenssin (International Dry 
Toilet Conference), joka kokoaa yh-
teen kansainväliset sanitaatio-alan 
asiantuntijat.

Lisätietoja toiminnasta:   
www.huussi.net

KÄYMÄLÄSEURA HUUSSI RY
GLOBAL DRY TOILET ASSOCIATION OF FINLAND

Global Dry ToileT    
associaTion of finlanD

The Global Dry Toilet   
association of finland is a 
non-governmental organiza-
tion established in 2002.  
The association is based in 
Tampere but our area of oper-
ation covers the whole world. 
We have about 500 members, 
including company members 
and association members.

T
he association’s ambitious vi-
sion is to make dry toilets an 
essential part of sustainable 
development in order to en-

sure that future generations will also 
be able to enjoy clean water and a 
healthy environment. We want sani-
tation everywhere to be ecologically, 
socially, economically and culturally 
sustainable, and for a natural nutrient 
cycle to be fulfilled globally.

We implement projects related to the 
use of dry toilets, nutrient recycling 
and for example urban farming both 
in Finland and abroad. We give advice 
on matters related to dry toilets and 
sanitation, educate and participate in 
events. We also organize a Dry Toilet 
section in Own Cabin Fair in Helsin-
ki every year, where visitors can get 
to know different types of dry toilets 
and other products of the associa-
tion’s company members. In addition, 
the association organizes the Inter-
national Dry Toilet Conference in Tam-
pere every three years, which brings 
together international experts in the 
field of sanitation.

KäymäläSeura HuuSSi ry:n HanKKeeT
yhdistyksellä on hankkeita sekä koti-
maassa että ulkomailla. olemme toi-
mineet sambiassa jo vuodesta 2006. 
Vuonna 2016 yhdistyksellä oli kahden 
sambian hankkeen lisäksi hankkeet 
swazimaassa ja Tansaniassa.

M
onissa maissa käymälöiden puu-
te ja puutteelliset tiedot hygieni-
asta ovat edelleen valtava haaste 
ja huonosta sanitaatiosta aiheu-

tuu päivittäin mittavia terveys- ja ympäris-
töhaittoja. Annamme hankkeissamme mm. 
hygienia- ja sanitaatiokoulutusta, opastam-
me ja rakennamme kuivakäymälöitä sekä 
vesipisteitä ja kehitämme ravinnekiertoa 
kohdealueilla. Toimimme kehitysyhteistyö-
hankkeissamme yleensä köyhimmillä alu-
eilla muun muassa yhteistyössä koulujen 
kanssa ja tuemme käymälöiden rakenta-
mista ja käymälätuotosten lannoitekäyttöä 
sekä siihen liittyvää liiketoimintaa.

Kotimaan toiminnassa keskitymme jäte-
vesiratkaisujen ja ravinnekierron kehittämi-
seen kuivakäymäläteknologian avulla. Eri-
tyisesti virtsan lannoitekäytön edistäminen 
ja ravinnekierron tehostaminen myös taa-
jama-alueilla on uusimpien hankkeiden ta-
voitteena. Ihmiset tuottavat päivittäin huo-
mattavan määrän kasveille välttämättömiä 
ravinteita, kuten typpeä ja fosforia, jotka 
tällä hetkellä huuhdellaan puhtaalla vedel-

lä jätevedenpuhdistamoille. Ravinteet kar-
kaavat osittain puhdistamoilta vesistöihin 
tai muuttuvat kasveille huonosti käyttökel-
poiseen muotoon. Yhdistys tarjoaa vaihto-
ehtoisia keinoja ihmistuotosten ravinteiden 
hyödyntämiseen ja ravinnekierron edistä-
miseen. 

Vuonna 2016 yhdistyksellä oli kak-
si kotimaan hanketta, jotka liittyivät ravin-
nekierron edistämiseen. BIOUREA – In-
novatiivinen lannoitevalmiste suljetun 
ravinnekierron toteuttamisessa (2015–
2016) hankkeen tavoitteena on laatia malli 
ja kokeilla käytännössä laajamittaisen eril-
liskerätyn virtsan ja käymäläkompostin ke-
räyksen, käsittelyn ja hyötykäytön teknisiä 
toteutuksia sekä edistää erilliskerätyn virt-
san ja käymäläkompostin tuotteistamista 
lannoitevalmisteeksi. Hanketta rahoitetaan 
ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyk-
sen edistämistä ja Saaristomeren tilan pa-
rantamista koskevasta ohjelmasta. KIVIREKI 
– Kaupunkiviljelystä resurssitehokasta lii-
ketoimintaa (2015–2017) hankkeen tavoit-
teena on luoda, kehittää ja testata kau-
punkiviljelyn sovellusten mahdollistamia 
liiketoimintamahdollisuuksia, uusia inno-
vaatioita ja osaamista, jotka liittyvät sulje-
tun ravinnekierron periaatetta toteuttavaan 
kaupunkiviljelyyn. Pirkanmaan maakunta-
hallitus on myöntänyt rahoitusta hankkeelle 
Euroopan aluekehitysrahastosta.

projecTs

The Global Dry Toilet Association of Finland 
has projects both in Finland and abroad. We 
have been working in Zambia since 2006. In 
2016 the association had, in addition to the 
two projects in Zambia, a project in Swazi-
land and in Tanzania.

In many countries, the lack of toilets and 
inadequate hygiene knowledge remains 
an enormous  challenge, and poor sanita-
tion causes health and environmental prob-
lems on a daily basis. In our projects we con-
centrate on hygiene training, build and give 
training on dry toilets, build water kiosks as 
well as focus on improving nutrient recycling 
in our project areas. We generally operate in 
the poorest regions and often in cooperation 
with schools. We support the construction 
of dry toilets, nutrient recycling from toilet 
output and develop business opportunities 
around the construction of dry toilets and 
the re-use of dry toilet output.

Our projects in Finland focus on de-
veloping solutions for wastewater treat-
ment and nutrient recycling through Dry 
Toilet (DT) technology. We promote the use 
of urine as fertilizer and develop more ef-
ficient ways to recycle human nutrients in 

the urban and rural areas. Every day people 
produce a significant amount of nutrients 
essential to plants (such as nitrogen and 
phosphorus) which are currently flushed 
away with clean water to sewage treatment 
plants. 

In 2016, the association had two pro-
jects in Finland concerning the promotion 
of nutrient recycling. In the project BIO-
UREA – Re-thinking infrastructure in Fin-
land – model for reclaim and reuse urine 
and toilet compost (2015-2016) the aim is 
to establish a model for the large scale use 
of source separated urine and  promote 
the commercialization of urine and the toi-
let compost for fertilizer use. The project is 
funded by the Ministry of Environment. 

In the project KIVIREKI – urban farm-
ing as a resource efficient business (2015–
2017) the aim is to create, develop and test 
applications of urban farming and enable 
new business opportunities, innovations 
and know-how related to the principle of ur-
ban agriculture and closed nutrient cycles. 
Pirkanmaa Provincial Government has allo-
cated funds for the project from the Europe-
an Regional Development Fund.
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KuivaKäymälä raTKaiSuna 
 aSumiSeen ja möKille

KuiVaKäymälä

•  säästää puhdasta juomavettä
•  helpottaa jäteveden käsittelyä
•  on toimintavarma sähkökatkoista,   
 sääolosuhteista, kuivuudesta ja   
 jäätyneistä putkista huolimatta
•  kerää ravinteet talteen
•  ei saastuta pohjavesiä eikä vesistöjä.

Toimiva kuivakäymälä on hajuton. Se ei 
kärsi sähkökatkoksista tai putkien jäätymi-
sestä. Ravinteiden palautuminen turvalli-
sesti ravinnekiertoon suojelee lähiympä-
ristön järviä ja samalla ihmisten tuottamat 

ravinteet saadaan hyötykäyttöön. Kuivakäy-
mälän suosio mm. haja-asutusalueella on 
viime vuosina noussut tasaisesti myös ym-
pärivuotisessa käytössä. 

Kuivakäymälät ovat kehittyneet huimas-
ti vuosien varrella. Tähän esitteeseen on 
koottu eri laitevalmistajien tuotteita sekä 
kuivakäymälöiden että harmaiden vesien 
puhdistuksen osalta. Valikoimasta löytyy 
malleja erilaisiin käyttötarkoituksiin tilas-
ta ja tarpeesta riippuen. Nykyaikaista kui-
vakäymälää on helppo ja miellyttävä käyt-
tää ja samalla saa kasvuvoimaa puutarhaan 
kaupan päälle!

Dry ToileT as a soluTion

Usually we realize the importance of a func-
tioning toilet when there is none to be 
found in the time of need. A functioning toi-
let is one of the basic human needs. It is 
not necessary to spend litres of valuable 
drinking water to have modern and hygienic 
toilet facilities. Dry toilet technology offers 
a variety of choices from summer cottages 
to stylish bathrooms.

Dry ToileT

•  saves pure drinking water
•  makes wastewater management easier

•  works in all conditions, including power  
 cuts, droughts and frozen water pipes
•  collects the nutrients, thus protecting  
 the water systems and enhancing   
 nutrient recycling
•  does not pollute the ground water   
 reservoirs.

Dry toilet is not affected by water shortag-
es or frozen pipes. When correctly installed 
and functioning, a dry toilet is more odour-
less than a water closet due to the clever 
ventilation system. The nutrients are safely 
returned to the natural nutrient cycle with-
out causing eutrophication of local waters. 

Finland, “the land of a thousand lakes”, 
has a long tradition in the use of dry toilets. 
Dry toilets have developed rapidly from the 
early days of outhouses. There are many 
models, each suited for a specific place and 
use. Modern dry toilets are easy to main-
tain and comfortable to use and are also 
cost effective. There are models for both 
permanent residency and summer cottag-
es, which are introduced in more detail in 
this brochure.

