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Superdassen toimii luonnonmukaisesti biologisella prosessilla, jossa neste haihtuu ja kiinteä jäte hajoaa 
vaarattomaksi kompostiksi. Kompostia voi hyvin käyttää maanparannusaineena tai kukkapenkin 
lannoitteena yms. Tämä käyttöohje on laadittu Pohjoismaisen Ympäristömerkin (Joutsenmerkki) 
jätevedettömiä käymälöitä koskevan kriteeridokumentin mukaisesti.  
 
Materiaalit 
Superdassen on norjalainen tuote ja siihen kuuluu kolme pääkomponenttia: 
1. Kompostisäiliö irtosäiliöillä 
2. Käymäläistuin 
3. Tuuletusjärjestelmä. 
Vakiotoimituksessa ilmastointiputken ja kattoläpiviennin halkaisija on 110 mm. Materiaali on PP 
(polypropeeni). 
Vakioväri: musta. 
 
Takuu 
Tuote noudattaa norjalaista kuluttajansuojalakia, mikä tarkoittaa, että tuotteelle annetaan 5 vuoden takuu 
valmistusvirheiden osalta. Tuulettimia ja muita kuluvia osia koskee 2 vuoden takuu. 
 
Asennustyökalut 
Asennusta varten tarvitset joitakin työkaluja: ristipäinen ruuvimeisseli, jakoavain, pistosaha, pora/reikäpora, 
vatupassi, rautasaha, luotinaru ja puukko. 
 
Tilantarve 
Säiliö sijoitetaan lattiatason alapuolelle ja sen maksimihalkaisija (kansi) on 1 300 mm. Säiliön korkeus on 
650 mm. Katso tekniset tiedot yllä olevasta taulukosta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TEKNISET TIEDOT   
 Säiliö   
 halkaisija  1 230 mm  
 korkeus  650 mm  
 kannen halkaisija  1 300 mm  
 paino  55 kg  
    
 Käymälän istuin,  vakio   
 korkeus  500 mm  
 leveys  370 mm  
 syvyys  600 mm  
 materiaali  polyuretaani  
 paino  8 kg  
    
 Sähkö   
 Lämmityskaapelin teho  150 W  
 Tuulettimen teho, 230 V  15 W  
 Tuulettimen teho, 12 V  1,2 W / 5,3 W  
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Ohjepiirros 
 
 

 
 
 

Vakio käymäläistuin (PUR) tarvitsee piirustuksesta näkyvän pinta-alan. Tavallisesti tulee lisäksi paikka 
tuuletusputkelle. Käymäläputken keskipiste on noin 370 mm takaseinästä. 
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Säiliön sijoitus 
Säiliö tulee sijoittaa siten, että tyhjennysluukkua voi hyvin käyttää. Alustan tulee olla vakaa. Säiliön alle on 
hyvä laittaa 3 – 5 cm paksuinen pala Isoporia, Styroxia yms. paisutettua polystyreeniä. Alustan tulee olla 
kova, joten betonipohja on paras. Jos sinulla on ongelmia sijoituksen kanssa, ota yhteyttä myyjääsi. 
 
Käymäläistuimen/käymäläputken asentaminen 
Lattiaan pitää leikata halkaisijaltaan 210 mm käymäläreikä käymäläputkea varten. Sijoita sitten säiliön 
kansi siten, että käymäläreikä säiliön kannessa on vessahuoneen käymäläreiän kanssa kohdakkain. 
(katso ”Yläkannen sovitus”). Aseta käymäläputki reiän pykälää vasten ja laita tiiviste putken ja kannen 
väliin. Käymäläputken tulee olla tiivis kanava käymäläistuimen ja kompostisäiliön välillä. 
Käymäläputken pituus riippuu lattian ja kompostisäiliön välisestä etäisyydestä, sekä käymäläistuimen 
käymäläputken yli menevästä osasta. (Katso kuva). 
 

