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Dry Toilets for every need

Usually we realize the importance of a func-
tioning toilet when there is none to be found 
in the time of need. A working toilet is one 
of the basic needs for humans. Poor toilets 
and inadequate waste- water treatment can 
lead to pollution of surface- and groundwater 
reservoirs. It is not necessary to spend litres 
upon litres of valuable drinking water to have 
modern and hygienic toilet facilities. Dry toilet 
technology offers variety of choices from 
summer cottages to stylish bathrooms.

Dry toilet
• saves pure drinking water
• makes waste water management easier
• works regardless of weather conditions, 
 electricity block outs, droughts and frozen 
 water pipes.
• collects the nutrients thus protecting 
 the water systems
• does not pollute the ground 
 water reservoirs

Dry toilet saves clean water. A water closet 
uses from 5 to 15 litres of water per fl ush 
whereas dry toilet doesn’t need any water 
to function. Most of the nutrients found in 
regular wastewater come from toilet waters 
and thus are called black waters, but if a dry 
toilet is used they become grey waters and 
are thus easier to manage.

Dry toilet doesn’t suffer from water shortages 
or frozen pipes. When correctly installed and 
functioning a dry toilet is more odourless than 
a water closet due to the clever ventilation 
system. The nutrients are safely returned 
to the natural nutrient cycle without adding 
to the eutrophication of local waters. Algae 
blooms decrease the recreational values of 
waters. 

Finland, the “land of thousands of lakes”, has 
a long tradition in the use of dry toilets. Dry 
toilets are in use in over 400 000 summer 
cottages, permanent dwellings, camping 

grounds, nature areas etc. We have seen an 
increase in the use of dry toilets since the 
regulation (degree 542/2003) took effect on 
2004. The regulation relates to wastewater 
treatment in the areas not connected to the 
public sewage and concerns approximately 
one million Finnish people. Installing a dry 
toilet you will meet these requirements.

Dry toilets have developed from the early 
days of plain pit latrines in outhouses. There 
are many models, each suited for a specifi c 
place and use. Modern dry toilets are easy 
to maintain and comfortable to use and are 
also cost effi cient.
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Toimivan käymälän merkityksen huomaa usein 
vasta siinä vaiheessa, kun sellaista ei ole hädän 
hetkellä saatavilla. Toimiva käymälä kuuluu 
ihmisen perustarpeisiin. Kehnot käymälät 
ja puutteellinen jätevesien käsittely pilaavat 
pinta- ja pohjavesiä. Moderni ja hygieeninen 
käymälä ei tarvitse vettä. Kuivakäymälätekno-
logiassa (DT- teknologia) löytyy vaihtoehtoja 
pihan perältä kylpyhuoneeseen.

Kuivakäymälä
• säästää puhdasta juomavettä
• helpottaa jäteveden käsittelyä
• on toimintavarma sähkökatkoista, sääolo-
 suhteista, kuivuudesta ja jäätyneistä 
 putkista huolimatta.
• kerää ravinteet talteen eli suojelee järviä
• ei saastuta pohjavesiä

Kuivakäymälä säästää runsaasti puhdasta juo-
mavettä. Vesivessa käyttää yhteen huuhteluun 
5-15 litraa vettä, mutta kuivakäymälä ei tarvit-
se toimiakseen vettä lainkaan. Tämän johdosta 
jätevesien käsittely helpottuu, sillä käsiteltä-
väksi jäävät ainoastaan harmaat jätevedet.

Toimiva kuivakäymälä on lähes hajuton. Se 
ei kär si sähkökatkoksista tai putkien jäätymi-
sestä. Ravinteiden palautuminen turvallises-
ti ravinnekiertoon suojelee lähiympäristön 
järviä. Toisin sanoen ulosteita ei huuhdota 
rehevöittämään virkistysalueita. Muun mu-
assa sinileväkukinnot johtuvat nimenomaan 
vesistöjen rehevöitymisestä. Maahan haudat-
tu käsittelemätön käymäläjäte pilaa helposti 
pohjaveden ja on epähygieeninen tapa hoitaa 
käymäläjäte.

Kuivakäymälöitä kaikille

Suomalaisilla on pitkät perinteet kuivakäymä-
löiden käytössä. Meillä on yli 400 000 vapaa-
ajan asuntoa, lukuisia pysyviä asuntoja, leirin-
täalueita ja retkeilyreittejä, jotka on varustettu 
kuivakäymälöillä. Kuivakäymälöiden käyttöä 
on lisännyt 1.1.2004 voimaan tullut asetus ta-
lousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla (542/2003). Asetus kos-
kee noin miljoonaa suomalaista. Kuivakäymä-
län valitseminen on helppo ja edullinen tapa 
täyttää asetuksen vaatimukset. 

Kuivakäymälät ovat kehittyneet hurjasti vuo-
sien varrella. Tämän esitteen tarkoitus on esi-
tellä suomalaisten laitevalmistajien tuotteita. 
Valikoimasta löytyy malleja erilaisiin käyttötar-
koituksiin tilasta ja tarpeesta riippuen. Nykyai-
kaista kuivakäymälää on helppo ja miellyttävä 
käyttää ja kukkamullat tulee kaupan päälle!
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Project for advancing the use of dry toilets in 
the Republic of Carelia is hoped to develop 
the water and wastewater management in 
small villages and resorts on the drainage area 
of Onezhskoye Lake and Ladozhskoye Lake. 
Education, enlightment, constructing examp-
les and repairing existing are the main means 
of the project. The project is divided in three 
phases and was started with fi nancial aid from 
the ministry of foreign affairs in April 2008. 

The fi rst phase of the project concentrated 
on surveying the villages and resorts on the 
area. During the survey toilet types, end uses 

Development project of 
sanitation in Carelian 
villages 2008-2009 and 
Advancing the use of dry 
toilets in the Republic of 
Carelia 2009

Käymäläseura Huussi ry:n projekti

of toilet waste, effectiveness of wastewater 
treatment, acquiring of drinking water, con-
dition of wells and the storing and use of 
manure was studied. The results are ready 
and after careful study it can be stated that 
the shard wells and toilets are in desperate 
need of maintenance as well as waste treat-
ment in general.

The second phase of the project consists of 
planning and some construction work for the 
studied places where ever there has been 
some interest to make things better. The 
third phase is executing the plans and evalu-
ating the result of the completed targets.