Käymälän merkityksen huomaa usein 
vasta siinä vaiheessa, kun sellaista ei 
ole hädän hetkellä saatavilla. Toimiva 
käymälä kuuluu ihmisen perustarpei-
siin. moderni ja hygieeninen käymälä 
ei tarvitse vettä. Kuivakäymälätekno-
logioista (DT-teknologia) löytyy vaih-
toehtoja kaikkiin tarpeisiin.

Kootut ohjeet ja vinkit
instructions

ennen laitteen hankintaa
Kuten kaikessa rakentamisessa, hyvä suunnittelu on en-
siarvoisen tärkeää. Käyttäjämäärä ja käyntitiheys vai-
kuttavat laitteen valintaan. Jo ennen laitteen hankki-
mista kannattaa miettiä, minkälaista käyttöä laitteella 
tulee olemaan, minkälaiseen tilaan se asennetaan ja 
miten käymälätuotoksia on mahdollista käsitellä omal-
la tontilla.

Tarpeeksi tilaa 
Tilan tarve vaihtelee käymälälaitteen mukaan. Jos talo 
on vasta rakenteilla, on laitteen valinta hyvä tehdä en-
sin. Mikäli käymälätila on jo olemassa, tulee laite vali-
ta käytettävissä olevan tilan mukaan. Muista ottaa huo-
mioon laitekohtaiset vaatimukset, kuten mahdollisten 
säiliöiden tilantarve ja ilmanvaihtoputkien läpiviennit. 
Laitteen lisäksi on varattava tarpeeksi tilaa käymälän 
huoltoa ja tyhjennystä varten. Myös itse käymälässä asi-
ointi on mukavampaa, jos tilaa on tarpeeksi. Muista ot-
taa huomioon myös käsienpesun mahdollisuus. 

ilmanvaihto kuntoon 
Toimiva ilmanvaihto pitää käymälätilan hajuttomana ja 
edistää laitteen toimintaa. Käymälän ilmanvaihtoputki 
tulee asentaa mahdollisimman suorana katolle ja kylmi-
en tilojen osalta ilmanvaihtoputket on eristettävä. Ilman 
kulkua voi tehostaa joko sähköisen tai huipulle asennet-
tavan tuulettimen avulla.

Kuivikkeella hajut haltuun
Kuivikkeella tarkoitetaan ainetta, jota lisätään useim-
piin kuivakäymälälaitteisiin kompostoitumisprosessin 
tehostamiseksi. Yleensä laitteen valmistajat suosittele-
vat käyttämään tiettyä kuiviketta. Valmistajilla on myös 
suositukset kuivikkeen lisäysmäärästä ja -tiheydestä. 
Suosituksia on hyvä noudattaa parhaan lopputuloksen 
saamiseksi. Kuivikkeen tarkoitus on ehkäistä epämiel-
lyttäviä hajuja sekä kuohkeuttaa massaa. Itse tehdyis-
tä kuivikkeista parhaiten toimii turpeen ja puuhakkeen 
seos, jossa on noin 50 % haketta ja 50 % turvetta. Turve 
imee tehokkaasti nesteitä ja hake luo ilmatilaa. Käytet-
tävän turpeen tulee ehdottomasti olla lannoittamatonta 
ja kalkitsematonta raakaturvetta.

Kuivakäymälän huolto
Siistissä käymälässä on mukava asioida. Muista ottaa 
huomioon, että osa laitteista ei kestä suurta vesimää-
rää. Viikkosiivouksessa käymäläistuimen ulkopinnat 
pyyhitään kostealla liinalla. Noudata puhdistuksessa lai-
tevalmistajan ohjeita. Laitteen tyhjennystiheys riippuu 
mm. säiliön koosta ja käyttäjämäärästä. Huoltotoimen-
piteiden yhteydessä on hyvä tarkistaa laitteesta riippu-
en mm. ilmanvaihtoputket, virtsaletkut ja muut laitteen 
toimintaan liittyvät osat. 

Kasvuvoimaa käymälätuotoksista
Ihminen tuottaa vuodessa noin 500 litraa virtsaa ja 50 
kg ulostetta. Käymälätuotos sisältää paljon ravintei-
ta, joita voi hyvin käyttää omassa puutarhassa. Suurin 
osa ravinteista on virtsassa. Käymäläistuimessa eroteltu 
puhdas virtsa on erinomaista lannoitetta ja sitä voi käyt-
tää omalla tontilla jo noin kuukauden säilyttämisen jäl-
keen sopivassa suhteessa laimennettuna (esim. 1:3). 
ulosteen läpi suotunut virtsa (suotoneste) taas sisältää 
ulostebakteereja ja sitä pitää säilyttää vähintään vuo-
si ennen käyttöä. Kompostoidusta käymälätuotoksesta 
saadaan erinomaista maanparannusainetta. Käymälä-
tuotosta kannattaa kompostoida vähintään vuoden ajan 
ennen käyttöä. Valmis komposti voidaan levittää pensai-
den juurelle tai sekoittaa kasvualustaan. 

Tarkempia ohjeita löydät osoitteesta     
www.huussi.net 

before selecting your dry toilet
As in all construction, good planning is the key.   
The number of users and the frequency of use affect the 
choice of the dry toilet model.  Already before acquiring 
the equipment one should consider how much it will be 
used, what kind of space it will be installed in and how 
the toilet output can be treated on site. 

enough space
Space requirements will vary according to the toilet mo-
del. If the house is still under construction, it is best to 
choose the device first. If you will install the toilet in an 
existing place, choose your device according to the spa-
ce available. Be sure to take into consideration any toi-
let-specific requirements, such as potential need for 
containers and ventilation pipes. Also reserve enough 
space for maintenance and emptying of the toilet and do 
not forget the hand washing facilities.

Ventilation 
Adequate ventilation keeps the toilet odourless and en-
sures that the toilet functions properly. The toilet’s ven-
tilation pipe should be installed as straight as possible 
and should lead directly to the roof.  Airflow can be en-
hanced for example with an electric fan.

bulking material reduces odours
Bulking material is the substance which is added to 
most dry toilet models to improve the composting pro-
cess. Generally, device manufacturers recommend the 
use of a specific bulking material and it is advised to fol-
low the recommendations in order to obtain the best re-
sult. The use of bulking material also helps to prevent 
unpleasant odours and aerates the toilet compost.  The 
best mixture for self-made bulking material is peat and 
wood chips, with about 50% wood chips and 50% peat. 
Peat effectively absorbs liquids and wood chips inc-
rease the aeration. Only use raw peat that is not fertili-
zed or calcified.

maintenance of dry toilets
A clean toilet is more comfortable to use. Please remem-
ber that some toilet models do not withstand the use 
of water. During weekly cleaning wipe the seat with a 
damp cloth. Follow the manufacturer’s instructions for 
cleaning the device. The emptying frequency of the toi-
let depends on the size of the container and the number 
of users. During maintenance please also check the ven-
tilation pipes, urine tubes and other components asso-
ciated with the operation of the toilet.

Growth power from dry toilet
The human being produces about 500 liters of urine 
and 50kg of faeces annually. Toilet output is high in nut-
rients, most of which can be found in urine. Clean urine 
from a urine diverting toilet is an excellent fertilizer that 
can be used in the garden after one month’s storage (di-
lution ratio c.a. 1:3). The leachate is urine that has gone 
through the faecal material. It contains faecal bacteria, 
and it must be stored for at least one year prior to use. 
Also the toilet output should be composted at least one 
year prior to use. The toilet compost is an excellent soil 
conditioner.

For further information visit:  
www.huussi.net
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1.  Ilmanvaihto/Ventilation
2.  Imuri/Extractor
3.  Kanavapuhallin  vaihtoehtona imurille/
 Channel fan instead of extractor
4.  Puhallin käymälälaitteessa/ Fan in the toilet device
5.  Kompostori/Composter
6.  Pesuvedet/Grey Water
7.  Suotoneste/Leachate
8.  Eroteltu virtsa/Source separated urine

Katso myös Sisäkuivakäymälän ABC -hankintaopas sivuiltamme www.huussi.net 
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Ecoteco ja Ecoteco XL kompostoiva käymälä. 
Suunniteltu Suomessa suomalaisiin olosuh-
teisiin. Käymälä ei tarvitse sähköä eikä vettä 
toimiakseen. Rakenne tiivis ja tehokkaan tuu-
letuksen ansiosta huonetila säilyy hajuttoma-
na. Isokokoinen säiliö mahdollistaa tehokkaan 
kompostoinnin. Tehokkaan haihdutuksen an-
siosta nestesäiliöön kertyvä nestemäärä on 
alhainen. Rakennus on elementtirakenteinen 
eli helppo pystyttää.  Toimitus sisältää raken-
nuksen ja siihen yhteensopivan kompostoivan 
käymälän. Ecoteco XL rakennus on hieman ti-
lavampi ja paksumpaa paneelia.

Ecoteco and Ecoteco XL composting toilet. 
Finnish design for Finnish conditions. The toi-
let does not need electricity nor water to op-
erate. Thanks to the container’s tight struc-
ture and effective ventilation, room stays 
odorless. A large container makes also an  
effective composting possible. Thanks to an 
effective ventilation the liquid tank actual-
ly never gets full. Building is easy and simple 
to build up since it is made of elements. De-
livery includes the house and with it fully in-
tegrated container. Ecoteco XL has a little bit 
more space and is built of thicker panels.

Tekniset tiedot/Technical information

Käymälän mitat/container volume: 
• Tilavuus/Container volume 200 L
• Istuinkorkeus/Seat height 52 cm
• Syvyys/Depth 71 cm
• Leveys/Width 90 cm
• Paino/Weight 40 kg

rakennuksen ulkomitat/
external dimensions of the house: 
• Ecoteco 114x117x262 cm
• Ecoteco XL 129x129x259 cm

www.ait.fi

Ecoteco XL.

