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1.  JOHDANTO

Jäteveden  käsittely  ja  eri  käymäläratkaisut  ovat  mitä  suurimmissa  määrin
ajankohtaisia  Itämeren  maiden  hajaasutusalueilla.  Tiedotus  eri  jätevesien
käsittelyratkaisuista  ja suosituksista sekä kuivakäymälöistä on koettu haja
naiseksi.  Tässä  katsauksessa  olen  yrittänyt  koota  tämän  tiedon  mahdolli
semman helposti ymmärrettäväksi, informatiiviseksi sekä laajaksi.

Ensiksi  kuvataan  mitä  vaatimuksia  lainsäädäntö  ja  määräykset  nykyään
asettavat  hajaasutuksen  jätevesijärjestelmälle,  sekä  mihin  toimenpiteisiin
tulee  ryhtyä.  Saariston  vaatimukset  ovat  erityistarkastelussa.  Sen  jälkeen
tarkastellaan erilaisia talousjäteveden puhdistusmenetelmiä erityisesti niitten
vaatimusten  valossa,  jotka  saaristo  ja  rannikkoalueet  järjestelmille  asetta
vat. Suositus on että kiinteistö tulee olla varustettu kuivakäymälällä. Eräitä
puhdistusmenetelmiä, joissa kiinteistö on varustettu vesikäymälällä, käsitel
lään myös. Nykyään on olemassa tarve löytää parempia puhdistusvaihtoeh
toja  kuin  perinteiset  imeytysmenetelmät.  Siksi  uusia  puhdistusmenetelmiä
tulee markkinoille jatkuvasti, ja koska niiden seuranta tapahtuu viiveellä, on
mahdotonta tehdä kaiken kattavaa yleiskatsausta.  Jäteveden puhdistustapo
jen  käsittelyn  jälkeen  seuraa  yleiskatsaus  Suomen  ja  Ruotsin  markkinoilla
olevista kuiva sekä virtsaa erottavista käymälöistä. Lopuksi seuraa käytet
tyjen termien määrittely.

Aloitin  työni keräämällä kaiken aiheesta  löytyvän  tiedon Ruotsista  ja Suo
mesta.  Lisäksi  otin  yhteyttä  alan  asiantuntijoihin  kuullakseni  ajankohtai
simmat  lausunnot.  Kirjeitä  lähetettiin  lisäksi  kaikille  mökkivalmistajille
Suomessa,  jotta  saataisiin  yhteyttä  niihin  henkilöihin,  jotka  ovat  avainase
massa  sekä  jätevesijärjestelmien  suunnittelussa  että  käymäläjärjestelmien
valinnassa. Jos mökki ei ole suunniteltu jätevesille ja kuivakäymälöille ase
tettujen  vaatimusten  mukaisesti,  on  kiinteistön  omistajan  vaikea  asentaa
vaatimukset  täyttävä  menetelmä. Valitettavasti kukaan mökin  valmistaja ei
ottanut yhteyttä.

Päiväys 17.9.2003

Klara Holmberg
Uudenmaan ympäristökeskus
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2   LAINSÄÄDÄNTÖ

2.1  Talousjätevesiasetus Suomessa

Suomessa tuli 1.1.2004 alkaen voimaan valtionneuvoston asetus talousjäte
vesien  käsittelystä  vesihuoltolaitosten  ulkopuolisilla  alueilla.  Asetuksen
tarkoitus on vähentää talouksien jäteveden eri päästöjä, erityisesti huomioon
ottaen  kansalliset  vesiensuojelun  tavoitteet.  Asetus  koskee  välittömästi
kaikkia  uudisrakennuksia  ja  kiinteistöjä,  joissa  tehdään  rakennus  tai  toi
menpidelupaa  vaativia  korjaus  tai  muutostöitä.  Muilla  hajaasutusalueilla
sijaitsevilla kiinteistöillä on 10–14 vuoden siirtymäaika. Tämä tarkoittaa että
suureen  osaan  niistä  kiinteistöistä,  jotka  sijaitsevat  alueilla,  joista  puuttuu
keskitetty  viemäriverkko, on  tehtävä  muutoksia  jätevedenkäsittelyyn.  Jois
sakin kiinteistöissä nykyisten  järjestelmien uudistaminen riittää, toisissa on
pakko rakentaa aivan uusi järjestelmä. Tämä asettaa vaatimuksia sekä asuk
kaille että kunnan viranhaltijoille.

Asetuksen mukaan  jäteveden kuormitusta tulee vähentää orgaanisen aineen
osalta  (BHK7)  ainakin  90  prosentilla,  kokonaisfosforin  osalta  ainakin  85
prosentilla  ja kokonaistypen osalta ainakin 40 prosentilla. Uudelle kiinteis
tölle jätevesijärjestelmästä pitää olla suunnitelma, jotta jäteveden kuormitus
ympäristöön  pystytään  arvioimaan.  Lisäksi  jokaiselle  jätevesijärjestelmälle
tulee olla käyttö  sekä kunnossapitoohje,  jo  rakennettujen kiinteistöjen  jä
tevesijärjestelmästä  pitää  tehdä  selvitys.    Selvitys  ja  ohjeet  on  säilytettävä
kiinteistössä,  ja  tarpeen  vaatiessa  esitettävä  valvontaviranomaisille.  Selvi
tysten ja käyttöohjeitten on oltava valmiita viimeistään kahden vuoden sisäl
lä  asetuksen  voimaan  tulosta. Niiden kiinteistöjen,  joilla  ei ole  vesikäymä
lää, tulee laatia selvitys ja käyttöohje viimeistään neljän vuoden sisällä ase
tuksen voimaan tulosta. Viimeksi mainittu koskee näin ollen isoa osaa saa
risto ja rannikkokiinteistöistä.

2.2  Ahvenanmaan määräykset

Jätevesipäästöjä  säännellään  Ahvenanmaan  maakunnan  vesilain  (61/1996)
sekä  ympäristönsuojelusta  ja  ympäristöluvasta  annetun  maakuntalain
(30/2001)  nojalla.  Ympäristötarkastuslautakunta antaa  luvan  jätevesipääs
töille.  Jos  päästöt  ovat  pieniä,  kuten  yksittäisen  kiinteistön  päästöt,  lauta
kunnan lupaa ei tarvita – silloin riittää kunnan lupa, joka näin soveltaa maa
kuntaasetusta ympäristönsuojelusta sekä ympäristöluvasta  (35/2001). Ase
tuksen  mukaan  nykyiset  yksittäisten  kiinteistöjen  päästölupien  minimivaa
timukset edellyttävät, että yksittäisen kiinteistön  jätevesien käsittelyn  tulee
tapahtua niitten teknisten määräysten mukaan,  joita on kuvattu Ruotsin Na
turvårdsverketin yleisissä ohjeissa 87:6,  tai kuten maakuntahallitus tarkem
min  päättää.  Maakuntahallituksen  määräykset  ovat  ensisijaisia  verrattuna
Ruotsin Naturvårdsverketin yleisiin ohjeisiin 87:6. Lisäksi kunnan
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tulee tarkistaa järjestelmä ennen sen käyttöönottoa, sekä ennen imeytysken
tän tai maaaltaan peittämistä. Kolmi tai kaksiosaiset sakokaivot on tyhjen
nettävä vähintään kerran vuodessa. Maakunnan ympäristövirasto valvoo että
jäteveden puhdistuksen lupaehtoja noudatetaan.

Maakuntahallituksessa on  vireillä ehdotus parantaa kiinteistökohtaista  jäte
vesien käsittelyä. Ratkaisujen on täytettävä korkeat vaatimukset hygieniasta
ja  puhdistetun  jäteveden  on  täytettävä  uimavedelle  asetetut  vaatimukset.
Lisäksi  ylijäämälietteen  käsittelyn  pitää  tapahtua  hygieenisesti.  Hyvä  pur
kuvesistön suojelu  vaatisi  väh. 80 % fosforinpoistoa, väh. 30 % typenpois
toa sekä väh. 90 % BHK7poistoa.

Tavoitteena on, että 50 % fosforista pystytään ottamaan talteen, jotta saavu
tettaisiin ravinteiden kiertokulku. Ehdotettu aikataulu on seuraava:
1.1.2004 jälkeen talonsa rakentaneiden kiinteistön omistajien tulee käsitellä
kiinteistön jätevesi siten, että vaatimukset täyttyvät. Rakennuslupahakemuk
sesta  on  käytävä  ilmi  että  kiinteistön  jätevesijärjestelmä  pystyy  saavutta
maan  mainitut  ehdot.  Yksittäisten  kiinteistöjen  omistajat,  joiden  jätevesien
käsittely  täyttää nykyiset vaatimukset, on uudistettava  järjestelmänsä siten,
että  se 1.1.2012  täyttää  vaatimukset.  Kiinteistöjen  omistajat,  joiden  järjes
telmät eivät täytä nykyisiä vaatimuksia on uusittava järjestelmänsä siten että
ne  viimeistään  1.1.2006  täyttävät  uudet  vaatimukset.  Kunnalle  on  hyvissä
ajoin  ennen  järjestelmän  rakennusta  jätettävä  suunnitelma,  jonka  kunnan
sitten on hyväksyttävä. Tämä on kuitenkin vielä vasta ehdotus.

2.3  Ruotsin laki

Jäteveden  päästäminen  ympäristöön  on  ympäristöä  vaarantavaa  toimintaa,
jolle tarvitaan lupa. Säännöt sille, milloin päästö voidaan sallia, ovat luetel
tuna  ympäristökaaressa,  ja  kunnan  asetukset  täydentävät  niitä.  Ympäristö
kaari otettiin käyttöön 1.1.1999. Kaaren tavoite on edistää kestävää kehitys
tä. Kaaren sääntöjä on sovellettava siten että sen tavoitteeseen päästään.

Toisessa luvussa käsitellään yleisiä säädöksiä,  jotka jokaisen toiminnanhar
joittajan on otettava huomioon. Tässä asetetaan mm. seuraavia vaatimuksia:
• Toiminnanharjoittajan on tunnettava toiminnan ympäristölle ja ihmisille

aiheuttamat riskit
• Kohtuullisiksi katsottavat puhdistus  ja  turvallisuustoimet otetaan käyt

töön,  jotta  vältytään  ihmisten  terveyteen  tai  ympäristöön  kohdistuvilta
haitoilta

• Toiminnan sijoittamiseen valitaan sopivin paikka
• Resursseja käytetään säästeliäästi ja tavoitellaan suljettuja kiertoja
• Tuotteista valitaan se, joka aiheuttaa vähiten vahinkoa ympäristölle.

Ympäristökaaren  ympäristöhaitallisen  toiminnan  ja  terveyssuojelun asetuk
sessa (luku 9, § 12 asetus (1998:899)) on lueteltu sääntöjä puhdistuksesta ja
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yksittäisten viemäreiden asennuksesta. Vesialueisiin on jäteveden päästämi
nen  kielletty,  ellei  ole  käytetty  perusteellisempaa  puhdistusta  kuin  liet
teenerotus. Lisäksi tarvitaan ympäristökaaren mukaan lupa vesikäymälälle.

Lupa  kiinteistökohtaiseen  (<25  ekvivalenttihenkilöä)  jätevedenkäsittelyyn,
johon  johdetaan  WCvedet,  haetaan  kunnalta.  Valvontaviranomaisilla  on
oikeus jälkikäteen määrätä parannuksia laitokseen, mikäli se on ympäristön
tai  terveyden  kannalta  perusteltua.  Ympäristökaaresta  käy  ilmi  mm.  mitä
kunta saa ja mitä sen täytyy tehdä varmistaakseen että lain vaatimuksia nou
datetaan. Kuitenkaan ei ole olemassa sääntöjä harmaiden vesien käsittelyyn,
eikä lupaa tarvita puhdistamoon, joka puhdistaa ainoastaan harmaata vettä.

Ympäristökaaren tärkeimmät täydennykset ovat asetus ympäristöhaitallises
ta  toiminnasta  ja  terveydensuojelusta  (SFS  1998:899),  sekä  kunnan  omat
asetukset.

3   JÄTEVEDEN KOOSTUMUS

Jätevesi  sisältää  mm.  orgaanisia  aineita,  ravinteita  ja  patogeenejä.  Nämä
ovat ongelmallisia  ympäristöllemme eri  syistä.  Jäteveden orgaaniset aineet
kuluttavat vesistöjen happea. Ravinteet, kuten fosfori ja typpi, rehevöittävät
vesistöjä.  Jos  jätevesi  johdetaan väärin patogeenit muodostavat terveysvaa
ran ja voivat pilata kaivon tai uimarannan. Toisaalta, jos jätevettä käsitellään
oikein,  sitä voidaan hyödyntää. Siinä olevia kasveille hyödyllisiä ravinteita
voidaan käyttää hyväksi, sekä estää tartunnan leviäminen patogeenien väli
tyksellä.

Talousjätevesi  voidaan  jakaa kahteen  ryhmään: mustaan veteen  ja harmaa
seen  veteen.  Musta  vesi  on  WCvettä  ja  harmaat  vedet ovat  vettä  muualta
taloudesta, ts. kylpy tiski ja pesuvettä. Näitten koostumuksessa on huomat
tava ero: musta vesi,  joka koostuu ulosteesta  ja virtsasta, sisältää valtaosan
ravinteista.

Talousjätevedessä virtsa sisältää suurimman osan typestä (80–90 %), kaliu
mista (90 %) ja fosforista (50 %), mutta tilavuudeltaan se muodostaa vain 1
%  koko  määrästä.  Erottamalla  virtsa  muusta  jätevedestä  voidaan  poistaa
suurin osa ravinteista. Virtsa soveltuu hyvin lannoitusaineeksi. Jos käytetään
virtsan erottavaa kuivakäymälää, virtsa voidaan käyttää lannoitteena ja ulos
teet voidaan kompostoida. Ulostetilaavuus on erittäin pieni – vain pari pro
senttia  koko  jätevesimäärästä.  Ulosteet  sisältävät  n.  25 %  fosforista,  suu
rimman osan orgaanisista aineista ja melkein kaikki patogeenit.

Talousjätevesien määrä  ja  laatu riippuvat veden saatavuudesta, sen hankin
tatavasta,  kotitalouden  varusteista,  WC:stä,  kotona  käytettävästä  ajasta  ja
henkilömäärästä,  elintavoista,  ruokavaliosta,  käytettävistä  pesuaineista  ja
asenteesta ympäristönsuojeluun.



9

Jos  käytetään  fosforittomia  pesuaineita,  harmaat  vedet  eivät  sisällä  paljon
ravinteita,  mutta  niitä  tulee  kuitenkin  käsitellä,  koska ne  sisältävät  happea
kuluttavia  aineita  (mitataan  tavallisesti BHK:na,  biologinen  hapenkulutus).
Happea  kuluttavien  aineiden  päästöjä  vesistöön  on  vältettävä  koska  se voi
johtaa vesistöjen hapenpuutteeseen.

Kuva 1: Ravinteet talousjäteveden jakeissa

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

Typpi 13,5 g/h vrk Fosfori 2 g/h vrk Kalium 4 g/h vrk Virtaama 150200 l/h
vrk

Harmaat vedet Ulosteet Virtsa

4   VAATIMUKSET SAARISTOSSA

4.1   Yleistä

Vesistön  läheisyys  asettaa  saaristossa,  rannan  lähellä  olevien  kiinteistöjen
jätevesien käsittelylle tiukat vaatimukset. Mitä lähempänä rantaa ollaan, sitä
paremmin  jätevedet  pitää  käsitellä.  Ongelmakohtia  ovat  maaperä,  tontin
suuruus  ja kaltevuus sekä vähäinen kasvillisuus. Maaperä on usein kalliota
tai savea, joten monet käsittelymenetelmät eivät tällöin sovellu. Jos maaperä
on kalliota,  jätevesi valuu kalliota pitkin suoraan vesistöön,  ja  jos maaperä
on  savea,  on  esim.  imeytys  käsittelymenetelmänä  mahdoton.  Tontit  ovat
yleensä aika pieniä ja humuksesta, hiekasta ja moreenista koostuvat maaker
rokset ovat ohuita ja tiiviitä,  joten sopivan paikan valinta jäteveden puhdis
tukselle on vaikeata. Tontin kaltevuus ja vähäinen kasvillisuus tekevät tilan
teen entistäkin hankalammaksi.
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Saaristossa kunnossapitoa  ja  tyhjennystä  suorittavien  palveluveneiden  kul
kukelpoisuus voi olla heikko, eikä palveluveneen saatavuus alueella ole  it
sestään selvää. Lisäksi saariston talvet ovat usein vähälumisia mutta kuiten
kin kylmiä. Tämä ei aiheuta ongelmia  jos kiinteistöä käytetään vain kesäi
sin,  mutta  jos  kiinteistö  talvellakin  on  silloin  tällöin  käytössä,  eristäminen
on  otettava  huomioon.  Kaikki  osat  vaativat  sitä.  Jos  kiinteistö  on  asuttu
vuoden ympäri,  jätevesijärjestelmät eivät yleensä  ehdi  jäätyä,  mutta eristä
mistä kuitenkin suositellaan.

Jäteveden  puhdistamisen  kannalta  vesistöjen  lähellä  on  suositeltavaa  että
asennetaan kuivakäymälä WC:n sijasta. WC vaatii vettä, jonka saatavuus ei
aina ole itsestään selvää,  ja siitä tuleva jätevesi on hankala puhdistaa – eri
tyisesti saaristossa. Olisi toivottavaa luoda ravinteiden kiertokulku kompos
toimalla  ulosteita  ja  käyttämällä  valmis  komposti  maanparannusaineena.
Virtsan erottava käymälä tekee ulosteiden kompostoinnista paljon miellyttä
vämpää. Eroteltu virtsa voidaan levittää esim. nurmikolle 6 kk varastoinnin
jälkeen (riippuen virtsan määrästä), mutta koska suuret nurmikot ja kasvis
viljelyt  eivät  ole  tavallisia  saaristossa,  haihduttamisesta  muodostuu  virtsan
käsittelyn luonnollinen vaihtoehto.

4.2 Saariston haasteet

• Vesistön läheisyys
• Maaperä (kallio, savi)
• Tontit pieniä ja viettäviä
• Ohuita, tiiviitä maakerroksia
• Vähäinen kasvillisuus
• Luoksepääsemättömyys
• Epäsäännöllinen oleskelu kiinteistöllä

4.3   Saaristoon sopivat jätevesien käsittelymenetelmät

On mahdotonta antaa yksiselitteisiä toimintaohjeita miten saaristokiinteistön
jätevedenkäsittely  on  hoidettava,  koska  siihen  vaikuttaa  niin  moni  tekijä.
Siksi  jokaisen  kiinteistönomistajan  on  tarkasti  mietittävä  mitä  vaatimuksia
juuri hänen  jätevesiensä käsittelylle on asetettu,  ja sen  jälkeen ottaa yhteys
asiantuntijaan  ja  suunnitella  tämän  kanssa  yhteistyössä.  On  tärkeää  ottaa
huomioon seuraavat asiat:

• Jos alueella ei ole sakokaivojen eikä umpisäiliöiden  tyhjennyspalvelua,
tai  jos tontille on vaikea päästä niin että tyhjennyksestä tulee  liian han
kalaa, tämä tarkoittaa että vesikäymälävaihtoehto on poissuljettu.
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• Jos käytetään kantovettä ja mökissä on kuivakäymälä eikä mitään muita
mukavuuksia,  riittää  että  imeytetään  sauna  ja  tiskivedet  maahan  niin
kauas  rannasta  kuin  mahdollista.  Tämä  voi  edellyttää,  että  asennetaan
joko  sähkö  tai  käsikäyttöinen  pumppu,  joka pumppaa  veden  ylemmäs
tontille.  Lisäksi  on  olemassa  tehdasvalmisteisia  puhdistussäiliöitä  jotka
ovat  tilavuudeltaan  aika pieniä  ja  sopivat  hyvin  pesuveden  käsittelyyn.
Fosfaatittomia pesuaineita suositellaan.

