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DOMESTIC



RAITA ENVIRONMENT
on ympäristötekniikkaan erikoistunut yritys (vuosikymmenten kokemuksella - est 1952)

Useista muista ympäristötekniikan yrityksistä poiketen,  me toimitamme itse 
kehittämiämme ja valmistamiamme tuotteita.  
 
Raita yritysten toiminta ympäristötekniikan parissa on alkanut puhtaan 
vedenkäsittelylaitteista 1950 luvun alussa. 1960 ja 1970 luvulla 
tuotevalikoima on laajentunut jätevedenpuhdistuslaitteistoihin, biologisiin 
wc- järjestelmiin ja kompostointiin. 
 
Nyt 2020 luvun alkaessa tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuisia 
tuotteita ja menetelmiä, joiden  omiinaisuuksissa näkyy tuotekehityksemme 
pitkä- ja johdonmukainen työ. Tutustu tuotteisiimme ja vertaa niiden 
ominaisuuksia muihin markkinoilla oleviin tuotteisiin. 
 
Korkealaatuisten tuotteiden lisäksi toimitamme kokonaismenetelmiä 
erilaisiin käyttökohteisiin. Useat tuotteidemme eri sovellukset tukevat niiden 
käyttöä erilaisissa käyttöolosuhteissa. Näillä sovelluksilla voidaan saavuttaa 
vielä monia lisäetuja mm. hoidossa, käyttökustannuksissa ja ympäristöystä-
vällisyydessä.
 
Vuosikymmenien kokemus näkyy tuotteissamme ja palveluissamme. 
Ympäristöystävällisyyden lisäksi ne ovat kestäviä, käytännöllisiä ja 
helppokäyttöisiä. Laitteiden hoitaminen on suunnniteltu järkeväksi ja 
helpoksi. Tuotteillamme ja menetelmillämme  on lukuisia eri sovelluksia, 
joiden avulla ne soveltuvat paremmin erilaisiin kohteisiin.
 
Toivomme voivamme palvella sinua hyvin ja löytää ratkaisun tarpeisiisi 
valikoimastamme. Haluamme, että vakuutut osaamisestamme, kuten 
kymmenet tuhannet muut asiakkaamme ovat tehneet. 
Kysy lisää. Autamme mielellämme!
 
Ilkka Raita, toimitusjohtaja
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BioBox puhdistamot 
Kesämökit, loma-asunnot, omakotitalot, 
yleisökohteet
 

Biologiseen mikrobitoimintaan perustuva puhdistus 
tapahtuu suodatinelementeissä. Niiden avulla 
biosuodatus (biofilmi) prosessi on tehostettuna 
pienessä tilassa. Elementeissä olevat mikrobit 
poistavat jätevedestä orgaanista ainesta, epä-
puhtauksia ja ravinteita.

Elementtien suuren pinta-alan (vastaa maasuoda-
tuksessa 12 -16 m2) ja hyvän ilmankierron ansiosta 
puhdistus on hyvin tehokasta.

BioBox toimii hyvin kohteissa, joissa on kuormitus-
vaihteluita. Tehostettu suodatin reagoi nopeasti 
kuormituksen muutokseen. Puhdistettu vesi voidaan 
johtaa ojaan, kivipesään tai suodattaa maahan. 
Veden maahan johtamiseen voidaan käyttää myös 
biomoduulejamme (BM).

Puhdistamo poistaa orgaanista ainesta, epä-
puhtauksia ja ravinteita tiukempien ranta- ja pohja-
vesialueille tarkoitettujen haja-asutussäännösten 
mukaisesti (Bod 90%, P 85 %, N40 %).

Käyttökulut ovat vähäisiä. Suodatinelementtejä 
puhdistetaan noin vuoden välein ja vaihdetaan

10-15 vuoden välein. Hoito on helppo 
suorittaa itse. Suodatinelementit noste-
taan ylös ja ne puhdistetaan harjaamalla 
tai pesemällä. Jäte kompostoidaan.

Loka-auto tyhjennystä ei tarvita. Myös 
saostuskaivoa käytettäessä liete ja rasva 
voidaan kompostoida (SAV lietekuivain).

BioBox M puhdistamo soveltuu 
vähäisille vesimäärille (max 50 l / h tai 
400 l/ 24 h), yhdelle tiskialtaalle 
(painevesi) tai kantovesille.