Ecoteco.

liiTy jäSeneKSi 
Tai laHjOiTa 

– pienikin auttaa isosti!

jäsenet ovat toimintamme perusta. 
liittymällä jäseneksemme vaikutat 

suoraan toimintamahdollisuuksiimme, 
olipa kysymys hankkeiden 

toteuttamisesta, yhdistyksen 
tarjoamasta ilmaisesta neuvonnasta 
tai tekemästämme vaikutustyöstä. 

Te teette siitä 
mahdollisen tuellanne!

Jäsenenä pysyt ajan tasalla ekologisen 
sanitaation, kuivakäymäläteknologian 

sekä ravinnekierron uusimmista käänteistä 
sekä saat alennusta retkistämme ja mm. 
OmaMökki –messujen sisäänpääsyistä. 

Voit liittyä Käymäläseura Huussi 
ry:n henkilöjäseneksi (vuonna 2016 

henkilöjäsen 20 €, opiskelijajäsen 10 € 
ja perhejäsen 30 €), yritysjäseneksi (200 

€/500 €) tai yhteisöjäseneksi (30 €). 
Jäsenyyden voit ostaa helposti Huussin 

verkkokaupasta (www.huussi.net/
kauppa) tai täyttämällä jäsenlomakkeen 

nettisivuillamme www.huussi.net.

 Asioi huussikaupassa:   
www.huussi.net/kauppa

Löydä huussikaupasta 
kannatustuotteemme ja alan kirjallisuus 

tai osta aineeton lahja sille, joka ei 
enää tarvitse yhtäkään kynttilänjalkaa! 
Aineettomien lahjojen sähköisen kortin 

voit ladata ja tulostaa milloin vain.

join our association 
or donate – 

every little helps!
Be a part of the work we do and help us 
strengthen the project, consultation and 

education work we do in Finland and 
abroad. If you are not a Finnish citizen you 
can join us as a supporting member (30 €) 

from our www-pages www.huussi.net.

You can also buy our products and gifts 
that make a difference from our store at 

www.huussi.net/kauppa.

KÄYMÄLÄSEURA HUUSSI RY
GLOBAL DRY TOILET ASSOCIATION OF FINLAND

Tuuletus-
putki

WC Keittiö

PeSuveSien KäSiTTelyjärjeSTelmä 
valiTaan TarPeen muKaan

Toimiva jätevesienkäsittely lisää asumismukavuutta ja 
kiinteistön arvoa sekä pitää lähiympäristön puhtaana. 
pesuvesienkäsittelyn perusratkaisut ovat puhdistaa pe-
suvedet maaperässä tai tehdasvalmisteisessa suodatin-
laitteessa.

J
ätevesijärjestelmä suunnitellaan aina kokonaisuutena veden 
käyttöpisteistä järjestelmän purkupaikalle asti. Kuivakäymä-
lällisellä kiinteistöllä suunniteltavaksi tulee paitsi pesuve-
sien käsittely myös kuivakäymälästä mahdollisesti tulevien 

nesteiden käsittely. Jos nesteet halutaan johtaa pesuvesien kä-
sittelyjärjestelmään, tulee nesteiden sisältämät ravinteet ja hy-
gieeninen kuormitus huomioida järjestelmän suunnittelussa ja 
mitoituksessa. Ammattitaitoinen suunnittelija auttaa löytämään 
kiinteistölle sopivimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun. 

Kuivakäymälällisillä kesämökeillä pesuvesien käsittely on 
yleensä yksinkertaista. Jos vesiä tulee vain muutama ämpärilli-
nen, riittää niiden maahan imeyttämiseen esimerkiksi kivillä täy-
tetty kuoppa tai kaivonrenkaista tehty pohjaton imeytyskaivo. 
Tarvittaessa imeytyspinta-alaa voidaan lisätä imeytysputkella 
kaivon perässä. Suoraan vesistöön vähäisetkään pesuvesimää-
rät eivät saa valua, vaan ne pitää imeyttää maahan.

Kun vedenkäyttö on suurempaa ja kiinteistöllä on esimer-
kiksi suihku ja tiski- tai pyykkikone, tarvitaan pesuvesille tehok-
kaampaa puhdistusta. Kaksiosainen saostussäiliö ja imeytys-
kenttä on usein toimiva ratkaisu. Mikäli maaperän imeytyskyky 
on huono, voidaan kentän pohjalle lisätä kokoomaputket, jolloin 
imeytyskentästä tulee maasuodattamo. Pesuveden lika-aineet 
puhdistuvat maaperässä mikrobien hajotustyön tuloksena. Maa-
peräkäsittelyn sijaan pesuvedet voidaan puhdistaa myös eri-
tyisissä pesuvesien suodatinlaitteissa. Niissä mikrobiologinen 
puhdistuminen tapahtuu suodinmateriaalin pinnalla. Suodinma-
teriaali tuleekin vaihtaa tai huoltaa säännöllisesti laitevalmista-
jan ohjeiden mukaisesti.

Ympäristöasiantuntija Satu Heino KVVY ry

Kurkkaa kaivoon!

Tilaa pullot verkkokaupastamme

kauppa.kvvy.fi

Grey WaTer TreaTmenT sysTem     
cHosen baseD on neeDs

Functioning wastewater treatment increases the comfort of living 
and the value of the property as well as keeps the environment 
clean. The basic solutions for grey water treatment are to filter the 
water through a soil filtration field or a factory manufactured filter-
ing device. Choosing the system depends on the amount and the 
quality of the waste as well as the characteristics the property.  
A professional planner will help to find the most suitable and cost 
efficient solution for the property.

Lisätietoa jätevesien kiinteistökohtaisesta käsittelystä löydät 
osoitteesta kvvy.fi/hajajatevedet.

KoKemäenjoen VesisTön VesiensuojeluyHDisTys ry
Patamäenkatu 24, PL 265, 33101 Tampere • www.kvvy.fi

Perusratkaisu kiinteistön kaikkien jätevesien maaperäkäsittelyyn on 
maasuodattamo. WC:n vaihtaminen kuivakäymäläksi vähentää jäteve-
den puhdistustarvetta merkittävästi, jolloin kentän kokoa ja rakennetta 
voidaan keventää ja näin säästää kustannuksissa. Lisäksi arvokkaat ra-
vinteet saadaan kuivakäymälästä käyttöön omalle tontille.
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KuiViKeKäymälä 50 l

Kuivikekäymälä 50 L on tyylikäs, tehokas ja 
näppärän kokoinen käymälä. Helppokäyt-
töinen kuivikekäymälä on helppo sijoittaa 
ja se soveltuu moniin olosuhteisiin. Sen voi 
asentaa niin huussiin kuin lämpimään sisä-
tilaan.

Kuivikekäymälä on helppo tyhjentää ja 
pitää puhtaana patentoidun mekanismin 
ansiosta ja se asennetaan suoraan lattia-
pinnalle. 

Kuivikekäymälä ei vaadi toimiakseen 
sähköä tai vettä, ja syntyneen jätteen maa-
tuminen kompostiksi alkaa jo käytön aika-
na, ennen säiliön tyhjennystä. Materiaalina 
käytetty kuituvahvistettu komposiitti tekee 
tuotteen pinnasta miellyttävän pehmeän. 

KeKKilä Dry ToileT 50 l

Kekkilä Dry Toilet 50 L is a stylish, effective 
and smart dry toilet. Easy to use dry toilet 
is easy to locate and it suits to various sur-
roundings.

Dry toilet is easy to empty and maintain 
because of the patented rotating structure. 
Installation on the floor. 

Dry toilet 50 L does not require water or 
electricity to operate and composting pro-
cess may begin even before emptying. Fib-
re reinforced composite gives the surface of 
the product a soft, pleasant touch.

Kuivikekäymälä 50l/
Dry Toilet 50 l

Tekniset tiedot/Technical information

• Säiliön tilavuus/Container volume 50 l
• Syvyys/Depth 52 cm
• Leveys/Width 50 cm
• Korkeus/Height 47 cm
• Paino/Weight 7 kg
• Istuinkorkeus/Seat height 43 cm

KomposToiVa KuiViKeKäymälä 100 l

Kompostoiva kuivikekäymälä 100 l on help-
pokäyttöinen tyylikäs kompostoiva käymälä 
niin ulkohuussiin kuin lämpimään tilaan va-
paa-ajan asunnolle.

Ulkokuori kätkee kolme sisäsäiliötä, joi-
den patentoitu kierrätysmekanismi piden-
tää tyhjennysväliä ja helpottaa hoitoa, sillä 
jäte tyhjennetään esikompostoituneena.
Kompostoiva kuivikekäymälä asennetaan 
suoraan lattiapinnalle. Asennusvaihtoeh-
toja on useita. Kompostoiva kuivikekäymä-
lä ei vaadi toimiakseen sähköä tai vettä. 
Viimeistelty muotoilu ja tekniset ratkaisut 
tekevät käymälän käytöstä miellyttävää ja 
tuote sopii vaativaankin makuun.

composTinG Dry ToileT 100 l

Composting Dry toilet 100 L is an easy to 
use design dry toilet for outdoor and indoor 
use at the summerhouse. There are three in-
ner vessels inside the body of the dry toilet. 
Patented rotation method extends the emp-
tying cycle and makes maintaining easy. 
The waste is pre composted when emptied. 

Composting dry toilet 100 L is suitab-
le for on the floor installation. Installation 
is easy and there is several options for it. 
Composting dry toilet 100 L does not need 
electricity or water to operate. Finalized de-
sign and technical solutions make the use 
and the look of the product pleasant.