• Vaikka erotetulle virtsalle ei löytyisi käyttöä (esim. jos tontti on kallioi
nen eikä  sovellu virtsan  levitykseen), virtsanerotusta voidaan suositella
jotta päästään eroon hajusta  ja helpotetaan ulosteen käsittelyä. Tässä ta
pauksessa kuitenkin  virtsa  tulee haihduttaa. Virtsan  haihduttamisen hy
vistä ja huonoista puolista on olemassa erilaisia käsityksiä.

• Jos  imeytys  tai  maasuodatin olisi paras  jätevedenkäsittelymuoto, mutta
tontin  koko  ja  maaperä  ovat  tähän  esteenä,  on  markkinoilla  olemassa
tuotteita, jotka voivat sopia tähän tilanteeseen:

§ Kompaktimoduulit  kuten  InDrän  tai  InFiltra  toimivat  levitysker
roksena. Ne koostuvat laskostetusta geo tai biokankaasta, ja vaativat
sen  vuoksi  vähemmän  syvyyttä  ja  pintaa  kuin  tavallinen  suodatus
kerros.  Moduulit  ovat  lisäksi  suhteellisen  helppoja  kuljettaa  myös
veneessä.

§ Alunda  Polyeten  Ab  valmistaa  käytännöllisiä  umpisäiliöitä  ja  saos
tuskaivoja jotka vaativat pientä syvyyttä (<1m). (http://www.fann.se)

§ On olemassa monia erilaisia pienpuhdistamoita,  joitten puhdistuste
ho  vaihtelee.  Kannattaa  tarkalleen  valita  se  joka  parhaiten  soveltuu
omaan tonttiin ja omiin elämäntapoihin.

§ Jos  esim.  suodatinkentälle  on  vaikeata  löytää  sopiva,  viettämätön
paikka,  voidaan  valmistaa  korotettu  rakenne,  joko  siten  että  toinen
puoli on korotettu, niin että koko kenttä kaltevalla maalla on tasainen
tai siten että koko maasuodatin on korotettu, jotta saataisiin suurem
pi syvyys. Ohjeita on seurattava tarkasti.

http://www.fann.se
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5   OTETTAVA HUOMIOON ENNEN
KÄSITTELYMENETELMÄN VALITSEMISTA

• Mikä on kiinteistön sijainti? Onko se pohjavesialueella tai lähellä vesis
töä?

• Miten  herkkä  alue  on  jätevesipäästöille?  Onko  alue  kallisarvoinen  ja
tärkeä luonnon, vedenoton tai virkistyksen kannalta?

• Mihin sijoitetaan jätevedenkäsittely ja jäteveden purkupaikka? Missä on
tarpeeksi  etäisyyttä  talousvesikaivoihin,  naapureihin  ja  vesistöihin?
Riippuen valitusta puhdistusmenetelmästä,  järjestelmä  tulee sijoittaa si
ten  että  siihen  pääsee  helposti  tekemään  huoltotoimenpiteitä.  Jätevesi
viemärit ja sakokaivot tarvitsevat tyhjennystä!

• Sijoittaminen  kannattaa  suunnitella  ja  naapureille  tiedottaa  valitusta
puhdistusmenetelmästä. Siten vältytään tilanteelta, että oma  imeytysjär
jestelmä ja naapurin talousvesikaivo ovat toistensa vieressä.

• Onko suunnitelmia jätevesiverkoston laajentamisesta? Onko tulevaisuu
dessa mahdollisuuksia liittyä siihen?

• Onko  mahdollista  rakentaa  yhteinen  jätevedenkäsittelyjärjestelmä  naa
purin tai naapurien kanssa

• Kuinka iso tontti on,  ja millainen on maasto? Onko isoja korkeuseroja?
Rannikkoalueilla  ja  saaristossa  tontin  muoto  usein  määrää  eri  puhdis
tusmenetelmien soveltuvuuden.

• Millainen on tontin maaperä? Onko se kalliota tai savea tai onko se hy
vin vettä läpäisevä?

• Millainen  on  jäteveden  laatu?  Onko  se  ainoastaan  harmaata  vettä  vai
johdetaanko myös WCvettä viemäriin?

• Millaisessa  käytössä  kiinteistö  on?  Onko  se  vakituinen  asunto,  kesä
mökki vai vapaaajan asunto, joka on myös talvisin käytössä?

• Ota aina yhteyttä asiantuntijaan suunnittelussa ja rakentamisessa.
• Ole  tarkkaavainen  rakennus  ja  asennusvaiheessa.  Silloin  varmistetaan

että jätevesijärjestelmä toimii odotusten mukaisesti. Muista eristäminen!
• Muista  että  kaikki  jätevedenpuhdistusmenetelmät,  paitsi  liittyminen  jä

tevesiverkostoon,  vaativat  huoltoa  ja  tarkkailua.  Mitä  yksinkertaisempi
menetelmä, sitä helpompi huolto ja sitä luotettavampi tulos.
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6   KIINTEISTÖKOHTAISET JÄTEVESIEN
KÄSITTELYMENETELMÄT

Taulukko 1:Yhteenveto jäteveden puhdistusmenetelmistä kiinteistöille

Sopii millaiselle
Menetelmä Milloin suositellaan? Huomio! asumiselle?

1
Kuivakäymälä, pesu ja
saunavesi maaperä
käsittelyyn

Suositellaan vapaaajan ja kesä
asunnoille, joilla ei paljon vettä
käyttäviä mukavuuksia.

Pesu ja saunavedet tulee
käsitellä niin kaukana vesistös
tä kuin mahdollista

Kesämökeille ja vapaa
ajan kiinteistöille joissa
vedenkulutus vähäistä

2
Kuivakäymälä,
harmaat vedet
maaperäkäsittelyyn tai
pienpuhdistamoon

Erityisesti vapaaajan kiinteistöille,
pohjavesialueilla ei imeytystä.

Mikäli maaperäkäsittelyksi
valitaan imeytys, tulee maaperän
olla siihen soveltuvaa.

Kaikille kiinteistöille,
erityisesti kesä ja vapaa
ajan kiinteistöille.
Pienpuhdistamot lähinnä
ympärivuotiseen käyttöön

3 Yhteinen jätevesiverkosto
(Kaikki jätevedet)

Aina kun mahdollista Kaikille kiinteistöille

4 Sakokaivot ja
maasuodatin
(Kaikki jätevedet)

Etäisyys käsitellyn jäteveden
purkupaikasta
vesistöön on yli 150 m

Fosforinpoistoteho varmistettava
ja sakokaivot tyhjennettävä
säännöllisesti

Kaikille kiinteistöille,
sakokaivojen tyhjennys
oltava hoidettavissa.

5
Pienpuhdistamo
(Kaikki jätevedet)

Kun maaperäkäsittely ei
ole mahdollista ja puhdistamon
hoito ja huolto, sekä usein sähkö
on järjestettävissä.

Soveltuu myös useamman
kiinteistön yhteiseen jätevesien
käsittelyyn. Hoito ja huolto
järjestettävä.

Pääasiassa
ympärivuotisille
kiinteistöille

6
WCvedet umpisäiliöön,
harmaat vedet maasuodat
timeen tai pien
puhdistamoon

Lähellä  vesistöjä,
tärkeillä pohjavesialueilla

Pitää olla hyvät tyhjennys
mahdollisuudet.
SäästöhuuhteluWC.
Purkupaikka pohjavesialueen
ulkopuolella.

Kaikille
kiinteistöille,
jos tyhjennys
on hoidettavissa

7

Umpisäiliö kaikille
jätevesille.

Ei suositella Pitää olla hyvät tyhjennys
mahdollisuudet
SäästöhuuhteluWC.
Kallis käyttökustannuksiltaan.

Kesämökeille ja
vapaaajan kiinteistöille
mikäli jätevesimäärät
vähäisiä eikä jätevesien
käsittelyä voida muuten
järjestää.
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7   KIINTEISTÖKOHTAISET JÄTEVESIEN
KÄSITTELYMENETELMÄT

Talousjätevesien käsittelystä voimassa olevassa valtioneuvoston asetuksessa
määritellään  jätevesien  puhdistukselle  aiemmin  tekstissä  mainitut  puhdis
tusvaatimukset. Nämä puhdistusvaatimukset koskevat  myös harmaiden  ve
sien käsittelyä.

Käsittelymenetelmän  valinta  vaikuttaa myös käsitellyn  jäteveden  hygieeni
syyteen. Merkittävä ero on mm. maaperäkäsittelyssä  ja pienpuhdistamoissa
käsitellyn  jäteveden  bakteeripitoisuuksissa. Pääsääntönä voidaan pitää,  että
maaperäkäsitelty  jätevesi  aiheuttaa  merkittävästi  vähemmän  hygieenistä
haittaa.

Maaperäkäsittelyn  tällä  hetkellä  käytössä  olevista  muodoista  maahan
imeytys on yleisin. Mikäli kaikki  jätevedet (Mustat  ja harmaat vedet) käsi
tellään yhdessä, ei maahanimeytystä voida pitää riittävänä käsittelymuotona.

7.1   Imeytys

Imeytys  on  käytetty  käsittelymenetelmä.  Tässä  esitellään  monta  eri  imey
tysmenetelmää. Koska veden annetaan suoraan  imeytyä maahan, on vaikea
ottaa näytteitä puhdistustuloksen arvioimiseksi.

Ei ole suositeltava käsittelymenetelmä saaristossa eikä pohjavesialueilla.

7.1.1 Tavallinen imeytyskenttä / imeytysojasto

Imeytyskenttä tai imeytysojasto on maahan kaivettu ja peitetty jätevedenkä
sittelymenetelmä. Kentän ja ojaston ero on siinä, että kenttä koostuu yhdestä
ainoasta  isosta alueesta, kun taas ojasto koostuu useasta ojankaltaisista kai
vannoista, jotka on helpompi sijoittaa maastoon. Periaate on kuitenkin sama:
jätevesi  johdetaan  sakokaivon  kautta  joko  suoraan  tai  jakokaivon  ja  jako
putkiston  kautta  maan  alla  olevaan  levitysputkistoon,  joka  jakaa  jäteveden
levityskerrokseen, joka koostuu sepelistä, somerosta ja muusta karkearakei
sesta aineesta.

Levitysputkissa  on  tuuletusputket.  Jätevesi  valuu  alaspäin  ja  kohtaa  maan
luonnollisen maakerroksen,  jonne muodostuu biologisesti aktiivinen kerros.
Orgaaninen aines ja taudinaiheuttajat hajoavat täällä ja veden puhdistuspro
sessi jatkuu sen tunkeutuessa alaspäin maakerroksessa aina pohjaveteen asti.
Suuri osa typestä muuttuu nitraatiksi ja erottuva fosfori sitoutuu maakerrok
sen  partikkeleihin.  Menettely  saavuttaa  täyden  puhdistustehon  11,5  kuu
kauden  jälkeen  sen asennuksesta.  Tavallisesti  puhdistus  on  tarpeeksi  teho
kasta jo noin 1 metrin syvyydellä ja puhdistustulos on normaalisti hyvä jos
biosuodatin on vedellä kyllästymätön. Tästä menetelmästä on kuitenkin vai
kea saada koetulosta, koska näytettä ei voi ottaa.
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Edut:
• Taloudellisesti edullinen ratkaisu
• Yksinkertainen menetelmä, ei vaadi paljon huoltoa
• Ei ole kovin näkyvä
• Vältytään toimenpiteistä kiinteistössä
• Pitkä käytännön kokemus
• Ei kuluta sähköä.

Haitat:
• Vaatii alueen, jonka käyttö on rajoitettu
• Pohjaveden pilaantumisen vaara, koska jätevesi johdetaan suoraan maa

han, ei sovellu alueille, joilla on pohjavesi lähellä maan pintaa
• Ei  merkittävästi  vähennä  jätevedessä olevaa  typpeä,  klorideja eikä  sul

faatteja
• Riippuvainen maaperäoloista
• Ei mahdollista ravinteiden kiertokulkua
• Puhdistustehoa ei voida helposti todentaa näytteenotolla

Huomio
• Vaatii  maaperän,  joka  päästää  läpi  juuri  oikean  määrän  vettä  ja  jonka

raekokojakauma on  juuri oikea. Sellaista  maaperää ei ole  löydettävissä
kaikkialta.

• Pohjaveden on oltava riittävällä syvyydellä laskettuna imeytyspinnasta
• Imeytettävissä oleva  vesimäärä on 30–50  l/m2/vrk,  jos kulutus on  noin

200 l/vrk  on  laskettava  noin  4–7  m2  henkeä  kohti  (25–50  m2  taloutta
kohti).

• Hinta noin 2 700–3 700 €, johon ei sisälly lietteen tyhjennystä.
• Soveltuu vain harmaiden vesien käsittelyyn.

Taulukko 2: Imeytyslaitteistojen valmistajia

• FANN VAteknik AB
• Labko (WavinLabko Oy)
• Propipe Oy
• Rona Plast
• Uponor Suomi Oy
• Ifö Ecotrap
• Jifa Oy
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7.1.2 Tiivissuodattimilla varustettu imeytys

Imeytysmoduli

Tiivissuodattimella  varustettu  imeytys  toimii  samalla  periaatteella  kuin  ta
vallinen  imeytys  (kohta  7.1.1),  paitsi  että  sepelin,  someron  tai  vastaavan
karkearakoisen aineen sijasta  levitysputkisto on sijoitettu tiivissuodatusmo
duuleiden päälle. Tiivissuodatuskerrokset toimivat  levityskerroksena. Vaih
tamalla  levityskerros keinotekoiseen ainekseen  luodaan  isompi pinta,  jossa
bakteerit voivat kasvaa ja siten selvitään pienemmällä pintaalalla kuin,  jos
kyseessä olisi tavallinen hiekkapeti. Moduulit on rakennettu siten, että pinta,
jossa  mikrobit  hajottavat  orgaanisen  aineen,  on  erittäin  iso,  koska  kangas
(geo tai biokangas, tai muusta kantoaineesta koostuva kangas) on laskostet
tu. Lisäksi  tämä  rakenne varmistaa  sen,  että mikrobit varmasti  saavat hap
pea.

Tiivissuodatinmoduulilla varustetussa  imeytyskentässä  levitysputkistot ovat
aina  samanpituisia,  maaperästä  riippumatta.  Vaihteleva  tekijä  on  kentän
leveys,  joka soramaassa on 0,6 metriä ja savimaassa 5 metriä. Moduulit si
joitetaan kaivettuun alueeseen  toista pitkää sivua pitkin. Kenttä viettää toi
selle pitkälle  sivulle, pois päin siltä sivulta,  josta jätevesi  tulee sisään. Mo
duulien  alle  sijoitetaan  hiekkakerros.  Jätevesi  johtuu  moduulien  läpi  kohti
kentän toista puolta, hiekan läpi ja alas maaperään.

Edut:
• Biokerros saa paremmin happea kuin tavallisessa suodatuksessa
• Tiivissuodatinmoduulilla varustettu imeytyskenttä ei tukkeudu yhtä hel

posti kuin tavallinen imeytyskenttä
• Tiivissuodatusmenetelmä ei aseta yhtä korkeita vaatimuksia maaperälle

kuin tavallinen  imeytys, eikä vaadi  yhtä paljon tilaa. Menetelmä sovel
tuu täten mm. saaristoon

• Menetelmä on helppo, ei vaadi paljon huoltoa ja on helppo tarkastaa
• Suhteellisen vähän näkyvyyttä häiritsevä
• Ei vaadi toimenpiteitä kiinteistöön
• Ei kuluta sähköä.

Haitat:
• Rajoittaa alueen käyttöä
• Pohjaveden likaantumisen vaara
• Ei vähennä  jätevedessä olevaa typpeä, klorideja eikä sulfaatteja merkit

tävästi
• Epävarma fosforinpoisto
• Ravinteiden kierto epävarmaa
• Ei voida helposti todentaa tehoa näytteenotolla.



17

Huomio
• Esim. kun käsitellään vain harmaata vettä kotitaloudesta tarvitaan 6 kpl

INDRÄNmoduulia, mustalle vedelle tarvitaan 8 kpl. Vaadittu pintaala
on noin 10 m2

• Pohjaveden  pitää  olla  vähintään  1  metrin  syvyydellä  imeytyspinnasta
laskettuna

• Tiivissuodatusmenetelmä  harmaiden  vesien  käsittelyyn  soveltuu  hyvin
saariston oloihin, koska rakennekerros on kohtuullisen ohut ja tilantarve
vähäinen. Lisäksi moduuleita on helppo kuljettaa

• Hinnat  vaihtelevat,  mutta  menetelmä  on  kuitenkin  melko  edullinen
(2 800 – 3 800 €, + asennus + lietteen tyhjennys + imeytysaineen vaih
to).

• Soveltuu vain harmaiden vesien käsittelyyn.

Taulukko 3: Tiivissuodattimien valmistajia

• FANN VAteknik AB; INDRÄNmoduulit
• InFiltra

Tiivissuodatinkaivo

Jäteveden  käsittely  tiivissuodatinkaivossa  on  passiivista  tekniikkaa,  jossa
vesi  johdetaan painovoiman avulla käsittelyyksikköön, joten sähköä ei tar
vita.
Tiivissuodatinkaivo on käytännössä säiliö joka koostuu 34 kammiosta. En
simmäiset  kammiot  toimivat  lietteenerottajina  ja  viimeiset  sisältävät  bio
suodattimia.  Joissakin  malleissa on  fosforia  sitovaa ainesta,  toisiin  sen  voi
asentaa lisävarusteena (esim. Green Rockin Aqua Stone). Suodatin ja järjes
telmä  pitää  tarkastaa  kerran  puolessa  vuodessa.  Suodattimen  vaihtoväli  ja
lietteentyhjennys riippuvat kuormituksesta ja jäteveden koostumuksesta.
Tiivissuodatinkaivo sopii periaatteessa pienille  ja kallioisille tonteille,  joille
muuten voi olla vaikeaa rakentaa tavallinen maasuodatin tai imeytyskenttä.

Edut:
• Ei sähkönkulutusta
• Sopii pienille, kallioisille tonteille
• Pysyy suhteellisen hyvin poissa näköpiiristä
• Ei vaadi toimenpiteitä kiinteistöön.

Haitat:
• Vaatii huoltoa ja suodattimien vaihtoa
• Ei mahdollista ravinteiden kiertokulkua.