On 2009 The Global Dry Toilet Associati-
on of Finland was issued support from the 
environmental ministry for the ethnographic 
Vepsian museum in the village of Suoyarvi 
and for the communal center for children in 
the village of Derevjannoe in order to imp-
rove the sanitational situation by planning the 

Project for advancing the use of dry toilets 
in the Republic of Carelia

Karjalan kylien sanitaation kehittäminen 
-hankkeessa on tarkoitus kehittää vesihuol-
toa ja jätevesien käsittelyä pienissä kylissä ja 
matkailukohteissa Äänisjärven ja Laatokan 
valuma-alueella. Valistaminen, esimerkkikoh-
teiden toteuttaminen, kouluttaminen sekä 
kiinteistöjen järjestelmien kunnostaminen 
ovat projekti päälähestymistavat. Hanke on 
kolmivaiheinen ja se käynnistettiin ulkoasian-
ministeriön tuella huhtikuussa 2008. 

Ensimmäisessä vaiheessa on tehty kiinteis-
tökohtaisia esiselvityksiä kylä- ja matkailu-
kohteissa. Tarkastuksissa on selvitetty mm. 
käymälätyyppejä, käymäläjätteen käsittelyä, 
jätevesijärjestelmien toimivuutta, juoma-
veden hankintaa, omien kaivojen kuntoa ja 
maatiloilla lannan varastointia ja käsittelyä. 
Tulokset ovat valmiina ja voidaan todeta, että 
kylissä olevat yhteiset kaivot ja käymälät kai-
paisivat kipeästi kunnostamista samoin kuin 
jätehuolto kokonaisuudessaan.

Ulkoministeriön tukeman hankkeen toinen 
vaihe käsittää edelleen kohteiden suunnitte-
lua niissä kylissä ja kohteissa, joissa on he-
rännyt kiinnostusta parantaa tilannetta. Kol-
mannessa vaiheessa toteutetaan ja käydään 
arvioimassa jo tehtyjen kohteiden toteutuk-
sen onnistumista. 

Vuonna 2009 KSH sai lisäksi ympäristöminis-
teriöltä tukea Äänisjärven rannalla sijaitsevi-

Karjalan kylien sanitaation 
kehittäminen 2008–2009 
sekä Kuivakäymälöiden 
käytön edistäminen Karja-
lan tasavallassa 2009

fl oor plans and places for the equipment. The 
equipment installed to both places are Fin-
nish. The information gathered from these 
places is used for educational purposes for 
local actives.

en Soutjärven kylän vepsäläisten entografi sen 
museon ja Derevjannoen kylässä sijaitsevaan 
kunnalliseen lasten leirikeskuksen käymälöi-
den pohjaratkaisujen, sijoituspaikkojen suun-
nittelua myös näiden toteuttamista varten 
yhteistyössä kohteiden kanssa. Kohteisiin 
asennettiin suomalaiset laitteet. Näiden käy-
mälöiden seurantatietoja käytetään hyväksi 
ulkoministeriön tukemassa hankkeessa ja ne 
toimivat mallikohteina paikallisille toimijoille. 
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The Biolan Komplet Dry Toilet is an easy to use, 
odourless litter toilet for holiday accommodati-
on use. It is mounted directly on the fl oor and 
is suitable for both indoor and outhouse use. 
No water or electricity is required.

A composting substance is added after 
each use. On the top of the toilet there is a 
separate, removable and sizable litter contai-
ner, which contains the composting substan-
ce. It can be taken outside the room to be 
fi lled. Excess liquids fl ow to a separate tank 
(e.g. canister). Effective ventilation keeps 
odours out of the room space.

To facilitate emptying the Komplet Dry 
Toilet, sizeable wheels and sturdy handles are 
attached to the container.

Biolan Kuivikekäymälä on vapaa-ajan asuinnoille 
tarkoitettu siisti, hajuton ja helppokäyttöinen 
kuivakäymälä. Laite voidaan asentaa erilliseen 
ulkorakennukseen tai asuinrakennuksen yhtey-
teen. Asennus tapahtuu vaivattomasti suoraan 
lattian päälle.

Irrotettava kuivikesäiliö voidaan täyttää huo-
netilan ulkopuolella. Kompostisäiliön pohjan 
muoto johtaa ylimääräisen suotonesteen pois-
toputkeen, joka johdetaan esimerkiksi kanisteriin. 
Sileät polyeteeniset pinnat on helppo pitää puh-
taina. Tehokas tuuletus pitää huonetilan hajutto-
mana. Tukevat kahvat ja reilut pyörät helpottavat 
säiliön tyhjentämistä.

Biolan Komplet 
Dry Toilet

Technical information / Tekniset tiedot
Container volume / Säiliön tilavuus .............. 140 l
Depth / Syvyys  .......................................... 78 cm
Width / Leveys ........................................... 60 cm
Height / Korkeus ........................................ 85 cm
Weight / Paino............................................. 15 kg
Seat height / Istuinkorkeus .........................53 cm

Biolan Kuivikekäymälä

The Biolan Separating Dry Toilet is a modern, 
easy-care and neat dry toilet for your holiday 
home. As its name suggests, The Separating 
Dry Toilet separates the urine from the solid 
waste. This separation takes place inside the 
unit, so the urine draining away is clean and, 
once diluted with water, ideally 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 
fi lled outside the room. It contains an easy-
to-use litter dispenser.  

You can install the Separating Dry Toilet 
onto an existing fl oor, 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 suffi cient.

Biolan Separating 
Dry Toilet

Biolan Erotteleva 
Kuivikekäymälä

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

Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä on nykyai-
kainen, helppohoitoinen ja siisti kuivakäymälä 
loma-asunnolle. Erotteleva Kuivikekäymälä 
erottelee virtsan kiinteästä jätteestä jo istuin-
osassa. Kiinteälle jätteelle laitteessa on kaksi 
erillistä sisäastiaa. Toisen astian täyttyessä toi-
nen lepää käymäläsäiliön takaosassa. Astioissa 
on tukevat kantosangat ja kannet, joten käy-
mälän tyhjentäminen on helppoa ja kevyttä. 
Erottelevan Kuivikekäymälän takaosassa on 
irrotettava kuivikesäiliö, joka voidaan täyttää 
huonetilan ulkopuolella. Kuivikesäiliössä on 
helppokäyttöinen kuivikkeen annostelija. 

Erotteleva Kuivikekäymälä asennetaan 
suoraan lattian päälle ja se soveltuu sijoitet-
tavaksi sekä ulkokäymäläksi että asuintilo-
jen yhteyteen. Käymälä ei vaadi toimiakseen 
vesi- eikä sähköliitäntää, vain kuivikkeen 
käyttö riittää.