Kompostoiva kuivikekäymälä 100l/
composting Dry Toilet 100 l 

Tekniset tiedot/Technical information

• Säiliön tilavuus/Container volume 3x33 l 
• Syvyys/Depth 80/65 cm
• Leveys/Width 80 cm
• Korkeus/Height 46 cm
• Paino/Weight 14 kg
• Istuinkorkeus/Seat height 43 cm

TeHoKäymälä 230 l

Tehokäymälä on lämpöeristetty komposti-
käymälä, joka sopii tyylikkään muotoilunsa 
ansiosta mihin tahansa käymälärakennuk-
seen. Käymälä on kestävä, mukava käyttää 
ja vaivaton ylläpitää.

Tehokäymälä sopii käyttöön ympäri  
vuoden. Tehokäymälä on kätevä asentaa 
lattian läpi mukana tulevan leikkausmallin 
avulla. Se on myös helppo tyhjentää, sillä 
siinä on suuri tyhjennysluukku. Saranoidun 
lämpöistuimen ansiosta tuote on miellyttä-
vä käyttää ja puhdistaa.

THermal ToileT 230 l

Thermal toilet 230 wL is a thermal insulated 
composting dry toilet suitable to any out-
house. The toilet is durable, comfortable to 
use and easy to maintain. 

Thermal toilet is suitable for year round 
use. It is easy to install through the floor, as 
there is a form to help sawing the hole. It is 
easy to empty as there is a big hatch. Hin-
ged thermal seating makes it pleasant to 
use and maintain.

Tehokäymälä 230 l/
Thermal Toilet 230 l

Tekniset tiedot/Technical information

• Säiliön tilavuus/Container volume 230 l
• Syvyys/Depth 60 cm
• Leveys/Width 80 cm
• Korkeus/Height 98 cm
• Paino/Weight 20 kg
• Istuinkorkeus/Seat height 44 cm

www.kekkila.fi

putkihuussi on järeistä muoviputkista 
hitsattu luksusmainen laite ympärivuo-
tiseen päivittäiskäyttöön lämpimissä 
tiloissa. sopii myös mökille. suunnitte-
lussa on koetettu välttää alan virheet.

Tyhjennys liukumatolla 50 henkilökäyttö-
vuorokauden välein. Pissa sitoutuu pääosin 
kuivikkeeseen ja kaikki tuotokset käytetään 
jälkikompostoinnin päätyttyä lannoitteeksi. 

Hajuttomuus on ratkaistu seitsemällä 
keinolla: Alipaine. Ilmalukko istuimen alla. 
Tilava pystyputki, johon roiskeet eivät yle-
ty. Kakan päälle pudotetaan 1–2 litraa hara-
vointikariketta, jossa on luonnostaan pien-
eliöitä. Ilmatiiviit hitsaussaumat. Tyhjennys 
tilavasti ulkokautta. 

Jokainen laite räätälöidään asennuspaik-
kaansa, jolloin mitat voivat olla myös pie-
nempiä. 

youTubessa videot ”putkihuussi 2” ja  
”putkihuussi”.

Putkihuussi
www.putkihuussi.fi

Tekniset tiedot/Technical information

• Pituus/Length 4000 mm
• Korkeus/Height 2200 mm
• Vaakaputken poikkileikkaus/Horizontal pipe diameter 800–1000 mm
• Pystyputken poikkileikkaus/Standpipe diameter 600 mm

anDyHanDy
www.andyhandy.com

Tee se iTse KäsipesulaiTe

Joka huussin ”must”.
Asenna itse AndyHandy annostelija astian
pohjaan ja saat kätevän käsipesulaitteen.
Tarvitset vain Ø14mm reiän astian pohjaan. 
Napauta kämmenselällä annostelijan tap-
pia ylös ja saat pienen annoksen vettä. Ve-
den tulo loppuu automaattisesti itsestään. 
Myydään myös kokonaisuuksina:
rei’itetty ämpäri + kansi + annostelija.

Diy a HanD WasHinG ”auTomaT”

The real must accessory for a dry toilet.
Assembling the AndyHandy dose is
simple. You will need only a hole of Ø14 
mm in the bottom of the container.
Lift the tap of the AndyHandy dose up-
wards with the back of your hand and you
will get a small amount of water. The dush 
will end automatically after a while.
You can also buy a complete set: a bucket
with ready made a hole + cover + dose.

–käsipesulaitteessa on ideaa!

Tube dry toilet is a high-end device 
constructed from large diameter robust 
plastic pipes. it is suitable for continu-
ous use in warm conditions. it is also 
suitable for cottage. We have tried to 
eliminate the common design flaws. 

It is emptied with the help of a slide mat 
appr. every 50 days. The urine is mainly ab-
sorbed in the bulking material and the toilet 
output can be used as a fertilizer after com-
posting.

The odour is reduced in seven ways: 
Negative pressure. The air lock under the 
seat. A large diameter chamber keeps the 
walls from becoming dirty. Using 1–2 li-
tres of bulking material (made from garden 
waste, such as dry leaves, containing micro- 
organisms). Air-tight welds. Emptying from 
the outside the structure.

Each device is tailored to the specific 
needs and the dimensions can also be al-
tered.

75 mm

45 mm
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eKoleT KomposTiKäymäläT 

Ekoletin kompostoivat kuivakäymälät ovat 
erittäin helppoja asentaa ja käyttö on huo-
letonta. Ei tarvita kuiviketta käytön jälkeen 
eikä viemäröintiä tai nesteen tyhjennystä. 
Niissä yhdistyvät perinteisen ja istuimessa 
virtsan erottelevan käymälän parhaat omi-
naisuudet. Ulkomallit eivät tarvitse edes 
sähköä ja soveltuvat siksi hyvin vapaa-ajan 
asunnoille. Ekolet kuivakäymälät ovat pa-
tentoidun ratkaisunsa ansiosta täysin ha-
juttomia ja toimivat hyvin myös vakitui-
sessa ympärivuotisessa käytössä. Ekolet 
vessalla voit korvata tavallisen vesivessan. 

Ekoletin nelilokeroiset mallit kompos-
toivat jätteet täysin valmiiksi lannoitta-
vaksi mullaksi. Yksilokeroinen Onni-malli 
vaatii jälkikompostoinnin. Tilaa Ekolet käy-
mälä verkkokaupastamme ja toimitamme 
sen juuri sinne minne haluat. 

eKoleT composTinG ToileTs 
Ekolet composting toilets are easy to in-
stall and service. They don’t need any ad-
ditives, water, sewage or periodical liquid 
emptying to work. Outdoor models don’t 
need even electricity. Because of the pat-
ented solution, Ekolet toilets are odorless 
and suitable also for Africa and Asia. Al-
though they are dry toilets, water can be 
used with them for cleaning in addition to 
toilet paper. 

The end product in the four compart-
ment models is ready to be used as a ferti-
lizer directly to plants. Onni, HL model will 
need after-composting.

www.ekolet.com
info@ekolet.com

Tekniset tiedot/Technical information

• Säiliön tilavuus/Container volume 700 l
• Korkeus/Height 95 cm
• Halkaisija/Diameter 117 cm

Tekniset tiedot/Technical information

• Säiliön tilavuus/Container volume 650 l
• Korkeus/Height 62 cm
• Halkaisija/Diameter 134 cm

Tekniset tiedot/Technical information

• Säiliön tilavuus/Container volume 2000 l
• Korkeus/Height 215 cm
• Halkaisija/Diameter 123 cm

Tekniset tiedot/Technical information

• Säiliön tilavuus/Container volume 350 l
• Korkeus/Height 96 cm
• Halkaisija/Diameter 73 cm

sähkötoiminen incinoleT-käymälä polttaa korkeassa läm-
mössä käymäläjätteen ja terveyssiteet harmaaksi tuhkaksi 
eikä päästä ilmaan hajuja katalysaattorinsa ansiosta. 
incinoleT on helppo asentaa kaikkialle missä on sähkö-
virtaa: vain pistoke seinään ja poistoilmaputki ulos ja inci-
noleT on käyttövalmis. ei vettä, ei kalliita viemäröintejä, ei 
kemikaaleja. 
incinoleTtia on valmistettu ja myyty suurelle yleisölle 
usassa jo yli viisi vuosikymmentä. alunperin incinoleT säh-
köpolttokäymälä suunniteltiin 1950 luvun lopulla usa:n il-
mavoimien ja laivaston käyttöön. 

miTen incinoleT Toimii?

Vesitiivis pussi asetetaan ennen jokaista käyttöä istuimen kulhoon. 
Tästä johtuen kulho pysyy puhtaana. Käytön jälkeen painetaan jalal-
la istuimen oikealla sivulla olevaa poljinta jolloin istuinkulhon poh-
ja ja polttokammion kansi avautuvat ja pussi jätteineen putoaa polt-
tokammioon. Polttojakso aloitetaan painamalla starttinappia jolloin 

incinoleT 
-säHKöpolTToKäymälä

sähköpoltin ja palokaasuimuri käynnistyvät. Jätteet poltetaan 550 as-
teen kuumuudessa hyvin eristetyssä polttokammiossa josta pahan-
hajuiset palokaasut menevät platinakatalysaattorin läpi, saman tyyp-
pinen kuin autoissa käytettävät, joka puhdistaa poistoilmasta pahat 
hajut. Jätteenpolttoaika on n. 75–90 min. laitemallista riippuen. 

Useampi ihminen voi käyttää käymälää peräjälkeen polttojakson 
ollessa päällä kunhan jokaisen käytön jälkeen painetaan starttinap-
pulaa. Polttokammion tuhka-astia tyhjennetään n. viikon, kahden vii-
kon välein tai kun astiaan on kertynyt n. 1,5 cm tuhkaa. 
INCINOLET sähköpolttokäymälän jätteenä syntyy ainoastaan tuhkaa 
jonka voi hävittää normaalien roskien mukana tai sirotella puutar-
haan lannoitteeksi. 