Huomio
• Jotta  saataisiin  riittävä  ravinteiden  poisto,  menetelmä  on  yhdistettävä

virtsanerotukseen ja fosfaatittomien pesuaineiden käyttöön.
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• Soveltuu harmaiden vesien käsittelyyn
• Ei sovellu kaikkien jätevesien käsittelyyn ilman kemiallista fosforinpois

toa

Taulukko 4: Suodatinkaivojen valmistajia

• Green Rock 10S (on olemassa muita malleja, eri tarpeisiin)
• Ecobox

7.1.3 Maakumpareimeytys

Jätevesi  puhdistetaan  antamalla  sen  tunkeutua  maapinnan  päällä  olevan
hiekkakasan  läpi  ja  sen  jälkeen  tunkeutua  luonnollisten  maakerrosten  läpi.
Tämä on mahdollisesti  ainoa tapa puhdistaa  jätevettä maaimeytystä käyttä
en,  jos pohjavesi  tai kallio on  liian  lähellä maan pintaa, tai  jos maaperä on
liian hienorakeinen. Tämä voi siis olla hyvä ratkaisu joillekin kallioisille tai
muuten vaativille saaristotonteille.

Kaikki  rakentaminen  tapahtuu  luonnolliselle  maapinnalle.  Ensin  jätevesi
johdetaan  painovoiman  avulla  lietteenerotukseen.  Siitä  vesi  johdetaan
pumppukaivoon, josta vesi pumpataan paineputken kautta itse kumpareelle.
Pumppua  on  käytettävä,  koska  vesi  on  pakko  johtaa  ylöspäin  itse  kumpa
reelle.

Maakumpareimeytys koostuu seuraavista osista: ylimmäisenä on  multaker
ros,  joka  kesällä  toimii  kasvualustana  kasveille  ja  talvella  eristeenä.  Sen
jälkeen  on  eristävä  maakerros,  joka  päästää  läpi  ilmaa  muttei  vettä,  jotta
sadevesi ei tunkeutuisi imeytysosaan. Sen alla on sepelistä koostuva levitys
kerros  ja  levitysputket  ja  alimmaksi  on  sijoitettu  varsinainen  puhdistava
hiekkakerros, joka ulottuu aina maanpintaan asti.

Edut:
• Voidaan  käyttää  paikoissa,  joihin  tavallinen  imeytys  ei  sovellu,  kuten

kallioiset saaristotontit.
• Pitäisi toimia ilman säännöllistä huoltoa, jos rakennettu oikein
• Ei vaadi toimenpiteitä kiinteistöön.

Haitat:
• Nitraattityppi ei juuri häviä jätevedestä, vaan vuotaa pohjaveteen
• Kalliimpi menetelmä kuin tavallinen maahanimeytys
• Vaatii enemmän huoltoa kuin tavallinen maahanimeytys
• Pumppu vaatii sähköä
• Pienet mahdollisuudet ravinteiden kiertokulkuun
• Vaikeata tarkistaa laitoksen toimintoja
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Huomio
• Kumpareen  sivut  eivät  saa  olla  jyrkempiä  kuin  noin  18o.  Suodatinker

roksen on oltava ainakin 30 cm paksuinen. Jos pohjaveden pinta on  lä
hellä  maan  pintaa,  paksuuden  on  oltava  väh.  60  cm.  Multa  ja  vettälä
päisemättömän kerroksen on yhteensä oltava n. 45 cm keskellä ja 30 cm
sivuilla. Levityskerroksen paksuuden on oltava n. 25 cm.

• Maakumparelaitoksen kokonaishinta on suunnilleen 3 000–5 000 euroa.
• Soveltuu harmaiden vesien käsittelyn.

7.1.4 Matalaan perustettu imeytyskenttä

Matalaan  perustettu  imeytyskenttä  voidaan  rakentaa  lähelle  alkuperäistä
maanpintaa  tai  sen  päälle.  Kuten  maakumpareimeytyksessä  (katso  kohta
7.1.3), matalaan perustettu imeytyskenttä on tarpeen, jos pohjavesi tai kallio
on lähellä maanpintaa. Menetelmä ei kuitenkaan sovellu alueille, joilla poh
javedenpinta on  hyvin korkealla. Rakenne on suurin piirtein  sama kuin  ta
vallisissa  imeytyskentissä,  mutta  putkistossa  on  oltava  lämpöeristys,  jottei
se jäätyisi talvella ja jottei tarvitse käyttää niin suurta maamassaa täyttöön.

Jätevesi johdetaan joko heti  lietteenerotuksesta ja pumppukaivosta tai  jako
kaivon kautta jakoputkistoon ja siitä levitysputkiin. Vesi valuu levitysputki
en  raoista  levityskerrokseen,  joka koostuu sepelistä tai  somerosta. Sen  jäl
keen  vesi  johtuu  luonnolliselle  maanpinnalle. Tähän  imeytyspinnalle  muo
dostuu  biologisesti  aktiivinen  biokalvo,  jossa  jäteveden  orgaaninen  aines
hajoaa.

Kun vesi tunkeutuu alemmas se puhdistuu vielä enemmän. Fosfori sitoutuu
maahan  kemiallisten  reaktioiden  kautta,  kun  taas  typpi  (paitsi  se  osa  joka
muuttuu nitraatiksi) johtuu alas siinä muodossa jossa se on. Pieni osa fosfo
rista haihtuu  ja osa sitoutuu kasveihin tai maaperään. Menetelmä alkaa toi
mia tehokkaasti 11,5 kuukauden  jälkeen asennuksesta  ja puhdistus on tar
peeksi tehokasta jo n. 1 metrin syvyydellä.

Edut:
• Taloudellisesti edullinen ratkaisu
• Yksinkertainen menetelmä, ei vaadi paljon huoltoa
• Ei näy paljoakaan
• Ei kuluta sähköä.

Haitat:
• Matalaan perustettu  imeytyskenttä vaatii  alueen,  jonka käyttö rajoittuu.

Paikkaan syntyy pieni kumpare.
• Pohjaveden  saastumisen  vaara,  koska  jätevesi  johdetaan  suoraan  maa

han.  Menetelmä  ei  sovellu  alueille,  joissa  pohjaveden  pinta  on  lähellä
maan pintaa.

• Ei poista merkittävästi jätevedessä olevaa typpeä, kloridia tai sulfaattia.
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• Puhdistustuloksia ei voida todentaa

Huomio
• Vaatii maaperän joka läpäisee sopivasti vettä. Sellaista maaperää ei voi

löytää kaikkialta.
• Päivässä  käsiteltävä  jätevesimäärä  30–50  l/m2.  Kulutuksen  ollessa  n.

200 l/vrk, henkilöä kohti tulee laskea 4–7 m2.
• Hinta noin 2 700 – 3 700 euroa.
• Soveltuu harmaiden vesien käsittelyyn.

Taulukko 5 Matalaan perustettujen imeytyskenttien valmistajia

• FANN VAteknik AB
• Labko (WavinLabko Oy)
• Propipe Oy
• Rona Plast
• Uponor Suomi Oy
• Ifö Ecotrap

7.2   Maasuodatin

7.2.1 Tavallinen maasuodatin

Maasuodatin  perustuu  siihen,  että  jätevesi  johdetaan  ensin  putkissa  yhteen
tai  kahteen  sakokaivoon  ja  sen  jälkeen  jakokaivoon.  Jakokaivosta  lähtee
monta jakoputkea jotka vaihtuvat levitysputkiksi. Levitysputkissa on reikiä,
joista vesi imeytyy levityskerrokseen, joka koostuu sepelistä tai somerosta.
Levityskerroksesta  vesi  valuu  alaspäin  ja  sivuille  ja  tavoittaa
suodatinhiekkakerroksen  pinnan.  Tähän  pintaan  muodostuu  biologisesti
aktiivinen  biokalvo,  jossa  mikroorganismit  hajottavat  suurimman  osan
jätevedessä  olevasta  orgaanisesta  aineesta.  Jätevesi  puhdistuu  osittain
muista  aineista,  kun  se  valuu  alaspäin  suodatushiekkakerroksessa.
Ravinteista  osa  fosforista  sitoutuu  suodatushiekkaan  kemiallisten
reaktioiden  kautta  ja  typpiyhdisteistä  osa  kokonaistypestä  sitoutuu
suodatushiekkaan, kun taas nitraatti valuu kokonaan läpi. Suodatinkerroksen
alla  on  sepelistä  tai  somerosta  koostuva  kerros  johon  keräysputket  on
asennettu. Keräysputkista vesi johdetaan esim. ojaan.

Virtsan erottelua käytettäessä saadaan suuri osa typestä ja fosforista talteen.
Silloin  maasuodatus  on  erittäin  tehokas  puhdistusmenetelmä.  Mutta  maa
suodatus vaatii kuitenkin sopivan tontin, jossa on tarpeeksi iso ja syvä maa
alue. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista saaristossa.
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Jo metrin  syvyydellä puhdistusteho on riittävä. Maasuodattimen puhdistus
teho heikkenee ajan myötä, koska se kyllästyy fosforilla. Maasuodatinmene
telmä soveltuu myös harmaan veden puhdistukseen.

Edut:
• Maasuodatin ei aseta vaatimuksia maaperän laadulle
• Maasuodatin kaivetaan maahan,  joten se ei peitä näkyvyyttä (paitsi pari

ilmanvaihtoputkea)
• Maasuodattimeen  kasvava  mikrobikanta  on  monipuolinen  ja  lisää  toi

mintavarmuutta
• Pieni huollon ja ylläpidon tarve
• Pitkä käytännön kokemus
• Mahdollisuus puhdistustehon tarkkailuun
• Ei kuluta sähköä
• Biologinen puhdistusteho säilyy pitkään.

Haitat:
• Maasuodattimen,  jonka  suodatusmassaan  on  lisätty  fosforia  sitovaa  ai

netta, puhdistusteho heikkenee vuosien myötä, koska  tilavuus on  rajoi
tettu ja se kyllästyy fosforilla. Fosforin poisto vaatii säännöllistä maape
din uudelleenkaivuuta.

• Suodattimen  tukkeutumisvaara  ylikuormitustilanteessa  (sakokaivojen
tyhjennyksestä ei ole huolehdittu)

• Jos prosessia on häiritty, voi esiintyä hajuongelmia
• Jos suodattimen pohja ei ole tiivis, vesi voi valua pohjaveteen
• Pieni ravinteiden kiertokulun mahdollisuus.

Huomio
• Fosforinpoistoa  voidaan  tehostaa  lisäämällä  suodatinmassaan  fosforia

sitovaa ainetta (esim. Fosfilt), fosforinpoistokaivolla suodattimen peräs
sä tai erillisellä liuossyötöllä ennen tai jälkeen maasuodatinta

• Soveltuu harmaiden vesien käsittelyyn
• Soveltuu kaikkien talousjätevesien käsittelyyn, edellyttäen fosforinpois

toa
• Vuorokautinen suositeltu vesimäärä on enintään 50 l /m2 imeytyspintaa.

Kulutuksen ollessa n. 200  l  /hlö/vrk,  tarvitaan 4 m2  imeytyspintaa hen
keä kohti (noin 2040 m2 taloutta kohti).

• Toiminta maasuodattimen päällä on  rajoitettu, koska suodatettua maata
ei saa tiivistää liian paljon.

• Suodattimen kokonaishinta on noin 3 300–5 000 euroa + lietteentyhjen
nys.
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Taulukko 6: Maasuodattimien valmistajia

• FANN VAteknik AB
• Labko (WavinLabko Oy)
• Propipe Oy
• Rona Plast
• Uponor Suomi Oy
• Ifö Ecotrap

7.2.2 Korotettu maasuodatin

Korotettu  maasuodatin  voidaan  rakentaa  lähelle  alkuperäistä  maapintaa  tai
sen päälle. Tämä on  tarpeen,  jos pohjavesi  tai kallio on  lähellä maapintaa.
Menetelmä toimii muuten samalla tavalla kuin tavallinen maasuodatin.
Putkistossa on oltava  ilmanläpäisevä  lämpöeristys,  jottei se  jäätyisi  talvella
ja ettei tarvitse käyttää niin suurta maamassaa täyttönä.

Jätevesi johdetaan ensin putkessa yhden tai kahden sakokaivon kautta jako
kaivoon.  Jakokaivosta  johtaa  useita  jakoputkia,  jotka  vaihtuvat  levitysput
kiin.  Levitysputkissa  on  reikiä,  joista  vesi  valuu  levityskerrokseen,  joka
koostuu  sepelistä  tai  muusta karkearakeisesta aineesta.  Jätevesi  valuu alas
päin suodatinhiekkakerroksen pinnalle,  jonne  muodostuu biologisesti  aktii
vinen  biokalvo.  Kalvossa  olevat  mikroorganismit  hajottavat  suurimman
osan  jätevedessä  olevasta  orgaanisesta  aineesta.  Jäteveden  valuessa  suoda
tinhiekkakerroksen  läpi  se puhdistuu  myös osittain  muista  aineista.  Ravin
teista  osa  fosforista  sitoutuu  suodatushiekkaan  kemiallisten  reaktioiden
kautta  ja  typpiyhdisteistä  osa  kokonaistypestä  sitoutuu  suodatushiekkaan,
kun taas nitraatti valuu kokonaan läpi.

Suodatushiekan alla on kerros,  joka koostuu sepelistä  tai  somerosta,  johon
keräysputket on asennettu. Keräysputkien kautta vesi johdetaan esim. ojaan.

Hyödyt:
• Maasuodatin ei aseta vaatimuksia maaperän laadulle
• Maasuodattimeen  kasvava  mikrobikanta  on  monipuolinen  ja  lisää  toi

mintavarmuutta
• Pieni huollon ja ylläpidon tarve
• Pitkä käytännön kokemus
• Mahdollisuus puhdistustehon tarkkailuun
• Ei kuluta sähköä
• Biologinen puhdistusteho säilyy pitkään.

Haitat:
• Maasuodattimen,  jonka  suodatusmassaan  on  lisätty  fosforia  sitovaa  ai

netta, puhdistusteho heikkenee vuosien myötä, koska  tilavuus on  rajoi
tettu ja se kyllästyy fosforilla. Fosforin poisto vaatii säännöllistä maape
din uudelleenkaivuuta.
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• Suodattimen  tukkeutumisvaara  ylikuormitustilanteessa  (sakokaivojen
tyhjennyksestä ei ole huolehdittu)

• Jos prosessia on häiritty voi esiintyä hajuongelmia
• Jos suodattimen pohja ei ole tiivis, vesi voi valua pohjaveteen
• Korotettu  maasuodatin  vaatii  alueen,  jonka  toiminta  rajoittuu.  Lisäksi

paikalle muodostuu pieni kumpare.
• Pieni ravinteiden kiertokulun mahdollisuus

Huomio
• Fosforinpoistoa voidaan tehostaa lisäämällä suodatinmassaan fosforinsi

tovaa ainetta (esim. Fosfilt), asentamalla fosforinpoistokaivo maasuodat
timen jälkeen tai erillisellä  liuossyötöllä ennen tai  jälkeen maasuodatin
ta.

• Soveltuu harmaiden vesien käsittelyyn
• Soveltuu kaikkien talousjätevesien käsittelyyn, edellyttäen fosforinpois

toa
• Päivittäinen suositettu jätevesimäärä on enintään 50 l /m2 imeytyspintaa.

Kulutuksen ollessa n. 200 l/vrk/hlö, tarvitaan 4 m2 imeytyspintaa henkeä
kohti (noin 2040 m2 taloutta kohti).

• Toiminta maasuodattimen päällä on  rajoitettu, koska suodatettua maata
ei saa tiivistää liian paljon.

• Maasuodattimen kokonaishinta on noin 3 300–5 000 euroa.

Taulukko 7: Korotettujen maasuodattimien valmistajia

• FANN VAteknik AB
• Labko (WavinLabko Oy)
• Propipe Oy
• Rona Plast
• Uponor Suomi Oy
• Ifö Ecotrap

7.2.3 Maasuodatin vaakavirtauksella

Vaakavirtausmaasuodatin  toimii  samalla  periaatteella  kuin  tavallinen  maa
suodatin, paitsi että virtaus pystysuoran sijasta on vaakasuora. Jätevesi joh
detaan ensin sakokaivojen ja sen  jälkeen  levitysjohtojen läpi,  jotka sijaitse
vat  vedenlevittävässä  sepelikerroksessa.  Jätevesi  puhdistuu,  kun  se  johde
taan vaakasuoraan tämän heikosti kaltevan hiekkapedin läpi.  Pedin lopussa
on  keräysputket,  joiden  läpi  vesi  kerätään  purkuputkeen.  Vaakavirtaus
maasuodattimessa  vesi  virtaa  noin  5  metriä hiekkasuodatuskerroksessa,  eli
selvästi pitemmän matkan kuin pystyvirtaussuodattimessa. Koska virtaus on
ainoastaan vaakasuora, pedin paksuus on vain 0,75 metriä. Virtaus ohjataan
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vaakasuoraan  vettä  läpäisemättömän  kalvon  tai  levyn  avulla,  joka  on  suo
dattimen pohjalla. Kalvon tai levyn kaltevuuden on oltava ainakin 2 %. Bio
kalvo muodostuu kohtaan, jossa sepelistä tehty vedenlevityskerros ja suoda
tushiekka kohtaavat.

Laboratoriossa  saavutetut  kokeet  tälle  menetelmälle  ovat  antaneet  oikein
hyviä  tuloksia.  Kenttäolosuhteissa  tulokset  eivät  todennäköisesti  ole  yhtä
hyviä.

Edut:
• Vesi virtaa kauemmin vaakasuoralla virtauksella kuin tavallisessa maa

suodattimessa, joten maapartikkeleiden kontaktiaika on paljon suurempi.
Tämä parantaa erityisesti veden hygieenistä puhdistustehoa.

• Vaatii pienemmän korkeuseron kuin tavallinen maasuodatin
• Ei kuluta sähköä
• Biologinen puhdistusteho säilyy pitkään.

Haitat:
• Fosforinpoisto ei ole riittävä ilman tehostavia toimenpiteitä
• Ei ole tarpeeksi luotettavia käytössä saatuja puhdistustuloksia.

Huomio
• Vaakasuoran virtauksen pituus pitää olla vähintään 5 metriä
• Vedenlevitysojan  alla  olevan  syvyyden  on  oltava  vähintään  45  cm  ja

suodatinosan loppupäässä oleva hiekkakerros voi olla noin 30 cm. Pedin
leveyden on oltava vähintään 10 metriä. Suodattimen pohjakaltevuuden
pitää olla vähintään 2 %

• Vaakavirtauksella  toimiva  maasuodatin  sopii  rannikkokiinteistöille,
koska suodattimen vaativa syvyys ei ole suuri. Toisaalta suodatin vaatii
melko suuren pintaalan, mikä rajoittaa toimintaa tontilla

• Soveltuu harmaiden vesien käsittelyyn
• Soveltuu kaikkien talousjätevesien käsittelyyn, edellyttäen fosforinpois

toa.