 
 

Yläkannen sovitus 
Yläkansi on kiinnitetty tehtaassa säiliön laippaan itseporautuvilla ruuveilla toimintapiirroksessa näkyvään 
paikkaan. Jos kannen sijainti ei ole sopiva, löysää kannen ruuvit ja pyöritä se sellaiseen asentoon, että 
käymäläputken muhvi ja käymäläistuin ovat kohdakkain vessahuoneessa. Kiinnitä kansi uudestaan. 
Suosittelemme käymäläputken sijoittamista yhden tyhjennysluukun kohdalla olevan irtosäiliön yläpuolelle. 
Varo pyörittämästä alustalevyä, jonka päällä irtosäiliöt ovat. 
 
Irtosäiliön sovitus/vaihto 
Ennen käymälän käyttöönottoa liu’utetaan yksi irtosäiliö paikoilleen käymäläputken alle. Katso, ettei 
käymäläputki osu reunaan kahden irtosäiliön välillä. Varista 5 – 6 cm paksuinen kerros saniteettikuoriketta 
jokaisen irtosäiliön pohjalle ennen käyttöä. Kun yksi irtosäiliö on täynnä, se asetetaan sivulle 
kompostoitumaan. Tarkista, että seuraava kasetti on paikoillaan käymäläputken alla. 
 
Vakio käymäläistuin (PUR) 
Käymäläistuin vaati ohjeen mukaisen pinta-alan. Aseta käymäläistuin käymäläputken yläpuolelle. Kiinnitä 
sitten käymäläistuin lattiaan mukana tulevilla ruuveilla. Ennen kiinni ruuvaamista tulee porata tuolin kahden 
kiinnityskorvakkeen kautta 3 mm poranterällä esireiät.  
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Ilmaputken asentaminen 
Ilmaputki huolehtii ilman hyvästä läpivirtauksesta siten, että jätteet kompostoituvat. 
Kompostoitumisprosessi on riippuvainen hapen saannista. Tämän lisäksi ilma pitää ohjata katon yläpuolelle. 
Jotta ilman läpivirtaus olisi paras mahdollinen, ilmakanavassa tulee olla minimaalinen vastus. Tämä 
saavutetaan parhaiten pystysuoralla asennuksella ilman ilmaputken taivutuksia tai mutkia. Ilmaputki 
asennetaan säiliöstä ylöspäin katon yläpuolelle. Ilman tulee virrata alas käymäläistuimen ilma-aukosta – alas 
säiliöön – ja siitä ylös katon yläpuolelle.  
 
 
 
 
Vaihtoehto 1. Asentaminen yläkannesta  
Leikkaa Ø121 mm reikä sopivaan kohtaan yläkannessa ja asenna mukana tuleva tiiviste. Reiän sijainti 
riippuu ilmaputken sijainnista vessahuoneessa. Ihanteellinen sijainti säiliössä on vastakkainen suhteessa 
käymäläputkeen ja mahdolliseen ilmapeltiin tyhjennysluukun alapuolella. Sen sijoitukseen vessahuoneessa 
vaikuttaa myös kompostisäiliön luukun sijainti. Jotta liitos kompostisäiliöön olisi tiivis, mukana tulee 
tiiviste. Se laitetaan kannen läpi menevään reikään ja putki painetaan tiivisteen läpi liukastusaineen avulla 
(Zalo tai silikonispray). Putken tulee työntyä 3 cm alaspäin ja suosittelemme, että putki ”lukitetaan” kahdella 
ruuvilla ilmaputken pitämiseksi paikoillaan. Ilmaputki tulee asentaa pystysuoraan asentoon katon 
yläpuolelle. Kaikkien läpimenoreikien halkaisijoiden pitää olla Ø 115 mm, ja ne voidaan eristää/saumata 
sopivalla tavalla resonanssiäänien estämiseksi. 
 
Vaihtoehto 2. Asentaminen säiliön sivusta 
Vaihtoehtoisesti ilmanoton voi järjestää leikkaamalla Ø 121 mm reiän säiliön sivulle keskiosaan. Asenna 
mukava tuleva tiiviste. Vältä reiän leikkaamista kohtaan, jossa irtosäiliöiden kahvat kulkevat alustaa 
pyöritettäessä. Ilmakanava menee katon läpi kohdassa ”katon läpiviennin tekeminen” neuvotulla tavalla. 
 
