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KUIVAKÄYMÄLÄKALUSTE KK-3 
 

Käyttötarkoitus 
Kuivakäymäläkalustetta käytetään S1- ja 

S2-luokan väestönsuojissa sekä kalliosuo-

jissa, joissa se sijoitetaan suojautumisen 

aikana käytettäviin kuivakäymäläkomeroi-

hin ja vesikäymälöihin. 
 

Rakenne ja tekniset ominaisuudet 
Kuivakäymäläkaluste on varustettu istuin-

renkaalla ja muovipussisarjalla. Kuivakäy-

mäläkaluste voidaan raaka-ainesisältönsä 

puolesta kierrättää, hävittää polttamalla tai 

toimittaa yhdyskunnan jätehuollon kautta 

kaatopaikalle.  

 

Laadunvarmistus 
Kuivakäymäläkaluste on valmistettu, tar-

kastettu ja testattu laatujärjestelmämme 

menettelyohjeiden mukaisesti, ja se täyt-

tää sovitut laatuvaatimukset. Kuivakäymä-

läkalusteen valmistuksessa on käytetty 

menetelmiä, jotka täyttävät standardin 

SFS-EN ISO 1184 vaatimukset. Kuivakäy-

mäläkaluste täyttää sisäministeriön anta-

missa määräyksissä esitetyt vaatimukset. 

Eurofins Expert Service Oy on myöntänyt 

kuivakäymäläkalusteelle sen vaatimusten-

mukaisuuden osoittavan tuotesertifikaatin  

C 294/04. Temet Oy:n ja Eurofins Expert 

Servicen Oy:n välillä on tuotesertifiointiin 

liittyvä laadunvalvontasopimus. 

Kuivakäymäläkalusteella on sisäministe-

riön myöntämä käyttölupa tarkastustun-

nukselle S1, S2, kalliosuoja / 434.  

Tuotteen LVI-numero on 9015231. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimitus 
Kuivakäymäläkalusteet toimitetaan sopi-

muksen mukaan pakattuna joko muovi- 

säkkiin tai pahvilaatikkoon. Vakiotoimitus-

pakkaus sisältää säiliön, istuinrenkaan, 

kannen ja 16 kpl muovipusseja sidenarui-

neen. 

 

Mitoitusperusteet 
Kuivakäymälöiden lukumäärän mitoituspe-

rusteina ovat sisäministeriön asetukset, 

joissa edellytetään, että jokaisessa suojas-

sa tulee olla riittävä määrä kuivakäymälä-

kalusteita suojautumisajan käyttöä varten. 

Mitoitusperusteena toimii väestönsuojan 

varsinainen suoja-ala, jonka perusteella 

suojassa tulee olla kuivakäymäläkaluste 

KK-3 jokaista varsinaisen suojatilan alka-

vaa 20 m² kohti eli jokaista alkavaa 26 

suojapaikkaa kohti. 
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Asennus- ja käyttöohje 

suojautumisen aikana 
- aseta kuivakäymäläkalusteet niille suo-

jassa varatuille paikoille kuivakäymäläko-

meroon tai vesikäymälään 

- laita muovipussi säiliön sisään ja käännä 

pussin reunat säiliön reunojen yli 

- aseta istuinrengas ja kansi paikoilleen 

- muovipussin täytyttyä sido pussin suu ja 

vaihda uusi pussi tilalle 
- kalusteen puhdistamiseen voidaan käyt-

tää kaikkia tavanomaisia puhdistusaineita 

 

KUIVAKÄYMÄLÄKALUSTE KK-3 SÄILYTE-

TÄÄN NORMAALIOLOJEN AIKANA 

AVAAMATTOMANA PAKKAUKSESSAAN. 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuivakäymäläkalusteen osat 

1 kansi 

2 istuinrengas 

3 säiliö 

Pakkauksen tekniset tiedot 
Säiliön tilavuus            30 litraa 

Halkaisija (säiliö)            460 mm 

Halkaisija (istuinosa)            410 mm 

Korkeus (kannen kanssa)         361 mm 

Pakkauksen paino            5 kg 

Varastointitilantarve            0,12 m³ / 5 

             kpl pakkaus 

 

Rakenne- ja valmistusmateriaali: 

Säiliö HD-polyeteeniä 

Istuinrengas PP-polypropeenia 

Kansi PP-polypropeenia 

Muovipussi LD-polyeteeniä 

 

Pakkauksen sisältö: 

Säiliö            1 kpl 

Istuinrengas            1 kpl 

Kansi istuinrenkaaseen            1 kpl 

Muovipussit            16 kpl 

Sidenarut            16 kpl 
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