7.2.4 Kemiallisella saostuksella tehostettu maasuodatin

Kemiallinen  saostus  maasuodattimen  täydennyksenä  on  suhteellisen  uutta
tekniikkaa. Menetelmä perustuu siihen, että puhdistusjärjestelmään  lisätään
kemikaaleja esim.  tiskipöydän alla tai pesutuvassa,  jonka  jälkeen puhdistus
tapahtuu sakokaivossa, josta vesi johdetaan puhdistukseen maasuodattimeen
(tai  vaihtoehtoisesti  maahanimeytykseen).  Tällä  menetelmällä  erotetaan
suuri osa fosforista  ja orgaanisesta aineesta suhteellisen helposti. Jotta puh
distuksesta tulisi tarpeeksi hyvä ja jotta vältyttäisiin siitä että sakokaivo täyt
tyy turhan nopeasti, tarvitaan tarpeeksi iso sakokaivo (> 3 m3 yhden perheen
taloudelle).  Tällä  menetelmällä  tuotetaan  enemmän  kuin  kaksinkertainen
määrä lietettä verrattuna puhdistukseen ilman kemiallista saostusta.
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Edut:
• Ei vaadi suuria toimenpiteitä kiinteistössä, helppo asentaa
• Investointikustannus  pieni,  jos  täydennetään  jo  olemassa  oleva  maa

suodatinta/vastaavaa menetelmää
• Ei vaadi paljon huoltoa
• Biologinen puhdistusteho säilyy pitkään.

Haitat:
• Kuluttaa kemikaaleja
• Vaatii asiantuntijan valvontaa
• Lietteen määrä kasvaa
• Epävarma lietteen kierrätysmahdollisuus
• Jotkut mallit kuluttavat sähköä
• Melko kokeilematon tekniikka
• Virtaamalla on suuri merkitys laitoksen toiminnalle.

Huomio
• EkoTreat: annosteluvarusteen kustannus noin 1 300 euroa + maasuodat

timen  investointikustannukset 2 700–3 300  euroa + vuotuinen  lietteen
tyhjennys ja kemikaalikustannus. Sisällä tarvitaan tilaa 20 litran säiliöl
le, ulkona tarvittava pintaala on 10–30 m2.

• Soveltuu harmaiden vesien käsittelyyn
• Soveltuu kaikkien talousjätevesien käsittelyyn, edellyttäen fosforinpois

toa.

Taulukko 8: Kemiallisella saostuksella tehostettujen maasuodattimien valmistajia

• Aqua Stone: ”kivi” joka sijoitetaan vesikäymälään, toimii ainoastaan
WC:n huuhtelun yhteydessä, eikä siksi puhdista harmaata vettä.

• EkoTreat: saostuskemikaali jota annostellaan aikaohjatusti viemäriin
kiinteistön sisäpuolella. Sitä kokeillaan projektissa ”Bra Små Avlopp”.

7.3  Juurakkopuhdistamo

Juurakkopuhdistamoa kutsutaan myös resorptioojaksi tai  juuripediksi. Juu
rakkopuhdistamo  on  helppo  tapa  puhdistaa  harmaata  vettä  vuoden  lämpi
män kauden aikana. Jätevesi johdetaan joko ensin sakokaivon kautta (jossa
kiinteät hiukkaset vajoavat pohjaan),  tai suoraan resorptioojaan. Juurakko
puhdistamo on matala, kasviston peitossa oleva oja, jonka pohja on tiivis ja
joka on täytetty turpeella, sepelillä, puuhakkeella  ja hiekalla. Juurakkopuh
distamossa  kasvaa  vesikasveja,  kuten  kaislaa  ja  osmankäämiä.  Puhdistus
perustuu  yhtäältä  siihen  että  jätevesi  haihtuu  ilmaan,  toisaalta  siihen  että
orgaaninen aines jää kiinni kasvien juuriin ja hajoaa biologisesti. Juurakko
puhdistamon jälkeen vesi johdetaan poistoputkessa esim. ojaan. Kuihtuneet
kasvit eristävät talven aikana suodatinpetiä.
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Juurakkopuhdistamoista ei ole paljon käytännön kokemusta, joten on vaike
aa vedota luotettaviin koetuloksiin. Mutta menetelmä on kuitenkin kiinnos
tava ja mahdollisesti sopiva saaristoon, koska puhdistuskenttä ei vaadi suur
ta syvyyttä (50 – 60 cm). Vaadittava pintaala on 56 m2  / hlö.   Sakokaivo
on tietenkin tyhjennettävä, mutta juurakkopuhdistamo on muuten halvempi
kuin maasuodatin. Juurakkopuhdistamon täytettä ei tarvitse vaihtaa. Juurak
kopuhdistamoiden  tehosta  ei ole paljon kirjallisuutta,  mutta hyviin  puhdis
tustuloksiin on päästy joissakin laitoksissa.

Edut:
• Voidaan rakentaa paikkoihin joissa on hankala maaperä
• Ei vaadi paljon huoltoa
• Alhainen käyttökustannus
• Ei kuluta sähköä.

Haitat:
• Ammoniakin muodostuminen mahdollista
• Vaatii motivaatiota asukkailta
• Ei toimi talvella, jolloin tarvitaan vaihtoehtoista menetelmää.

Huomio
• Juurakkopuhdistamon hinta on yli 2 000 euron paikkeilla + sakokaivon

hinta
• Soveltuu harmaiden vesien käsittelyyn.

7.4  Suodatinpeti fosforia sitovalla aineella

Suodatinpeti fosforia sitovalla aineella on maasuodattimesta kehitetty muo
to, jossa lisäksi tapahtuu tehokas fosforin reduktio ja kiinnittyminen.

Jätevesi johdetaan ensin sakokaivoon jonka jälkeen se pumpataan/johdetaan
suodatinpetiin, jonka pohja on tiivis. Pedin ensimmäisessä osassa vesi valuu
pystysuorasti  pedin  läpi,  jolloin  tapahtuu  orgaanisen  aineen  ja  tartunta
aineiden  poisto,  ja  suuri  osa  typestä  muuttuu  nitraatiksi.  Seuraavassa  vaa
kasuorassa  osassa  vesi  virtaa  huokoisen  suodatinaineen  (esim.  norjalaisen
Lecasoran)  läpi,  joka  sitoo  fosforia.  Viimeiseen  pedin  osaan  voi  sijoittaa
kasveja jotka  voivat lisätä laitoksen biologista toimintaa.

Edut:
• Ei toimenpiteitä kiinteistöön
• Pieni huollon tarve
• Kokeiltu tekniikka
• Puhdistustehoa voidaan tarkkailla
• Ei kuluta sähköä.
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Haitat:
• Vaatii suurta pintaalaa tontilla
• Fosforia sitovan aineen vaihtaminen edellyttää suodatinpedin ajoittaista

aukikaivamista.

Huomio
• Suodatinpedin pintaala 40–50 m2 taloutta kohti, noin 10 m2 / hlö
• Suodatinaineksen kulutus voi olla suuri
• Kustannus noin 8 000–11 000 euroa + kaivuu ja putkien asennus tontille

+ lietteentyhjennys
• Paljon kokeiltu tekniikka Norjassa
• Soveltuu harmaiden vesien käsittelyyn
• Soveltuu  kaikille  talousjätevesille,  mikäli  fosforia  sitova  kemikalointi

hoidetaan asianmukaisesti.

7.5  Pienpuhdistamo

Käytetty  tekniikka  on  periaatteessa  sama  kuin  isoissa  jätevedenpuhdista
moissa.  Jätevesi  johdetaan  ensin  lietteenerotukseen  ja  sitten  varsinaiseen
pienpuhdistamoon, joka koostuu biologisesta puhdistamosta ja kemiallisesta
saostuksesta.  Biologinen  puhdistus  poistaa  orgaanista  ainesta  ja  typpeä,  ja
kemikaalit  saostavat fosforia  ja pienhiukkasia. Biologinen puhdistus  tapah
tuu aktiivisten mikroorganismien avulla, etenkin bakteerien jotka esiintyvät
aktiivilietteenä tai biokalvona kantoaineessa, esim. muovipaloissa.

Periaatteessa on olemassa kaksi järjestelmää: joko perinteinen läpivirtaus tai
panospuhdistus,  joka  tarkoittaa  jäteveden  käsittelyä  erissä  Joissakin  pien
puhdistamoissa  ei  ole  kemiallista  saostusta,  joissakin  ei  ole  biologista  ja
joissakin  on  molempia.  Pienpuhdistamon  riittävästä  lietteenpoistosta  on
huolehdittava. Tavoite on että pienpuhdistamot tuottavat sen laatuista lietet
tä,  että  sitä voi esim. käyttää kasvien  ravinteena. Näitä puhdistamoita  voi
daan asentaa joko yhdelle tai parille taloudelle,  jolloin verkosto on lyhyt  ja
päästö paikallinen. Saatavissa on myös useamman kiinteistön yhteisiä suu
rempia pienpuhdistamoja.

Edut:
• Ei vaadi toimenpiteitä kiinteistössä
• Kokeiltu tekniikka
• Helppo tarkkailla puhdistustasoa.

Haitat
• Sähkön ja kemikaalin kulutus
• Suhteellisen suuret käyttökustannukset
• Joissakin laitoksissa on typenpoisto riittämätön
• Vaatii asiantuntijan huoltoa ja tarkastusta
• Lietteen kiertokulku epävarma.
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Huomio
• Kustannus 4 500–9 000 euroa taloutta kohti (riippuen mallista  ja  liitty

vistä talouksista) + sähkökustannus + kemikaalit + lietteen tyhjennys
• Oma säännöllinen hoito tärkeää
• Eri mallien puhdistustehot vaihtelevat
• Soveltuu yleensä vain ympärivuotiselle asutukselle
• Puolueetonta tietoa puhdistustehoista asiantuntijoilta
• Soveltuu kaikille talousjätevesille, mikäli kemikaloinnista huolehdittu
• Mikäli ei kemikalointia, soveltuu harmaiden vesien käsittelyyn.

Taulukko 9: Pienpuhdistamoiden valmistajia

• Ifö Biotrap
− Biotrap: puhdistamo liikkuvalla kantoaineella biologisessa prosessissa, johon

on lisätty kemiallinen saostus

• Uponor Suomi Oy
− Upoclean
− Biologinen/kemiallinen pienpuhdistamo, jäteveden käsittely panoksittain
− On olemassa yhden, kahden tai kolmen perheen malleja
− Kuluttaa sähköä

• Biovac
− Ympäristö ja Biotekniikka
− 17 talon pienpuhdistamo, asennetaan sisään lämpöeristettyyn tilaan. Tuottaa

vähän ja kuivaa lietettä, sopii hyvin paikkoihin joissa muuten on vaikeata saada
lietteentyhjennystä, kuten saaristossa. Jäteveden käsittely panoksittain

− Kuluttaa sähköä

• Alfa Miljöteknik/Baga International BAGA
− Puhdistamo, jossa biopeti biologisessa prosessissa on veden alla, lisäksi kemi

allinen saostus
− Puhdistamoilla Baga RVB / RVK / RVBK 5 on kapasiteettiä 1 – 2 taloudelle
− Monta eri kokoa ja mallia

• Lining

• Monobed
− DeBe Pumpar AB
− Yhden talouden biologinen puhdistamo, asennetaan sakokaivolla varustettuna
− Jos haluaa fosforinpoistoa, voi yhdistää fosforin saostukseen (esim. Green

Rock:in ”Aqua Stone”)
−
−
−
−
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• Green Rock
− Green Rock valmistaa monen kokoisia pienpuhdistamoita ja moneen tarpee

seen
− Malleja on esim. Green Pack, Green Pack Mini, Green Pack Sako, Saunabox ja

Saunabox 100 Sako (Ruotsissa toisella nimellä esim. Green Rock SP Plus)
− Puhdistus perustuu mikrobeihin jotka kasvavat kivikuituisella alustalla
− On olemassa malleja yhdelle – kymmenelle taloudelle

• Biodisc
− Klargester
− Mekaaninen, biologinen ja yhdistämällä myös kemiallinen jäteveden käsittely
− On olemassa malleja yhdelle – kymmenelle taloudelle

• Labko (WavinLabko Oy)
− Biologis kemiallinen pienpuhdistamo, joka käsittelee jäteveden annoksittain

aktiivilietteellä

• Wallax
− Wallax Miljö AB
− Malleja on olemassa 17 taloudelle. Kemiallinen puhdistus ja biologinen puh

distus valinnaisena
− Ei kuluta sähköä, joten voi soveltua hyvin saaristokiinteistöille

• Bioclere
− Monen kokoisia, 1500 taloudelle
− Biologinen puhdistusprosessi perustuu biokalvotekniikkaan, eli veden alla

olevaan biokalvoon, missä jätevesi suodatetaan biologisen suodattimen läpi.
Kemiallinen vaihe voidaan liittää fosforipoiston tehostamiseksi.

− Kuluttaa sähköä

• Propipe Oy
− Valmistaa monta erimallista pienpuhdistamoa. Malli ProPipe 1400 Filt poistaa

tehokkaasti fosforia ja Propipe 2100 on maasuodatin joka vähentää BHK:ta ja
typpeä. Näiden yhdistelmällä on mahdollista puhdistaa yhden talouden jäteve
det.

• Sakofilter
− PlanCof Oy
− Betoninen pienpuhdistamo joka perustuu saostukseen ja suodatukseen
− Voidaan yhdistää tehostettuun fosforin saostukseen
− Ei vaadi sähkön liitäntää
− Soveltuu pienille jätevesimäärille
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• Hiselk
− Pomiltek Oy
− Toimii jatkuvana aktiivihiilimenetelmänä kuten suuret esim. kunnalliset puh

distamot, ja sisältää kemikaaliannostuksen

• Seikone

• BioPP
− Teoplast
− Biologinen puhdistamo joka ei vaadi suodattimen vaihtoa
− Malli BioPP F sisältää myös kemiallisen saostuksen fosforin poiston tehosta

miselle
− On olemassa malleja 540 henkilön talouksille

• KWH Pipe
− WehoPuts 6
− Soveltuu yhden talouden jätevesikäsittelylle (myös mustalle vedelle)
− On myös olemassa WehoPuts malleja suuremmille kapasiteeteille.

• Raita pienpuhdistamo
− Biologiskemiallinen puhdistamo
− Pienin koko on yhdelle perheelle
− Malleja on PA 1 MK, PA 1 BK, PA 5 MK
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8   KOMPOSTOIVAT, VIRTSAN EROTTAVAT JA
NIUKKAHUUHTELEVAT KÄYMÄLÄT

Tässä osassa käsitellään saatavissa olevia kuivakäymälöitä virtsan erotuksel
la tai ilman. Lisäksi tyhjiöhuuhtelevia ja niukkahuuhtelevia WC:tä on otettu
mukaan katsaukseen. Eri käymälöiden asettamia vaatimuksia ja niiden mah
dollisuuksia on käsitelty lyhyesti joka mallin yhteydessä.

Ulosteiden ja virtsan käsittelyssä tulisi tapahtua asennemuutos. Tavallisesti
näitä  ajatellaan ongelmana,  josta  ei  helposti pääse  eroon kaikkia osapuolia
tyydyttävällä  tavalla. Sen sijaan niitä pitäisi ajatella  resurssina: virtsaa voi
daan hyödyntää lannoitusaineena,  ja ulosteista muodostuu erinomaista mul
taa kompostoinnin jälkeen. Tämä kuitenkin vaatii usein motivaatiota ja tie
toa käyttäjiltä.

8.1  Huomioon otettavaa kuivakäymälän huollossa

  Ihminen tuottaa vuodessa 550 litraa virtsaa ja 50 kg ulostetta.
  Virtsassa on suurin osa ravinteista, mutta sen tilavuus on vain 1%

jätevesimäärästä. Virtsa on sinänsä steriiliä, mutta jos sitä käsitellään
huolimattomasti, siitä voi tulla bakteerien kasvualusta ja aiheuttaa
terveysriskin.

  Virtsan erottavan käymälän avulla voi välttää hajuongelmat
  Useimmiten kannattaa käyttää kuivasirotetta kaikissa

kuivakäymälöissä. Kalkin käyttöä tulee välttää.
  Vanha keino, jolla pidetään kärpäset loitolla ulkokäymälästä on

seinien maalaaminen taivaansinisiksi sisäpuolelta.
  Kuivakäymälät ja muut vaihtoehtoiset käymälät tarvitsevat

säännöllistä hoitoa ja huoltoa
  Kuivakäymälä ei ole ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto jos virtsaa

ja ylimääräistä nestettä johdetaan suoraan maastoon, jos on lisättävä
kemikaaleja tai jos jätteenkäsittely vaatii huomattavia kuljetuksia

  On tärkeää kiinnittää huomiota siihen kuinka käymälä on
tyhjennettävissä helposti ja hygieenisesti.

  Joissakin tapauksissa käymälän jätesäiliö on oltava sijoitettuna
lämpimään tilaan tai oltava eristetty, jotta biologiset prosessit voivat
toimia silloinkin, kun ulkona on kylmä

  Käymäläjärjestelmä vaatii tuulettamista, jotta saadaan tarpeeksi suuri
ilmanvaihto ja vältettäisiin hajuongelmat. Tämä on erityisen tärkeää,
jos käymälät asennetaan sisätiloihin

  Joskus tuulettamiseen ja haihtumiseen tarvitaan tuuletin, joka tietysti
kuluttaa sähköä
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Taulukko 10: Joidenkin WCmallien huuhteluvesimääriä (oletetaan että jokainen henkilö
tekee yhden ”suuren” ja viisi ”pientä” WCkäyntiä vuorokaudessa, litroja/vrk).

Käymälävaihtoehto Huuhteluvesimäärä
(litra/hlö/vrk)

Kuivakäymälä 0
Vähän vettä käyttävä painovoimainen WC 36
Alipaine 4,812
Virtsan erottava (posliini) 57
Perinteinen kaksoishuuhtelu (kaksi nappia) 14
Perinteinen (vanhempi) 3672

8.1.1 Säilytys

  Virtsa pitää varastoida, jos on kyse suurista virtsan määristä, kuten
esim. kahvilakäymälöistä tulevasta virtsasta. Jos virtsamäärä on pieni,
esim. kesämökiltä peräisin, sitä voi levittää tuoreena. On myös hyvä
laimentaa virtsaa vedellä.

8.1.2 Levitys

  Kun virtsan erottava käymälä on käytössä ja virtsa halutaan levittää
omaan pihaan, on syytä miettiä käytettävää levitystekniikkaa. Jos
virtsan määrä on pieni (kuten kesämökeissä), virtsan voi levittää
ruiskukannulla (ilman ruiskuosaa). Joissakin virtsan erottavissa
käymälöissä on myös virtsasäiliö, jossa on letku; tämä helpottaa
levittämistä. Jos kyse on suuremmista määristä, kuten ympärivuotisesti
asutuista taloista, on helpointa käyttää pumppua ja letkua. Isommille
viljelyille ja maataloudelle suositellaan tippaletkua, jota muuten
käytetään kasteluun.

  Virtsan levityksestä lannoitteeksi maatalouskäytössä tulee noudattaa
kunnan ympäristöviranomaisen ohjeita.

  On hyvä laimentaa virtsa vedellä ennen kuin se levitetään
  Paras aika virtsan levittämiselle on illalla kun kaste on laskeutunut, tai

tihkusateessa. Paahtavassa auringossa ammoniumtypen haihdunta on
suurta. Levittäessä syntyy hieman hajua, mutta se on jo seuraavana
aamuna kadonnut.

8.1.3 Puhdistus

  Kompostoivien ja erottavien käymälöiden oikea puhdistus on tärkeää.
Koskaan ei pidä käyttää klooria tai klooria sisältäviä aineita, koska
kloori tappaa kaikki kompostissa toimivat bakteerit, ja sen lisäksi
kloori jää virtsaan ja kulkeutuu sitä kautta viljelyihin. Paras ja
turvallisin puhdistusaine on kristallisooda, ja jos haluaa vaahtoavan
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tuotteen voi lisätä mäntysuopaa. Jos etikkaa laimennetaan suhteessa
1:5, sitäkin voi käyttää puhdistusaineena. Ja luonnollisesti on hyvä
kuurata harjalla!