 
Katon läpivienti 

 
 

Ilmaputki pitää vetää katon läpi siten, että siinä on mahdollisimman vähän taivutuksia, jotta veto olisi hyvä. 
Katon läpivientiputki pitäisi asentaa mahdollisimman lähelle katonharjaa ja sen tulisi mennä mieluiten 70 
cm katonharjan yli. Jos katon läpivienti tehdään kauas katon alaosaan, korkeuden tulee olla sellainen, että 
putken hatusta voidaan vetää kattoon 3 metrin vaakasuora linja (katso kuva yllä). 
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1. Laita läpivientikappale paikoilleen, ja myös mahdollinen tuuletinkasetti, jos käytetään sähkötuuletinta. 
 
2. Aseta ilmaputki alas läpivientikappaleeseen/tuulettimeen. Kiinnitä ilmaputki reikänauhalla seinään. 
 
3. Käytä luotinarua määrittääksesi, missä kohtaa kattoon tulevan reiän keskipisteen pitää olla lattiassa olevan 
ilmaputken läpiviennin perusteella. Merkitse ja leikkaa Ø 115 mm reikä kattoon suoraan ilmaputken 
yläpuolelle. Huomaa, että reiän koko suurenee katon kulman vuoksi. Katon läpivientikauluksen tulee olla 
laitettuna paikoilleen kattoon, kun ilmaputkea pujotetaan läpi.   
 
4. Pujota katon läpivientikaulus katon läpivientiputkeen, katso piirros alla. Laita läpivientiputki katossa 
olevaan reikään ja työnnä se alas säädettävään putkeen, joka tulee säiliöstä. Varmista läpivientiputken 
kiinnitys putkiklemmarilla ja tiivistä se silikonilla. Säiliöstä tulevan valkoisen putken halkaisijaa voidaan 
säätää kiertämällä putkea. Kiinnitä katon läpivientiputki kattotuoliin esimerkiksi reikänauhalla, jos 
mahdollista. Jos on lumivyörymän vaara, putki voidaan kiinnittää vaijerilla kiinni. 
 

 
 
5. Kiinnitä katon läpivientikaulus kattoliimalla sekä katon läpivientiputkeen että kattoon. Liimaa se myös 
kattohuopaan/kattotiiliin; kattohuovan/kattoliilien alle putken yläpuolelta ja kattohuovan/kattotiilien päälle 
putken alapuolelta. Katso kuva alla. 
 

 
 

6. Tee tiivistys erittäin huolellisesti, jos mökissäsi on kattotiilet. Tällöin on suositeltavaa, että poistat 
kattotiilet läpimenokohdan ympäriltä ja liimaat läpivientikauluksen alla olevaan kattohuopaan. Käytä 
mieluiten ammattimiestä tiivistämään läpivienti kattotiiliin jälkeenpäin. On myös mahdollista saada erilliset 
läpivientisarjat huopakattoja ja kattotiiliä varten. (lisävaruste) 
 
7. Pujota piipunhattu mustan ilmaputken päähän ja liimaa se kiinni. 
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8. Varmista, että kaikki läpiviennit ja liitokset ovat tiiviitä. Käytä bitumimassaa tai sopivaa kattoliimaa. 
Asenna vessahuoneen ulkoseinään venttiili hyvän ilmansaannin varmistamiseksi ja ilman virtaamisen 
käymäläistuimesta vessahuoneeseen estämiseksi. 
TÄRKEÄÄ! Kaikenlainen huoneessa oleva mekaaninen ilmanvaihto, joka vetää ilmaa ulos, vetää ilmaa 
myös käymälänistuimesta sisään huoneeseen, mistä aiheutuu epämiellyttäviä hajuja! 
 
9. Lumi ja tuuli voivat aiheuttaa suuren kuormituksen katon yläpuolella olevaan putkeen ja 
läpivientikohtaan. Seuduilla, joissa sääolosuhteet ovat ankarat, suosittelemme lumiesteen asentamista 
katolle, kiinnittämään putken vaijerilla ja mahdollisuuksien mukaan kiinnittämään putken tukevasti kattoon 
sisäpuolelta. 
 
