
 
 

 

Kompostointi on vaivatonta
kompostivaunuilla. Jäte 
kompostoidaan samassa 
vaunussa loppuun asti.
 
Ei välityhjennyksiä, ei 
jälkikompostointia.
 
Kompostivaunujen 
kapasiteetti 120-400 
käyttövrk. 
 
Jäte kompostoidaan samassa  © Raita Environment 2017
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LAAJA MALLISTO: 

EV 200 KU 

EV MINI L

EV OUT ekovessat
 
Modernit kompostoivat 
wc-laitteet.
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Ei välityhjennyksiä, ei 

jälkikompostointia.
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EV istuinosat
Istuinosat saatavilla erottelulla (SEP) tai ilman erottelua 
(ECO)

materiaali pe muovi - paino 5 kg
korkeus 130
istuinkorkeus 500 
leveys 395
syvyys 580
liitosyhde D200 - keskipiste 300 mm takaosasta
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istuINOSAT
SEP, ECO

SEP | ECO  istuinosat 
SEP istuinosa erottelee virtsan. Virtsa voidaan hyödyntää 
lannoitenesteenä. 
 
SEP istuinosan eroteltu neste voidaan johtaa myös kompostinsäiliön 
takaosaan (ECOSEP menetelmä). Suuri osa nesteen kosteudesta ja 
ravinteista hyödynnetään tällöin kompostoinnissa. Eroteltu 
ylimääräneste ei mene kompostin lävitse, vaan suoraan takaosan 
kautta nesteenpoistoon. 
 
ECO istuinosa ei erottele virtsaa, sehyödynnetään kompostoinnissa.  
Keskimäärin 95 % kosteudesta saadaan poistettua kompostoinnin 
avulla (ECOSEP tai ECO). 
 
 
 

 

 SEP 
 

ECO
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Nesteenkäsittely
ECO ja ECOSEP menetelmällä ylimääränesteen määrä on pieni. Se voidaan kerätä 
erilliseen astiaan ja käyttää lannoitenesteenä tai se voidaan myös johtaa jätevesi-
järjestelmään, joka on mitoitettu ottamaan nesteen vastaan. SEP istuinosaa 
käytettäessä kaikki neste erottuu ja se täytyy käyttää lannoitenesteenä.
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Kompostivaunut
120 - 200 - 400 

EV kompostivaunuja on 3 eri kokoa, 120 - 200 - 400 
 
Kompostivaunussa kompostointi tapahtuu prosessin loppuun asti. 
Täyttynyt vaunu tyhjennetään tai vaihdetaan tyhjennettyyn -  
tarvittaessa käytetään vaihtosäiliötä. Kompostivaunuja on helppo 
vaihtaa ja tyhjentää. Kompostivaunut on valmistettu PE muovista, 
joka on materiaalina erittäin kestävä, helposti puhtaana pidettävä 
ja kevyt käsitellä.
 
Kompostointi on erittäin tehokasta. Komposti valmistuu 5-6 vk:n 
ajassa suotuisassa lämpötilassa (kesällä). Kompostivaunuissa on 
vasruteltu tehokkailla teknisillä ratkaisuilla:
- EV nesteenkäsittelytekniikka ylläpitää vaunussa tasaiset  
käyttöolosuhteet
- EV ilmankierto varmistaa oikean ilmankierron kompostimassan 
lävitse.
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Kompostointi

KompostiVAUNUT

120
 

200

400 
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Mitat: 498x400x777
paino 10 kg

Mitat: 640x820x757
paino 15 kg

Mitat: 640x820x1040
paino 23 kg
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Huomio asennuksessa.
 
Eri asennustapoja on lukuisia - 
onnistuneella toteutuksella on kuitenkin 
huomioitu seuraavaa:
 
1) Käyttäminen ja hoitaminen on helppoa. Kiinnitä 
huomioita, että säiliön viereen pääsee helposti ja että 
sen hoitaminen on helppoa.
 
2) Käytämmämme vaunujärjestelmä varmistaa, että 
komposti ehtii valmistua ennen tyhjennystä. Kiinnitä 
huomiota, että vaunun vaihtamiseen on riittävästi 
tilaa.
 