  Virtsan johtamiseen tarkoitetun viemärin halkaisijan pitää olla
vähintään 50 mm; pidemmissä putkissa voi käyttää 110 mm:n
halkaisijaa.

  Viemärin tukkeutumista virtsan kiteytymisen yhteydessä voi estää
huuhtomalla kerran viikossa kuumalla vedellä. Lietteen ja
tukkeutumien poistoon on parasta käyttää kristallisoodaa ja kuumaa
vettä. Kristallisoodaa voi ostaa rauta ja puutarhakaupoissa.

8.2  Eri käymälävaihtoehtoja

Kuivakäymälä isolla säiliöllä / multrum
Clivus Multrum
Ekosanic, Ekosanic TT 96
Lindénin biologiset ja eristetyt biologiset käymäläjärjestelmät
Mullis, Mullis M1700, Mullis MP2000
TerraNova kompostikäymäläjärjestelmä
Compos

Kuivakäymälä keskikokoisella säiliöllä / pienempi multrum
EkoRoope
EuroMakki
Ekovessa EV 450, 4x100, 4x200, 4x300
BioLet 2000 NE ja NE S
Pihatto EkoWC
Green Toilet 330
KS kerroskompostikäymälä
MökkiMakki ja MiniCompos
MökkiMultio
Multio 110, 115 ja 145
WMTunnan
Biolan Mulltoan
KivaKompos
Compact, Excel, Excel N.E.
Mulltoa Aktiv, Komfort, XL ja Manuell

Käymälöitä pienellä säiliöllä / multakäymälöitä
Tara Ekomatic
Duolet
EkoMakki ja MiniMakki
Vera Miljön Bio Nova, Pioneer Mini ja Pioneer III
SAWI biocom toalett
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Monilokeroiset multakäymälät
Vera
Ekolet

Haihduttavat käymälät
Separett Classic
Tara Triolet
BioLet Manual, Automatic, 2000, XL, 2000 XL ja UFA

Virtsanerottavia kuivakäymälöitä
Biolan Naturum
BioLet Erottava 25, 40 ja 150
Septum
Separett Villa, Weekend ja Butler
Separett Coloni ja Compact
WM Brunnen
Pikkumusta KivaKompos
LillMulle, Mullis MK500, RörMulle, SkåpMulle, StorMulle, Mul
lis Toastol, Trossmulle
Separera 25, 33, 40, NE
Lindéns torrtoasystem

Muut kuivakäymälät
Mullbanken kompostikäymälä
Sanitoa
Sjögrens Dass
Torrklosett Standard ja Torrklosett De Luxe
WM – BOX
TOAMobiltoilett

Virtsan erottavat yhdistelmäkäymälät
Aquatron 4x100 / 4x200 / 90 / 400
EcoVa
EStoalett

Virtsan erottavat WC:t
Dubbletten
WMDS
Nordic 393 U
Roevac No Mix Toilet
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Vähän vettä käyttävät WC:t
Miniflush
Sealand
Aqua Magic Starlite
WM Clever
WM Tronen
BioLoo Toalettsystem
Ekosanic TT 2000

Alipaine WC:t
Evac 900, Evac 90
Jets 50, Jets 59
LVS Low Vacuum System
Microflush
Roevac Vacuum Toilet
Sealand Vacuflush
Clever Vac
ClearVac Uno ja Duo
EcoVac

Muut WC:t
Nya DassIsak
Separett PuuCee / Torrdass
Pacto
TeBe Frystoa T1970 / T3592
WCM
Incinolet

8.2.1 Kuivakäymälä isolla säiliöllä / multrum
  tyhjennysväli vuosia

Jäte  kerääntyy  käymälään  isoon  säiliöön  istuimen  alle,  jossa  se  hajoaa
biologisesti.  Multrumia  kutsutaan  myös  isoksi  biologiseksi  käymäläksi.
Järjestelmässä  voidaan  yleensä  myös  käsitellä  kompostoitava  talousjäte.
Säiliö  vaatii  suuren  tilavuuden  ja  sijoitetaan  sen  vuoksi  yleensä
kellarikerrokseen,  jonka  tulee olla  talvisaikaankin  lämmin. Vaihtoehtoisesti
säiliö  voidaan  eristää.  Jotta  hajoaminen  toimii  tarvitaan  myös  tiettyä
kosteutta  ja  ilmansaantia.  Jäte  hajoaa  hygieeniseksi  tuotteeksi,  jota  voi
käyttää maanparannusaineena. Ongelmia hajun, kärpästen sekä ylimääräisen
nesteen kanssa voidaan torjua lisäämällä kuiviketta.
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Clivus Multrum
  Kompostoiva
  Mallit M1  M3 (Suomessa myös nimellä 110, 115 ja 145) ovat

vanhempia malleja ja poistumassa. Eri numerointi johtuu kokoeroista.
  Uuden mallin nimi on M4. Siihen voi liittää joko vedettömän WC:n tai

ultrapienhuuhtelevan WC:n (katso Sealand, kappale 8.2.10)
  Mahdollisuus liittää luukku biojätteelle
  Jätesäiliö sijoitetaan talon kellariin, ja tyhjennyksen kannalta tarvitaan

tila joka on kutakuinkin helppopääsyinen. Voi myös asentaa modernin
kuivakäymälän tapaan, jolloin istuin on suoraan säiliön päällä (jos sille
on olemassa tarvittava tila)

  Tyhjennys tapahtuu tyhjennysluukun kautta noin 10 vuoden välein
  Tilan, jossa säiliö on, pitää pysyä ainakin 15 oC lämpöisenä myös

talvella, jos käymälää käytetään ympäri vuoden.
  Käymälässä on hyvä käyttää turvetta säännöllisesti, jotta kompostille

saadaan oikea kosteus ja vältytään hajuilta
  Kapasiteetti:

§ Enintään kolmelle henkilölle ympäri vuoden Sealand käymälällä
§ Enintään neljälle henkilölle kuivakäymälällä
§ Jos on kaksi käymälää ja taloudessa on 46 henkilöä, on asennettava

kaksi säiliötä.

Ekosanic, Ekosanic TT 96
  valmistetaan Ruotsissa
  avoin putki jätesäiliöön
  virtsan erottava malli lisävalintana
  Ekosanicilla on sylinterimäinen säiliö neljällä eri lokerolla. Lokeron

ollessa täysi seuraava lokero kiertyy esille vetovarren avulla, joka on
lokeron yläpuolella. Jäte saa ilmaa ilmanvaihdon kautta ja neste
haihtuu. Ensimmäisen lokeron tyhjennys tapahtuu normaalisti neljän
vuoden jälkeen, kun kaikki lokerot on täynnä.

  Ekosanic TT 96 tyhjennetään luukun avulla, ja siinä on väliseinä joka
estää tuoreen jätteen joutumista tyhjennysluukkuun. Ensimmäinen
tyhjennys tapahtuu 35 vuoden jälkeen.

  Kapasiteetti:
§ Ekosanic soveltuu kahden henkilön vakituisen käyttöön, tai kuudelle

henkilön vapaaajan asumiseen.
§ Ekosanic  TT  96  soveltuu  kuuden  henkilön  ympärivuotiseen  käyt

töön.

Lindénin biologiset ja eristetyt biologiset käymäläjärjestelmät
  Valmistetaan Ruotsissa
  Virtsan erottava tai virtsaa erottamaton
  Neste höyrystyy hajoamisessa syntyvän lämmön johdosta
  Talousjätekin voidaan kompostoida tällä järjestelmällä
  Säiliöllä on viettävä pohja, jonka ansiosta jäte liikkuu hitaasti

tyhjennysluukulle päin
  Tarvitsee tuulettimen
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  Istuin on saatavissa posliinista tai lasikuidusta
  Tyhjennys tapahtuu etuosassa olevan luukun kautta, noin joka toinen

vuosi
  Säiliö asennetaan lattian alle, eikä tilan tarvitse olla lämmitetty
  Kapasiteetti: 410 henkilölle riippuen käyttötarkoituksesta (vapaaajan

asunto tai vakituinen) ja säiliön koosta.

Mullis, Mullis M1700, Mullis MP2000
  Valmistetaan Ruotsissa
  Virtsan erottava
  Varustettu jätekompostoinnilla
  Luonnollisella ilmanvahdolla
  Säiliö sijoitetaan lattian alle ja tilan on oltava lämmin.
  Säiliöllä on viettävä pohjalevy, jonka ansiosta jäte hitaasti siirtyy

alaspäin hajoamisprosessin aikana
  Tyhjennys tapahtuu noin kerran vuodessa edessä olevan

tyhjennysluukun kautta
  Tavallisesta Mullismallista on 5 eri kokoa
  Kapasiteetti: säiliön koko määrää kapasiteetin

TerraNova kompostikäymäläjärjestelmä
  Valmistetaan saksassa (Berger Biotechnik GmbH)
  Kompostoiva
  Sopii perheille ja yleisiin tiloihin
  Kapasiteetti riittää noin 40 käyttökerralle päivässä; jos

kapasiteettitarve on suurempi voi asentaa useita säiliöitä
  Soveltuu käytölle vuoden ympäri, mutta tilan, jossa säiliö on, pitää

olla ainakin 10 oC lämpöinen
  Soveltuu myös keittiöjätteen kompostointiin
  Tyhjennystarve noin joka toinen vuosi.

Compos
  Alun perin kehitetty Ruotsissa, mutta valmistetaan nyt Suomessa
  Malleja:

§ Compos I on tarkoitettu 35 henkilön ympäri vuoden käyttöön
§ Compos II on tarkoitettu 46 henkilön ympäri vuoden käyttöön
§ Compos III soveltuu esim. leirintäalueille tai muille korkean kapasi

teetin vaativille alueille
  Composkäymälän istuimessa on kansi joka avautuu kun sille istuu
  Ylimääräisen nesteen voi poistaa nesteenpoistoletkulla
  Keittiön biojätettäkin voi kompostoida käymälän säiliöön
  Säiliö tyhjennetään tyhjennysluukun kautta
  Jos käymälää haluaa käyttää sisätiloissa ympäri vuoden, säiliön tulee

olla lämpimässä tilassa (kuten multrum).
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Kuva 2: a) Multrumkäymälä Västanfjärdin kunnantalossa, b) Multrumsäiliö Västanfjär
din kunnantalon kellarissa

8.2.2 Kuivakäymälä keskikokoisella säiliöllä / pienempi multrum
  Tyhjennysväli kuukausia

Keskikokoisen säiliön kuivakäymälässä jäte kerääntyy pienempään säiliöön
istuimen alla, jossa se hajoaa biologisesti. Säiliö vaatii vähemmän tilaa kuin
tavallinen multrum ja sijoitetaan tavallisesti lattiatason alle. Usein jäte vaatii
jälkikompostointia,  ja ongelmia hajun, kärpästen sekä ylimääräisen nesteen
kanssa voidaan torjua lisäämällä kuiviketta.

EkoRoope
  Valmistetaan Suomessa
  Asennetaan ulkokäymälänä
  EkoRoopesta kaksi mallia:

§ Pienempi, malli 60, soveltuu vapaaaikaasuntojen käyttöön
§ Suurempi,  malli  100,  sopii  yleisön  käyttöön,  tai  muuhun  käyttöön,

jossa tarvitaan isoa kapasiteettia
  Ylimääräinen neste EkoRoopessa erottuu omaan säiliöön, joka on

jätesäiliön alla. Tästä säiliöstä neste haihtuu ilmanvaihdon avulla
  EkoRoope tyhjennetään tyhjennysluukun kautta
  Isommassa EkoRoopen mallissa on hakesäiliö istuinluukun vieressä.

EuroMakki
  EuroMakin voi itse asentaa vanhaan ulkokäymälään
  Säiliöön ripotellaan kauhallinen turvetta käynnin jälkeen. Turve

kompostoi jätteen ja estää hajujen muodostumista. Lopputuotteena on
multaa

  EuroMakki on valmistettu kierrätettävästä muoviraakaaineesta
  Tyhjennysväli on noin kerran vuodessa.

 a) b)
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Ekovessa EV 450, 4x100, 4x200, 4x300
  Valmistetaan Suomessa
  Voidaan asentaa sisälle tai ulos
  Malleja:

§ EV 450 soveltuu vapaaajan asuntoihin, vakituiseen asumiseen (13
henkilöä) ja yleiseen käyttöön. 700 käyttövuorokautta
§ EV 4x100 sopii vapaaajan asuntoihin ja vakituiseen asumiseen (12

henkilöä). 600 käyttövuorokautta
§ EV 4x200 soveltuu vapaaajan asuntoihin, vakituiseen asumiseen (2

5 henkilöä) ja yleiseen käyttöön. 1 200 käyttövuorokautta
§ EV 4x300 sopii kouluihin, hotelleihin ja lomakyliin. Ympäri vuotui

nen käyttö, tyhjennys 5 000 käyttövuorokauden jälkeen.
  Mallissa 450 on yksi säiliö, mutta kuormituksen ollessa suuri siihen

voi liittää toisen säiliön. Kun ensimmäinen täyttyy, se siirretään sivulle
ja otetaan toinen käyttöön.

  Malleissa 4x100, 4x200 ja 4x300 säiliö on jaettu neljään lokeroon,
joita käännetään niiden täyttyessä. Jäte kompostoidaan lokeroihin.

  Säiliön voi asentaa joko suoraan istuntatason alle tai lattian alle (jos
käymälä on varustettu WCtuolilla)

  Ylimääräiselle nesteelle on säiliö
  Säiliön tyhjennys tapahtuu irrottamalla säiliön takaseinä, jonka voi

jättää rakennuksen ulkopuolelle
  Suurin piirtein jokaisen mallin tyhjennysväli on noin vuosi
  Lisävarusteena säiliön lämmitin ja koneistettu ilmanvaihto.

BioLet 2000 NE ja NE S
  Kehitetty Sveitsissä
  Mallissa NE on käsikäyttöinen sekoitin, jonka yläsiipi tasoittaa

kompostikasaa, ja jonka alasiipi möyhentää mullan ja kaapii
kompostin tyhjennyslaatikkoon

  NE:n kapasiteetti riittää 23 henkilön vapaaajan asuntoon
  NEmallin tyhjennyslaatikko pitää tyhjentää 24 kuukauden välein,

riippuen käytöstä ja käyttäjämäärästä
  BioLetmallissa NE S on 2 säiliötä: yksi käytössä oleva ja toinen joka

jatkuvasti kompostoi
  NE S:n kapasiteetti on tarpeeksi 4:n henkilön vapaaajan asumiselle.

Kapasiteettia voi lisätä hankkimalla lisää säiliöitä
  Ylimääräinen neste johdetaan pois BioLetkäymälästä. Sen voi kerätä

säiliöön ja käyttää lannoitteena.

Pihatto EkoWC
  Kompostikäymälä joka soveltuu yhden perheen vapaaajan asuntoon
  Ekokäymälän säiliössä voi kompostoida myöskin ruokajätettä
  Lämpöeristetty ja jyrsijöiltä suojattu
  Ylimääräisen nesteen poistoa varten on olemassa letku
  Varustettu sekoitinruuvilla: kun sitä kierretään toiseen suuntaan säiliö

tyhjenee.
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Green Toilet 330
  Asennetaan ulkorakennuksiin
  Kompostoiva
  Istuinrengas asennetaan säiliön päälle
  Neste johdetaan pois pohjassa olevan putken kautta
  Sopii vapaaajan asuntoon sekä käytettäväksi yleisenä käymälänä
  Suuri kapasiteetti
  On myös olemassa Green Toilet 330 Arcticmalli, joka on varustettu

lämpökaapelilla, sekä Green Toilet 330 Tropicmalli, jossa on kärpäsiä
karkottava erikoisväri.

KSkerroskompostikäymälä
  Valmistetaan Suomessa
  Soveltuu asennettavaksi ulkorakennuksiin
  Varustettu haihduntasäiliöllä ylimääräisen nesteen käsittelyyn
  Käymälän säiliössä on kaksi kerrosta, jottei vanha jäte sekoittuisi

tuoreen kanssa
  Tyhjennetään avaamalla takaseinä ja poistamalla  alemmassa

kerroksessa kypsentyvä vanha jäte. Tyhjennyksen jälkeen
korkeammalla keskikerroksella oleva tuoreempi jäte pudotetaan
alempaan kerrokseen jatkokompostoitavaksi, ja keskikerros laitetaan
uudelleen paikallensa

  Lämpöeristetty. Sopii yhden perheen vapaaajan käyttöön.

MökkiMakki ja MiniCompos
  Valmistetaan Suomessa
  Soveltuu asennettavaksi ulkorakennuksiin
  Ei sisällä ilmanvaihtoputkia, vaan ilmanvaihto tapahtuu istuimen ja

säilön välissä olevan raon kautta.
  Ylimääräinen neste haihdutetaan haihdutussäiliössä
  MökkiMakki sopii yhden perheen vapaaajan käyttöön
  MiniCompos on MökkiMakkia 3 kertaa suurempi, ja soveltuu

isompaan vapaaajan asuntoon tai yleiseen käyttöön
  Käymälöiden säiliöt tyhjennetään tyhjennysluukun kautta.

MökkiMultio
  Valmistetaan Suomessa
  Sama toimintaperiaate kuin MökkiMakkikäymälällä
  Soveltuu asennettavaksi ulkorakennuksiin
  Nesteet haihtuvat haihduntasäiliössä
  Käymälän säiliöt tyhjennetään tyhjennysluukun kautta.



41

Kuva 3: MökkiMakkisäiliö Café Eugeniassa, Västanfjärdissä

Multio 110, 115 ja 145
  Valmistetaan Suomessa
  Järjestelmään kuuluu istuin, multiosäiliö (kooissa 110, 115 ja 145) ja

ilmanvaihtoputki
  Tilan, johon säiliö on sijoitettu pitää olla ympärivuotisessa käytössä

lämmin
§ Malli 110 soveltuu vapaaajan sekä vakituiselle asumiselle 13 hen

kilölle
§ Malli  115  soveltuu  vakituiseen  asumiseen  35  henkilölle,  vierassa

tamiin sekä muihin yleisiin tiloihin. On mahdollista asentaa 2 istuin
ta
§ Malli 145 soveltuu vakituiseen asumiseen 58 henkilölle,  mökkiky

liin, vierassatamiin sekä muihin yleisiin tiloihin. 4  istuinta on asen
nettavissa.

WMTunnan
  Valmistetaan Ruotsissa, Wost Man Ecology.
  WMClassic malli virtsanerotuksella, istuin posliinia. Vesiliitäntä on

mahdollinen puhdistustarkoituksiin
  Jätteen säiliö, WMTunnan, sijoitetaan lattian alle (esim. kellariin).

Kuiva jäte putoaa siihen gravitaation avulla. Säiliön tilavuus on 80
litraa, joten kapasiteetti on iso

  Säiliön tyhjentäminen on helppoa.