BioBox XL(+) puhdistamo soveltuu 
suuremmalla vesimäärälle (XL max 75 l h 
tai 600 l/ 24 h, XL+ max 125 l/ h tai 750 l / 
24 h). 
 
BioBox puhdistamoiden kapasiteettia
voidaan laajennetaa erillisillä biomoduu-
leilla purkupaikassa tai saostuskaivoilla 
ennen BioBox puhdistamoa.
 
BioBox malleihin on saatavilla 
lämpöeristys- ja lämmityspaketteja.
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Mallisto, varustetaso, lisävarusteet:

Malli Kapasiteetti l/ 24 h SK450 SK600 SK1300 SAV BM Pakor

BioBox M 400 + – – + + +

Bio-Box XL (+) 600 (750) + + + + + +

BioBox XL
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EV kompostoivat ekovessat
Kesämökit, loma-asunnot, omakotitalot, yleisökohteet

EV on ympäristöystävällinen, vedetön ekovessa-
mallisto moneen käyttöön. Mallistossa on sisätila-
asennukseen soveltuvia malleja (EV IN) sekä 
ulkorakennukseen soveltuvia malleja (EV OUT).

Jätevesien suurin ravinnemäärä on konsentroitu-
neena virtsassa. Yksi ihminen tuottaa virtsaa n 1-2 l 
vrk:ssa (esimerkiksi 3 ihmistä 50 vrk:ssa tuottaa 
noin 150-300 l virtsaa). EV mallistossa on eri 
mahdollisuuksia virtsan käsittelyyn: 

SEP; virtsa erotellaan istuimen yläosassa ja 
johdetaan erilliseen keräykseen.
 
ECO; virtsa käsitellään kompostoinnin 
yhteydessä, jolloin lähes kaikki kosteus ja ravinteet 
hyödynnetään prosessissa kompostointiastiassa. 
Kosteus, jota ei käsitellä kompostoinnissa kerätään 
ylivuotoastiaan.

ECO-SEP; virtsa erotellaan istuimen yläosassa ja 
johdetaan biosuodatukseen kompostointiastiassa. 
Biosuodatus tapahtuu ala-astian takaosassa tai  
erillisessä biosuodinyksikössä (BS). Virtsa ei näin 
suodatu ulosteiden läpi ja nesteen mikobipitoisuu-
det eivät ole korkeita. 
 

 
ECO ja ECOSEP menetelmissä ylimääräkosteus, 
jota ei hyödynnetä kompostoinnissa kerätään 
keräysastiaan (lannoitukseen ja kasteluun) tai 
ohjataan jätevesijärjestelmään, joka on mitoitettu 
sen mukaisesti. 
 
Kun virtsa hyödynnetään kompostoinnissa 
muodostuu ylimääränestettä vähän (1-5 % virtsan 
määrästä).  Lisäksi, kun ravinteet hyödynnetään 
kompostoinnissa pienennetään tyhjennettävän 
kompostin määrää, tehokkaamman kompostoinnin
ansiosta. 
 
Kaikki EV IN ja EV OUT mallit voidaan varustaa 
säädettävällä puhaltimella (PU).
 
Kaikkiin malleihin on saatavilla lisäastia tai 
lisävaunu (LV), jolloin kapasiteetti kaksinkertaistuu 
ja astia/vaunu toimii kompostiastiana prosessin 
loppuun saakka.
 
 
 
 

Mallisto, varustetaso, lisävarusteet:

Malli Kapasiteetti k-vrk ECO SEP ECO-SEP Istuintaso Istuin BS LV PU

EV MINI 60 + + + – – + + +

EV EASY 120 + + + – – + + +

EV 200 250 + + + + + + + +

EV 400 400 + + + + + + + +
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Biologiset AQ ympäristövessat 
Loma-asunnot, omakotitalot

Biologinen AQ wc yhdistää wc:n käyttömukavuudet 
kompostoinnin ympäristöystävällisyyteen.

AQ vessat vähentävät jätevesien kuormitusta 
käsitellen wc-jätteet ja virtsan.  WC-jätteet 
muodostavat suurimman osan (80 - 90 %) 
kiinteistön kokonaisjätevesikuormasta. 

AQ biologinen wc:ssä käytetään wc-istuinta (1- 3 
kpl) jätteiden huuhteluun ja kuljettamiseen. 