 
Säädettävä ilmaputki (valkoinen putki) 
 
Putket ovat taipuvia ja melko joustavia ja ne säätyvät välillä 100 – 125 mm. 
Vakiopituus on 3 metriä. Putki venytetään ulos ennen asentamista. Ilmaputki voidaan katkaista halutun 
pituiseksi pistämällä puukolla tai saksilla putken läpi ja viiltämällä/leikkaamalla ympäri, katso piirros alla. 
Leikkaa hukkapala pois ja paina takaisin vapaat päät. Putki on käyttövalmis. Muista asentaa putki oikein 
päin (”vieteri” ylöspäin). Näin valmistellut putket eivät voi irrota toisistaan ja mennä esimerkiksi 
tuulettimiin. Suosittelemme, että putket liimataan kiinni ja niiden tiiviys varmistetaan tiivistysmassalla tai 
silikonilla. 

 
 

Lisätarvikkeet 
 
Tuuletin/tuuletinkasetti 
Tämä on lisätarvike, tuulettimien mukana tulee oma asennusohje. 
HUOM.! Määräysten mukaan sähkökytkennän tulee suorittaa luvan saanut asentaja. Jos tuuletin on 
ilmaputkessa, tulee sen myös toimia. 
 
Sähköasennukset (230 V) – Koskee vain sähkötoimista Superdassenia 
Käymälän itsesäätyvä lämmityskaapeli on erikoisvalmistettu siten, että sen antama teho säätyy 
automaattisesti ympäristön lämpötilan mukaan. Se ei voi ylilämmetä ja sen suurin tehontarve on 150 W. 
Kaapeli (230 V) on asennettu spiraalin muotoon säiliön pohjalle ja se lähtee omasta liitäntäkotelosta säiliön 
ulkopuolelta. 
 
Ylivuotonesteen säiliö 
Mahdollisen nesteen ylivuodon varalta järjestelmään voidaan liittää ylimääräinen säiliö (25 – 30 l). Se toimii 
nesteen välitankkina. Säiliö sijoitetaan samalle tasolle kuin kompostisäiliö ja siihen liitetään pohjatapista 
ylivuotoputki, joka tulee mukana.  
Lisävarmistuksena mukana tulee tappihana letkulla. Siihen voidaan liittää ulosotto ylijuoksutusta varten.   
Letku liitetään erilliseen nestesäiliöön.  
 
Ilmaputken/kompostisäiliön lämpöeristys  
Kylmissä tiloissa ja katon yläpuolella kulkeva ilmaputki pitää lämpöeristää veden kondensoitumisen ja 
mahdollisen jäätymisen estämiseksi. Kondenssi huonontaa ilmavirran kulkua. Kompostisäiliön lämpöeristys 
pitää poistaa heti, kun lämpötila kasvaa, jotta vältytään ”kylmäkaappiefektiltä”. Sähkömallien 
(kaapeli/tuuletin) tehokkuusaste kasvaa merkittävästi, jos säiliö lämpöeristetään lasi- tai kivivillalla. 
Seuraavia säiliön huoltokohtia ei saa peittää: Tarkistus/tyhjennysluukku, pohjan ylivuotoaukko ja ilmapelti. 
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Saniteettikuorike 
Sopiva turpeen ja puusilpun seos imee kosteutta ja tekee kompostin ilmavammaksi. Käytä 
saniteettikuoriketta biologisissa vessoissa. Saniteettikuorike täyttää monia tehtäviä sekä kompostiastioissa 
että vessoissa. Se tarjoaa ravintoa mikro-organismeille, nopeuttaa hajoamista, ilmavoittaa kompostia ja 
ylläpitää kosteutta.  
 