Biolan Mulltoan
  Suomessa valmistettu kompostoiva käymälä
  Sopii asennettavaksi ulkorakennuksiin
  Sopii yhden perheen vapaaajan asunnolle
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  Käymälän säiliö on lämpöeristetty, joten käymälää voi käyttää ympäri
vuoden

  Käymälässä voi kompostoida myöskin keittiöjätettä
  Ylimääräinen neste johdetaan ulos säiliöstä ja sitä voidaan käyttää

lannoitteena
  Ilmanvaihto tapahtuu ilmanvaihtoputken avulla
  Säiliö tyhjennetään tyhjennysluukun kautta.

KivaKompos
  Valmistetaan Suomessa
  Soveltuu asennettavaksi ulkorakennuksiin
  Säiliö on eristetty
  Säiliössä on kaksi tasoa: kun ylempi taso on täynnä, keskitason massa

pudotetaan kammella alemmalle tasolle jatkokompostointiin
  Lisävarusteina saa tyhjennyslaatikon ja vaunun. Tyhjennys niillä

tapahtuu työntämällä tyhjennyslaatikko vaunun avulla
kompostisäiliölle, ja nostamalla laatikko vaunun avulla säiliöstä.

Compact, Excel, Excel N.E.
  Valmistetaan Kanadassa
  Multarummulla ja tuulettimella varustettu
  Kapasiteetti:

§ Compact: 35 henkilölle vapaaajan käyttöön, 12 henkilölle vakitui
seen käyttöön
§ Excel: 68 henkilölle vapaaajan käyttöön, 35 henkilölle vakituiseen

käyttöön
§ Excel N.E.: 57 henkilölle vapaaajan käyttöön, 23 henkilölle vaki

tuiseen käyttöön
  Jäte päätyy kierrettävään rumpuun. Jotta jäte sekoittuisi ja hapettuisi

rumpua on kierrettävä noin kolmen päivän välein sen ulkopuolella
olevan kahvan avulla

  Ylimääräneste valuu pois rummun takapuolella olevasta verkosta
haihdutuskammioon

  Mallissa N.E on luonnollinen ilmanvaihto, eristetty rumpu ja
kuivatusletku, eikä tuuletinta

  Tyhjennys tapahtuu käymälän oltua käyttämättä kaksi viikkoa.

Mulltoa Aktiv, Komfort, XL ja Manuell
  Valmistetaan Ruotsissa
  Aktivissa on kompostisäiliö, tuuletin ja kuivatussäiliö
  Mulltoa Komfortissa, Manuellissa a XL:ssä on tuuletin ja multapussi
  Kapasiteetti:

§ Aktiv: 46 henkilölle vapaaajan käyttöön, 45 henkilölle vakituiseen
käyttöön
§ Komfort:  4  henkilölle  vapaaajan  käyttöön,  23  henkilölle  vakitui

seen käyttöön
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§ XL:  46  henkilölle  vapaaajan  käyttöön,  4  henkilölle  vakituiseen
käyttöön
§ Manuell: 24 henkilölle vapaaajan käyttöön

  Mulltoa Aktivilla sekoitus on automaattinen ja ohjattu ajastimella
  Mulltoa Aktivilla ja XL:llä sekoitus tapahtuu joka kerta kun käymälää

käytetään
  Joka Mulltoa Manuellin käytön jälkeen kierretään vipua pari kierrosta

että jäte lajittuu tasaisesti ja ilmastuu. Samalla valmis multa kaapiutuu
keräyslaatikkoon. Virtsa haihtuu.

  Tila, johon käymälä sijoitetaan pitää olla lämmin käyttökauden aikana
  Tyhjennettäessä etuluukku irrotetaan ja keräyslaatikko tyhjennetään

ohjeitten mukaisesti.

8.2.3 Käymälöitä pienellä säiliöllä / multakäymälöitä
  Tyhjennysväli viikkoja

Kompostoivilla käymälöillä on multrumeihin verrattuna pienempi istuimeen
liitettävä säiliö, ja ne vaativat yleensä sijoittamista lämmitettyyn tilaan sekä
sähköliittymää.  Joissakin  malleissa  on  jätteen  sekoitus  –  joko  mekaaninen
tai  manuaalinen  –  jotta  biologinen  hajoaminen  kiihtyy.  Hyvän  toiminnan
aikaansaamiseksi  kuivikkeen  lisäys,  kunnollinen  huolto  ja  säännöllinen
tyhjennys  ovat  välttämättömiä.  Lämpöpatterin  ja  tuulettimen  avulla  neste
voi haihtua ja kosteus voidaan tarkastaa.

Tara Ekomatic
  Suomessa kehitetty kompostikäymälä
  Soveltuu yhden perheen vapaaajan asumiselle
  Säiliön täyttyessä ilmanvaihtoputki ja nesteletku irrotetaan ja koko

laite kannetaan ulos tyhjennettäväksi jälkikompostointia varten (noin
kerran kesän aikana)

  Kuiviketta voi lisätä istuimen selkätuessa olevan annosteluohjaimen
avulla. Selkätuki täytetään kuivikkeella ennen käyttöä

  Sijoitetaan lattialle
  Ei tuota hajuja jos oikein asennettu
  Ylimääräneste valuu pois käymälän pohjalla olevaa letkua pitkin, ja on

käytettävissä lannoitteena.

Duolet
  Valmistettu Suomessa
  Duolet vaatii sähköa ilmanvaihtoon ja lämpöpattereihin
  Duoletissa on kaksi 30 litran säiliötä. Kun ensimmäinen säiliö on

täynnä se otetaan ulos jälkikompostointia varten, ja toinen säiliö
asetetaan käymälään

  Käymälän pohjalla olevat lämpöpatterit haihduttavat nesteen
  Duolet sijoitetaan lattialle.
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EkoMakki ja MiniMakki
  Valmistetaan Suomessa
  Soveltuvat vapaaajan asumiselle
  Molemmissa malleissa ylimääräinen neste suodatetaan kuorikkeen

kautta erotukseen
  EkoMakissa lisätään kuiviketta annostelukangella
  Molemmat mallit tyhjennetään irrottamalla ilmanvaihtoputki ja

nesteletku ja kantamalla istuinsäiliö ulos tyhjennettäväksi.

Vera Miljön Bio Nova, Pioneer Mini ja Pioneer III
  Valmistetaan Norjassa
  Jokaisessa mallissa on 29 litran säiliö käymäläjätteelle
  Säiliö täyttyy kahdessa viikossa 4 hengen perheen käytössä. Silloin

säiliö vaihdetaan tyhjään ja täyttynyt säiliö siirretään
jatkokompostointiin. Malleissa Pioneer Mini ja Bio Nova mahtuu vain
yksi säiliö istuimen alle, joten täytetty säiliö on vietävä toiseen
paikkaan jatkokompostointia varten. Pioneer III:een mahtuu kaksi
säiliötä istuimen alle, joten myös jatkokompostoitavan säiliön voi
jättää laitteeseen

  Pioneer III:een voi lisävarusteena asentaa virtsan erottajan, tuulettimen
ja lämpövastuksen.

SAWI biocom toalett
  Valmistetaan Saksassa (Berger Biotechnik GmbH)
  Kompostoiva
  Sopii vapaaajan asunnoille
  Käymälä on rakennettu kaksin kammioin. Alempi kammio kerää

virtsan, ja ylempi kerää kiinteän jätteen
  Soveltuu myös keittiöjätteen kompostoinnille
  Tyhjennys tapahtuu kääntämällä jätesäiliö jälkikompostointia varten

noin joka toinen viikko.

8.2.4 Monilokeroiset multakäymälät

Monilokeroisissa  multakäymälöissä  jäte  kerääntyy  laitteen  alla  olevaan
säiliöön, jossa on kolme tai useampi lokero. Säiliö vaatii suhteellisen vähän
tilaa,  ja  se  sijoitetaan  tavallisesti  lattiatasolle.  Istuin  sijoitetaan  säiliön
päälle. Lokeron täyttyessä säiliötä kierretään seuraavan lokeron kohdalle, ja
täytetyssä  lokerossa  oleva  jäte  jälkikompostoidaan  lokerossaan  kunnes
kaikki  lokerot  ovat  täynnä,  jolloin  kauimmin  kompostoitu  lokero
tyhjennetään.  Hyvän  toiminnon  varmistamiselle  kuivikkeen  käyttö,
kunnollinen huolto sekä säännöllinen tyhjennys ovat välttämättömiä.
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Vera
  Valmistetaan Norjassa (Norjassa nimellä Snurredasset)
  Saatavissa viitenä eri mallina. Kaikissa on kapasiteetti, joka riittää

noin neljälle hengelle
§ Yksi malli soveltuu ympärivuotiseen käyttöön
§ Kaksi mallia soveltuu eri kokoiseen vapaaajan asumiseen
§ Kaksi  mallia  on  vapaaajan  asumisen  eri  versioita,  jotka  voidaan

kaivaa maahan
§ Kolme istuinmallia, joista yhdessä on virtsanerotus

  Lisävarusteena lämpökaapeli ja puhallin ilmastimeen
  Maan päälle asennettavissa Veramalleissa ylimääräinen neste

käymälöiden säiliöistä poistetaan erilliseen nesteenkeräysastiaan
  Käymäläsäiliö tyhjennetään tyhjennysluukun kautta

Ekolet
  Valmistetaan Suomessa
  Kahta eri mallia: yksi ympärivuotinen ja yksi kesämökki malli
  Ekolet voi ottaa vastaan sekä käymälä että biojätettä, eikä vaadi

lisäaineiden käyttöä
  Ympärivuotisen mallin kapasiteetti riittää 17 henkilölle,

kokonaistilavuuden ollessa 1 600 litraa. Käyttää sähköä. Jätesäiliö
asennetaan lattian alle, ja käsisuihkun käyttö on mahdollista

  Lisävarusteina tuuletin, nesteenpuhdistava biosuodatin sekä pumppu
  Vapaaajan malli soveltuu neljän henkilön perheen vapaaajan

käyttöön (useammalle jos keittiön biojäte jätetään pois). Sen
kokonaistilavuus on 700 litraa. Mökkimalli asennetaan yleensä
ulkorakennukseen, ja sen haihduntaastiasta poistettavaa ylimääräistä
nestettä voi käyttää lannoitteena. Ei vaadi sähköä.

  Ekoletin säiliö tyhjennetään tyhjennysluukun kautta noin kerran
vuodessa

8.2.5 Haihduttavat käymälät

Separett Classic
  Valmistetaan Ruotsissa
  Virtsan erottava
  Virtsa kerääntyy ns. haihdunta tai nestelevylle, josta se lämmön

vaikutuksesta haihtuu ilmastusputken läpi. Lämpöpattereiden ja
ilmastoinnin ansiosta neste haihtuu ja kiinteä jäte kuivuu

  Säiliön täytyttyä jäte jälkikompostoidaan joko itse säiliössä tai
erillisessä kompostissa

  Kuluttaa sähköä
  Huuhtelunappia painettaessa jätteen alla oleva huuhtelulevy jolle jäte

on kertynyt kiertyy
  Haju vähenee hiilisuodattimen avulla. Suodatin on vaihdettava kerran

vuodessa
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  Toista säiliötä käytetään, kun ensimmäistä jälkikompostoidaan
  Tilan, jossa käymälää pidetään, on oltava lämmin
  Tyhjennyksessä käymälän yläosa nostetaan pois ja käymälälietesäiliö

nestelevyillä vaihdetaan
  Se on sijoitettava lämpimään paikkaan
  Kapasiteetti riittää neljän hengen vapaaajan käyttöön, jolloin

tyhjennysväli on 23 kuukautta.

Tara Triolet
  Kehitetty Suomessa
  Sisältää kolme säiliötä: ensimmäisen täyttyessä, se siirretään sivulle ja

toinen säiliö siirretään sivulta keskelle täytettäväksi
  Ylimääräinen neste valuu sisäsäiliöstä haihduntasäiliöön, jossa se

haihtuu. Jos nestekuormitus ylittää haihtumistehon, neste johdetaan
erilliseen astiaan

  Trioletissa on tuuletin.

BioLet Manual, Automatic, 2000, XL, 2000 XL ja UFA
  Valmistetaan Sveitsissä
  BioLet Manual, Automatic, 2000, XL ja 2000 XL asennetaan lattialle
  UFAsäiliö asennetaan lattian alle
  Lattialle asennettavissa malleissa tyhjennyslaatikko on istuimen alla.

UFAmallissa tyhjennysluukku sijaitsee säiliön alaosassa
  Manualmallissa sekoitus on manuaalinen; muissa se on automaattinen
  Kapasiteetti ympärivuotisessa käytössä:

§ Manual ja Automaticmalleissa 12 henkilölle
§ 2000mallissa 23 henkilölle
§ XLmallissa 34 henkilölle
§ Malleissa 2000 XL ja UFA 4 henkilölle

  Vapaaajan käytössä kapasiteetti on:
§ Manual ja Automaticmalleissa 34 henkilölle
§ 2000mallissa 34 henkilölle
§ XL sekä 2000 XLmalleissa 46 henkilölle.
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8.2.6 Virtsanerottavia kuivakäymälöitä

Kuva 4: Virtsan erottava kuivakäymälä

Virtsan erottavat kuivakäymälät ovat tavallisesti malleja, joissa virtsa erote
taan  ja  jäte  kuivuu.  Tämän  ansiosta  jätteen  määrä  ja  sen  aiheuttama  haju
vähenee.  Käymäläjätettä  kompostoitaessa  veden  lisäys  on  välttämätöntä,
että saadaan biologinen prosessi uudelleenkäynnistettyä.

Biolan Naturum
  Valmistetaan Suomessa
  Istuimen konstruktio on sellainen, että virtsa ja kiinteä jäte erottuu
  Kiinteä jäte putoaa rumpuun, jota pyöritetään jalkapolkimella joka

käyttökerran jälkeen. Rummusta jäte putoaa lopuksi tyhjennysastiaan,
joka on käymälän selkänojassa

  Tyhjennysastia on tyhjennettävä jälkikompostointia varten noin kerran
kuussa (neljän hengen perheen käytössä)

  Jätesäiliössä on kansi, jonka vuoksi tyhjennys sujuu kätevämmin
  Siroteainetta lisätään kerran viikossa
  NaturumWC soveltuu myös bideesuihkun käyttöön. Tässä

tapauksessa jätesäiliön luukku suljetaan, jolloin neste menee samaa
kautta kuin virtsa.

BioLet Erottava 25, 40 ja 150
  Valmistetaan Sveitsissä
  Mallin numero kertoo samalla käymälän kiinteän jätteen säiliön

tilavuuden litroissa
  Virtsanerotus tapahtuu istuimen etuosassa olevassa kulhossa
  Biolet Erottava 25:llä on säiliö istuimen sisällä, joka mahdollistaa

istuimen asentamisen kokonaan lattian päälle. Jätesäiliössä on kansi,
joten kuljetus on sen vuoksi helppo.
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  Erottavat mallit 40 ja 150 sisältävät jätesäiliön, joka vaatii tilaa WC:n
alla

  150 litran säiliössä voi myöskin kompostoida keittiön biojätettä.
Säiliön alaosassa on tyhjennysluukku.

Septum
  Kehitetty Ruotsissa
  Virtsa erottuu istuimen etuosassa olevan kulhon kautta, ja kiinteä jäte

putoaa laitteen sisään asennettuun jätesäkkiin
  Ilmastusputki on laitteen takapuolella ja on vedettävissä joko suoraan

ulos seinän läpi tai ylös katon läpi. Jälkimmäistä tapaa suositellaan
  Tyhjennys tapahtuu poistamalla täytetty säkki ja vaihtamalla se

uuteen. Säkin sisältö vaatii jälkikompostoimista
  Neljän hengen käytössä tyhjennysväli on noin 2 viikkoa.

Separett Villa, Weekend ja Butler
  Valmistetaan Ruotsissa
  Toimivat sähköllä
  Soveltuu sisäkäyttöön; tilan ei tarvitse olla lämmin
  Varustettu näkösuojalla, joka siirtyy sivulle istuimelle istuttaessa
  Mallit:

§ Villa  soveltuu  ympärivuotuiselle  ja  vapaaajan  asumiselle.  Sopii  6
henkilön vapaaajan asumisen tarpeeseen
§Weekend  on  tarkoitettu  etupäässä  vapaaajan  asumisen  käyttöön.

Sopii 4 henkilön tarpeeseen vapaaajan asunnoilla.
§ Butler on suunniteltu vanhuksille ja liikuntaesteisille

  Kiinteä jäte putoaa omaan säiliöön, jossa se kuivuu ja kutistuu
  Huuhtelunappia vedettäessä säiliö kiertyy pari senttimetriä, jolloin jäte

jakautuu tasaisesti
  Virtsa putoaa istuimen etuosassa olevaan virtsamaljaan ja sieltä putkea

pitkin laitteen takaosaan, josta se voidaan johtaa eteenpäin
toivomusten mukaan

  Sähköllä toimiva tuuletin kuivaa jätteen säiliössä
  Kiinteä jäte jälkikompostoidaan säiliössä tai erillisessä kompostissa
  Villamalli on varustettu kolmella säiliöllä; muissa malleissa niitä on

kaksi.

Separett Coloni ja Compact
  Valmistetaan Ruotsissa
  Soveltuvat ulkorakennuksiin
  Eivät kuluta sähköä
  Varustettu näkösuojalla, joka siirtyy sivulle istuimelle istuttaessa
  Sama toimintaperiaate kuin vastaavissa sähköisissä ja erottavissa

malleissa
§ Coloni:  huuhtelunappia  vedettäessä  säiliö  kiertyy  pari  senttimetriä,

jolloin  jäte  jakautuu  tasaisesti.  Sisältää  kaksi  jätesäiliötä:  kun  en
simmäistä  jälkikompostoidaan,  toinen  on  käytössä. Riittää  4  henki
lön vapaaajan asumisen tarpeisiin
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§ Compact sisältää  jätesäkin kiinteälle  jätteelle,  ja kiinteä  jäte  tyhjen
netään käymäläjätekompostiin. Compactin kapasiteetti riittää 2 hen
kilön tarpeisiin, jolloin pussi tyhjennetään 5 päivän välein

  Virtsaerotuksen ansiosta hajuhaitat ovat melkein hävinneet myös
sähköttömistä malleista.

WM Brunnen
  Valmistetaan Ruotsissa, Wost Man Ecology
  Virtsan erottava käymälä, johon voi liittää huuhteluletkun (mutta ei

edellytä sitä). Huuhtelutoiminto helpottaa puhdistusta
  Tyhjennys: käymälä käännetään eteenpäin lattialevyn avulla, ja

tynnyri nostetaan eristetystä säiliöstä
  Säiliö asennetaan lattian alle, eikä se vaadi lämmitettyä tilaa
  tuuletin
  Kapasiteetti 34 henkilölle.

Pikkumusta KivaKompos
  Valmistetaan Suomessa
  Soveltuu asennettavaksi ulkorakennuksiin
  Lämpöeristetty
  Virtsanerotus tapahtuu istuimen etuosassa olevassa virtsamaljassa
  Käymälän jätesäiliössä oleva jätettä voidaan sekoittaa laitteen

takapuolella olevan sekoittimen avulla
  Tyhjennys tapahtuu aukaisemalla laitteen takakansi ja nostamalla

jätesäiliö ulos.

