
Suurempi seisonta-astia Ekolet ONNI käymälän suotonesteelle

Jos käymälä on runsaassa käytössä (esim. iso perhe tai leirintäalue) niin silloin 
käymälän mukana tuleva nesteastia tulee korvata suuremmalla astialla ja etenkin siinä 
tapauksessa, jos nesteet halutaan seisonta-astiasta imeyttää suoraan maahan.

Suurin osa Ekolet ONNI käymälän nesteestä haihtuu tuuletusputken kautta ulos ja 
loppu päätyy tipottain nesteputkeen. Nesteputkesta tulevan nesteen tulee seisoa 
vähintään 10 päivää ennen kuin sen voi imeyttää maahan koristekasveille. Tarvittavan 
seisonta-astian voi tehdä upottamalla maahan astian, joka on tarpeeksi suuri (esim. 80 
litran kannellinen muovisaavi). Tällöin nestepartikkelin matka astian läpi kestää 
tarpeeksi pitkän ajan, jolloin vahingolliset mikrobit kuolevat ja vähenevät niin paljon, 
että niistä ei ole enää haittaa ympäristölle ja terveydelle. On tärkeää, että 
imeytyskohdan ympärillä on kasvillisuutta, jolloin suotonesteessä olevat ravinteet 
päätyvät kasvien juurien kautta kasveille, eivätkä esim. valu rehevöittämään vesistöjä. 
Kasvien juuret (puut ja pensaat) ovat erittäin tehokkaita ravinteen poistajia.

Seisonta-astian asennus
1. Kaiva maahan selvästi seisonta-astiaa suurempi kuoppa.
2. Asenna seisonta-astiaan kuvan osoittamat tulo- ja poistoputket, jotta neste 

joutuu kiertämään astian pohjan kautta, ennen kuin se pääsee ulos poistoputken 
kautta (90° kulmaputki). Poistoputken ja astian välissä tulee olla vedenpitävä 
tiiviste, jotta neste ei pääse karkaamaan virheellisesti liitoskohdasta.

3. Asenna seisonta-astia kuoppaan ja täytä kuoppa hyvin vettä läpäisevällä aineella, 
kuten hiekka, sora tai pienet kivet, jolloin kuoppa toimii ikään kuin ”kivipesänä” 
ja poistoputkesta tuleva neste pääsee helposti imeytymään ympärillä olevaan 
maahan ja siinä oleville kasveille.

Jos on oletettavissa, että maaperän pohjaveden pinta voi nousta korkeammalle kuin 
seisonta-astian pohjataso, niin silloin käyttöön otettava, tyhjä seisonta-astia, tulee 
kaataa puolilleen vettä. Tällöin seisonta-astia ei pääse pohjaveden pinnan noustessa 
työntymään maan pinnalle noste-ilmiön vaikutuksesta. 

Tuloputki
Ekolet ONNI käymälän 
mukana tulee 2 m 
nesteputkea

Poistoputki
90° kulmaputki, 
jossa vedenpitävä 
tiiviste 
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Suurempi seisonta-astia yhdelle Ekolet ONNI käymälälle

Kuva ylhäältä

Kuva sivulta

Täyttö hiekalla tai soralla

Jos pohjaveden korkeus alueella on korkea, niin täytä seisonta-
astia asennuksen jälkeen puolilleen vettä. Tällöin astia ei pääse
työntymään ulos kuopasta pohjaveden aiheuttaman nosteen
vaikutuksesta.
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Täyttö hiekalla tai soralla

Kuva ylhäältä

Kuva sivulta

Suurempi seisonta-astia kahdelle Ekolet ONNI käymälälle

Jos pohjaveden korkeus alueella on korkea, niin täytä seisonta-
astia asennuksen jälkeen puolilleen vettä. Tällöin astia ei pääse
työntymään ulos kuopasta pohjaveden aiheuttaman nosteen
vaikutuksesta.