 
 
Tuulituuletin 
Tuulituuletin estää alasvirtausta ja varmistaa vessahuoneen hyvän tuuletuksen. Tuuletin asennetaan katon 
läpivientiputken päähän ja se luo nostetta putkeen. Tuuletin on erittäin tehokas ja sen pyöriminen vaatii vain 
vähäistä tuulta. Vetää jopa 300 m3 tunnissa. Valmistettu merivedenkestävästä alumiinista. Halkaisija 100 
mm. Yli 160 mm putkia varten mukana on myös muuntokappale. 
 

 
 
Kärpäsmyrkky 
Kärpäset ja muut hyönteiset viihtyvät mökkivessoissa ja niiden ympärillä. Sunwind Fluekverk estää 
hyönteisten toukkien kehittymisen tehokkaasti. Sirottele käymälän keskiosaan noin 10 g per kerta. Toista 
käsittely 7 päivän päästä (jos vessaa käytetään päivittäin). Sunwind Fluekverk on vaaraton käytettäessä 
kompostissa. 100 gramman tölkki. 
 

 
 
Kompostin virkistäjä 
Tämä on biologinen luonnontuote ja siten 100 % hajoavaa. Kompostin virkistäjä sisältää enemmän aineita, 
kuin löytyy luonnosta ympäriltämme, muun maussa bakteereita. Bakteerit ovat kompostin virkistäjän 
tärkeimmät ainesosat ja ne edesauttavat jätteen palamista puhtaaksi multamaaksi. kompostin virkistäjää 
käytetään kompostointiprosessin parantamiseen ja tehostamiseen biologisissa vessoissa, mutta sitä voidaan 
käyttää myös veneiden, asuntovaunujen jne. vessaratkaisuissa. Kompostin virkistäjä poistaa hajuja ja 
nopeuttaa normaalia kompostointiprosessia jopa 75 % verrattuna normaaliin hajoamisaikaan.  
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Puhdistusaine 
Suunniteltu erityisesti biologisten vessojen muovipintojen puhdistukseen. Ei häiritse kompostointiprosessia, 
eikä vahingoita muovia tai kumia. Ei sisällä ympäristölle vaarallisia aineita. Kätevä 1,5 litran sumutepullo.  
 

 
 
Tuulettimia tuuletinkasettiin 
Tehokkaat ja hiljaiset tuuletinmoottorit.  Sopivat hyvin myös ilmanpoistoon keittiöistä, vessoista, liesistä, 
lämmönjakoon lämpimien ja kylmien tilojen välillä, jne. Tuuletinmoottoreita on saatavana kahta kokoa, 12 
V ja 230 V käyttöä varten. 
 

 
 
 
Sähkötoiminen kattotuuletin, 230 V 
Tämän tyyppisen sähkötuulettimen käyttöikä on pisin ja se saa aikaan parhaimman vedon. Tulee käyttää 
yhdessä nopeussäätimen kanssa. 
 

 
 
 
 
Nopeussäädin kattotuulettimeen 
Tämä säädin on välttämätön varuste kattotuulettimeen (tuotenumero 7412209). Sitä käytetään tuulettimen 
nopeuden säätämiseen siten, että aiheeton melu vähenee ja tuulettimen nopeus on sopiva optimaaliselle 
vedolle ilmanpoistoputkessa. Säädin lisää myös tuulettimen käyttöikää huomattavasti. Voidaan upottaa 
seinään, mutta toimitetaan täydellisenä, mukana seinäkotelo seinän päälle asennusta varten. 0,1 – 1 A: 230 
V; 50/60 Hz 
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Käyttöohje 
 
Biologinen käymälä on järjestelmä, johon voidaan kerätä ulosteet, vessapaperi ja mahdolliset keittiöjätteet, 
jotka sen jälkeen hajoavat biologisesti. Biologisilla käymälöillä on erityisasema, kun kyseessä ovat 
käymäläratkaisut, joissa jätteiden käsittely tapahtuu paikan päällä ja lopputuote, komposti, voidaan tyhjentää 
omaan maapohjaan. Tällöin vältytään juomaveden ja pohjaveden saastumiseen liittyviltä ongelmilta ja 
kalliilta liitännältä kunnalliseen viemäriverkkoon. Biologiset käymälät on suunniteltu kausittaiseen käyttöön 
mökeillä ja vapaa-ajan kiinteistöillä. 
 