Kompostointitilan päälle sijoitettu erotinyksikkö 
erottaa nesteet ja kiintoaineksen toisistaan: 
Kiintoaineen kompostointiyksikköön (uloste, 
paperit) ja nesteen (virtsa, huuhteluvesi) ravin-
teidenpoistoyksikköön. 

Kiintoaines kompostoidaan. Neste johdetaan 
samaan jätevesijärjestelmään (saostuskaivo + 
biologinen puhdistus) pesu- ja huuhteluvesien 
kanssa. Jos järjestelmä on ranta- tai pohjavesi-
alueella, käsitellään neste (virtsa, huuhteluvesi) NP 
yksiköllä ennen jätevesijärjestelmää.  

 

 

Laitteet sijoitetaan lämmitettyyn tilaan, kellariin, 
syvennykseen rakennuksen alapuolelle tai 
erilliseen rakennukseen.
 
Lisäastia tai lisävaunu (LV) on saatavilla kaikkiin 
malleihin, jolloin kapasiteetti kaksinkertaistuu ja 
astia/vaunu toimii kompostiastiana prosessin 
loppuun saakka.
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Mallisto, varustetaso, lisävarusteet:

Malli Kapasiteetti k-vrk NP SEP LV

AQ 60 60 + + +

AQ 120 120 + + +

AQ 200 250 + + +

AQ 400 450 + + +

toimitus sisältää laitteet, putkistot erotin-, kompostointi ja NP- yksikön välillä  (ei wc-istuinta).
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Kesämökit, loma-asunnot, 
omakotitalot, yleisökohteet

Biologiseen mikrobitoimintaan perustuva puhdistus 
tapahtuu suodatinelementeissä. Niiden avulla 
biosuodatus (biofilmi) prosessi on tehostettuna 
pienessä tilassa. Puhdistusta on tehostettu 
ilmastuksella ja vedenkierrätyksellä. Elementeissä 
olevat mikrobit poistavat jätevedestä orgaanista 
ainesta, epäpuhtauksia ja ravinteita. 

Niiden avulla biosuodatusprosessi (biofilmi) on 
tehostettuna pienessä tilassa. Elementeissä olevat 
mikrobit poistavat jätevedestä orgaanista ainesta, 
epäpuhtauksia ja ravinteita. 

Biologista prosessia tehostetaan kierrättämällä 
ilmapumpulla jätevettä suodattimen lävitse ja 
samalla hapettamalla sitä. HS puhdistamo toimii 
hyvin kohteissa, joissa on kuormitusvaihteluita. 

Tehostettu suodatin reagoi nopeammin 
kuormituksen muutokseen. Puhdistettu vesi voidaan 
johtaa ojaan, kivipesään tai suodattaa maahan. 
Veden maahan johtamiseen voidaan käyttää myös 
suodatusmoduuleja (BM). 

 

Puhdistamo poistaa orgaanista ainesta ja ravinteita 
tiukempien ranta- ja pohjavesialueille tarkoitettujen 
haja-asutussäännösten mukaisesti (BOD 90%, P 
85 %, N 40 %). 

Saostuskaivoon kertynyttä lietettä tyhjennetään 
kerran vuodessa. Liete tyhjennetään loka-autolla 
pois kuljetettavaksi tai se voidaan niin haluttaessa 
kuivattaa ja kompostoida kiinteistöllä lieteyksikössä 
(SAV).

Poistuvan veden suodatin ja biosuodatinelementit 
puhdistetaan tarpeen mukaan (kerran 2-4 : ssä 
vuodessa). 
 
Elementeistä puhdistettava jäte kompostoidaan tai 
toimitetaan jätehuoltoon.
 
Ilmapumpun (40 W) kalvosarjan vaihto on 2-4 
vuoden välein. Puhdistamon käyttöikä on pitkä 
huollettavuutensa ansiosta. 
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Mallisto, varustetaso, lisävarusteet:

Malli Kapasiteetti l/ 24 h Pakor SAV BM

HS1 SA 1000 400/600 + +

HS1 1000 400/600 + +

HS2 2000 400/600 + +

myös suurempia malleja saatavilla

BIO HS biopuhdistamot 
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Pumppaamot

Pumppaamolla kiinteistön jätevesi voidaan siirtää parempaan jäteveden 

käsittelypaikkaan tai liitettäväksi suurempaan järjestelmään.

 

Laajasta kaivovalikoimastamme löytyy ratkaisu myös hankaliin kohteisiin.  