More / Lisää
www.biolan.fi
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The Biolan Composting Toilet is well-suited 
for any place where the general cleanliness 
and emptying of toilet facilities presents a 
problem. Due to the effi cient composting 
process, the period between emptying is long. 
Our patented air conditioning system ensures 
effective composting and also prevents the 
formation of odour. Owing to the evaporation 
and recovery systems used, liquid build-
up is minimal. Liquids are directed either 
to a canister located in the ground or to a 
ground fi lter. The Biolan Composting Toilet is 
insulated with polyurethane throughout. For 
this reason, it also composts effi ciently during 
the winter. It is easy to install and may also be 
easily situated within existing facilities.

Biolan Kompostikäymälä on hajuton, siisti ja ym-
päristöystävällinen kesämökin mukavuuslaitos. 
Laite voidaan asentaa vanhaan ulkokäymälään. 
Biolan Kompostikäymälä sopii käytettäväksi 
myös retkeilymajoilla, taukotuvilla ja muissa 
yleisökohteissa. Tehokas ilmastointi pitää 
huonetilan hajuttomana ja haihdutuksen an-
siosta säiliön pohjalta kertyvän suotonesteen 
määrä on vähäinen. Istuinosa ja lämpöeristetty 
kompostisäiliö ovat kestävää ja hygieenistä 
polyeteenimuovia. Istuimena Kompostikäy-
mälässä on mukava, helposti puhdistettava 
Huussikka-lämpöistuin.  

Hyvin lämpöeristetty säiliö tuottaa kom-
postia nopeasti ja sinne voi laittaa myös 
keittiöjätteet. Jälkikompostointi ei ole vält-
tämätöntä. Tyhjennysväli on normaalissa 
perhekäytössä noin yksi vuosi. Tyhjennys ta-
pahtuu siististi alaluukusta. Patentoitu ilmas-
tointijärjestelmä. Laite ei tarvitse kemikaaleja. 
Kuivikkeen käyttö riittää.

Technical information / Tekniset tiedot
Weight / Paino ............................................ 30 kg
Container height / Säiliön korkeus  .......... 100 cm
Container volume / Säiliön tilavuus   .............200 l
Under base / Pohjan ala  ................... 51 x 51 cm

Biolan Naturum is a high quality rotary 
drum composting toilet for indoors and for 
continuous year-round use. It can be installed 
in apartment houses. It is mounted directly 
on the fl oor and takes almost the same space 
as a conventional toilet. Its urine-separation 
function allows for a bidet 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 gra-
dually shaken out into the emptying container 
by the rotation of the drum. This mixing pro-
cess also covers the waste immediately and 
prevents odour. No chemicals are employed. 
It has the capacity to accommodate use by up 
to fi ve people continuously. Emptying interval 
is approximately one month.

Biolan Naturum on erotteleva ja kompostoi-
va sisäkäymälä lämpimiin tiloihin. Laite sopii 
ympärivuotiseen käyttöön. Biolan Naturum 
asennetaan suoraan lattian päälle. Erotteleva 
istuinosa mahdollistaa laitteen vesipesun sekä 
bidé-käytön.

Rumpukompostointiperiaate: jäte siirtyy 
näkymättömiin ja peittyy heti käytön jälkeen. 
Suljetussa rummussa kompostoituminen on 
tehokasta ja hajutonta. Ei kemikaaleja, vain 
kuivikkeen lisäys noin kerran viikossa.

Valmis komposti kertyy istuimen takana 
olevaan säiliöön. Tyhjennysväli on normaalissa 
perhekäytössä noin 1 kk. Kevyt säiliö on vaiva-
ton tyhjentää. Neste poistuu putkea myöten.

Biolan Populett 200 and 300 is an easy-to-
use toilet for places where a toilet is used 
frequently. The unit is suitable for cottages, 
tourist destinations, worksites, stopovers 
and public gatherings. The toilet is available 
in two sizes: 200 and 300 litres. The Populett 
can be installed in two different ways, so that 
it separates either seep liquid or urine. The 
toilet unit’s smooth outer surface is easy to 
clean. The seat is a comfortable and durab-
le thermal seat. The toilet’s effi cient natural 
ventilation ensures the space stays odour-
less. A cassette-type 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 provided. The 
toilet is dimensioned so that even a waste 
truck can be used for emptying it.

Biolan Populett 200 ja 300 on helppokäyt-
töinen käymälä myös reilumpaan käyttöön. 
Laite soveltuu mökille, matkailukohteeseen, 
työmaakäyttöön, taukopaikalle, yleisökohtee-
seen. Käymälästä on kaksi kokovaihtoehtoa: 
200 ja 300 litraa. Populetin voi asentaa joko 
suotonestettä tai virtsaa erottelevaksi mallik-
si. Käymälän sileät ulkopinnat ovat helposti 
puhdistettavissa. Istuimena on mukava ja kes-
tävä lämpöistuin. Tehokkaan painovoimaisen 
ilmanvaihdon ansioista käymälätila säilyy ha-
juttomana. Laitteeseen on saatavana kasetti-
mainen vaihtosäiliö, mikä mahdollistaa jätteen 
kompostoinnin säiliössä. Säiliöiden siirtely on 
pyörien avulla helppoa. Käymälän mitoitus 
mahdollistaa tyhjennyksen tarvittaessa myös 
jäteautolla.

Technical information / Tekniset tiedot
Compost volume / Kompostitila  .................... 30 l
Emptying container / Tyhjennysastia  .............10 l
Depth / Syvyys  .......................................... 83 cm
Width / Leveys  .......................................... 80 cm
Height / Korkeus  ....................................... 80 cm
Weight / Paino ............................................ 34 kg
Seat height / Istuinkorkeus .........................43 cm

Technical information / Tekniset tiedot
Container volume / Säiliön tilavuus   ....200 / 300 l
Depth / Syvyys  .......................................... 83 cm
Width / Leveys  .......................................... 99 cm
Height / Korkeus  .............................. 83 / 118 cm

Biolan Composting Toilet

Biolan Kompostikäymälä

Biolan Naturum 

Biolan Naturum 

Biolan Populett

Biolan Populett
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KS-layered 
composting toilet

Technical information / Tekniset tiedot
Container volume / Säiliön tilavuus  ............. 400 l
Height / Korkeus  ........................................ 92 cm
Width / Leveys  ........................................... 83 cm
Depth / Syvyys  ............................................85 cm

In the KS-layered composting toilet wood chips 
are added after each use to aid the composting 
process. On the bottom of the container is 
an evaporation basin fi lled with peat moss to 
which excess liquids fl ow. The wet peat moss is 
occasionally lifted into the main container for 
composting and replaced by new dry peat moss. 

When the container is half full an interme-
diate layer is installed and the bottom part is 
left to compost. When the upper half is full, the 
composted bottom part is emptied through a 
hatch, after which the intermediate layer is taken 
out and the top matter drops for composting. 
The toilet is ready to use again and there is no 
need to handle raw toilet waste. 