INCINOLETia myydään USAssa, Kanadassa, Norjassa, Ruotsissa, 
Suomessa, Intiassa, Japanissa ym. maissa. Se on valmistettu ruos-
tumattomasta teräksestä ja lähes kaikki käymälän osat ovat kierrä-
tettävistä materiaaleista. INCINOLETin turvallisuus on huippulaatua. 
Lämpötilan valvontatermostaatit ja lämpösäätimet ym. ovat laaduk-
kaita Omronin tuotteita ja itse käymälä kehitetty huippuunsa INCI-
NOLETin yli viisi vuosikymmentä kestäneen sarjavalmistuksen aika-
na joka takaa vuosien huolettoman ja ympäristöystävällisen käytön.

Nyt INCINOLET on saatavilla myös valkoisena. Malli TR tarkoitet-
tu norm. asuinkäyttöön. Malli WB matkailuauto-ja veneilykäyttöön 
USCG-hyväksytty. 

simply THe besT...

INCINOLET electric incinerating toilet incinerates all human waste 
immediately to clean, germ-free ash, as little as a tablespoonful 
each use. Raw waste is not accumulated and is not seen. Water is 
not used in this toilet and nothing is drained out. INCINOLET is easy 
to install and can be used in any climate.

incinoleT GiVes you:

conVenience – Put INCINOLET 
wherever you need it as the main 
toilet in your home, cabin, house-
boat or as an additional toilet in 
the basement, barn or poolside. 
INCINOLET is compact enough to 
go almost anywhere!
efficiency – INCINOLET uses 
electric energy efficiently – de-
mands power only after its use 
and may remain unused for 
months without ill effect.
QualiTy – INCINOLET is built of 
stainless steel and uses the high-
est quality controls for long life 
and ease of maintenance.

Tekniset mitat/Technical measurements

• Äänenvoimakkuus/Sound volume  44 dB
• Poistoilmaputk./Exhaust pipe 110 mm halkaisija/diameter
• Paino/Weight 32 kg
• Syvyys/Depth 61 cm
• Korkeus/Height 51 cm
• Leveys/Width 38 cm

malli/model Tr 1800   Tr3500  

• Kapasiteetti/Capacity  2–3 hlöä/pers.   6–8 hlöä/pers.    
• Käyttöjännite/Voltage  220/240V   220/240V    
• Teho/Power  1650 W   2900 W    
• Kuormitus/Amperage  10 amp   14 amp    
• Takuu/Warranty  2 vuotta/years   2 vuotta/years 

jo 15 V suomessa:

www.kakkala.fi

MAAHANTUONTI JA MARKKINOINTI: 
ANTTI SALO KY, KUOPIO 
Puh. 046 810 4533
e-mail info@kakkala.fi

sisä käymälä (Vu)

ulKo käymälä (Vs)

onni käymälä (Hl)

KoTi käymälä (yV)

paras KuiVaKäymälä
HuoleTTomaan Kesään

Hajuton, helppo, varma
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Tekniset tiedot/Technical information

• Paino/Weight n. 24 kg
• Säiliön korkeus/Container height 97 cm
• Säiliön tilavuus/Container volume 200 l
• Pohjan ala/Under base 54 x 54 cm

Tekniset tiedot/Technical information 

• Säiliön tilavuus/Container volume 28 l
• Syvyys/Depth 78 cm
• Leveys/Width 60 cm
• Korkeus/Height 85 cm
• Paino/Weight 16 kg
• Istuinkorkeus/Seat height 53 cm

biolan iceleTT

Biolan Icelett on hajuton, siisti ja ympä-
ristöystävällinen käymälä. Icelett asete-
taan lattian päälle. Toiminta ei tarvitse vet-
tä eikä viemäröintiä, sähkö riittää. Laitteen 
toimintaperiaatteena on jätteen pakastus. 
Laite jäähdyttää jätteen -15 asteiseksi, jol-
loin mikrobitoiminta pysähtyy. Lauhdutus-
ilman muodostaman lämpölukon vuoksi 
Iceletissa on miellyttävä asioida eikä istu-
minen tunnu kylmältä.

biolan iceleTT

The Biolan Icelett is an odourless, tidy and 
environmentally friendly toilet. The Icelett 
is placed on the floor. It requires neither 
water nor connection to a sewer to operate 
– just electric power. The operating princi-
ple of the unit is to cool the waste down to 
-15 degrees Celsius, at which temperature 
it becomes frozen and all microbial activity 
ceases. Thanks to the heat lock formed by 
the condensing air, the Icelett is pleasant 
to sit on, and the seat does not feel cold.

Tekniset tiedot/Technical information

• Sisäastian tilavuus/Container     
 volume 20 l
• Syvyys/Depth 64 cm
• Leveys/Width 44 cm
• Korkeus/Height 56 cm
• Paino/Weight 30 kg
• Sähkönkulutus/vrk/Power usage/day 
 max. 1,44 kWh

biolan naTurum

Biolan Naturum on erotteleva ja kompos-
toiva sisäkäymälä lämpimiin tiloihin. Laite 
sopii ympärivuotiseen käyttöön. Biolan Na-
turum asennetaan suoraan lattian päälle. 
Erotteleva istuinosa mahdollistaa laitteen 
vesipesun sekä bidé-käytön. Rumpukom-
postointiperiaate: jäte siirtyy näkymättö-
miin ja peittyy heti käytön jälkeen. Sulje-
tussa rummussa kompostoituminen on 
tehokasta ja hajutonta. Ei kemikaaleja, vain 
kuivikkeen lisäys noin kerran viikossa. Val-
mis komposti kertyy istuimen takana ole-
vaan säiliöön. Tyhjennysväli on normaalis-
sa perhekäytössä noin 1 kk. Kevyt säiliö on 
vaivaton tyhjentää. Neste poistuu putkea 
myöten.

biolan naTurum

Biolan Naturum is a high quality rotary 
drum composting toilet for indoors and for 
continuous year-round use. It can be in-
stalled in apartment houses. It is mount-
ed directly on the floor and takes almost 
the same space as a conventional toilet. Its 
urine-separation function allows for a bi-
det to be used. The drum functions like a 
concrete mill, always containing 30 litres of 
compost mass. This quantity remains the 
same. Whenever new material is added, the 
excess mass is gradually shaken out into 
the emptying container by the rotation of 
the drum. This mixing process also covers 
the waste immediately and prevents odour. 
No chemicals are employed. It has the ca-
pacity to accommodate use by up to five 
people continuously. Emptying interval is 
approximately one month.

Tekniset tiedot/Technical information

• Kompostitila/Compost volume 30 l
• Tyhjennysastia/Emptying container 10 l
• Syvyys/Depth 84 cm
• Leveys/Width 74 cm
• Korkeus/Height 81 cm
• Paino/Weight 40 kg
• Istuinkorkeus/Seat height 47–49 cm

biolan KomposTiKäymäläeco

Biolan Kompostikäymäläeco on hajuton, 
siisti ja ympäristöystävällinen kesämö-
kin mukavuuslaitos. Laite voidaan asentaa 
vanhaan ulkokäymälään. Biolan Kompos-
tikäymäläeco sopii käytettäväksi myös ret-
keilymajoilla, taukotuvilla ja muissa ylei-
sökohteissa. Tehokas ilmastointi pitää 
huonetilan hajuttomana ja haihdutuksen 
ansiosta säiliön pohjalta kertyvän suoto-
nesteen määrä on vähäinen. Istuinosa ja 
lämpöeristetty kompostisäiliö ovat kestävää 
ja hygieenistä polyeteenimuovia. Istuimena 
Kompostikäymäläeco:ssa on mukava, saran-
oitu, helposti puhdistettava Pehvakka-läm-
pöistuin. Hyvin lämpöeristetty säiliö tuot-
taa kompostia nopeasti ja sinne voi laittaa 
myös keittiöjätteet. Jälkikompostointi ei ole 
välttämätöntä. Tyhjennysväli on normaalis-
sa perhekäytössä noin yksi vuosi. Tyhjennys 
tapahtuu siististi alaluukusta. Patentoitu il-
mastointijärjestelmä. Laite ei tarvitse kemi-
kaaleja. Kuivikkeen käyttö riittää.

biolan composTinG ToileTeco

The Biolan Composting Toileteco is well-suited 
for any place where the general cleanliness 
and emptying of toilet facilities presents a 
problem. Due to the efficient composting 
process, the period between emptying is 
long. Our patented air conditioning system 
ensures effective composting and also pre-
vents the formation of odour. Owing to the 
evaporation and recovery systems used, liq-
uid build-up is minimal. Liquids are direct-
ed either to a canister located in the ground 
or to a ground filter. The Biolan Compost-
ing Toileteco is insulated with polyurethane 
throughout. It is easy to install and may also 
be easily situated within existing facilities.

biolan simpleTT

Biolan Simplett on pieni, helppohoitoinen ja 
siisti kuivakäymälä loma-asunnolle. Simp-
lett erottelee virtsan kiinteästä jätteestä jo 
istuinosassa. Kiinteälle jätteelle laittees-
sa on erillinen sisäastia. Sisäastiassa on tu-
kevat kantosangat ja kansi, joten käymälän 
tyhjentäminen on helppoa ja kevyttä. Simp-
lett asennetaan suoraan lattian päälle ja se 
soveltuu sijoitettavaksi sekä ulkokäymäläk-
si että asuintilojen yhteyteen. Käymälä ei 
vaadi toimiakseen vesi- eikä sähköliitäntää, 
vain kuivikkeen käyttö riittää.

biolan simpleTT

Biolan Simplett is a small, easy-care and 
neat dry toilet for your holiday home. Sim-
plett separates the urine from the solid 
waste. This separation takes place inside 
the unit. There is a separate container for 
the dry waste. The container has sturdy car-
rying handles and a lid, so emptying is easy 
and light. You can install the Simplett onto 
an existing floor, and it can be installed as 
an outside toilet or in living spaces. The toi-
let does not require water or an electrical 
supply for operation as the litter alone will 
be sufficient.