Pumppaamon sydän on teknisesti vahva pumppu oikeassa 

käyttökohteessa. Valikoimassamme on johtavien pumppuvalmistajien 

parhaat tuotteet (Grundfos, Xylem, Flygt, Sulzer).
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Mallisto, varustetaso, lisävarusteet:

Malli 
(dia 
mm)

Korkeu 
s 
(mm)

Pakor
Keskisola 
pumppu

Isosola-
pumppu

Silppuri 
pumppu

PK 600 1000/1500/2000 400/600 + + +

PK 900 900/1500/2200 400/600 + + +

PK 1200 1200/1800 400/600 + + +

myös suurempia malleja saatavilla
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Säiliöt

 
Umpisäiliömme ja saostuskaivomme ovat koko-
luokkaan 5,3 m3 saakka valmistettu rotaatiovalulla 
polyeteenimuovista (Pe). Tätä suuremmat säiliöt 
ovat lasikuitua (LK).
 
Saostuskaivoja käytetään jätevesien esikäsittelyssä 
ennen biologista puhdistusta (bioboxit, biomoduulit).

 
Umpisäiliöt voidaan varustaa pintahälyttimillä. 
Säiliöt toimitetaan ankkurointipaketin 
kanssa.

Umpisäiliömallisto, varustetaso, lisävarusteet:

Umpisäiliöt Sakokaivot Kombisäiliöt 

Malli Materiaali Malli Materiaali Malli Materiaali

1300 Pe 450 Pe 6000/2000 l LK

2000 Pe 1200 Pe

2600 Pe 1900 Pe

4000 Pe 2300 Pe

4500 Pe 4300 Pe

6000 LK

10000 LK

16000 LK

myös suurempia säiliöitä on saatavilla.

SK1200
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Biomoduulijärjestelmät, 

fosforinpoistojärjestelmät

Biomoduulit toimivat kasvualustana jäteveden 
puhdistus-mikrobeille. Moduulien rakenteen ansiosta 
niissä on paljon kasvualustaa sekä hyvä ilmankierto. 
Biomoduuleilla puhdistus imeytys- tai 
suodatuskentässä voidaan suorittaa pienessä tilassa.
 
Biologisen puhdistuksen rinnalle tai jälkeen voidaan 
toimittaa fosforinpoistojärjestelmä.
 
Mallistossamme on valmiita paketteja erilaisiin 
kohteisiin.

ILM

K

P

Kem
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RAITA BioKem puhdistamot 1-3 taloutta:

tehokasta, helppohoitoista jäteveden puhdistusta

Tehokas puhdistusprosessi:

Prosessisäiliössä tapahtuvat puhdistusprosesseista bioprosessit, 
orgaanisen aineen hapetus, nitrifikaatio, denitrifikaatio toistensa 
jälkeen. Niiden rinnalla tapahtuu kemprosessi. 

Bioprosessit (orgaanisen aineen (BOD) ja typen (N) 
hapetus):

Kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan puhdistamoon, esikäsittely-
tilaan. Puhdistamo seuraa  tulevia jätevesimääriä  ja säätää 
automaattisesti toimintaansa vesimäärien muuttuessa. 
 
Kun vettä on riittävästi esikäsittelyssä pumpataan (P1) se 
bioprosessiin. Jäteveden sisältämä orgaaninen aine ja typpi 
hapetetaan ilmastuksella (hienokupla). Ilmastuksessa johdetaan 
ilmaa putkiston ja hienokuplailmastimen kautta bioprosessiin. 
Ilmastus sekoittaa prosessisäiliöön varastoidun aktiivilietteen 
jäteveteen. Aktiivilietteessä oleva mikrobikasvusto käyttää orgaa-
nista ainesta (BOD:n poisto) ravintonaan. Samalla typpi hapettuu 
(nitrifikaatio). Veteen pumpattu ilma poistuu puhdistamosta 

viemärituuletuksen kautta asuinrakennuksen katolle. 

Kemprosessi (fosforin (P) poistaminen):

Ilmastuksen aikana annostellaan prosessiin RAKE rautakemikaalia.  
Ilmastuksen loputtua alkaa selkeytysjakso, jonka aikana aktiiviliete 
ja fosfori (reagoinut rautakemikaalin kanssa) laskeutuu (saostuu) 
prosessisäiliössä pohjalle. 

Selkeytys (kiintoaineen erotus, typen (N) pelkistys):

BioKem prosessien jälkeen lopussa selkeytetään prosesseilla 
käsitelty vesi. Samalla tapahtuu vielä viimeinen bioprosesseista eli 
denitrifikaatio. 