LillMulle, Mullis MK500, RörMulle, SkåpMulle, StorMulle, Mullis
Toastol, Trossmulle
  Valmistetaan Ruotsissa
  Virtsanerottavia
  Luonnollisella ilmanvaihdolla

§ LillMulle: voi sijoittaa sisälle asuntoon, tilan ei tarvitse olla lämmi
tetty.  Kiinteä  jäte  kerääntyy  ämpäriin,  ja  virtsa  johdetaan  erilliseen
säiliöön. Täytetty ämpäri tyhjennetään käymäläjätekompostiin
§ Mullis MK500: voidaan asentaa asuntoon, tilan on oltava lämmitet

ty. Säiliössä on viettävä pohjalevy. Malli on matala jotta se soveltui
si  taloihin,  joissa on matala perustus. Säiliötä voi käyttää keittiöjät
teelle. Tyhjennys tapahtuu tyhjennysluukun kautta.
§ Mullis RörMulle: voidaan asentaa sisälle asuntoihin, eikä  tilan tar

vitse  olla  lämmitetty.  Kiinteä  jäte  kerääntyy  istuimeen  liitettyyn
muovipussiin.  Virtsa  johdetaan  pois.  Täytetty  säkki  nostetaan  ylös
WCistuimen läpi ja tyhjennetään käymäläjätekompostiin.
§ Mullis SkåpMulle: asennetaan pienempään rakennukseen, eikä tilan

tarvitse  olla  lämmitetty.  Jätesäiliö  on  ripustettu  lattian  alle.  Säiliö
tyhjennetään käymäläjätekompostiin.
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§ Mullis StorMulle: asennetaan pienempään rakennukseen, eikä  tilan
tarvitse  olla  lämmitetty.  Kiinteä  jäte  kerääntyy  ämpäriin  ja  virtsa
johdetaan erilliseen säiliöön. Täytetty ämpäri tyhjennetään käymälä
jätekompostiin
§ Mullis  Toastol:  voidaan  asentaa  asuntoihin,  eikä  tilan  tarvitse  olla

lämmitetty. Jätesäiliö on sijoitettu lattian alle. Virtsa voidaan  johtaa
pois. Säiliö tyhjennetään käymäläjätekompostiin
§ Mullis Trossmulle: asennetaan pienempään rakennukseen, eikä tilan

tarvitse olla  lämmitettyä. Keräysastiat ovat  lattiaan upotettuja. Täy
tetty ämpäri tyhjennetään käymäläjätekompostiin.

Separera 25, 33, 40, NE
  Valmistetaan Ruotsissa
  Voidaan asentaa sisälle asuntoon. Tilan ei tarvitse olla lämmitettyä

malleille 25, 33 ja 40:lle, mutta malli NE vaatii lämpimän tilan
  Tuuletin (mallille NE tuuletin on lisävalintana)

§ Malleilla 25, 33 ja 40 on näkösuoja, joka avautuu automaattisesti is
tuimelle istuttaessa
§ Malli 25: virtsasäiliön voi asentaa lattian alle tai talon ulkopuolelle.

Varustettu  huuhtelunapilla,  joka  on  yhdistetty  jätteen  tasausmeka
nismiin.  Jätesäiliön  täytyttyä  se  tyhjennetään  toiseen  säiliöön  jälki
kompostoitumaan
§ Malli  33:  kiinteän  jätteen  säiliö  on  jaettu  kahteen osaan  ja  sitä  voi

kääntää. Koko säiliön ollessa  täynnä se nostetaan ulos (säiliössä on
kansi)  jälkikompostoitavaksi.  Virtsa  tyhjennetään  kastelutarkoituk
siin virtsankeräyssäiliön täyttyessä
§ Malli 40: jätesäiliötä voi myös käyttää keittiöjätteen kompostointiin.

Säiliöitä käytetään vuorotellen ja tyhjennetään välillä. Kompostointi
tapahtuu toisessa säiliössä toisen ollessa käytössä
§ Malli  NE:  pieni  virtsan  erottava  käymälä  ilman  sähköliitäntää.  Is

tuimen  alla  on  tilaa  kahdelle  säiliölle.  Virtsa  johdetaan  säiliöön  tai
imeytykseen. Säiliöitä käytetään  vuorotellen  ja kompostointi  tapah
tuu toisessa säiliössä toisen ollessa käytössä

  Kapasiteetti:
§ Malli 25: 4 henkilölle vapaaajan asumiselle, 2 henkilölle  jatkuvalle

asumiselle
§ Malli 33: 35 henkilölle vapaaajan asumiselle
§ Malli 40: 6 henkilölle vapaaajan asumiselle, 3 henkilölle  jatkuvalle

asumiselle
§ Malli NE: 24 henkilölle vapaaajan asumiselle.

Lindéns torrtoasystem
  Valmistetaan Ruotsissa
  Voi asentaa sisälle asuntoon. Tilan ei tarvitse olla lämmitetty
  Virtsanerotuksella tai sitä ilman
  Varustettu tuulettimella
  Kiinteä jäte kerääntyy säiliöön; virtsan voi johtaa erilliseen säiliöön
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  Ylempi peittävä kansi nostetaan 12 cm ja säiliön voi rullata ulos ja
tyhjentää käymäläjätekompostiin

  Kapasiteetti: 24:lle henkilölle vapaaajan asumiselle.

8.2.7 Muut kuivakäymälät

Mullbanken kompostikäymälä
  Valmistetaan Ruotsissa
  Ulkokäymäläpaketti
  Sisältää kaksi lokeroa, joita käytetään yksi kerrallaan
  On varustettavissa virtsanerotuksella
  Tyhjennys tapahtuu käymälän takapuolella olevien luukkujen kautta
  Ei tarvitse sähköä.

Sanitoa
  Valmistetaan Ruotsissa
  Kapasiteetti riittää 16 henkilön tarpeisiin
  Toimii luonnollisella ilmanvaihdolla tai tuulettimella
  Tilan ei tarvitse olla lämmitetty
  Ei sovellu sisään asuntoihin
  Täytetty malja tyhjennetään käymäläjätekompostiin.

Sjögrens Dass
  Valmistetaan Ruotsissa
  Käymälässä on kaksi reikää ja kompostointitilaa vuoroittaiselle

käytölle
  Säiliö täytetään kuivikkeella jotta virtsa imeytyisi
  Toisen säiliön sisältö kompostoidaan toisen säiliön ollessa käytössä.

Valmis komposti kaivetaan ulos takana olevan luukun kautta noin
vuoden jälkeen

  Kompostointitilassa on ilmanvaihto.

Torrklosett Standard ja Torrklosett De Luxe
  Valmistetaan Ruotsissa (Hammarplast)
  Ei ole varustettu ilmanvaihdolla
  Eivät sovellu asuntojen sisätiloihin
  Istuin on sijoitettu suoraan jätesäiliön päälle. Jäte laitetaan suoraan

säiliöön tai muovipussiin
  Säiliö tyhjennetään käymäläjätekompostiin
  Mallissa De Luxe on tyhjennyksen yhteydessä paikalle painettava

luukku; mallissa Standard luukku on siirrettävä paikalleen.
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WM – BOX
  Valmistetaan Ruotsissa
  Virtsan erottava käymälä johon voi liittää huuhteluletkun, joka

helpottaa puhdistamista
  Täytetty säiliö nostetaan pois ja tyhjennetään käymäläjätekompostiin

tai vaihdetaan uudeksi
  Säiliö sijoitetaan lattian alle. Käymälän voi sijoittaa sisälle asuntoon

eikä se vaadi lämmitettyä tilaa
  Kapasiteetti riittää 68 henkilön tarpeisiin.

TOAMobiltoilette
  Valmistetaan Saksassa (Berger Biotechnik GmbH)
  On kahta mallia: Standard ja Luxus. Standardilla on 30 litran ja

Luxuksella 25 litran tilavuus
  Sopii vapaaajan tarpeisiin sekä muihin tilanteisiin jolloin kiinteän

käymälän asentamisen on hankalaa
  Käymälä koostuu ämpäristä, jossa on istuin
  Käymälää on helppo kuljettaa ja sillä on tiivis kansi, joka

yksinkertaistaa tyhjennystä
  Tyhjennys tapahtuu säiliön täytyttyä.

8.2.8 Virtsan erottavat yhdistelmäkäymälät

Hybridikäymälöissä  jäte  huuhdotaan  pois  pienellä  määrällä  vettä.  Käymä
löiden  toiminnot  voivat  erota,  kuten  esim.  miten  jätteen  käsitellään.  Vesi
huuhtelun ansiosta keräyksen ja käsittelyn ei tarvitse olla suoraan käymälän
alla. Kiinteä jäte kompostoidaan usein, kun taas neste yleensä varastoidaan,
haihdutetaan tai imeytetään maahan.

Aquatron 4x100 / 4x200 / 90 / 400
  Valmistetaan Ruotsissa
  Säiliönä voi käyttää tavallista wcistuinta, kaksoishuuhtelevaa istuinta

tai virtsan erottavaa istuinta, jossa kiinteä jäte huuhdellaan vedellä
  Aquatron 4x100, 4x200 ja 400 soveltuvat vakituiseen asumiseen ja

Aquatron 90 vapaaajan asumiseen. Mallit Aquatron 4x300, 3000 ja
Aquatron Ale soveltuvat koulujen, lomakylien sekä hotellien tarpeisiin

  Aquatronin toiminta perustuu separaattoriin, joka erottaa kiinteän
jätteen nesteestä. Separaattorista kiinteä jäte putoaa kompostisäiliöön,
ja neste johdetaan joko UVdesinfioinnin kautta tai suoraan käyttäjän
valitsemaan käsittelyyn

  Säiliö asennetaan lattian alle. Tilan pitää olla lämmitetty
ympärivuotisessa käytössä

  Aquatron 4x100 ja 4x200 sisältävät säiliön 4:llä
kompostointilokerolla; yhden lokeron ollessa täysi seuraava kierretään
esiin. Tyhjennys tapahtuu noin kerran vuodessa
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  Aquatron 90:ssä on ulosvedettävä laatikko johon jäte kerääntyy, ja jota
voidaan tyhjentää noin kerran vuodessa vapaaajan asumisessa.
Tarpeen vaatiessa voidaan käyttää kahta säiliötä. Aquatron 400:ssa
jäte tyhjennetään luukun kautta joka toinen vuosi jos asuminen on
ympärivuotista

  Luonnollisella ilmanvaihdolla
  Kapasiteetit:

§ 5  henkilöä  vapaaajan  asumisella  (Aquatron  90:llä  on  200  käyttö
vuorokautta)
§ 5 vakituisesti asuvaa henkilöä (Aquatron 4x100  ja 400 riittävät 800

käyttövuorokautta, Aquatron 4x200 1 200 käyttövuorokautta)

EcoVac
  Valmistetaan Ruotsissa
  Virtsa huuhtoutuu erikseen säiliöön tai muuhun käsittelyyn
  Kiinteä jäte huuhtoutuu 0,50,7 l veden ja ilman avulla kompostiin tai

säiliöön. Kompostissa on geokangassäkki, johon kiinteä jäte
kerääntyy. Säkin ollessa täysi se nostetaan säiliöstä ja sisältö
kompostoidaan

  Huuhteluvesi, joka ei ole sitoutunut jätteeseen läpäisee säkin. Tämä
vesi on täynnä bakteereja, se voidaan hygienisoida joko käsittelemällä
sitä kalkilla tai pastörisoimalla (kuumentamalla).(Porso VVS
Agenturer AB, 2004).

EStoalett
  Valmistetaan Ruotsissa
  Virtsa huuhtoutuu veden avulla virtsasäiliöön tai käsittelyyn
  Kiinteä jäte putoaa huuhtoutumatta käymälän alla olevaan

kompostiastiaan
  Kompostiastia on tyhjennettävä kolmen kuukauden välein, kun se on

normaalikokoisen perheen käytössä. Astia tyhjennetään kantamalla
ulos koko säiliö ja tyhjentämällä sen sisältö jälkikompostointia varten.

8.2.9 Virtsan erottavat WC:t
  Kaksoishuuhtelulla (huuhtelee sekä virtsaa että ulosteita vedellä)

Dubbletten
  Valmistaja BB Innovation & Co
  Olemassa sekä seinään kiinnitettävänä että lattialla seisovana
  Hajun estävällä vesilukolla
  Käymäläistuimessa on kaksi maljaa, josta takimmainen on tarkoitettu

ulosteille ja paperille, ja etummainen virtsalle
  Huuhteluvesimäärät ovat 1,5 2 dl pienellä huuhtelulla, ja 4 litraa

isolla. Pieneen huuhteluun vaikuttaa miten kauan nappia painetaan.
Isoa huuhtelua voidaan säädellä 46 litran välillä. Vuorokauden
vedenkäytön arvellaan olevan noin 3 litraa (neljä henkilöä, pieni
huuhtelu).
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  Käymälä on posliinista, ja istuin on suunniteltu sopivaksi myös lapsille
  Käymälä pitää puhdistaa biologisesti hajoavalla puhdistusaineella. Jos

virtsan johtamiseen tarkoitettu viemäri on tukossa se voidaan aukaista
sitruunahapolla sekoitettuna kuumaan veteen.

  Käymälä myydään myöskin kokonaisena järjestelmänä, johon sisältyy
virtsasäiliö ja ulostekompostointierotin.

  Dubblettkäymälä on ollut myynnissä yli 10 vuotta, ja se on
osallistunut useaan tutkimusprojektiin, joten siitä on tietoa eri
lähteistä.

WMDS
  Valmistaja Wost Man Ecology
  Käymäläistuin on posliinista ja lattialla seisova
  Wost Man Ecology:lla on myöskin yksittäishuuhteleva malli (ulosteet

kuivakäsitellään, virtsa huuhdellaan vedellä)
  Käymälä koostuu kahdesta maljasta, joista takimmainen on tarkoitettu

ulosteille ja paperille,  etummainen virtsalle
  Huuhteluvesimäärät ovat 0 – 0,7 litraa pienellä huuhtelulla, ja 3 litraa

isolla (mahdollista säätää). Pienen huuhtelun huuhteluvesimäärä
määräytyy huuhtelunapin painamisen pituudella, eli käyttäjä säätää
huuhteluvesimäärän (Wost Man Ecology, 2004b). Vuorokauden
vedenkäytön arvellaan olevan noin 47 litraa huuhteluvettä henkilöä
kohti. Mittaukset ovat osoittaneet että vuorokauden aikana käymälästä
tulee noin 2,5 litraa virtsaa + huuhteluvettä per henkilö (SwedEnviro,
2001).

  Laitetta käytetään samalla tavalla kuin tavallista WC:tä
  Laitetta on kokeiltu monessa ekokylässä, ja se on osoittautunut hyvin

toimivaksi.

Nordic 393 U
  Valmistaja Gustavsberg
  Seinään kiinnitettävä ja valmistettu posliinista
  Käymälä koostuu kahdesta maljasta, joista takimmainen on tarkoitettu

ulosteille ja paperille, ja etummainen virtsalle
  Virtsanerotusputki on varustettu vesilukolla hajun estämiseksi.
  Huuhteluvesimäärät ovat 2 litraa pienellä huuhtelulla ja 4 litraa isolla.

Huuhtelua voi säätää painonapin avulla, ja se on helposti
muutettavissa. Vuorokauden vedenkäytön arvellaan olevan noin
14 litraa henkilöä kohti (SwedEnviro, 2001)

  Laitetta käytetään samalla tavalla kuin tavallista WC:tä.

Roevac No Mix Toilet
  Valmistaja Roediger Vakuum + Haustechnik
  Olemassa sekä seinään kiinnitettävänä että lattialla seisovana
  valmistetaan posliinisena
  Käymälä koostuu kahdesta viemäristä, joista takimmainen on

tarkoitettu ulosteille ja paperille, etummainen virtsalle. Virtsaviemäri
suljetaan irrotettavalla kannella, joka avautuu mekaanisesti ja
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sulkeutuu ennen huuhtelua. Tällöin vääränlainen käyttö (esim. lapsilta)
ei ole mahdollista

  Huuhteluvesimäärä on minimaalinen pienellä huuhtelulla ja 6 litraa
isolla. huuhtelumääriä ei voi muuttaa. Vuorokauden vedenkäytön
arvellaan olevan 6 litraa henkilöä kohti (SwedEnviro, 2001)

  Ei vaadi ylimääräistä huoltoa, mutta virtsaviemäri vaatii puhdistusta
säännöllisin välein

  Suhteellisen uusi malli. Joitakin wc:itä on asennettu Saksaan.

Kuva 5: Gustavsbergin virtsan erottava saniteettiposliininen käymäläistuin

8.2.10 Vähän vettä käyttävät WC:t

Miniflush
  Valmistaja Gustavsberg
  Huuhteluvesimäärä on 1 litra, mutta sitä voi lisätä muuttamalla

huuhteluventtiilin huuhteluaikaa. Vuorokausikäytön arvellaan olevan
noin 6 litraa / henkilö

  Miniflush on lattialla seisova ja posliinista valmistettu
  Vedenpaineen on oltava vähintään 3 baaria
  Tavallinen huolto perinteiseen WC:hen verrattuna
  Koska tämän WC:n huuhteluvesimäärät ovat niin pieniä, se asettaa

korkeita vaatimuksia viemäriputkien kaltevuudelle, materiaalille sekä
koolle

  Edeltävää mallia, muovinen DP Sanitärin valmistama malli,  on
kokeiltu paljon, ja sitä on myyty yli 15 vuotta.
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Sealand
  Valmistaja Sealand Technology Inc
  Virtsan huuhteluvesimäärät ovat 12 dl, paperin ja ulosteen

huuhteluvesimäärien ollessa noin 1litra. Huuhteluvesimäärää voi
säätää jalkapolkimella. Vuorokauden vedenkäytön arvellaan olevan
noin 2 litraa henkilöä kohti

  Istuin on posliininen
  Asiantuntijan on tehtävä tarkistus kerran vuodessa
  Ruokajätettä voi lisätä WC:n läpi tai n.s. jätemyllyn läpi
  WC:tä voi käyttää Clivus Multrumin kanssa, ja soveltuu sekä vapaa

ajan asuntoihin että ympärivuotisiin asuntoihin
  Toimivuudesta ei ole kunnollista seurantaa, mutta tämä WC on

suosittu veneissä.

Aqua Magic Starlite
  Valmistaja Thetford
  Pienessä huuhtelussa huuhteluvesimäärä on 2 dl; paperin ja ulosteiden

huuhtelussa se on noin 2 litraa. Huuhteluvesimäärä säädellään
kahdella jalkapolkimella – se määräytyy polkimien painamisen ajasta.
Vuorokauden vedenkäytön arvellaan olevan noin 3 litraa henkilöä
kohti

  WCistuin on lattialla seisova, ja se on valmistettu polypropyleenistä,
joka on kova ja posliinia muistuttava muovi

  Suositellaan miedon saippualiuoksen käyttöä puhdistukseen. Klooriin
perustuvia sekä kiillottavia tuotteita ei suositella

  On olemassa matalampi malli, joka soveltuu hyvin veneisiin. Sitä on
lisäksi asennettu moniin turistibusseihin

  WC on ollut kauan markkinoilla, joten siitä on paljon kokemusta.