Tekniset tiedot/Technical information

• Sisäastian tilavuus/Container 
 volume 28 l
• Syvyys/Depth 56 cm
• Leveys/Width 53 cm
• Korkeus/Height 52 cm
• Paino/Weight 8 kg

biolan populeTT

Biolan Populett 200 on helppokäyttöinen 
käymälä myös reilumpaan käyttöön. Laite 
soveltuu mökille, matkailukohteeseen, työ-
maakäyttöön, taukopaikalle, yleisökohtee-
seen. Käymälän tilavuus on 200 litraa. Po-
puletin voi asentaa joko suotonestettä tai 
virtsaa erottelevaksi malliksi. Käymälän sile-
ät ulkopinnat ovat helposti puhdistettavissa. 
Istuimena on mukava ja kestävä lämpöis-
tuin. Tehokkaan painovoimaisen ilmanvaih-
don ansioista käymälätila säilyy hajuttoma-
na. Laitteeseen on saatavana vaihtosäiliö, 
mikä mahdollistaa jätteen kompostoinnin 
säiliössä. Säiliöiden siirtely on pyörien avul-
la helppoa. Käymälän mitoitus mahdollistaa 
tyhjennyksen tarvittaessa myös jäteautolla.

biolan populeTT

Biolan Populett 200 is an easy-touse toilet 
for places where a toilet is used frequently. 
The unit is suitable for cottages, tourist des-
tinations, worksites, stopovers and public 
gatherings. The toilet is available in 200 li-
tres. The Populett can be installed in two dif-
ferent ways, so that it separates either seep 
liquid or urine. The toilet unit’s smooth out-
er surface is easy to clean. The seat is a com-
fortable and durable thermal seat. The toi-
let’s efficient natural ventilation ensures the 
space stays odourless. A replacement tank, 
which enables the waste to be composted in 
the tank, is available for the unit. The tanks 
are easy to move using the wheels provid-
ed. The toilet is dimensioned so that even a 
waste truck can be used for emptying it.

Tekniset tiedot/Technical information 

• Säiliön tilavuus/Container 
 volume 200  l
• Syvyys/Depth 83 cm
• Leveys/Width 99 cm
• Korkeus/Height 93,5 cm

biolan eroTTeleVa KuiViKeKäymälä

Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä on helppo-
hoitoinen ja siisti kuivakäymälä loma-asunnol-
le. Erotteleva Kuivikekäymälä erottelee virtsan 
kiinteästä jätteestä jo istuinosassa. Kiinteälle 
jätteelle laitteessa on kaksi erillistä sisäasti-
aa. Toisen astian täyttyessä toinen lepää käy-
mäläsäiliön takaosassa. Astioissa on tukevat 
kantosangat ja kannet, joten käymälän tyh-
jentäminen on helppoa ja kevyttä. Erottelevan 
Kuivikekäymälän takaosassa on irrotettava 
kuivikesäiliö, joka voidaan täyttää huonetilan 
ulkopuolella. Kuivikesäiliössä on helppokäyt-
töinen kuivikkeen annostelija. Erotteleva Kuivi-
kekäymälä asennetaan suoraan lattian päälle 
ja se soveltuu sijoitettavaksi sekä ulkokäymä-
läksi että asuintilojen yhteyteen. Käymälä ei 
vaadi toimiakseen vesi- eikä sähköliitäntää, 
vain kuivikkeen käyttö riittää.

biolan separaTinG Dry ToileT

The Biolan Separating Dry Toilet is an easy-
care and neat dry toilet for your holiday 
home. As its name suggests, The Separat-
ing Dry Toilet separates the urine from the 
solid waste. This separation takes place in-
side the unit, so the urine draining away is 
clean and, once diluted with water, ideal-
ly suited for such applications as fertiliser. 
There are two separate containers for the 
dry waste. While one is in use, the other is 
inactive to the rear of the toilet. To the rear 
of the unit is a litter container that can be 
filled outside the room. It contains an easy-
to-use litter dispenser. You can install the 
Separating Dry Toilet onto an existing floor, 
and it can be installed as an outside toilet 
or in living spaces. 
The toilet does not 
require water or an 
electrical supply for 
operation as the 
litter alone will 
be sufficient.

www.biolan.fi
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DT-keskus aloitti toimintansa vuonna 
2004 ja on alusta lähtien keskittynyt 
kuivakäymälöiden myyntiin, huoltoon 
ja neuvontaan. Keskuksesta voi hank-
kia myös kuivakäymälöiden suunnit-
teluun ja rakentamiseen liittyvät pal-
velut. lisäksi tarjoamme suunnittelua 
ja laitteita haja-asutusalueen jäteve-
sihuoltoon.

DT-keskuksen lähtökohtana on tyytyväi-
nen asiakas. Kyselemällä ja keskustelemal-
la haetaan jokaiseen kohteeseen toimiva 
ratkaisu tarvittavien huoltotoimenpiteiden 
esittelyä unohtamatta. Jokaisen asiakkaan 
kanssa keskustellaan tarvittavista ratkai-
suista ja monesti keskustelun lomassa saa-
daan tarkempi kuva asiakkaan tarpeista ja 
parhaista ratkaisuista kuhunkin kohtee-
seen. DT-keskuksen asiantuntijuus ja hyvät 
suhteet valmistajiin ja maahantuojiin autta-
vat löytämään jokaiselle sopivan ratkaisun.

DT-keskuksen valikoimissa on tunnet-
tujen valmistajien käymälöitä ja jätevesi-
laitteita, joilla on useiden vuosien käyt-
tökokemus. Otamme myös uusia laitteita 
valikoimiimme, mikäli pystymme varmista-
maan, että laitteet toimivat moitteettomas-
ti ja takuuasiat sekä tarvittavat testit ovat 
kunnossa. Jätevesilaitteiden osalta edelly-
tämme ulkopuolisten tekemiä testejä.

Myös käymälöihin voi tulla ongelmia ja 
osia on vaihdettava. Olemme vuosien saa-
tossa harjaantuneet korjaamaan ja huolta-
maan laitteita ammattitaidolla. Myynnissä 
oleville laitteille löytyy yleisimpiä varaosia 
ja tarvikkeita DT-keskuksesta.

DT-cenTer Dry ToileT –    
THe Dry ToileT professionals

DT-center began operations in 2004 
and since the beginning it has fo-
cused on selling, installation, main-
tenance and advising on dry toilets. 
you can also get the dry toilet design 
and construction services from the 
DT-center. in addition, we provide de-
sign and equipment for wastewater 
management for rural areas.

We always strive to satisfy our customers. 
Through conversation and asking ques-
tions from the customer we aim to find 
the best solution for every situation and 
need. We have good relationships with 
manufacturers, which helps us find the 
best solution for everybody.

DT-center offers a wide selection of 
dry toilet models and wastewater devices 
from well-known manufacturers that have 
years of experience in their field. We also 
seek new equipment to widen our selec-
tion, but always make sure the devices 
have been tested properly and have nec-
essary warranties. In terms of wastewa-
ter equipment we require externally con-
ducted tests. 

One can always encounter problems 
with toilets and parts must be replaced 
from time to time. Over the years we have 
trained ourselves to repair and maintain 
dry toilets. You can also find the most 
common spare parts and accessories 
from our shop.

– kuivakäymälöiden ammattilainen

www.dt-keskus.fi

myymälä: 
Artturintie 12 E, 36220 Kangasala (Lentola) 

avoinna arkisin klo 12–17

Verkkokauppa: 
www.dt-keskus.fi    

yhteystiedot: 
info@dt-keskus.fi, puh. +358 50 5722257
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© Copyright 2016  PikkuVihreä  Oy
PikkuVihreä Oy - GreenToilet 120 Family  - 20.02.2016

Green ToileT 120 family

Kompostoiva käymälälaite, joka sopii mata-
liin tiloihin mökkien ja vanhojen huussien 
päivitykseen. Vaihtosäiliö toimii jälkikom-
postina, pyörien ansiosta helppo liikutella.

Green ToileT 330   
KomposToiVa Käymälä

Monipuolinen Green Toilet kompostoiva 
käymälä sopii yhtä hyvin kesämökin huus-
siin kuin suurkohteisiinkin.

Tekniset tiedot/Technical information 

• Korkeus min./Height min. 695 mm,    
 säädettävissä/adjustable max. 895 mm
• Leveys/Width 600 mm
• Syvyys/Depth 660 mm
• Paino/Weight 10 kg
• Tilavuus/Capacity 120 l
• Pyörät halkaisija/Diameter of    
 wheels 200 mm

www.pikkuvihrea.fi

Composting toilet unit.   
Suitable for low ceiling spaces
Ideal for updating your old dry 
toilet. The interchangeable units 
also work as composters. Easy to 
move thanks to the wheels.

Tekniset tiedot/Technical information 

• Korkeus/Height 920 mm     
• Leveys/Width 720 mm
• Syvyys/Depth 820 mm
• Paino/Weight 15 kg
• Tilavuus/Capacity 330 l
• Materiaali/Material HDPE-muovi/-plastic

priVeTTi paKasTaVa Käymälä

Privetti toimii käytännössä kuten tavallinen 
kotipakastin. Jäte pakastuu  välittömästi, 
jolloin pakastava käymälä estää sekä bak-
teerikasvun että epämiellyttävien hajujen 
muodostumisen. Laite toimii kompressoril-
la. Lämpötilaa ohjaa termostaatti.

priVeTTi Deep freeze ToileT

Privetti freezing toilet. No sewers, no venti-
lation – all you need is electricity. Additional 
composting bags are delivered with the toilet.