CE
EN 12566-3
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Puhdistamotoimituksemme erilaisiin pientalon tarpeisiin:

Valmis pakettipuhdistamo:
Kaikki valmiina toimitettava pakettipuhdistamo sisältää kaikki säiliöt ja laitteet. 

Raita BioKem puhdistamoiden toimintaa ohjataan RAITA Multi ohjelmistolla.

 

 

 
 

 

 

Puhdistetun veden poistaminen:

Selkeytyksen jälkeen pumpataan "kirkaste" eli puhdistettu vesi pois 
puhdistamosta  P2 pumpun avulla. Kirkasteesta erottuu putkistoon 
pieni osa puhdistetusta vedestä automaattisesti seuranta-astiaan. 
Näytteestä on helppo todeta puhdistamon toiminnan tehokkuus.

Ylläpitotoiminnot:

Puhdistamossa on automaattiset toiminnot biologisen valmiuden 
ylläpitämiseksi seisokkitilanteiden aikana. Bioprosessi pidetään 
aktiivisena ilmastuksen avulla. Seisokin jatkuessa pidenpään 
syötetään esikäsittelyn jätevettä prosessiin mikrobien ravinteiksi. 
Ylläpitojärjestelmän ansiosta voi seisokkijakso olla ilman erityis-
toimenpiteitä noin 3:n kuukauden mittainen.

Puhdistetun veden johtaminen luontoon:

Puhdistettu vesi voidaan johtaa suoraan avo-ojaan tai imeyttää/ 
suodattaa yksinkertaisen jälkisuodatuksen avulla maastoon. 
Puhdistusteho riittää herkille alueille (rannat ja pohjavesialueet)
Puhdistamoon voidaan liittää myös lisäpuhdistus eli nk kolmas-
vaihe (esim. erityisen herkät ranta-alueet, pohjavesialueet) , jolla 
varmistetaan poistuvan veden hygienisointi UV valolla. 

Lietteenkäsittely:

Puhdistamosta poistettava liete on bioprosesseissa stabiloitua, 
hajutonta ruskeaa lietettä. Sitä syntyy vähän, 0,3 - 0,1 % käsitellyn 
jäteveden määrästä.   
 
Puhdistamoon liitetään lietteenkäsittelymenetelmä, jolla ylijäämä-
lietettä poistetaan prosessisäiliöstä.
 
Lietettä poistetaan omaan lietesäiliöön, josta se tyhjennetään 
loka-autolla kunnalliseen käsittelyyn. Säiliökoko on mitoitettu kerran 
vuodessa tyhjennysväliin. Lietettä voidaan poistaa myös puhdista-
moon liitettyyn kompostoriin, jolloin loka-auto tyhjennystä ei 
tarvita.
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Kuusikkotie 25, 01380 Vantaa 
näyttely | projektit | kartoitukset (sovi aika 040 4701115)

KOKONAISRATKAISU JÄTEVESILLE! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kestävän kehityksen ratkaisuja 
ympäristötekniikassa:

- jätevedenkäsittelyä kiinteistöryhmille, kylille, maataloudelle, teollisuudelle

INFRA
Myös suurempia ratkaisuja:

Infra – tuotteet jätevedenkäsittelystä 
kiinteistöryhmille, kylille, maataloudel-
le, teollisuudelle erillisessä esitteessä.

Tutustu lähemmin raita.com sivuilla 
eri tuotteiden toimintaan ja malleihin.
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0400 912 111 | info@raita.com

raita.com

Tuotteemme edustavat alan terävintä kehitystä tarjoten tehokkaita ja luotettavia 
menetelmiä (BAT) tämän päivän tarpeisiin. 
 
BAT (best available techlogy) tarkoittaa korkealaatuista teknistä toteutusta 
kilpailukykyiseen hintaan, eli käytännössä parasta kohteeseen soveltuvaa ratkaisua.
 
Sen saat meiltä. Apuna toteutuksessa on RAITA Pro verkosto.  Se koostuu 
yhteistyökumppaneistamme  eri puolelta Suomea. 
 
 
 

 

Astrakanintie 194, 05200 Rajamäki 
tuotanto | huolto | tavaratoimitukset (8-16 arkisin) 

 

 

 

raita.com/raitapro
suunnittelu | toteutus (yhteistyökumppaneita)

 

040 5170489
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