The KS- layered composting toilet is manu-
factured from plastic coated galvanised sheet 
steel. The 50 mm styrox insulation allows for 
year-round composting. The KS-layered com-
posting toilet is delivered in elements and is 
easy to install. Emptying side (back/front/side) 
can be changed conviniently by switching the 
way of the lid.

KS-kerroskompostikäymälän kompostoin-
tiaineena käytetään kariketta. Säiliön alla on 
turpeella täytetty haihdutusallas, johon ylimää-
räinen neste valuu. Kastunut turve nostellaan 
muun massan joukkoon kompostoitumaan ja 
laitetaan uusi kuiva turve haihdutusaltaaseen. 

Kun säiliö on täyttynyt puoliväliin asti, asete-
taan välipohja paikoilleen ja jätetään alakerta 
kompostoitumaan. Kun yläkerta alkaa täyttyä, 
tyhjennetään alakerta. Ottamalla takaseinä pois 
ja avaamalla saranoitu alaestelevy saadaan kun-
non tyhjennysaukko. Yläkerran massa putoaa 
alas vedettäessä välipohjaa hieman ulospäin.  
Käymälä on taas käyttökunnossa.

KS-kerroskompostikäymälän materiaali on 
muovipinnoitettua, galvanoitua peltiä. 50 mm sty-
rox-eristeen ansiosta kompostoituminen jatkuu 
ympäri vuoden. Toimitetaan koottuna. Helppo 
purkaa ja koota uudelleen. Voidaan asentaa myös 
vanhaan käymälärakennukseen. Tyhjennyssuunta 
(takaa/edestä/sivulta)  vaihdettavissa  kätevästi 
vain kannen asentoa kääntämällä. 

KS-kerros kompostikäymälä
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The indoor Ekolet VS is made up of a ped-
estal in the washroom itself plus a rotating 
composting tank beneath the fl oor.

The Ekolet YV is designed for year-round 
indoor use. Its’ rotating container is beneath 
the fl oor. The need for fl oor space is small 
due to the vertical design. The Ekolet YV 
pedestal looks like a WC. The Ekolet also ef-
fectively reduces the amount of the carcino-
genic radon gas by improving the ventilation 
in the foundations of the house.

Ekolet on nykyaikainen,  kompostoiva kuiva-
käy mälä vapaa-ajan ulko- ja sisäkäymäläksi, 
sekä ympärivuotiseen käyttöön. Ei lisäainei-
ta, ei hajuhaittaa, ei vettä, ei viemäröintiä 
eikä vapaa-ajanmallisssa edes sähköä. Luon-
non omia menetelmiä tehokkaasti käyttäen 
patentoitu Ekolet kompostoi käymälä- ja 
käymäläpaperijätteet sekä keittiöjätteet lan-
noitteeksi ennen tyhjennystä. Lujatekoinen 
Ekolet on tehty kierrätettävästä polyeteeni-
muovista, ruostumattomasta- ja kuumasin-
kitystä teräksestä.

Sähköllä varmistettu ilmankierto pitää 
sisäkäyttöön tarkoitetut käymälät täysin ha-
juttomina. Poistoputkesta ulos valuva neste 
on biologisesti esipuhdistettu ja sitä voidaan 
jatkokäsitellä muiden jätevesien kanssa, kerä-

Ekolet is a composting toilet for holiday homes 
and can be used either indoors or outside all 
year round. It requires no chemicals or additives, 
is odourless, and does not need sewarage; 
the outside model needs no electricity. The 
patented Ekolet makes effi cient use of nature’s 
own methods to compost toilet and kitchen 
waste (including paper) into odourless fertilizer 
that is then emptied. Electric ventilation ensures 
odourless indoor toilets. Excess liquids are 
biologically pre-cleansed and can be treated 
together with grey waters, collected to a 
separate container or infi ltrate to bushes in 
the models for holiday-homes. The Ekolets 
have been manufactured using recyclable 
materials, polythene, stainless and heat 
galvanized steel.

The Ekolet VU contains a rotating con-
tainer with a lid and a seat with a cover. One 
compartment holds a summer’s worth of 
toilet and bio waste from a household of four 
persons. A hand washbasin is included.

The Ekolet for year round use / 
Ekolet ympärivuotiseen käyttöön (YV) 

The Ekolet for outhouse / Mökki-Ekolet  (VU) The Ekolet inside holiday home / 
Ekolet sisäkäymälä (VS)

Ekolet 
composting toilet

Ekolet 
kompostikäymälä

Technical information / Tekniset tiedot
Container volume / Säiliön tilavuus  ............. 700 l
Height / Korkeus  ........................................ 95 cm
Diameter / Halkaisija  ............................... 117 cm
Weight / Paino .............................................90 kg

Technical information / Tekniset tiedot
Container volume / Säiliön tilavuus  ........... 1400 l
Height / Korkeus  ...................................... 215 cm
Diameter / Halkaisija  ............................... 123 cm
Weight / Paino ...........................................150 kg

Technical information / Tekniset tiedot
Container volume / Säiliön tilavuus  ............. 650 l
Height / Korkeus  ........................................ 62 cm
Diameter / Halkaisija  ............................... 134 cm
Weight / Paino .............................................50 kg

tä erilliseen säiliöön tai vapaa-ajan malleissa 
imeyttää koristepensaille. 

Mökki-Ekolet (VU) käsittää pyörivän 
säiliön kansineen sekä istuinrenkaan ja kan-
nen. Yhteen lokeroon mahtuu nelihenkisen 
talouden yhden kesän käymälä- ja keittiöjät-
teet. Laitteeseen sisältyy käsienpesuallas.

Ekolet sisäkäymälän (VS) istuin on käy-
mälähuoneessa ja kompostointisäiliö on si-
joitettu lattian alle. 

Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun 
Ekolet sisäkäymälän (YV) säiliö on lattian 
alla. Pystysuoran rakenteen takia lattiapinta-
alan tarve on pieni. Käymälä istuin vastaa 
ulkonäöltään tavallista vesivessaa. Laite 
poistaa myös radonkaasua parantamalla ta-
lon alustan ilmanvaihtoa. 
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EV ecotoiletsystem is odourless and hygienic 
composting toilet system, which has been 
developed with over 30 years of experience. 
The fi rst ecotoilets were installed in the late 
70´s to the Seurasaari Open-Air Museum in 
Helsinki. From there, the number of users 
has increased up to tens of thousands in 
summer cottages, detached houses as well 
as for public facilities.