3) EV ekovessalla on suuri ja joustava kapasiteetti. 
Varaa riittävän monta vaunua jotta kapasiteetti riittää. 
 
4) EV ekovessalla on suuri kuormituksen kestävyys ja 
laite ei tuota ongelmia suurellakaan käyttömäärällä. 
Ylimääräneste johdetaan jätevesiin (ECO tai ECOSEP) 
tai kerätään lannoitenesteeksi (SEP). Varusta 
järjestelmä asianmukaisella nesteenkeräys / 
käsittelyjärjestelmällä.
 
5) EV ekovessan kapasiteettiä on mahdollista 
laajentaa helposti. Laitteemme ovat moduuli-
rakenteisia - niiden muuttaminen on helppoa.
 
6) EV ekovessa on hajuton ja hygieeninen käytössä. 
Varmista ilmakierto (tarvittaessa säädettävä puhallin). 
Toiminta on hajutonta ja materiaalit ovat helposti 
puhdistettavia
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Jälleenmyynti
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EV ekovessat sopivat hyvin wc-rakennuksiin 

Kätevä uusin wc-rakennuspaketteihin sekä 
vanhaan puuceen päivittämiseen.

rakennuksia
 

Asennus istuintason alle EV 120, 200 tai 400
(lisävaunuina 120, 200 tai 400 vaunut)

 

Asennus tasalattiaan EV MINI L malli
(lisävaununa EV 120 vaunu)
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Käyttö
• Panosta ekovessa käyttöönotettaessa oikein.
• Lisää kompostirouhetta ekovessaan 
säännöllisesti.
• Tasaa komposti säiliössä tarvittaessa.
Lisäksi on huolehdittava, ettei ekovessaan laiteta 
mitään kompostointia haittaavia aineita. 
 
Ekovessaan saa ainoastaan laittaa ulosteita, 
virtsaa, wc, paperia, kompostirouhetta sekä 
biologisesti hajoavia kotitalousjätteitä (biojäte).
 
Toimenpiteet ennen käyttöä (myös 
tyhjennyksen jälkeen)
Panosta 6-7 cm kompostirouhetta 
kompostointitilan ECO, ECO-SEP, pohjalle (1). 
Täytä ECO-SEP mallin biosuodintila (2).Jos käytät 
muuta kuin EV kompostirouhetta, varmista että 
pohjalle tulee riittävän karkeaa materiaalia , joka 
estää rouheen varisemisen nestetilaan. SEP 
mallissa voit käyttää biohajoavaa muovipussia (3) 
ala-astiassa. SEP malleja sisäpussillla voidaan 
myös käyttää ilman kompostointirouhetta.
 
 
 
 
 

Käyttäminen
Lisää kompostirouhetta käyttökerran jälkeen 
säilöntäastiasta kauhalla (n. 1-1½ dl / kiinteä 
käyttökerta). Kompostirouheen tarkoitus on 
helpottaa jätteen kompostoitumista. Se imee 
kosteutta itseensä, pitää massa kuohkeana ja 
ilmavana ja antaa prosessiin sen tarvitsemaa 
hiiltä. Kompostointiprosessia voidaan nopeuttaa 
ilmastamalla kompostimassaa huoltoluukusta / 
kannen kautta esimerkiksi kompostin 
sekoitussauvan avulla. Lisää kompostirouhetta ja 
tasaa komposti säännöllisesti.
EV ekovessoissa voidaan käyttää bide suihkua. 
Suuressa kuormituksessa oleviin kohteisiin 
suosittelemme erillistä bide istuinta.
Tällöin (varsinkin jos bidettä käytetään paljon) on 
syytä lisätä annosteltavan kompostirouheen 
määrää.
 
Tyhjennys
Ekovessa tyhjennetään tarvittaessa (eri malleilla 
eri kapasiteetti). Ilmastointiputken ala-osa 
poistetaan, istuinkuilua nostetaan ylös. Irroita 
nesteputki. Vaunu/ astia viedään ulos 
jälkikompostiin ja myöhemmin  tyhjennettäväksi. 
 