Green ToileT 330   
composTinG Dry ToileT

Brilliantly simple Green Toilet suits all pla-
ces where cost effective and reliable toilet 
solu tion is needed.

priVeTTi

Tekniset tiedot/Technical information 

• Korkeus/Height 470 mm     
• Leveys/Width 440 mm
• Syvyys/Depth 630 mm
• Paino/Weight 30 kg
• Jännite/Electricity 230V
• Teho/Power 60W
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VesTelli biopuHDisTaja 3 ja 4   
– HarmaaVesipuHDisTajaT (Grey  
WaTer reacTor VesTelli bio-3)

Vestelli Biopuhdistaja on harmaavesipuhdis-
taja, joka puhdistaa WC-vesiä lukuun otta-
matta kaikki jätevedet. Huolellisesti suunni-
tellun ja patentoidun rakenteensa ansiosta 
harmaat vedet puhdistetaan yhdessä säili-
össä ilman saostussäiliöitä tai erillistä kent-
tää. Biopuhdistajassa ei ole vaihdettavia 
suodattimia. Se soveltuu sellaisenaan myös 
talvikäyttöön.
•	Omakotitaloihin
•	Mökeille	jaksottaiseen	käyttöön
•	Hyvin	varusteltuihin	rantasaunoihin
•	Kaikenlaisille	tonteille	ja	maaperille
•	Myös	ranta-alueille	ja	tiukkojen	ympäris-	
 tömääräysten alaisille alueille

biopuhdistaja kestää käyttökatkot  
eikä tarvitse toimiakseen kemikaalia
Yksinkertaisessa Biopuhdistajassa yhdisty-
vät pienpuhdistamon ja maaperäkäsittelyn 
edut. Pienestä koostaan huolimatta Biopuh-
distaja ei häiriinny käyttökatkoksista. Se ei 
vaadi toimiakseen kemikaalia tai tietojärjes-
telmää. Biopuhdistaja asennetaan maan alle 
suojaan roudalta ja pakkaselta. Vesi etenee 
säiliön lävitse painovoimaisesti ilman uppo-
pumppuja. Tulevan ja lähtevän viemärin kor-
keusero on ainoastaan 5 cm.

asennus muutamassa tunnissa   
ilman ankkurointia
Biopuhdistajan asennuskustannukset ovat 
minimaaliset. Biopuhdistaja ei vaadi suurta 
kenttää, säiliötä tai ankkurointia. Itse asias-
sa 1200 kg säiliö ankkuroi itsensä parem-
min kuin työmaalla tehdyt ankkurointilaatat 
tai -kankaat.

Säiliö asennetaan maan alle tarvittavaan 
syvyyteen. Sen jälkeen muovinen yläosa voi-
daan nostaa paikalleen. Näkyviin jää vain 
siisti kansi. Biopuhdistaja tuotteita on saata-
villa kahdessa kokoluokassa Biopuhdistaja 
3 (1–5 hlö) ja Biopuhdistaja 4 (1–10 hlö).

Grey WaTer reacTor    
VesTelli bio-3 anD bio-4

Vestelli Stand Alone Reactors (Vestelli Bio-
3 and Bio-4) are designed especially for 
grey water treatment. All grey waters (exclu-
ding toilet waters) are naturally processed 
and purified in one container, which is divi-
ded into three sections. The whole process 
is based on natural gravitation and effec-
tive oxidation and does not require septic 
tanks or soil filtration. The patented Vestelli 
Bio Reactors are maintenance free and fully 
functional in any soil conditions, also in win-
ter conditions. No filters are needed. Vestelli 
Bio Reactor is the perfect solution for
•	Family	houses
•	Cottages	and	saunas
•	Any	property	and	any	soil	conditions
•	Along	the	edge	of	a	sea,	lake,	or	other		
 large body of water 

no need for chemicals    
and no service cuts
Vestelli Bio Reactor is very easy to install. 
This stand-alone unit is secure to install, 
there are no hazards for anchoring or high 
water table level. The unit is manufactured 
from one solid piece of concrete and there 
are not joints. The size of the reactor is 1,2 
m (D) x 2,0 m (H) and the excavation pit is 
small. Height difference of the incoming and 
outgoing pipes is only 5 cm. It is fully func-

Tekniset tiedot/Technical information

biopuhdistaja 3, 1–5 hengelle/   
bio reactor 3, 1–5 people

• Korkeus/Height: 2200 mm
• Halkaisija/Diameter: 1200 mm
• Paino/Weight: n. 1200 kg
• Viemäri sisään (pohjasta)/Sewer in 
 (from bottom): 1215 mm (Ø 110 mm)
• Viemäri ulos (pohjasta)/Sewer out 
 (from  bottom): 1165 mm (Ø 110 mm)
• Kapasiteetti/Capacity: 1–5 hlöä/pers.
• Mitoitusvirtaama/Design flow: 600 l/vrk
• Hetkellinen ylikuorma/Temporary   
 capacity: 900 l/vrk
• Hapetus – puhallin/Oxidation: 45 W  
 – sähkönkulutus/electricity   
 consumption n. 4 €/kk/month
• Materiaali/Materials: betoni/polyeteeni  
 (PE)/concrete/polyethylene

biopuhdistaja 4, 1–10 hengelle/   
bio reactor 4, 1–10 people

• Korkeus/Height: 2700 mm
• Halkaisija/Diameter: 1200 mm
• Paino/Weight: n. 1700 kg
• Viemäri sisään (pohjasta)/ Sewer in   
 (from bottom): 1715 mm (Ø 110 mm)
• Viemäri ulos (pohjasta)/Sewer out   
 (from bottom): 1665 mm (Ø 110 mm)
• Kapasiteetti/Capacity: 1–10 hlöä/pers.
• Mitoitusvirtaama/Design flow: 1200 l/vrk
• Hetkellinen ylikuorma/Temporary   
 capacity: 1800 l/vrk
• Hapetus – puhallin/Oxidation: 45 W  
 – sähkönkulutus/electricity   
 consumption n. 4 €/kk/month
• Materiaali/Materials: betoni/polyeteeni  
 (PE)/concrete/polyethylene

tional and effective with minor maintenance. 
Vestelli Bio Reactors only need to be cleaned 
once a year. Exceptional results for purifica-
tion are obtained with oxidation. The system 
is independently tested and fulfills the high-
est environmental requirements.

www.vestelli.fi

pitkäaikainen ja ympäristöystävälli-
nen kompostikäymälä. Helppo asen-
taa myös vanhoihin ulkokäymälöihin, 
koska elementin korkeutta voidaan 
madaltaa. Käymäläelementin valmis-
tuksessa käytetään yli puolet kier-
rätettyä HD-polyeteenimuovia. se 
kestää vaihtelevissa sääoloissa ha-
pertumatta.

Oikein hoidettuna EuroMakki komposti-
käymälä on hajuton. Kiinteä jäte maadute-
taan ripottelemalla kourallinen kuiviketta 
tai muuta tarkoitukseen sopivaa ainet-
ta jokaisen käyttökerran jälkeen lieriöön. 
Kuivike kompostoi käymäläjätteen nope-
asti hajuttomaksi ja sitä voidaan vielä no-
peuttaa erilaisilla markkinoilla olevilla 
kiihdyttimillä. Iso turpeella täytettävä poh-
ja-allas haihduttaa nesteet tehokkaasti.

Tilavan säiliön ansiosta EuroMakin 
tyhjennysväli on normaalissa perhekäy-
tössä pitkä. Säiliö tyhjennetään mieluiten 
keväällä talven jäljiltä. Eristämätön säiliö 
sulaa keväällä nopeasti. Jäte on jatkokom-
postoitava vielä ennen käyttöä.

Tyytyväisiä käyttäjiä jo yli 40 vuotta.

euromakki kompostikäymälä

www.europlast.fi

The euromakki is a long lasting and 
environmentally friendly composting 
toilet, which is easy to install also 
into old outhouses, as the height of 
the toilet can be lowered. The toi-
let is manufactured from durable re-
cycled HD-polyethene plastic that  
withstands weather variations.

Properly maintained, the Euromakki is 
odourless. Solid waste is composted by 
adding a handful of bulking material af-
ter each use. The composting process can 
be sped up by using compost accelerat-
ing agents available on the market. Ex-
cess liquid evaporates efficiently from the 
large basin filled with peat. 

Due to a large container, the Euro-
makki needs to be emptied only once a 
year or less in normal family use. The ide-
al emptying time is spring, and the con-
tainer thaws fast as it is not insulated. 
The toilet waste must be composted fur-
ther before using for soil improvement. 

Satisfied customers in Finland for 
over 40 years!

Tekniset tiedot/Technical information 

• Säiliön korkeus/Container height 100 cm
• Säiliön korkeus madallettuna/
 Container height lowered 80 cm
• Säiliön halkaisija/Container diameter 50 cm
• Allasosan leveys/Basin width 72 cm
• Allasosan pituus/Basin length 115 cm
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SiSäKuivaKäymälä 
uuDiSraKennuKSeen

nokialle Kohmalan kylään on nuorelle pa-
rille rakenteilla kellarikerroksellinen hir-
sitalo. Tontti sijaitsee haja-asutusalueella 
eli liittyminen kunnalliseen viemäriverkos-
toon ei ollut mahdollista. uuden kodin jä-
tevesiratkaisuksi päädyttiin valitsemaan 
sisäkuivakäymälä ja harmaavesipuhdistin 
talon muille pesuvesille. Käyttövesi tulee 
omasta porakaivosta.