The models cover different kind of needs. 
The smallest model, the EV mini is a good 
solution for the fi rst toilet in a summer cot-
tage. EV 200 is suitable for bigger use in the 
summer cottage. It can be installed either 
with a traditional bench or with a modern 
seat. EV 2x200, EV 3x200 and EV 4x200 are 
suitable for a year-round use.

Composting substance is used in EV 
ecotoilet to remove the moisture and add 
porosity. Composting substance is put on 
the bottom of the lower container when the 
toilet is taken in to use. It is added after every 
time the toilet is used.

The lack of odours in use is guaranteed 
with right measuring, effi cient fl uid proces-
sing and effi cient aeration. When the toilet is 
located indoors, the aeration can be boosted 
with a fan (12 V, 230 V) and the evaporation of 
liquid with a thermostat equiped heat element. 
Most of the liquid (urine) is evaporated during 
the composting process. The liquid which is 
formed during high usage periods, is separated 
from the solid matter with HS bottom struc-
ture and lead to the separate container.

In addition to the EV ecotoilets, we have 
developed also an HS biological purifi cation-
system. It can be used to process the greywa-
ters in your summer cottage or small house 
ecologically and safely. All of our models can 
be used indoors as well.

EV ekovessajärjestelmä on hajuton ja hygiee-
ninen kompostoiva vessamallisto, joka on ke-
hitetty yli 30 vuoden kokemusten perusteella. 
Ensimmäiset ekovessamme on asennettu jo 
1970 -luvun lopulla Helsingin Seurasaareen, 
sittemmin käyttökohteita on tullut kymmeniä 
tuhansia, niin loma-asuntoihin, pientaloihin 
kuin yleisökäyttöön

Mallisto kattaa erilaiset käyttötarpeet. 
Pienin mallimme EV mini on hyvä ratkaisu 
kesämökin ensivessaksi. Suurempaan käyt-
töön kesämökille soveltuu EV 200, joka voi-
daan toteuttaa joko istuintasoasennustavalla 
tai erillisen istuimen kanssa. Loma-asunnon 
ympärivuotiseen ja pientalon käyttöön/ sovel-
tuvat EV 2x200, EV 3x200 sekä EV 4x200.

EV ekovessassa käytetään komposti-
rouhetta kosteuden poistamiseksi ja ilmavuu-
den takaamiseksi. Kompostirouhetta laitetaan 
ala-astian pohjalle käyttöönoton yhteydessä 
sekä lisätään käyttökerran jälkeen.

Hajuttomuus kaikissa käyttöolosuhteissa 
varmistetaan oikealla mitoituksella, tehok-
kaalla nesteiden käsittelyllä sekä tehokkaalla 
ilmastoinnilla. Sisätiloihin sijoitettaessa voi-
daan ilmankiertoa tehostaa puhaltimella (12 
V, 230 V) ja nesteen haihtumista termostaat-
tiohjatulla lämpöelementillä. 

Suurin osa nesteestä (virtsa) käsitellään 
haihduttamalla kompostointiprosessin avul la. 
Kuormitushuippujen aikana syntyvä ylimäärä-
neste erotellaan kiintoaineesta HS pohjara-
kenteen ansiosta ja johdetaan keräyssäiliöön.

EV ekovessojen lisäksi olemme kehittä-
neet myös HS biologisen puhdistusjärjestel-
män, jonka avulla kesämökin- tai pientalon 
pesu- ja huuhteluvesi voidaan käsitellä ym-
päristöystävällisesti ja vaivattomasti. Kaikkia 
mallejamme voidaan käyttää myös sisätiloissa 
hajuttomasti.

Composting 
EV ecotoiletsystem

Kompostoiva 
EV ekovessajärjestelmä

Technical information / Tekniset tiedot
Height / Korkeus  ........................................ 75 cm
Width / Leveys  ........................................ 81,5 cm
Depth / Syvyys  ............................................62 cm

EV MINI EV 200 kompostointivaunu EV 2x200 kompostointivaunu

Technical information / Tekniset tiedot
Height / Korkeus  ........................................ 55 cm
Width / Leveys  ........................................... 40 cm
Depth / Syvyys  ............................................50 cm

EV mini

EV 200 kompostointivaunu

HS biologinen puhdistusjärjestelmä
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The Euromakki is a long lasting environ-
mentally friendly composting toilet solution 
for every summer cottage. The toilet is 
manufactured from durable reprocessed 
HD-plastic, which withstands weather 
variations. 

A properly maintained Euromakki is 
odourless. The solid waste is composted 
by adding a composting substance after 
each use (peat moss, wood chips etc.). No 
chemicals or lime is needed. The result is 
humus, which can be used for top soil land 
improvement. 

Excess liquids fl ow to a peat moss fi l-
led evaporation basin at the bottom of the 
container. 

Due to the large container the Euromak-
ki emptying interval in normal family use is 
between 1-2 years. A period of continued 
composting is needed. 

Satisfi ed customers in Finland 
for over 40 years! 

Pitkäikäinen ja ympäristöystävällinen kom-
postikäymälä. Helppo asentaa myös van-
hoihin ulkokäymälöihin. Käymäläelementti 
on valmistettu kierrätettävästä HD-muovi-
sekoitteesta. Se kestää vaihtelevissa sääolo-
suhteissa hapertumatta. 

Oikein hoidettuna EuroMakki komposti-
käymälä on hajuton. Kiinteä jäte maadute-
taan ripottelemalla kourallinen kuiviketta joka 
käyttökerran jälkeen lieriöön. Kuivike kom-
postoi käymäläjätteen nopeasti ja estää ha-
jun muodostumisen. Iso turpeella täytettävä 
pohja-allas haihduttaa nesteet tehokkaasti. 

EuroMakissa käytetään vain kuiviketta, ei 
mitään kemikaaleja tai kalkkia. Siksi lopputu-
loksena on maanparannukseen sopiva multa.

Tilavan säiliön ansiosta EuroMakin tyh-
jennysväli on normaalissa perhekäytössä 
pitkä. Säiliö tyhjennetään korkeintaan kerran 
vuodessa, mieluiten keväällä, kun komposti 
on talven jäljiltä. Jäte on jatkokompostoitava 
ennen käyttöä. 

Tyytyväisiä käyttäjiä jo 40 vuotta!

