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Lösningar för hållbar utveckling inom miljöteknik:

Avloppsvattenhantering och biologiska toaletter för sommarstugor, semesterstugor och 
småhus

raita.com



Raita Environment är ett företag som har specialiserat sig 
på miljöteknik.

Företagets produkter och metoder bygger på lång er-
farenhet inom miljötekniken. Vi inledde vår verksamhet i 
början av 1950-talet med anläggningar för behandling av 
färskvatten och har senare tagit med utrustning för 
rening av avloppsvatten på 1960-talet, biologiska 
toalettsystem på 1970-talet och komposteringssystem på 
1980-talet. Verksamheten har hela tiden omfattat både 
försäljning av enskilda produkter och leverans av 
kompletta system för krävande objekt. idag erbjuder vi 
våra kunder långt utvecklade miljötekniska lösningar för 
avloppsvattenhantering, toalett- och 
komposteringssystem på glesbygden.

Våra anordningar är högklassiga system som har 
utvecklats i Finland.

en lyckad leverans består av en leveranskedja som 
har utförts som ett samarbete mellan experter. i 
leveransen ingår:

kartläggning av kundens behov
professionell, kundinriktad planering (i 
samarbete med en oberoende planerare)
högkvalitativt tekniskt genomförande och 
installation av anordningen (i samarbete med 
ett oberoende installationsföretag)
flexibla underhållstjänster, ”skräddarsydda” enligt 
kundens behov

Kontakta oss för mer information om leverans av 
RAITA – “sustainable solutions”.

1. 
2.

3.
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BioBox reningsverk – biologiska reningsverk för sommarstugor
(tvätt- och sköljvatten)

Reningsprocessen baserar sig på en biologisk 
mikrobverksamhet i filterelementen. med hjälp 
av dem sker biofiltreringsprocessen (biofilm) 
effektivt i ett litet utrymme. mikroberna i 
elementen avlägsnar organiskt material, 
orenheter och näringsämnen från 
avloppsvattnet.

tack vare elementens stora yta (motsvarar 
410 m2 markbädd) och god tillgång på syre är 
reningsprocessen mycket effektiv.

BioBox fungerar bra på platser med 
varierande belastning. det effektiverade filtret 
reagerar snabbt på variationer i belastningen.

det renade vattnet kan ledas till ett dike, 
en stenkista eller infiltreras i marken. När 
vattnet leds i marken kan man även använda 
filtreringsskiva (Bm).

Reningsverket avlägsnar organiskt 
material, orenheter och näringsämnen i 
enlighet med de striktare bestämmelserna för 
strand- och grundvattenområden på 
glesbygden (Bod 90 %, P 85 %, N 40 %).
Driftskostnaderna är låga, filterelementen ren-
görs med 2-4 års intervaller och byts med 10-
15

års intervaller. man kan enkelt sköta 
underhållet själv. Filterelementen lyfts upp 
och rengörs med borste eller genom att tvätta 
dem.

Reningsverkets effekt kan ökas enligt 
följande:

avloppsvattnet kan förbehandlas i en 
slamavskiljare (SK)
två eller flera BioBox enheter kan instal-
leras parallellt
det renade vattnet kan ledas till en filtre-
ringsskiva eller till biomodulfiltrering för 
fortsatt behandling (Bm)

Avfallet från de rengjorda elementen 
komposteras eller förs till en 
avfallshanteringsanläggning. tömning med 
tankbil behövs inte. Även vid bruk av 
slamavskiljare kan slammet hanteras med en 
slamenhet (sAV).

BioBox M reningsverket lämpar sig för 
små vattenmängder (max. 400 l/24 h), som 
när man bär in vatten.

BioBox XL reningsverket lämpar sig för 
större vattenmängder (max. 600 l/24 h).

•

•

•
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Modeller, utrustningsnivå, tilläggsutrustning:

Modell Kapacitet l/24 h SK420 SK600 SK1200 SAV BM Pakor

BioBox M 400 + – – + + +

Bio-Box XL 600 + + + + + +

Sk450 + BioBox XL pakor + BM

BioBox XL



BioBox M

raita.com



EV komposterande ekotoaletter
Sommarstugor, semesterstugor, egnahemshus, publikobjekt

EV är en miljövänlig, vattenfri serie av 
ekotoaletter för många olika 
användningsändamål.

Den största mängden näringsämnen i 
avloppsvatten finns koncentrerad i urinen.

