Jätevesi- ja WC-järjestelmiä mökkikäyttöön
Koonnut Päivi Leino, Loppijärven ystävät ry
Paikalliset rautakaupat auttavat valinnoissa. Mökkimessuilla
Helsingissä 13.4.13 oli mukana useita jätevesi- ja
WC-järjestelmien esittelijöitä. Alla esitetään sitä kautta
saatuja tietoja ratkaisuista mökkikäyttöön. Ratkaisut tai
laitteistot on esitetty siinä järjestyksessä ja muodossa,
jossa tiedot on saatu. Siksi ei voida välttää
mainosmaisuutta.
Näiden lisäksi markkinoilla on muitakin mökkijätevesien
käsittelyratkaisuja ja mökkikäymälöitä. Jotkut niistä ovat
tässä esitettyjä tunnetumpia ja jotkut yksinkertaisempia ja
halvempia hankkia.
Loppijärven ystävät ry ei ota kantaa ratkaisujen
käyttökelpoisuuteen eikä edullisuuteen, vaan ainoastaan
välittää tietoja.

A.
Ekolet® on nykyaikainen nelilokeroinen, kompostoiva kuivakäymälä
vapaa-ajan ulko- ja sisäkäymäläksi sekä ympärivuotiseen käyttöön. Ei
lisäaineita, ei hajuhaittaa, ei vettä, ei viemäröintiä eikä vapaa-ajan
kompostikäymälässä edes sähköä. Neljä lokeroa mahdollistaa riittävän
pitkän, luonnollisen kompostoitumisen vessa- ja vessapaperijäteille sekä
keittiöjätteille ennen valmiin mullan tyhjentämistä suoraan kasveille.
Hinnat veroineen tehtaalla:
Vapaa-ajan ulkokäymälä ( VU) 1490 €
VU:n käymälärakennus (UR) 790 €
Vapaa-ajan sisäkäymälä (VS) 1990 €
Omakotitalon käymälä ( YV) 3390 €
Kotiinkuljetus niin haluttaessa: VU, VS ja UR 140 €/tuote, YV 240 €/tuote

Lisätietoja

Matti Ylösjoki

ylosjoki@ekolet.com

B.
Pipelife Ympäristön tuotteet tarjoavat haja-asutusalueen
jätevedenpuhdistamiseen tarkoitettuja pienpuhdistamoita, maasuodatus- ja
maaimeytysjärjestelmiä sekä maaperäkäsittelyn fosforin poistoa tehostavia
tuotteita. Valikoima löytyy myös vähäisille vesimäärille tarkoitetut tuotteet
ja umpisäiliöt jäteveden varastointiin. Voit hankkia järjestelmän Pipelife
Ympäristön kumppanien kautta, jotka asentavat järjestelmäsi
asiantuntemuksella yhteistyössä suunnittelijasi kanssa.
Hae sinulle sopiva kotimainen jätevesijärjestelmä osoitteessa
www.puhdastulevaisuus.fi/tuotehaku. Löydät Pipelife Ympäristön sivuilta
paljon tietoa jätevedenpuhdistuksesta, asetuksista ja lainsäädännöstä.
Tämän järjestelmän myyjä on laatinut oheisen testin, jota voi käyttää oman
ratkaisun löytämiseksi.

C.
Konva-Center OY AB valmistaa Willa –nimisiä

harmaaveden
suodattimia, joiden suositushinta on 1990€. Lisää hinnosta ja lisävarusteista
löydät kotisivulta.
Pääset suoraa willa kotisivuille tästä osoitteesta:
http://konva-center.com/index.php?page=aloitussivu_fi
Jos on kysymyksiä ota yhteyttä, vastaamme mielellään
Harry Granlund

0400 563636

D.
Termosuoja (Sastamala) valmistaa Sako-Jussi –nimellä

harmaavesille
eritasoisia suodattimia. Suodattimet ovat kevytrakenteisia sopien erilaisiin
maastoihin. Huoltoa helpottavat suodatinpussit ovat uudelleenkäytettävissä.
Maan päälle sijoitetta vaihtoehdot eivät tarvitse sähköä. Hinnat
Sako-Jussi Sauna 500l/vrk hanavedelle vähäiseen käyttöön 575 €
Sako-Jussi mökki 600l/vrk hanavedelle (2.osainen) 1690 €

Sako.Jussi huvila 600l/vrk hanavedelle vaativaan käyttöön (3-osainen) 2400
€
Yhteydenotot:
www.termosuoja.fi, jukka.harjula@kopteri.net, 0500 764 145

E.
Ruotsalainen CombuTech valmistaa vähän vettä käyttävää tyhjö-WC:tä.
Jätteet poltetaan valittuna aikana, jäljelle jää vain tuhkaa. Vesi- ja
viemäriverkostoa ei tarvita. Posliininen WC-istuin ja polttolaitos vievät
runsaasti tilaa.
Hinnat:
Standard-versio 9900 €
Flexi-versio 10900 €
Jälleemyyjä Suomessa: Standellin sähkö Oy (Nivelax).
Yhteydenotot: www.strandell.fi, mail.strandell.fi, kim.strandell@strandell.fi,
02-427 080

F.
Ruotalaisella Wostmanilla on ECO DRY –merkkinen virtsan
erotteleva posliininen kuivakäymälä, johon ei välttämättä tarvitse juoksevaa
vettä. Myöskään kemikaaleja ei tarvita.
Hinta: istuin +säiliö 835 €.
Yhteydenotot: maahantuoja Wostman Ecology Finland, info@wostman.fi,
verkkokauppa www.linnalantila.fi, 040 417 4233

G. Verkkokauppa Netrauta, www.netrauta.fi myy erihintaisia Separett –
nimisiä kuivakäymälöitä.

H. Verkkokauppa DT-keskus, www.dt-keskus.fi myy erimerkkisiä laitteita.
Yhteenvedon laati Päivi Leino