Technical information / Tekniset tiedot
Container hight / Säiliön korkeus  ..............100 cm
Container width/ Sailiön leveys  ................. 50 cm
Basin width / Allasosan leveys  ....................72 cm
Depth (with basin) / 
Syvyys allasosan kanssa ..........................115 cm

Euromakki EuroMakki

• Odourless
• Environtmentally friendly
• Durable
• No chemicals
• Easy to maintain
• Low running costs
• End product is already composted
• Recyclable plastic

• Hajuton
• Luontoystävällinen
• Kestavä
• Ei kemikaaleja
• Pitkät huoltovälit
• Alhaiset käyttökustannukset
• Tuottaa multaa maanparannukseen
• Kierrätettävä muoviraaka-aine 

Lieriö (lisää kuoriketta)
Cylinder (add composting substance)

Allas (täytä turpeella)
Basin (fi ll with peat moss)
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Kopli DT on-site dry toilet system is a locally 
constructed sanitation solution. The Kopli DT 
on-site contains a closed composting chamber, 
which transforms toilet waste and other 
organic waste to valuable soil improvement 
agent. Excess liquids are managed with 
separating system. The size of the Kopli DT 
on-site will be designed individually according 
to the required capacity of the toilet. The 
design of the toilet makes the toilet suitable for 
irregular use for example at café’s, restaurants 
and nature trails. 

The function of the Kopli DT on-site is based 
on composting of the toilet waste. Emptying in-
terval is several years or even decades. 

Composting chamber of the Kopli DT 
on-site can be build on the ground or under 
ground. The design always includes a space for 
maintenance of the toilet. The toilet seat can 
be a traditional bench or a modern seat. It is 
also possible to direct the hand washing waters 
and urinal products to the Kopli DT on-site 
composting chamber. 

The Kopli DT on-site is a practical, func-
tional and odourless toilet solution for public 
places with varying capacity. 

Kopli DT on-site käymäläratkaisu perustuu pai-
kallaan rakennettuun järjestelmään. Tiivis säiliö 
toimii käymälätuotteen ja mahdollisesti myös 
muun orgaanisen aineen kompostoitumistilana. 
Erottuvalle nesteelle on oma poistojärjestel-
mänsä. Käymälän koko ratkaistaan kävijämäärän 
mukaan. Tilapäiset käyttäjämääräylitykset eivät 
tuota tilavassa säiliössä ongelmia.

Kopli DT on-siten toimintaperiaate perustuu 
käymälätuotteen kompostoitumiseen, mistä joh-
tuen massan määrä ei juurikaan kasva vuosien ai-
kana. Tyhjennysväli on vuosia, jopa vuosikymme-
niä. Kompostisäiliö voidaan rakentaa joko maan 
päälle tai alle. Säiliön yhteyteen rakennetaan aina 
huoltotila tarvikkeita ja tyhjennystä varten. Huol-
totilan tarkistusluukuista on myös mahdollista 
tarkkailla kompostia. Sisätiloissa istuimina voi 
olla sekä kuivaistuin että vähän vettä käyttävä 
istuin. Käymälätilassa voi olla myös perinteisiä 
istuintiskejä. Kompostitilaan johdetaan myös kä-
sienpesuvedet ja mahdolliset pisuaarin tuotteet. 

Kopli DT on-site on vaihtelevalle käyttäjä-
määrälle tarkoitettu toimintavarma, hajuton ja 
käytännöllinen käymäläratkaisu suuriin kohtei-
siin. Jokainen kohde mitoitetaan kävijämäärien 
mukaan ja paikkaan soveltuvaksi.

Kopli DT on-site

Kopli DT on-site

The toilet facilities are located at the upstairs and the 
composting chamber downstairs.

Ravintolan erkkerin yläkerrassa ovat käymälätilat ja 
alakerrassa kompostisäiliö- ja huoltotila.

Technical information / Tekniset tiedot
Composting chamber, hight ....................min. 2 m
Other measurements are designed locally.
Kompostitila, korkeus ..............................min. 2 m
Muut mitat suunnitellaan paikkakohtaisesti.

The Clivus Multrum is a composting large-
scale dry toilet. The fi rst model was invented 
1939 (still in use!). The process is based on 
the tested Clivus technique where the liquids 
are separated to their own space from the 
compost material, enhancing the composting 
process. Because of the large size the turn 
out periods of the container can go up to 10 
years. Thus, the end product does not re-
quire composting afterwards. With effective 
ventilation there are less liquids and the toilet 
remains odour free. The Clivus Multrum is 
suitable for indoor and outdoor use for ho-
mes, summer cottages, nature trails etc. The 
new model is manufactured in Finland and it 
is available in three different sizes 100 cm, 
130 cm and 150 cm.

Clivus Multrum on kompostoiva suursäiliökä-
ymälä. Ensimmäinen laite kehitettiin jo 1939 
(ja on edelleen käytössä). Toiminta perustuu 
hyväksi todettuun Clivus- tekniikkaan missä 
välipohjan avulla erotetaan nestetila erik-
seen, minkä johdosta kompostoituminen on 
tehokkaampaa. Suuren säiliökoon ja tehok-
kaan kompostoinnin ansiosta tyhjennysväli 
voi pidentyä jopa 10 vuoteen, eikä se vaadi 
enää jälkikompostointia. Tehokkaan tuule-
tuksen ansiosta nestettä erittyy vähemmän 
ja käymälä pysyy hajuttomana. Laite soveltuu 
sisä- ja ulkokäyttöön niin mökille, omakotita-
loon, luontopoluille, siirtolapuutarhaan kuin 
esimerkiksi pienvenesatamiin. Uusi laitemalli 
valmistetaan Suomessa ja sitä on saatavilla 
100 cm, 130 cm ja 150 cm korkuisena. 

www.clivusmultrum.net
Suomen Clivus Oy
050 327 1967
info@clivusmultrum.net

Clivus



14

Advice and recommendations

As in anything planning is the most important 
part when thinking of having a dry toilet. Always 
fi t the toilet to the number of people that will 
be using it, but it is better to over estimate the 
number than under estimate it.

Enough room for the toilet
Different models require different space. If 
the building itself is still under construction 
it is easier to choose the toilet. But if the 
toilet is going to a already existing building 
the toilet should be chosen according to the 
space available.

It is important to reserve enough space 
for maintenance. This makes the emptying and 
other maintenance activities easier and more 
pleasant. To ensure a possibility for washing 
hands enhances the experience and of course 
the space can be furnished to one’s individual 
needs with a clothing rack, bookshelf etc.

Proper ventilation
Ventilation has a signifi cant infl uence on the 
function of a dry toilet. Good-quality venti-
lation guarantees complete lack of odours. 
Air moves from the seat thorough the toilet 
and the ventilation pipe outside taking any 
odours with it. The ventilation pipe should be 
as straight as possible. The fl ow of air can be 
enhanced for example with an electric fan.

In case of a cold winter
Dry toilets are very reliable in cold conditions. 
However it is good to install it in a place whe-
re the temperature doesn’t drop below zero 
degrees Celsius when the toilet is in use during 
the winter too. If it is used randomly through 
the winter then the toilet can be placed in a 
cold place as well, but it is good to check the 
manufacturers instructions fi rst.