Bland eV ekotoalettmodellerna finns 
olika möjligheter att behandla urin och fukt:

ECO: Urin behandlas vid 

komposteringen, varvid nästan all fukt och 
alla näringsämnen utnyttjas i processen i 
kompostkärlet. Fukt som inte behandlas vid 
kompostering samlas i ett spillkärl.

SEP: Urin separeras i sitsens övre del 

och leds till en separat behållare.

ECO-SEP: Urin separeras i sitsens övre 

del och leds till biofiltrering i 

kompostkärlet. Biofiltreringen sker i en 
egen avdelning i behållaren eller i en 
separat biofiltreringsenhet (BS). Urin 
filtreras inte genom fekalierna och vätskans 
mikrobhalt är låg. Fukt som inte behandlas 
vid kompostering kan insamlas i ett spillkärl 
eller ledas till avloppsvattensystemet.
När urin utnyttjas vid kompostering bildas 
endast en liten mängd överflödig vätska 
(1-5 

% av mängden urin) och näringsämnena 
utnyttjas vid kompostering, vilket minskar 
den mängd avfall som ska tömmas. en 
människa producerar cirka 1-2 l urin/dygn 
(till exempel 3 personer producerar cirka 
150-300 l urin på 50 dygn).

Alla EV ekotoaletter lämpar sig även för 
inomhusbruk. de kan vid behov utrustas med 
en justerbar fläkt (PU).

tilläggsbehållare eller tilläggsvagn (LV) 
finns att fås till alla modeller, varvid 
kapaciteten fördubblas och 
behållaren/vagnen fungerar som 
kompostkärl till processens slut.

Modeller, utrustningsnivå, tilläggsutrustning:

Modell Kapacitet kilo/dygn ECO SEP ECO-SEP Sittbräda Sits BS LV PU

EV MINI 60 + + + – – + + +

EV MINI L 120 + + + – – + + +

EV 60 60 + + + + + + + +

EV120 120 + + + + + + + +

EV 200 250 + + + + + + + +

EV 400 400 + + + + + + + +

6 Leveransen omfattar utrustning, ventilationsrör (2,5 m), vätskerör 2 m, vätskebehållare.





Biologiska AQ 
toaletter

Semesterstugor, egnahemshus

I en AQ biologisk toalett används 
toalettstolen (1-3 st.) för att skölja och 
transportera bort fekalierna. 
separationsenheten ovanpå 
kompostutrymmet avskiljer vätskorna från 
fast material. Fast material till 
kompostenheten (fekalier, papper) och 
vätska (urin, sköljvatten) till enheten som 
avlägsnar näringsämnen. det fasta 
materialet komposteras, vätskan behandlas 
och leds efter behandlingen till samma av-
loppsvattensystem som tvätt- och köljvatten.
 
 AQ toaletterna minskar betydligt uppkom
sten av avloppsvatten i fastigheten. 
toalettavfallet utgör den största delen av 
fastighetens totala belastning av 
avloppsvatten. Behandlingen av 

”tvätt- och sköljvatten” kan lätt ordnas med 
enkla reningsmetoder. Tilläggsbehållare eller 
tilläggsvagn (LV) finns att fås till alla 
modeller, varvid kapaciteten fördubblas och 
behållaren/vagnen fungerar som 
kompostkärl till processens slut.

 
Som toalettstol används antingen en 

vanlig toalettstol, varvid vätskan behandlas i 
enheten för avlägsnande av näringsämnen 
(NP) eller en separerande toalettstol (seP), 
varvid urin samlas i en separat behållare.

 
Sen tekniska utrustningen placeras i ett 

varmt utrymme, källaren, utrymme under gol-
vet eller i en separat byggnad.
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Modeller, utrustningsnivå, tilläggsutrustning:

Modell Kapacitet k-dygn NP SEP LV

AQ 60 60 + + +

AQ 120 120 + + +

AQ 200 250 + + +

AQ 400 450 + + +

Leveransen omfattar utrustning, rör mellan avskiljar-, komposterings- och NP-enheten (inte 
toalettsitsen).



AQ wC



Hs reningsverk för fritidsbostäder, småhus
Reningsprocessen baserar sig på en 
biologisk mikrobverksamhet i 
filterelementen.

med hjälp av dem sker biofiltreringspro-
cessen (biofilm) effektivt i ett litet utrymme. 
mikroberna i elementen avlägsnar organiskt 
material, orenheter och näringsämnen från 
avloppsvattnet.

tack vare elementens stora yta 
(motsvarar 30-40 m2 markbädd) och god 
tillgång på syre är reningsprocessen mycket 
effektiv.

den biologiska processen effektiveras ge-
nom att cirkulera avloppsvattnet genom 
filtret och samtidigt syresätta det.