Kausittaisella käytöllä tarkoitetaan enintään 90 päivän käyttöä vuodessa ja yhtäjaksoisia alle 8 viikon 
jaksoja. Kiinteä jäte kompostoidaan useisiin irtosäiliöihin, kun taas neste johdetaan omaan säiliöön 
kompostisäiliön pohjalla.   
 
Irtosäiliön vaihtaminen tapahtuu siten, että irtosäiliötä nro 1 pyöräytetään sivuun, kunnes irtosäiliö nro 2 on 
käymäläputken alla. Kun irtosäiliö on liu’utettu vapaa-asentoon kompostointia varten, pitää pintakerros 
peittää kostealla saniteettikuorikkeella tai vastaavalla jätteen pintakerroksen kuivumisen estämiseksi. Kun 
viimeinen irtosäiliö on täynnä, se liu’utetaan sivuun ja irtosäiliö nro 1 on jälleen lähtöasennossa. Irtosäiliö 
voidaan nyt nostaa pois ja tyhjentää. Vanhin irtosäiliö voidaan silloin ottaa pois, tyhjentää ja laittaa takaisin, 
jolloin se on taas valmis käyttöä varten.  
 
Jätteen määrä on vähentynyt kompostointijakson aikana. Vähentyminen johtuu biologisesta hajoamisesta ja 
nesteen haihtumisesta. 
 
Kompostoituminen 
Lämpötilan, ilmansaannin, nesteensaannin, saniteettikuorikkeen käyttömäärän ja hajotettavan jätemäärän 
tulee olla oikeassa suhteessa hyvän kompostointituloksen aikaansaamiseksi. 
 
Lämpötila 
Lämpötilalla on erittäin suuri vaikutus kompostoitumisnopeuteen.  Suurin osa biologisista 
hajoamisprosesseista tapahtuu hitaasti noin alle + 5 °C lämpötilassa. Alemmissa lämpötiloissa prosessi voi 
pysähtyä kokonaan tai osittain. Prosessi käynnistyy uudestaan lämmityksen myötä. Jos rakennuksessa on 
sähköt, suosittelemme lämpökaapelilla ja tuulettimella varustettua käymälämallia. Tuuletin parantaa 
suorituskykyä ja lisää ilmanvirtausta. Lämpökaapeli varmistaa prosessin tasaisen jatkuvuuden ja samalla 
suorituskyky kasvaa. 
 
Kosteustaso 
Kompostoituminen on happea tarvitseva prosessi. Jos jätteeseen tulee liikaa nestettä, hajoamisnopeus 
pienenee.  Tällöin komposti alkaa mädäntyä kompostoitumisen sijaan.  Lisäämällä saniteettikuoriketta 
ylimääräinen neste poistuu ja prosessi käynnistyy uudelleen. Käymälän irtosäiliöt ovat rei’itettyjä. Kun 
massaa tulee lisää, neste valuu omaan nestesäiliöön säiliön pohjalla. Neste haihtuu ilmakanavan kautta joko 
luonnollisella vedolla tai tuulettimen avulla. 
 
Valmis komposti/kompostoitumisaika  
Valmiin kompostin tulisi olla tumman väristä, kuohkeaa ja ilmavaa maata. Tilavuus on vähentynyt noin 70 
% biologisen hajoamisen ja nesteen haihtumisen vuoksi. Kompostoitumisaika vaihtelee 2 – 12 kuukauden 
välillä riippuen kiinteistön sijainnista, vuodenajasta ja onko malli varustettu lämpökaapelilla ja tuulettimella 
vai ei.  
 
Kärpäsongelmat voi estää ripustamalla hyönteistarran säiliöön ja vessahuoneeseen. Parasta on olla 
etukäteen valpas ja käyttää meidän omaa hyönteismyrkkyämme. Se estää kärpästen munien kehittymisen 
kärpäsiksi jätteessä. Ilmansaantia säädetään liukupellillä säiliön sivulla. 
 