Composting agent will 
decrease the odours
Composting agent has many names, such as 
bedding, bulking material, composting aid or 
sawdust. They all stand for the same substance 
that is added to most dry toilets to enhance 
the composting process. With some equip-
ment you don’t need composting agent.

Generally the manufacturers recommend 
a certain composting agent and they also have 
their own recommendations for the amount 
and frequency of adding the composting agent. 
You should follow these recommendations to 
reach the best possible result.

The purpose of the composting agent is to 
decrease odours and add sponginess to the 
compost mass. Out of homemade composting 
agents, the best mixture is 50% of peat and 50% of 
woodchip. The peat is effi cient at absorbing fl uids 
and the woodchips increase sponginess (more 

oxygen). It is very important that the peat in use 
is raw peat that is not fertilized or chaliced.

Cleaning a dry toilet 
A clean toilet is more comfortable to use, but 
it is not necessary to use large quantities of 
water for this. You can clean it for example 
the following way: Spray diluted detergent 
with a spray bottle on the surfaces and let the 
detergent take affect for a while. Wipe the 
surface with a cloth.

Remember to use environmentally friend-
ly detergents. In other respects the cleaning is 
the same as in other types of toilets.

An average person produces about 500 liters 
of urine and 50 kg of faeces every year. All 
of it includes a range of nutrients that can be 
utilized as fertilizer. Most of the nutrients are 
in urine. Composted toilet waste improves the 
quality of the soil.

Toilet waste should be composted for a 
year before used. Finished compost can be 
spread under bushes or mixed in with the 
growth base. Especially shrubberies and roses 
enjoy it.

For further information of usages of 
toilet waste contact the Global Dry Toilet 
Association of Finland or visit 
http://www.drytoilet.org

Begin with planning 

Tips for the maintenance 

Growth power! 

Käymäläseura Huussi ry 
– Global Dry Toilet Association of Finland

Käymäläseura Huussi ry is a Finnish non-go-
vernmental organisation founded in 2002. The 
purpose of the association is to protect water 
systems by promoting the use of dry toilets. 

The association collects and distributes 
information on different types of dry toilet 
solutions, develops dry toilet technology and 
culture and fi nds solutions to problems with 
dry toilets. The association takes part and 
organises exhibitions and seminars on dry 
toilets, participates in research and publishes 
study results. It also acts as an intermediate 
partner between the users, the offi cials, the 
dry toilet manufacturers and the media. The 
most important events have been the Inter-
national Dry Toilet Conferences DT2003, 
DT2006 and DT2009. 

Käymäläseura Huussi ry (KSH) on Tampe-
reella 2002 perustettu kansalaisjärjestö. Tam-
pere on edelleen järjestön kotipaikkakunta 
mutta toiminta-alueena on koko maailma. 

KSH:n päämääränä on saada kuivakäymä-
lät pysyväksi osaksi kestävää kehitystä, jotta 
tulevat sukupolvet voivat edelleen nauttia 
puhtaasta vedestä, turvallisesti ruoasta ja 
terveellisestä ympäristöstä. 

KSH tiedottaa ja kouluttaa, tuottaa tut-
kimuksia, rakentaa malleja sekä osallistuu 
ja järjestää kansainvälisiä konferensseja. 
Kolmas kansainvälinen kuivakäymälä konfe-
renssi (DT 2009) järjestetään Tampereella 
elokuussa 2009. 

Yksi tämän vuosituhannen tärkeimpiä 
teknologian aloja on DT- teknologia (dry 
toilet teknologia). Se on teknologian ala joka 
esiintuo globaalin sanitaation, terveyden ja 
nälän hädän välisen suhteen ja tarjoaa näihin 

ongelmiin ratkaisuja. Ravinnekierron saami-
nen tasapainoon on tärkeää ruuantuotan-
non turvaamiseksi. Nykyinen ruoantuotanto 
nojaa suuresti keinotekoisiin lannoitteisiin 
eli fosforin louhintaan, mutta tämä ei takaa 
ruoantuotantoa tulevaisuudessa. Käymäläjät-
teen hyödyntäminen lannoitteena on ratkaisu 
tähän. DT- teknologia tarjoaa käytännöllisiä 
käymäläratkaisuja maailman eri kolkille ja pu-
huu hygienian, kompostoinnin sekä maa- ja 
vesivarantojen suojelun puolesta.

Yhdistys kokee että käytännön toiminta 
on paras ratkaisu. KSH:lla on projekteja ym-
päri maailmaa Zambiassa, Swazimaassa ja Kar-
jalassa sekä totta kai Suomessakin. Kaikkien 
projektien tarkoitus on edistää ravinnekier-
toa ja hyvää hygieniaa DT- teknologian kei-
noin. Rahoitusta yhdistys saa jäsenmaksujen 
ja koulutustulojen lisäksi valtiolta, yrityksiltä 
ja yksityisiltä lahjoittajilta.
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jon ravinteita, joita voi hyvin käyttää omassa 
puutarhassa. Suurin osa ravinteista on virt-
sassa. Kompostoidusta käymäläjätteestä taas 
saadaan erinomaista maanparannusainetta. 

Käymäläjätettä kannattaa kompostoida 
yksi vuosi ennen käyttöä. Valmis komposti 
voidaan levittää pensaiden juurelle tai se-
koittaa kasvualustaan. Varsinkin marjapen-
saat ja ruusut pitävät ravinteikkaasta käy-
mäläkompostista.

Tarkempia ohjeita käymäläjätteen käyt-
töön voi kysellä Käymäläseurasta tai osoit-
teesta: http://www.huussi.net

Kuten kaikessa rakentamisessa hyvä ja pe-
rinpohjainen suunnittelu on ensiarvoisen 
tärkeää eikä tätä tulisi unohtaa myöskään 
kuivakäymälää hankkiessa. Kuivakäymälä tu-
lisi aina suhteuttaa käyttäjämääräänsä, mut-
ta mieluummin arvioida hieman yläkanttiin 
mahdollisten käyttäjäpiikkien takia.

Tarpeeksi tilaa
Tilantarve vaihtelee laitteen mukaan. Jos talo 
on vasta rakennusvaiheessa on laitteen valinta 
helpointa sillä sille varatun tilan voi määritellä 
laiteen mukaan. Mikäli rakennus on jo olemas-
sa, tulisi laite valita sen mukaan. 