WM Clever
  Valmistaja Wost Man Ecology
  Huuhteluvesimäärä on noin 0,6 litraa. Valittavissa on myös virtsan

erottava malli, jossa virtsamaljaa voi huuhdella erikseen eri
vesimäärillä (00,4 litraa). Huuhtelu määräytyy polkimen painamisajan
perusteella. Vuorokauden vesikäytön arvellaan olevan noin 0,6 – 3,6
litraa henkilöä kohti

  WCistuin asennetaan seinää vasten, mutta se lepää kuitenkin lattian
varassa. Ulostemalja on posliininen, kuoren ollessa muovinen

  Huolto kuin perinteisessä WC:ssä
  WC:n voi myös saada n.s. kulhoilmastuksella, joka poistaa

mahdollisen pahan hajun
  WC:stä on vielä aika vähän kokemusta, mutta sitä on tarkasteltu T&K

projektissa ”Bra Små Avlopp”.
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WM Tronen
  Valmistetaan Ruotsissa, Wost Man Ecology
  Vähävetinen, erotteleva WC jalkakorokkeella. Kiinteä jäte kuivuu, ja

virtsa johdetaan säiliöön
  Tyhjennys tapahtuu avaamalla etukulman luukku, ja vetämällä esiin

muovilaatikko, jossa jäte on
  Tilan ei tarvitse olla lämmin
  Tuuletin
  Kapasiteetti 24 henkilön tarpeisiin.

BioLoo Toalettsystem
  Valmistetaan Ruotsissa
  Huuhteluvesimäärä on noin 1 dl / kerta
  Luonnollinen ilmanvaihto
  4:n hengen kapasiteetti, jos se kytketään käymäläjätekomposteihin
  Voi sijoittaa tilaan, joka ei ole lämmitetty, mutta talvisaikaan

viemäriputket on eristettävä ja lämpökaapeli asennettava
  Kytketään kahteen erilliseen käymäläjätekompostiin. Tyhjennys

tapahtuu pumppaamalla manuaalisesti jätesäiliöstä
käymäläjätekompostiin noin 14:n päivän välein

  Huuuhteluvesisäiliö täytetään letkulla tai kannulla.

Ekosanic TT 2000
  Valmistetaan Ruotsissa
  WCistuin on tavallinen, vesihuuhteleva
  Jäte huuhtoutuu erottimeen, jossa virtsa ja huuhteluvesi erottuvat, ja ne

johdetaan harmaiden vesien kanssa sakokaivoon. Kiinteä jäte putoaa
säiliöön, jossa se hajoaa

  Tilan, johon säiliö asennetaan tulee olla lämmitetty
  Tuuletin
  Tyhjennys tapahtuu luukun kautta 35 vuoden jälkeen. Väliseinä estää

tuoreen jätteen joutumista tyhjennysluukulle
  Kapasiteetti riittää 410 henkilön vakituiseen käyttöön.

8.2.11 Alipaine WC:t

Evac 900, Evac 90
  Valmistaja Evac Oy
  Huuhteluvesimäärä on noin 1,2 litraa – se on säädettävissä WC.n

vesiventtiiliä säätämällä 0,7 – 1,5 litraan / huuhtelu. Vuorokauden
veden käyttö on arviolta 4,2 – 9 litraa henkilöä kohti

  Alipainejärjestelmä toimii sähköllä; sähkönkulutus riippuu
järjestelmän koosta
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  Posliininen WCtuoli voi olla sekä lattialla seisovaa mallia että seinään
ripustettavaa. Evac 900:lla on hieman uudempi muotoilu ja se on myös
hiljaisempi kuin Evac 90. Siinä on lisäksi metalliset saranat, jotka
kestävät suurempaa rasitusta

  Vaatii säännöllistä huoltoa: useita osia pitää tarkastaa ja puhdistaa joka
vuosi, ja vaihtaa joka viides vuosi tavallisessa taloudessa. Julkisissa
oloissa joitakin osia on vaihdettava joka vuosi

  Evac alipaine WC:t ovat kiinnostavia suuren mittakaavan WC
järjestelmänä: ne sopivat hyvin hotelleihin, sairaaloihin, tavarataloihin
ja isoihin laivoihin. Niitä ei ole tarkoitettu yksittäiselle kiinteistölle
umpisäiliöllä.

Jets 50, Jets 59
  Valmistaja Jets Standard AS
  Huuhteluvesimäärä on noin 01,2 litraa. Asennuksen yhteydessä

huuhteluvesimäärä on säädettävissä WC:n vesiventtiiliä säätämällä.
Vuorokauden veden käyttö on arviolta 07,2 litraa henkilöä kohti

  WCtuoli voi olla sekä lattialla seisovaa mallia että seinään ri
pustettavaa; se on valmistettu posliinista tai teräksestä

  Vaatii suunnilleen yhtä paljon huoltoa kuin perinteinen WC
  On saatavissa suljetulla säiliöllä, ja tyhjiöpumpuista on monta eri

mallia
  Tyhjiö muodostuu huuhtelunappia painettaessa, joten pumppu ei ole

käynnissä WCkäyntien välissä. Järjestelmä aiheuttaa aika isoja
kuluja, ja umpisäiliö vaatii tyhjennystä. WC:tä on asennettu moneen
eri paikkaan, joten siitä on kokemusta ja referenssejä.

LVS Low Vacuum System
  Valmistaja KTH Arkitektur
  Huuhteluvesimäärä on pienessä huuhtelussa 0,35 litraa, ja isossa

huuhtelussa 1,9 litraa.Huuhteluvesimäärään voi vaikuttaa ainoastaan
ohjauslaitteiston kautta.Vuorokauden veden käyttö on arviolta noin 4
litraa henkilöä kohti

  Alipainepumppu toimii sähköllä
  WCtuoli on valmistettu tuplalasitetusta posliinista, ja se on seinään

kiinnitettävä malli
  Järjestelmän huolto edellyttää auktorisoitua huoltajaa
  Järjestelmä on ensisijaisesti takoitettu kerrostaloille
  Myös keittiöjätettä voi lisätä keittiöjätemyllyn kautta. Tämä helpottaa

tuotteen käsittelyä ja sen paluttamista peltoon
  Tuotetta ei ole vielä käytössä, vaan se on vain olemassa

laboratorioprototyyppinä.

Microflush
  Valmistaja Microphor
  Huuhteluvesimäärä on 2 litraa, mutta se on säädettävissä alle 2:n

litran. Huuhtelumäärää voi myöskin lisätä painamalla huuhtelunappia
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kauemmin.Vuorokauden veden käyttö on arviolta noin 12 litraa
henkilöä kohti

  Alipainejärjestelmä toimii sähköllä
  WCtuoli on posliinista, ja se on lattiaan asennettava malli
  Järjestelmän huolto kolmen vuoden välein, jolloin tulee vaihtaa ilma

ja vesiventtiilit
  WC myydään usein laivoihin suunnitellussa järjestelmässä, joka

perustuu kompostointisäiliöön, jossa käymäläjäte kompostoidaan
  Microflush on asennettuna laivoihin, juniin ja busseihin ympäri

maailman.

Roevac Vacuum Toilet
  Valmistaja Roediger Vacuum + Haustechnik
  Huuhteluvesimäärä on 1 litraa huuhtelua kohti, ja se ei ole

säädeltävissä.Vuorokauden veden käyttö on arviolta noin 6 litraa
henkilöä kohti

  Alipainepumppu toimii sähköllä
  WCtuoli on posliinista, ja siitä on lattiaan asennettava sekä seinään

kiinnitettävä malli
  Järjestelmä vaatii huoltoa kerran vuodessa
  Järjestelmä on tarkoitettu isommille järjestelmille, kuten

vuokrataloihin, hotelleihin jne, eikä sitä myydä kappalettain. Voi sopia
myös mm. kylän yhteisiin verkostoihin, WC:n ja säiliön ei tarvitse olla
lähellä toisiaan

Sealand Vacuflush
  Valmistaja Sealand Technology Inc
  Huuhteluvesimäärä on 0,50,9 litraa huuhtelua kohti.

Huuhteluvesimäärää voi säätää jalkapolkimen painamisaikaa
muuttamalla. Vuorokauden vedenkäytön arvellaan olevan noin 35,4
litraa henkilöä kohti

  Alipainepumppu toimii sähköllä
  WCtuoli on posliinista, ja se on lattiaan asennettava malli
  Tyhjiöpumpun takaiskuventtiili on vaihdettava vuosittain, ja sen voi

tehdä talonomistaja itse. Jäätymisen uhatessa on vesiliittymä
katkaistava

  Vacuflushia on monta eri väriä ja kokoa
  Järjestelmä on tarkoitettu ensisijaisesti veneisiin, mutta voi myös

toimia hyvin kiinteistöissä.
  Alipainepumppu on 24 volttinen, ja voi soveltua esim. kesämökkiin,

josta puuttuu sähkö, jolloin WC:n voi kytkeä 24 voltin akkuun.

Clever Vac
  Valmistaja Wost Man Ecology
  Sekä virtsanerottelulla että ilman sitä
  Huuhteluvesimäärä on 0,5 litraa isossa huuhtelussa ja enintään 0,4

litraa pienessä. Huuhteluvesimäärää voi muuttaa käymälän
elektroniikan kautta – ei WCkäynnin yhteydessä. Pienen huuhtelun
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huuhteluvesimäärä on säädettävissä huuhtelunapin painamisaikaa
muuttamalla. Vuorokauden veden käyttö on arviolta noin 0,53 litraa
henkilöä kohti

  Alipainepumppu toimii sähköllä
  Ulostemalja on posliininen ja vaippa on saniteettimuovista. Käymälä

on seinään kiinnitettävä, eli se asennetaan seinää vasten, mutta lepää
kuitenkin lattian varassa

  Ei vaadi erityistä huoltoa: käyttö kuten perinteinen WC
  WC:n voi myös saada n.s. kulhoilmastuksella, joka poistaa mahdolli

sen hajun
  WC:stä on vielä aika vähän kokemusta, mutta sitä on tarkasteltu T&K

projektissa ”Bra Små Avlopp”
  Mallia suositellaan kun halutaan suljettu järjestelmä, kun vedestä on

pulaa ja kun veden painovoimainen johtaminen ei ole mahdollista.

ClearVac Uno ja Duo
  Valmistetaan Ruotsissa Wost Man Ecology AB

§ ClearVac Duo: virtsa huuhtoutuu erikseen painovoiman avulla säili
öön tai  imeytykseen. Kiinteä käymäläjäte huhtoutuu  ilman  ja  veden
(0,50,7 litraa) avulla kompostiin tai säiliöön. Asennus on yksinker
tainen.  Käymälän  toimintaperiaate:  tyhjiögeneraattori  käynnistyy
huuhtelun  yhteydessä  ja  imee  vesilukon  tyhjiin.  Kiinteä  jäte  huuh
toutuu 10 m/s vauhdilla kompostiin
§ Clearvac Uno:  tyhjiökäymälä  erittäin  pienellä  vedenkulutuksella  (6

dl  /  huuhtelu),  joka  tarkoittaa  että  3  000  litran  säiliö  riittää  noin  5
000  käynnille.  Vakituisesti  asuvalle  normaaliperheelle  säiliö  riittää
noin  16  kuukaudeksi,  ja  vapaaajan  asumisessa  se  riittää  tietenkin
paljon kauemmin.  Yksinkertainen  järjestelmä pienillä käyttökustan
nuksilla.

EcoVac
  Valmistetaan Ruotsissa, Wost Man Ecology AB
  Virtsan erottava käymälä tyhjiöhuuhtelulla ja kahdella erillisellä

huuhtelujärjestelmällä; 1 dl virtsalle ja 5 dl ulosteille
  On sijoitettavissa sisälle asuntoihin, eikä tilan tarviste olla lämmin
  Edellyttää että sähköä on saatavilla.

8.2.12 Muut WC:t

Nya DassIsak
  Valmistetaan Ruotsissa
  Liiteosaa käytetään ulkokäymälöiden sekä vanhempien olemassa

olevien multakäymälöiden virtsanerotukseen
  Virtsamaljaa pitää huuhdella tarvittaessa
  Ilmanvaihto tapahtuu katon tai seinän lävitse, tuulettimella tai ilman

sitä.
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Separett PuuCee / Torrdass
  Valmistetaan Ruotsissa
  Virtsan erottava liiteosa, joka on helppo sijoittaa olemassa olevaan

ulkokäymälään virtsan ja jätteen erottamiseksi. Virtsa johdetaan pois
letkun avulla imeytykseen tai säiliöön

  Ulosteille ja paperille on olemassa säiliö lisävarusteena
 Lämpöistuin 300 sisältyy erään. Se mahdollistaa miellyttävän

ympärivuotuisen käytön

Pacto
  Valmistetaan Ruotsissa
  Perinteisen vesihuuhtelun sijasta käytössä on vahva, varma ja

kompostoitava huuhtelukalvo, joka on valmistettu maissitärkkelystä.
Erityisen sulkemismekanismin avulla hajut eivät pääse pois astiasta

  ”huuhtelu” tapahtuu painamalla jalalla vipua käynnin jälkeen
  On sijoitettavissa sisälle asuntoon. Tilan ei tarvitse olla lämmin
  Tyhjennys tapahtuu 130 päivän jälkeen, riippuen tarpeista. 4050

käyttökertaa tuottaa noin 1012 kg jätettä
  Kompostointiin voi yhdistää keittiöjätteen
  Luonnollinen ilmanvaihto.

TeBe Frystoa T1970 / T3592
  Valmistetaan Ruotsissa
  WCyksikkö säiliöllä, 4 paperisäkkiä
  On asennettavissa asuntoon. WC kytketään tavalliseen 230 V

virtalähteeseen
  Jäte pakastuu säkkiin, joten haju ja bakteerinkasvu estyy. Huoneeseen

ja istuimeen johdetaan lämpöä
  Jälkikompostointi tapahtuu erillisessä käymäläjätekompostissa.
  Kapasiteetti:

§ T1970: 24 henkilöä
§ T3592: 46 henkilöä.

WCM
  Valmistetaan Kanadassa
  Sähköön liitetty multrum eristyksellä. Säiliö kytketään vähän vettä

käyttävään käymälään ( 4 dl / huuhtelu)
  Jäte päätyy rumpuun, jota on kierrettävä sekoituksen vuoksi noin joka

kolmas päivä. Ylimääräinen neste johtuu pois rummun takapuolella
olevan verkon kautta, josta neste haihtuu.

  Tyhjennyksen yhteydessä rumpua kierretään vastapäivään, jolloin jäte
putoaa tyhjennyslaatikkoon.

  Kapasiteetti riittää 79 henkilön tarpeisiin vapaaajan asumiseen, ja 4
6 henkilön tarpeisiin vakituisessa käytössä.
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Incinolet
  Valmistetaan USA:ssa, neljää eri mallia
  Incinoletkäymälä toimii sähköllä ja polttaa korkeassa lämmössä

käymäläjätteen harmaaksi tuhkaksi, ilman hajupäästöä (katalysaattorin
avulla)

  Käymälä on helppo asentaa; sitä varten tarvitsee vain sähköpistorasian
  Vedenkestävä pussi asetetaan istuinmaljaan ennen käyntiä, jotta malja

pysyy puhtaana. Käynnin jälkeen astutaan käymälän oikealla puolella
olevalle jalkapolkimelle, jolloin pussi putoaa polttokamariin. Poltto
käynnistyy painamalla startnäppäintä. Myöskin polton aikana
käymälä on käytettävissä, kun vain painaa startnappia käynnin
jälkeen

  Tuhkasäiliö pitää tyhjentää kerran viikossa.
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9   KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ

Suomi Ruotsi Selitys

BHK BSF biologinen hapenkulutus

biokerros biohud

ohut aerobinen ja korkeaaktiivinen mikroorganismeja
sisältävä kerros, jonka läpi jätevesi johdetaan
maaperäkäsittelyssä

haihdutuskenttä resorptionsanläggning

harmaa jätevesi gråvatten, BDTvatten kylpy tiski tai pesuvesi

imeytyskaivo infiltrationsbrunn

imeytyskenttä, maaimeyttämö infiltrationsbädd

jätevesi  levitetään  lietteenerotuksen  jälkeen
levitysputkien  kautta  tavallisesti  sorasta
koostuvaan  petiin,  josta  se  imeytyy  luonnollisten
maakerrosten läpi

imeytyskuoppa stenkista

imeytysoja infiltrationsdike

imeytysojasto infiltrationsanläggning
yleinen  nimitys  imeytysjärjestelmälle,  jossa
käytetään maahan kaivettuja ja reiitettyjä putkia

imeytyspinta infiltrationsyta

imeytysputki spridningsledning

jakokaivo fördelningsbrunn

jakokerros spridningslager

jakoputki fördelningsledning

juurakkopuhdistamo rotzonsanläggning, rotbädd

jätevesien maaperäkäsittely markbehandling av avloppsvatten  maasuodatus tai maahan imeytys

jätevesisäiliö, umpikaivo, lokasäiliö sluten tank, avloppsvattentank
säiliö,  johon  musta  jätevesi  tai  käymälävesi  kerääntyy
tyhjennystä varten

kivikuitusuodatin stenfiberfilter, lamellfilter

kokoomakaivo utloppsbrunn, inspektionsbrunn

kokoomakerros dräneringslager

kokoomaputki dräneringsledning

kompostikäymälä kompostdass

kompostointi kompostering biologisesti hajoavan jätteen aerobinen hajoaminen

kuivakäymälä torrtoalett, torrklosett

latriini latrin jäte kuivakäymälästä; virtsa ja ulosteet

liete slam

sedimentoitunut  tai  nestemäinen  aines,  joka  syntyy
jätevedestä  sakokaivossa,  pienpuhdistamossa  tai
muussa  käsittelyssä,  ja  jonka  voi  erottaa  jätevedestä
erillisenä fraktiona
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Suomi Ruotsi Selitys

maahan imeytys infiltration (i mark)

maakumpuimeytys upplyft infiltration

maaperäkäsittely avloppsvattenbehandling i mark

maapuhdistamo markreningsverk
jäteveden  johtaminen  maakerrosten  tai  kasvillisuus
alueen läpi

maasuodatin, maasuodattamo markbädd

periaatteessa  kuten  imeytyskenttä,  mutta  veden  ei
anneta  imeytyä  luonnollisten  maakerrosten  läpi,
vaan käsitelty jätevesi kerätään kokoomaputkien avulla
kokoomakaivoon ja eteenpäin purkupaikkaan

maasuodatinkaivo sandfilterbrunn

matalaan perustettu imeytys grund infiltration

musta jätevesi svartvatten
jätevesi,  joka  sisältää  harmaata  vettä  ja  vesikäymälän
jätevedet

pakettipuhdistamo paketreningsverk pieni, kompakti jätevedenkäsittelylaite

patogeenit patogener sairautta aiheuttavat mikroorganismit

pienpuhdistamo minireningsverk

pohjavesi grundvatten

pumppukaivo pumpbrunn

saostuskaivo, sakokaivo slamavskiljare
mekaaninen jätevedenkäsittelymenetelmä
jätevedestä erotetaan laskeutuva ja kelluva aines

sepeli singel

sepeli (kivimurska) makadam

suodatinhiekka markbäddssand

suodatinkangas fiberduk

talousjätevesi
avloppsvatten  från  hus
håll,spillvatten asumisesta syntyvät jätevedet

tarkastusputki inspektionsrör

tehostettu maahanimeytys förstärkt infiltration
maaimeyttämö,  jossa  puhdistustehoa  on  parannettu
lisäämällä sopivan huokoskoon ainesta

tuuletusputki luftningsrör

täytemaa återfyllnad

vesihuolto
vattenförsörjning och avlopp
vattentjänst

vesikäymälä, WC vattenklosett, spoltoalett
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