Hoito ja huolto 
Lisää saniteettikuoriketta jokaisen käynnin jälkeen, jotta massa olisi kuohkeaa, mikä nopeuttaa hajoamista. 
Saniteettikuoriketta on suositeltavaa sirotella yksi kourallinen joka kerta, kun käytät vessaa. 
Kun yksi irtosäiliö on täynnä, peitä se kuorikekerroksella, johon tulee mahdollisesti lisätä vähän vettä, jotta 
pintakerros olisi tarpeeksi kostea. 
Kompostointijakson aikana suosittelemme, että sekoitat irtosäiliöissä olevaa jätettä. Sen tarkoituksena on 
antaa massalle riittävästi ilmaa ja tehdä se bakteerittomaksi. Orgaaninen keittiöjäte edistää myös biologista 
hajoamista. Myös kuiva pintapaperi hajoaa lisäämällä vähän kosteaa kuoriketta tai vastaavaa. Älä laita 
vessaan mitään, mikä saattaa vahingoittaa sen toimintaa, kuten pesuvesi, kemikaalit, terveyssiteet, erilaiset 
talousjätteet tai palavat esineet. Pese vessa alkalittomilla pesuaineilla, kuten esimerkiksi suopavedellä, tai 
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käytä meidän omaa biologista pesuainettamme. Jos vessaa käytetään vähän, tulee säiliön tila tarkistaa silloin 
tällöin, jottei massa kuivu. Kuivuus aiheuttaa huonomman kompostointituloksen. Lisää massaan tarpeen 
mukaan kosteutta (vettä). 
 
Kompostin tyhjentäminen ja käyttö 
Tyhjentäminen tapahtuu hygieenisesti ilman suoraa kosketusta jätteeseen. Nosta irtosäiliö pois, nosta sitten 
kansi ja tyhjennä komposti sopivaan paikkaan. 
Komposti voidaan tyhjentää omalle tontille. Käytä tyhjennyksen aikana hanskoja. Komposti voi olla erittäin 
”väkevää”. Siksi se kannattaa sekoittaa hyvin maahan tai puutarhakompostiin. Kompostia ei saa käyttää 
suoraan raakana syötäviin kasveihin, vaan mieluummin se myllätään maahan hedelmäpuiden, koristekasvien 
tai vastaavien ympärille. 
Vaihtoehtoisesti kannellinen irtosäiliö voi toimia tilapäisenä kompostisäiliönä, mieluiten tontin aurinkoisella 
paikalla. 
 
Tyhjennystiheys 
Normaalissa käytössä ja maksimikapasiteetilla mitään irtosäiliötä ei tarvitse tyhjentää ennen noin vuoden 
käyttöä. Silloin tyhjennetään irtosäiliö nro 1 ja muita jatkuvasti tarpeen mukaan. 
Tyhjennystiheys vaihtelee riippuen kiinteistön maantieteellisestä ja ilmastollisesta sijainnista, käyttömäärästä 
ja onko vessa varustettu lämpökaapelilla ja tuulettimella. Sähkötoimisen kompostin suorituskyky on yleensä 
parempi. 
Irtosäiliön paino kompostin kanssa on noin 20 kg. 
 
Säiliön huuhteleminen 
Säiliön pohjalla olevat suolakerrostumat voidaan poistaa tarpeen mukaan huuhtelemalla tai täyttämällä säiliö 
vedellä yli kerrostuman tason. Anna veden seistä 24 tuntia ja laske vesi sen jälkeen pois pohjatapin kautta. 
Huuhtelun voi tehdä laitteen rei’itetyn alustan kautta. 
Säiliö pitää huuhdella vähintään yhden (1) kerran joka toinen vuosi. Tämä on erityisesti tärkeää 
lämpökaapelisille säiliöille, koska lämpökaapelissa olevat suolakerrostumat heikentävät kaapelin 
lämmitystehoa. 
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Sunwind Gylling Oy 
Niemeläntie 1, 20780 Kaarina 

Sähköposti: sunwind@sunwind.fi 
Www: www.sunwind.fi 
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Pyydämme teitä olemaan ongelmatapauksissa yhteydessä myyjäänne. 
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