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• Naturum

• Erotteleva 

Kuivikekäymälä

• Kompostikäymälä

Biolanin vaihtoehdot sisäkäyttöön



• sisäkäyttöön tarkoitettu 

kuivakäymälä

• lattian päälle asennettava

• erotteleva

• toimii tarvittaessa ilman 

vettä ja sähköä

• asennus lämpimään tilaan

Naturum –rumpukompostikäymälä, ominaisuudet



• sallii bidé-käytön

• kompostoiva, siisti 

käyttää ja helppo 

tyhjentää

• kuivikkeen lisäys    

kerran viikossa

• vesipesumahdollisuus

Naturum –rumpukompostikäymälä, ominaisuudet



Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä

• erottelee virtsan 

istuinosassa

• kiinteä jäte sisäastiaan

• soveltuu myös 

sisäkäymäläksi

• kuivikkeen lisäys 

annostelijalla selkänojassa 

olevasta säiliöstä



Biolan Kompostikäymälä

• kompostoiva käymälä

• suotoneste haihtuu 

suurimmaksi osaksi 

kompostoitumisprosessissa

• hajuton

• reilu kapasiteetti, säiliön 

tilavuus 200 litraa

• myös yleisökäymäläksi

• soveltuu myös sisälle 

asennettavaksi



Biolan Kompostikäymälä

• lämpöeristetty 

kompostorirakenne

•mahdollistaa biojätteen 

kompostoinnin

•nopea ja tehokas 

kompostoituminen

• alaluukusta tyhjennetään vain 

hajutonta katekompostia

• kuivikkeen lisäys käyttökerran 

jälkeen



Erotellun nesteen kErotellun nesteen kErotellun nesteen kErotellun nesteen kääääsittelysittelysittelysittely

• nesteenpoistokanava suositus min. 50 mm 

– mitä pidempi kanava, sen suurempi putki

• keräyssäiliön mitoitus 1,5 l/vrk/hlö + mahdolliset 

pesuvedet

• putkeen hajulukko tai putken pää keruusäiliössä

nestepinnan alle

Kuivakäymälän asennus



Erotellun nesteen kErotellun nesteen kErotellun nesteen kErotellun nesteen kääääsittelysittelysittelysittely

• hyötykäyttö suositeltavinta

– puhtaana eroteltu virtsa on steriiliä (teoreettisesti) 
ja lähes täydellinen lannoite

– kotipuutarhassa voi käyttää 1-1,5 l/m2

– suositeltu vanhentamisaika 2 kk

– pienet määrät kompostin herätteenä

Kuivakäymälän asennus



Erotellun nesteen kErotellun nesteen kErotellun nesteen kErotellun nesteen kääääsittelysittelysittelysittely

• nesteitä ei saa imeyttää maahan pisteimeytyksenä

• käsittely jätevedenpuhdistamolla

– tyhjennystarve harvemmin kuin vesivessan 

umpisäiliöllä

• puhdistaminen kiinteistöllä muiden jätevesien 

kanssa

– huomioitava ravinnekuorma, esimerkiksi 

Harmaavesisuodatin ei riitä.

Kuivakäymälän asennus



Suotonesteiden kSuotonesteiden kSuotonesteiden kSuotonesteiden kääääsittelysittelysittelysittely

• kompostoivasta käymälästä

suotonestettä n. 50 l/vuosi 

mökkikäytössä

• ei saa johtaa suoraan maahan 

pisteimeytyksenä

• kerätään talteen ja hyötykäytetään 

kompostissa tai koristekasveille

Kuivakäymälän asennus



Suotonesteiden kSuotonesteiden kSuotonesteiden kSuotonesteiden kääääsittelysittelysittelysittely

• suotonesteet voidaan käsitellä

tontilla suotonestesuodattimen 

avulla

• Suotis; maahan upotettava 

kemiallinen suodatin, joka     

puhdistaa suotonesteen  jv-

asetuksen vaatimusten mukaisesti

Kuivakäymälän asennus

Biolan Biolan Biolan Biolan ””””SuotisSuotisSuotisSuotis”””” suotonestesuodatinsuotonestesuodatinsuotonestesuodatinsuotonestesuodatin



Ilmanvaihdon jIlmanvaihdon jIlmanvaihdon jIlmanvaihdon jäääärjestrjestrjestrjestääääminenminenminenminen

• painovoimainen tuuletus toimii  

myös sähkökatkojen aikana

• poistoputki suorana katolle

• putkeen tuuletinvaraus 

(sisäkäytössä)

• lämpöeristettävä kylmissä tiloissa

• Tuulituuletin on helppo keino 

tehostaa painovoimaista tuuletusta

Kuivakäymälän asennus

Biolan TuulituuletinBiolan TuulituuletinBiolan TuulituuletinBiolan Tuulituuletin



Ilmanvaihdon jIlmanvaihdon jIlmanvaihdon jIlmanvaihdon jäääärjestrjestrjestrjestääääminenminenminenminen

• tuuletuksen tehostaminen 

mahdollista sähköpuhaltimella

• 12 V tuuletin turvallinen            

käyttää ja säädettävissä muuntajan 

avulla

Kuivakäymälän asennus

NaturumNaturumNaturumNaturum----tuuletintuuletintuuletintuuletin

KompostikKompostikKompostikKompostikääääymymymymäääällllääään n n n 

tuuletintuuletintuuletintuuletin