Laitteen lisäksi on varattava tarpeeksi ti-
laa käymälän huoltoa varten. Tämä helpot-
taa huoltotöitä huomattavasti ja tekee niistä 
miellyttävämpiä. Myös itse käymälässä asiointi 
on mukavampaa jos tilaa on tarpeeksi. Käsien 
pesun järjestäminen samaan tilaan tuo lisää 
mukavuutta ja toki käymälä on mukava sisus-
taa haluamallaan tavalla lisäämällä naulakon, 
kirjahyllyn tai mitä nyt kukin kokee tarvitse-
vansa istunnon aikana.

Ilmanvaihto kuntoon
Ilmanvaihdolla on suuri merkitys kuivakäy-
mälän toimivuuteen. Toimiva ilmanvaihto 
kuljettaa ilman sisätilasta laitteen kaut-
ta ulos, vieden samalla hajut mennessään 
käymälätilasta. Ilmanvaihtoputken tulisi olla 
aina mahdollisimman suora. Ilman kulkua voi 
tehostaa joko sähköisen tai huipulle asen-
nettavan tuulettimen avulla.

Kylmän talven varalle
Kuivakäymälä on erittäin luotettava kylmissä 
olosuhteissa. Se on kuitenkin hyvä asentaa 
ympärivuotisessa käytössä tilaan missä läm-
pötila ei laske alle nollan. Silloin tyhjennys 
ja muut huoltotoimenpiteet sujuvat helpom-

min. Kompostoivissa malleissa prosessi pysyy 
käynnissä koko talven ajan. 
Jos käymälää käytetään talvella vain satunnai-
sesti, se voi sijaita myös kokonaan kylmässäkin 
tilassa. Tarkista kuitenkin, että laite soveltuu 
siihen teknisesti.

Kuivikkeella hajut haltuun
Kuivikkeella on monta nimeä, sitä kutsutaan 
muun muassa peiteaineeksi, seosaineeksi, 
tukiaineeksi tai väliaineeksi. Näillä kaikilla 
tarkoitetaan ainetta, jota lisätään useimpiin 
kuivakäymälälaitteisiin kompostoitumispro-
sessin tehostamiseksi.

Yleensä laitteen valmistajat suosittele-
vat tiettyä kuiviketta. Valmistajilla on myös 
suositukset kuivikkeen lisäysmäärästä ja 
–tiheydestä. Suosituksia on hyvä noudattaa 
parhaan lopputuloksen saamiseksi.

Kuivikkeen tarkoitus on ehkäistä epä-
miellyttäviä hajuja sekä kuohkeuttaa massaa. 
Itse tehdyistä kuivikkeista parhaiten toimii 
turpeen ja puuhakkeen seos, jossa on noin 
50% haketta ja 50% turvetta. Turve imee 
tehokkaasti nesteitä ja hake luo ilmatilaa. 
Käytettävän turpeen tulee ehdottomasti 
olla lannoittamatonta ja kalkitsematonta 
raakaturvetta.

On myös laitteita, joissa ei tarvita kuivi-
ketta. Näissä laitteissa käymäläjätteen kä-
sittely ei perustu yleensä kompostointiin 
tai kuivike lisätään vasta käymälälaitteen 
jälkeen kompostointivaiheessa.

Kuivakäymälän puhdistus 
Käymälän käyttömukavuuteen vaikuttaa pal-
jon sisätilojen siisteys. Runsaan veden käyttö 
saniteettitilojen puhdistuksessa ei ole vält-
tämätöntä.

Vähällä vedellä voidaan puhdistaa esi-
merkiksi näin: Sumuta suihkepullolla val-
mista laimennettua pesuliuosta pestäville 
pinnoille, anna aineen vaikuttaa hetken aikaa 
ja pyyhkäise liinalla. 

Puhdistuksessa on hyvä käyttää ympäris-
töystävällisiä mietoja pesuaineita. Muuten 
kuivakäymälä puhdistetaan kuten muutkin 
käymälät.

Ihminen tuottaa vuodessa noin 500 litraa virt-
saa ja 50 kg ulostetta. Käymäläjäte sisältää pal-

Käymäläseuran kootut ohjeet ja vinkit

Hyvällä suunnittelulla 
toimiva kuivakäymälä 

Vinkkejä kuivakäymälän 
huoltoon 

Kasvuvoimaa 
käymäläjätteestä 

 Andyhandy 

Andyhandy is a hygienic and a simple hand-
wash solution for a dry toilet. The gadget 
lets out a portion of water when the lever is 
pushed upwards. Water fl ow stops automati-
cally. Body is made out of plastic, insulation 
rings from rubber and the lever is made out 
of metal. 

 Andyhandy 

Andyhandy on hygieeninen käsienpesuratkai-
su kuivakäymälään. Toimintaperiaate on hy-
vin yksinkertainen. Laite annostelee n. kou-
rallisen vettä per painallus, eli veden tulo 
loppuu itsestään. Runko on valmistettu muo-
vista, tiivisterenkaat ovat kumista ja tappi on 
metallia. 
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More information /
Lisätietoja:

www.huussi.net
www.drytoilet.org
www.ymparisto.fi  (haku kuivakäymälä)

KÄYMÄLÄSEURA HUUSSI RY 
GLOBAL DRY TOILET 
ASSOCIATION OF FINLAND
Kauppakatu 11 C 2 krs
33200 Tampere
Puh. + 358 50 301 2539

Dry Toilet Manufacturers in Finland / 
Suomalaiset kuiva käymälävalmistajat:

MUOVITEKNIIKKA OY 
EUROPLAST 
PL 2
29251 Nakkila
Puh. + 358 20 786 2410
www.europlast.fi 

OY SUOMEN CLIVUS
- FINSKA CLIVUS AB
Mankinkuja 6B 
02780 Espoo
Puh.  +358 50 327 1967
www.clivusmultrum.nu

PIKKUVIHREÄ OY
Taalintehtaankatu 6
20750 Turku
Puh. +358 2 242 1089
www.pikkuvihrea.fi  

OY RAITA 
ENVIRONMENT LTD 
Ankkuritie 2 
21590 Karuna
Puh. +358 400 912 111
www.raita.com 

BIOLAN OY
PL 2
27501 Kauttua
Puh. +358 2 549 1600
www.biolan.fi 
www.naturum.fi 

DT-KESKUS 
KUIVAKÄYMÄLÄ 
Kyläojankatu 21
33700 Tampere
Puh. +358 3 356 4641
www.kopli.fi 

EKOLET OY 
Estetie 3
00430 Helsinki
Puh. +358 10 666 2690
www.ekolet.com

KS-PELTI OY
Peltikuja 9
36120 Suinula
Puh. +358 3 376 2494
www.ks-pelti.fi 

LASSILA & TIKANOJA  
PL 28
00441 Helsinki
Puh. + 358 10 636 2790
www.lassila-tikanoja.fi  