Hs reningsverket fungerar bra på platser 
med varierande belastning. det effektiverade 
filtret reagerar snabbt på variationer i belast-
ningen.

det renade vattnet kan ledas till ett dike, 
en stenkista eller infiltreras i marken. När 
vattnet leds i marken kan man även använda 
filtreringsskiva (Bm).

Reningsverket avlägsnar organiskt 
material, orenheter och näringsämnen i 
enlighet med de striktare bestämmelserna för 
strand- och grundvattenområden på 
glesbygden (Bod 90 %, P 85 %, N 40 %).

slammet som samlas i slamavskiljaren 
töms en gång om året. slammet töms med 
tankbil för transport eller kan, om man så vill, 
torkas och komposteras i fastighetens 
slamenhet (sAV).

Filtret för utgående vatten och 
biofiltreringselementen rengörs efter behov 
2-4 gånger årligen. Avfallet från de rengjorda 
elementen komposteras eller förs till en 
avfallshanterings-

anläggning. Byte av luftpumpens (40 W) 
membranserie med 2-4 års intervaller.

Reningsverkets livslängd är lång tack 
vare underhållningsmöjligheten.

Höjden för ett Hs reningsverk kan 
justeras med förhöjningsdelar (Pakor).

Ett färdigt reningsverkspaket:

ett ”nyckelfärdigt” reningsverkpaket omfat-
tar alla behållare och all utrustning.

Saneringsreningsverk (SA):

i reningsverkets konstruktion utnyttjar 
fastighetens befintliga brunnslösningar som 
slamavskiljare. sA modellernas leverans 
omfattar processbehållare, tekniskt utrymme 
och utrustning.
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Modeller, utrustningsnivå, tilläggsutrustning:

Modell Kapacitet l/24 h Pakor SAV BM

HS1 SA 1000 400/600 + +

HS1 1000 400/600 + +

HS2 2000 400/600 + +

Även större modeller finns tillgängliga.



Pumpanläggningar
med en pumpanläggning kan avloppsvattnet från fastigheten ledas 
till en bättre plats för behandling av avloppsvatten eller anslutas till 
ett större system. i vårt breda brunnssortiment finns lösningar för 
även krävande objekt.

Pumpanläggningens kärna är en tekniskt robust pump på rätt 
driftsplats. i vårt sortiment hittar du de bästa produkterna från 
ledande pumptillverkare (Grundfos, Xylem, Flygt, Abs).Höjden för en 
pumpbrunn kan justeras med förhöjningsdelar (Pakor).

Modeller, utrustningsnivå, tilläggsutrustning:

Modell 
(dia 
mm)

Höjd (mm) Pakor
Mellanstor 
dränkbar 

pump

Stor 
dränkba
r pump

Maceratorpump

PK 600 800/1200/2200 400/600 + + +

PK 900 1400/2200 400/600 + + +

PK 1200 1200/1800 400/600 + + +

Även större modeller finns tillgängliga.



SK1200

Behållare
Våra slutna behållare och septiktankar i storlekarna upp 
till 4,5 m3 är tillverkade av polyetenplast (Pe). större 
tankar görs i glasfiber (LK).

Septiktankarna är utrustade med utsläppningsfilter. 
septiktankar används vid förbehandling innan biologisk 
behandling (biomoduler). De slutna behållarna kan 
utrustas med ytvakter. tankarna levereras med 
förankringsutrustning. Våra tankar har 10 års garanti.

Slutna behållare, utrustningsnivå, 

tilläggsutrustning:

Slutna behållare Septiktankar Kombitankar

Modell Material Modell Material Modell Material

1300 Pe 420 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

Även större modeller finns tillgängliga.

SK1200



Biomodulsystem, 
fosforborttagningssystem
Biomodulerna fungerar som växtunderlag för avlopps-
vattnets reningsmikrober. modulernas utformning ger 
organismerna ett stort område att växa på samt god 
ventilation. Biomodulerna tillåter avyttring eller filtrering i 
små utrymmen under jord.

Fosforborttagning kan genomföras under eller efter 
en biologisk behandling.

Vårt sortiment omfattar paketlösningar för olika 
sorters platser.