T
alon emännälle kuivakäymälät olivat tulleet tutuiksi työn 
puolesta, joten valinta oli helppo. Myös tontin malli on niin 
haastava, että ajatusta pihan myllertämisestä jätevesijär-
jestelmien vuoksi tuntui turhalta. 

Rakennuslupaa haettaessa viranomaisilta tuli tietoa, että 
alueelle suunnitellaan jätevesiviemäröintiä ja vesijohtoa. Ton-

käymälätilassa ja riittävä kapasiteetti isommallekin vierasjoukol-
le kuului kriteereihin.

Suunniteltaessa taloa piti miettiä tarkasti ilmanvaihto, tarvit-
tavat läpiviennit, tyhjennys sekä tilavaatimukset. Ympäristöminis-
teriön ilmanvaihtonormien mukaan kompostisäiliön tuuletusta ei 
saa kytkeä suoraan asunnon ilmanvaihtokoneeseen, ellei kysees-
sä ole väliaineellinen lämmöntalteenottojärjestelmä. Komposti-
käymälästä pitää mennä oma tuuletusputkensa suoraan katolle. 
Ohjeistukseksi saatiin myös se, että kanavapuhaltimeen kannat-
taa asentaa kierrosluvun säädin, jotta puhaltimen tehon voi sää-
tää juuri oikeaksi, eli sellaiseksi ettei asuntoon tule hajuja. Tuu-
letusputken voi asentaa lähtemään suoraan kompostisäiliöstä, 
kuten tässä talossa tehtiin, tai vaihtoehtoisesti käymäläistuimen 
takaa, jolloin painovoimainen ilmastointi toimii parhaiten mah-
dollisen sähkökatkoksen aikana. 

Ilmanvaihtoputki saadaan kuljetettua katolle väliseinän si-
sässä, joten wc-tilaan ei tule lainkaan ylimääräisiä kotelointeja 
vaativia putkia. Vessa tulee näyttämään katsojan silmään täysin 
normaalilta wc-tilalta, jota koristaa valkoinen posliinipönttö. Kui-
vikettakaan ei valmistajan mukaan tarvitse käyttää. Eroavaisuu-
det vesivessaan nähden ovat, että pöntössa on normaalia suu-
rempi reikä, josta tuotokset tippuvat alla olevaan säiliöön sekä 
se, että käytön jälkeen pitää muistaa laskea pytyn kansi alas. 

Iso ja pyöreä karusellisäiliö vaatii tilaa talon teknisestä tilas-
ta ja lisäksi tekninen tila tuli saada suoraan käymälän alapuolel-
le. Säiliön tyhjennys on myös otettava huomioon pohjaratkaisua 
suunniteltaessa. Helpointa olisi, jos tekniseen tilaan olisi oma si-
säänkäyntinsä. Tätä ei kuitenkaan ollut talossa mahdollista to-
teuttaa, joten tyhjennys on suoritettava sisäkautta.

Talotoimittajan Kontion mallistosta löytyvän Hilla -rinneta-
lon pohjapiirrosta pyöriteltiin pitkään käymälävaatimuksiakin sil-
mällä pitäen. Talomyyjä kertoi myöhemmin, että häntä oli aluk-
si hirvittänyt pariskunnan talosuunnitelma, mutta lopulta saatiin 
toimiva pohjapiirros ja myyjäkin myönsi, että hyvähän siitä tuli. 
Tiedossa on ikäviäkin tarinoita siitä, kuinka talonrakennusprojek-
tissa suunnittelija on kieltäytynyt toteuttamasta asiakkaan kuiva-
käymälätoiveita. Lisää osaamista kuivakäymäläratkaisujen suun-
nitteluun ja toteutukseen kaivataan kipeästi.

jäTeVesiraTKaisun KusTannuKseT

Ekologisten ideologioiden lisäksi jätevesiratkaisuja mietittäessä 
myös raha on puhtaasti mielessä. Lopputulema oli, että kuivakäy-
mälä tulee halvimmaksi vaihtoehdoksi varsinkin pitkällä tähtäi-
mellä.

Kiinteistön jätevesiratkaisun kokonaishinnaksi tuli n. 7000 €. 
Hintaan on laskettu mukaan laitteet (kuivakäymälä + harmaave-
sipuhdistin) sekä harmaavesipuhdistimen asennukseen liitty-
vät putkitukset ja kaivuutyöt maatäyttöineen. Asennustyöt tehtiin 
itse, mutta ne olivat loppujen lopuksi melko yksinkertaisia, enem-
män vaati luonteen lujuutta hääriä marraskuun loskasateissa ku-
ramontussa.

Kaikki laitteet vaativat huoltoa ja osia menee rikki. Myös kui-
vakäymälän ja harmaavesipuhdistimen kanssa saa takuuvarmasti 
puuhailla; niiden toimintaa pitää seurata säännöllisesti, ja huol-
taakin niitä pitää. Pitää muistaa, ettei mikään laite toimi ilman 
säännöllistä huoltoa ja vesivessatkin vaativat haja-asutusalueella 
huoltoa. Toisaalta juuri siksi omistajat halusivat muuttaa helppo-
hoitoisesta osakehuoneistosta maaseutumaisemaan, jotta oma-
kotitalossa pääsee puuhastelemaan iltojen ratoksi.

tin omistajat varmistivat viranomaisilta, ettei tulevaan kunnallis-
tekniikkaan ole myöhemminkään liittymispakkoa. Viranomais-
ten mukaan liittymisvelvoitetta ei tämänhetkisen tiedon mukaan 
ole, koska kiinteistö ei sijaitse vesihuoltolaitoksen vahvistetulla 
toiminta-alueella. Mahdollisuus tulevaisuudessa liittyä viemäriin 
varmistettiin kuitenkin tekemällä vessaan ja kylpyhuoneeseen 
viemärivaraukset sekä toteuttamalla talolta harmaavesipuhdisti-
melle tulevan viemäriputken kaato oikeassa kulmassa, jotta put-
ken liittäminen kunnalliseen viemäriin on mahdollista.

Huolellinen suunniTTelujärjesTelmä

Talo on rinnemallinen, joka mahdollisti kuivakäymälämalliksi kah-
teen kerrokseen asennettavan suursäiliöisen kompostikäymälän 
Ekolet YV:n. Ajatus neljällä lokerolla varustetusta pyörivästä suur-
säiliöstä miellytti, sillä se mahdollistaa riittävän pitkän kompos-
toitumisen. Kahden hengen taloudessa tuotokset ehtivät kompos-
toitumaan rauhassa vähintään kolme vuotta ennen kuin tyhjennys 
on ajankohtaista. Ideologiana koko rakennusprojektimme suh-
teen on ollut, että valitaan yksinkertaisia ja toimintavarmoja rat-
kaisuja. Ekoletin YV-mallissa ei pitäisi olla osia, jotka rikkoutues-
saan tai tukkeutuessaan estäisivät käymälän käytön. Myöskin 
sähkökatkojen aikana käymälää voi käyttää. Myös posliinipytty 

Ylhäällä: Lattiaan porattavan käymäläistuimen 
läpiviennin paikka on mitattava tarkasti. 

Alhaalla: Ekolet YV -suursäiliö talon teknisessa 
tilassa alakerrassa.

Kuva Timo Saari

Kuva Timo Saari
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oy aiT norDic lTD.
Mustionkatu 8
20750 TURKU
Puh. +358 207 343 633
www.ait.fi

sTella marKeTinG Ky
Metsänneidonkuja 10
02130 ESPOO
Puh. +358 44 536 0852 
www.andyhandy.com

biolan oy
PL 2
27501 KAUTTUA
Puh. +358 2 5491 600 
www.biolan.fi

DT-KesKus KuiVaKäymälä
Artturintie 12 E
36220 KANGASALA
Puh. +358 50 572 2257
info@dt-keskus.fi
www.dt-keskus.fi

eKoleT oy
Estetie 3
00430 HELSINKI
Puh. +358 10 666 2690
info@ekolet.com
www.ekolet.com

muoViTeKniiKKa europlasT oy
Painotie 25
29250 NAKKILA
Puh. +358 20 786 2410
europlast@europlast.fi 
www.europlast.fi

yHTeySTieDOT
cOnTacTS

KÄYMÄLÄSEURA HUUSSI RY
GLOBAL DRY TOILET ASSOCIATION OF FINLAND
Näsilinnankatu 21 A 20, 33210 TAMPERE
Puh. +358 50 301 2539
www.huussi.net

anTTi salo Ky
Pirttiniementie 42
71160 RIISTAVESI
Puh. +358 46 810 4533
info@kakkala.fi
www.kakkala.fi

KeKKilä oy
Äyritie 8 D
01510 VANTAA
Puh. +358 20 790 4800
asiakaspalvelu@kekkila.fi 
www.kekkila.fi

puTKiHuussi
Raimo Laakia 
Puh. +358 400 120472  
raimo.laakia@saunalahti.fi 
www.putkihuussi.fi

piKKuViHreä oy
Taalintehtaankatu 6
20750 TURKU
Puh. +358 2 242 1089
asiakaspalvelu@pikkuvihrea.fi
www.pikkuvihrea.fi

jäTeVesiliiKe VesTelli oy
Aleksanterinkatu 29 A 7
33100 TAMPERE 
Puh. +358 10 232 7220
jatevesiliike@vestelli.fi 
www.vestelli.fi

YHTEISTYöSSÄ MUKAnA:

KoKemäenjoen VesisTön 
VesiensuojeluyHDisTys ry
Patamäenkatu 24
PL 265, 33101 TAMPERE
www.kvvy.fi