Vaunu / astia asetetaan istuinosan alle ja 
panostetaan.
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Faktaa erilaisista WC järjestelmistä
Vesipihi WC + säiliökeräys

Hyviä puolia:
-  Normaali wc istuin- Normaali wc istuin 

-  Ei hyväksytä kaikkialle  
- vaatii lämpimät tilat (wc- ja kompostoin-

- vaatii lämpimän tilan (wc-huone)

Kompostoiva  WC

Hyviä puolia: Hyviä puolia:

-  Ei tarvitse vettä tai viemäriä

-  vesi ja viemäri

-  vesi ja viemäri

-  Hajuton
-  Hajuton -  Hajuton

-  Ei kärpäsongelmia
-  Ei kärpäsongelmia -  Ei  kärpäsongelmia

-  Helppo hoitoisuus (kompostivaunun 
-  Helppo hoitoisuus (kompostivaunun -  Helppo hoitoisuus (säiliön tyhjennys 

-  Ei kemikaaleja
-  Ei kemikaaleja

-  Komposti sopii maanparannukseen
-  Komposti sopii maanparannukseen

-  Ei tarvitse lämmitettävää tilaa
-  Ei kuormita kiinteistön jätevesiä

Huonoja puolia: Huonoja puolia:

Huonoja puolia:

- 1 wc istuin / kompostointivaunu
- Piden käyttö rajoitettua (kts eri mallit) - kuormittaa hieman kiinteistön jätevesiä

- 1-3 wc istuinta / kompostointivaunu

- 1-3 wc istuinta / säiliö

Biologinen WC

-  Edullinen käyttää

- Edullinen käyttää
- Piden (alapesusuihku) käyttö mahdollista

- Piden (alapesusuihku) käyttö mahdollista
- Edullinen käyttää (verrattuna norm wc)

- loka-auto tyhjennykset

vaihtaminen)
vaihtaminen) loka-autolla)

titila )

Hyviä puolia:
 
- ei vettä eikä viemäriä
- hajuton
- ei kärpäsongelmia
- helppo hoitaa
- ei kemikaaleja
- kompostointi on ekoteko
- edullinen käyttää
- vahva tekniikka 
 

100 %

Ympäristön kuormittaminen
95 % - 99 % kuormituksesta hoitaa eko wc 

Ekowc käsittelee kuormituksesta suurimman osan. Ulosteessa ja 
virtsassa on suurin osa orgaanisésta aineesta, typestä ja 
forsforista.
Ekowc:ssä se kompostoidaan ja ravinteet voidaan palauttaa 
kompostin muodossa kasveille.
Vesistöt eivät rehevöidy ja luonto voi hyvin.
Loppu kuormituksesta hoidetaan harmaiden vesien 
puhdistuksella.
Mukavuuden mökille luonto ja ympäristö huomioiden.
 
 

Valikoimassamme on myös järkeviä 
harmaavesi puhdistamoita.
 
BioBox puhdistamot soveltuvat hyvin ekowc:n rinnalle.  
 
 

 

MIKSI EV EKOVESSA
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Raita environment
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Raita Environment
on ympäristötekniikkaan 
erikoistunut yritys
 

 
Yrityksen tuotteet ja menetelmät perustuvat pitkään 
kokemukseen ympäristötekniikan alalla. 
 
Puhtaan veden käsittelylaitteista 1950 luvun alussa 
alkanut toiminta on laajentunut 1960 luvulla 
jätevedenpuhdistuslaitteistoihin ja 1970 luvulla 
biologisiin wc-järjestelmiin ja 1980 luvulla 
kompostointiin. 
 
Toimintaan on kuulunut yksittäisten tuotteiden myymisen 
lisäksi aina myös kokonaismenetelmien toimitukset 
vaativimpiin kohteisiin. 
 
Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillemme pitkälle 
kehitettyjä ympäristötekniikan ratkaisuja haja-
asutukseen jätevedenkäsittelyratkaisuiksi, wc-
järjestelmiksi ja kompostointiratkaisuiksi.
 
Tuotteemme edustavat alan terävintä kehitystä tarjoten 
tehokkaita ja luotettavia menetelmiä tämän päivän 
tarpeisiin. 
 
 

Valikoimassamme on myös järkeviä 
harmaavesi puhdistamoita.
 
BioBox puhdistamot soveltuvat hyvin ekowc:n rinnalle.  
 
 

100 %
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