ILM
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K

K

PA 0.8 PA 2

Reningsverk 1-3 hushåll:
effektiv, lättskött rening av avloppsvatten.

ett reningsverk för småhus är ekonomiskt att anskaffa 
samt pålitligt och har lång livslängd. driftkostnaderna 
utgörs av energi, kemikalier och slamhantering. 
Årskostnaden är cirka 30-50 euro/användare. tekniskt 
underhåll rekommenderas vart 1-3 år. Årskostnaden för 
det avtalsbaserade underhållet är 30-50 euro per 
användare. driftkostnaderna varierar beroende på 
systemets storlek och användning.

Genom att ansluta flera hushåll till samma 
reningsverk sparar man in betydligt på anskaffnings- och 
driftkostnader. Kopplingen sker med gravitationsavlopp 
eller tryckavlopp (pumpanläggning).

i leveransen av vårt reningsverk ingår ett stort antal 
tjänster: Leveransen omfattar material, installation 
och bruksanvisning
installationskontroll
idriftsättning av 
reningsprocessen Utbildning för 
användare

•

•
•
•
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Leverans av reningsverk 
för olika behov i småhus:

Ett färdigt reningsverkspaket:
ett ”nyckelfärdigt” reningsverkpaket omfattar 
alla behållare och all utrustning.

Sanerings- och brunnsreningsverk:
i reningsverkets konstruktion utnyttjas fastig-
hetens befintliga brunnslösningar som förbe-
handlingsbrunnar och slamavskiljare. 
modellen PA KAiVo sA installeras i gamla 
septiktankar, i leveransen av sA modellerna 
ingår en processbehållare.

i alla våra modeller behandlas och torkas 
det slam som uppstår under 
reningsprocessen i en torkenhet (KY) som 
kopplats till renings-

verket eller alternativt kan man samla 
slammet i en separat behållare (Ls) som 
töms med tankbil och transporteras till den 
kommunala slammottagningspunkten.

Reningseffekten i de små reningsverken 
överensstämmer med den striktare 
kravnivån i förordningen 209/2011 
(avloppsvatten på glesbygden). 
Reningsverken har testats enligt myn-
dighetstillsynens normer (bl.a. test av 
Finlands miljöcentral) samt på ett flertal 
verkliga platser.

Modeller, utrustningsnivå, tilläggsutrustning:

Modell
Kapacitet 
användar

e

Kapacite
t Hushåll

KY LS GSM

PA KAIVO SA 5-10 1 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA 0.8 SA 6 1 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA 0.8 6 1 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA 1 SA 9 1-2 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA 1 9 1-2 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA 2 SA 16 1-3 KY 30/KY 120/KY 200 Ls 1000/2000  4500 +

PA 2 16 1-3 KY 30/KY 120/KY 200 Ls 1000/2000  4500 +

Även större modeller finns tillgängliga.



 +358 400 912 111 | 

info@raita.com

www.raita.com

Kestävän kehityksen ratkaisuja 
ympäristötekniikassa:

- jätevedenkäsittelyä kiinteistöryhmille, kylille, maataloudelle, teollisuudelle

INFRA

Teknik med hållbara lösningar för miljön

- Rening av avloppsvatten för fastighetskomplex, samhällen, jordbruk och 
industri

INFRA

Även andra lösningar:
Infra-produkter vid behandling av 

avloppsvatten för fastighetsgrupper, byar, 
jordbruk och industri finns beskrivna i en 
egen broschyr.

mer information på adressen www.raita. 
com om produkternas funktion och olika mo-
deller.

i vår verksamhet följer vi ett eget miljö- och 
kvalitetsprogram. Vi förutsätter även hög 
kvalitet av våra samarbetsparter i deras 
produktion, installationer och leveranser. (iso 
och ce).

Miljöteknik för glesbygden 
tillämpad på större och 
mer utmanande områden
RAITA environment är ett företag som 
specialiserar sig på miljöteknik.

Företagets produkter och metoder 
bygger på lång erfarenhet inom miljötekniken.

Tack vare den långa erfarenheten kan en-
vironment RAITA environment även 
förverkliga större och mer utmanande objekt 
och helheter.

Kontakta oss för en konkurrenskraftig 
lösning för din anläggning
Våra produkter representerar den senaste 
tekniken inom området genom att erbjuda 
effektiva och pålitliga system för dagens 
behov.

BAt (best available technology) betyder 
högkvalitativt tekniskt genomförande till ett 
konkurrenskraftigt pris.

Vi erbjuder våra kunder ett brett utbud av 

leveranstjänster (sida 2).

Astrakanintie 194, 
05200 Rajamäki, 
Finland

Kuusikkotie 25, 01380 Vantaa, 
Finland 


