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Fosforivarat
hupenevat
– nyt on aika toimia!
Uusia fosforinlähteitä on löydettävä, ja
virtsa on tutkitusti erinomainen sekä
kestävän kehityksen mukainen lannoite.

Asiantuntijat etsivät parhaillaan ratkaisuja virtsan lannoitekäytön ja luontaisen
ravinnekierron vahvistamiseksi.
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Metsäpirtin multa
Mullan myynti: puh. 050 336 5703 | puh. 050 337 9442

Koe kasvun ihme!
OmaPiha -messuilla 3.-6.4.2014 mullasta 25 %:n
alennus listahinnoista! Tarjous voimassa messujen
ajan ja koskee vain messuilla paikan päällä tehtyjä
tilauksia. Enimmäismäärä 108 m3. Tarjous ei koske
noutomyyntiä. Toimitukset huhtikuun aikana.
Voit noutaa multaa myös itse omalla peräkärryllä
osoitteista Viikintie 35 Helsinki tai Kilpilahdentie
241 Kulloo. Kulloon nouto pisteestä voi noutaa myös
kuorma-autolla.

www.metsapirtinmulta.fi

Mullan valmistaja ja myyjä: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100 | 00066 HSY | Opastinsilta 6 A| 00520 Helsinki | puh. 09 156 11 (vaihde)
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• Kuivakäymälät • Käymälärakennukset
• Jätevesilaitteet mustille ja harmaille vesille
• Kompostorit • Jätevesisuunnitelmat
• Asennukset • Tarvikkeet • Varaosat

Tervetuloa tutustumaan tai tilaa suoraan
verkkokaupastamme www.dt-keskus.fi
Artturintie 12 E, 36220 KANGASALA,
03 356 4641 • 050 572 2257 • 050 493 8145
info@dt-keskus.fi • www.dt-keskus.fi
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PÄÄKIRJOITUS

Ympäri mennään,
yhteen tullaan
Elämä on nykyään kovin vaivatonta. Vesi tulee hanasta, ruoka kaupasta ja sähkö töpselistä. Roskat menevät roskiin (parhaimmillaan) ja tehdyt tarpeet vedetään viemäriin. Mitä sitä
enempää murehtimaan.
Asiat eivät kuitenkaan ole niin yksinkertaisia. Ei tarvita
kuin sähkökatkos, Nokialtakin tuttu jätevesikömmähdys tai
ahtaajien lakko, ja joudumme taas murehtimaan kaiken katoavaisuutta. Ja toisaalta sitä, miten olemmekaan päässeet irtautumaan näin nerokkaasta järjestelmästä.
Ajatelkaa: ruoka tulee pöytäämme pellosta, metsästä ja järvistä, joissa se kasvaa kuten kaikki elollinen saamansa ravinnon, valon ja hapen ansiosta. Me syömme ruoan, jonka ravinteet kulkevat lävitsemme – ja päätyvät takaisin kiertokulkuun.
Jokainen koululainen on jo varhain kuullut tarinan vesipisarasta, joka sataa alas, kulkeutuu jokeen, siitä mereen, haihtuu
osaksi pilveä ja lopulta sataa taas. Miksei samaa tarinaa kerrota vaikka pienestä fosforihippusesta?
Olipa kerran pieni fosforinmurunen, joka eli siskoineen ja
veljineen suuren suuressa kalliossa syvällä maan uumenissa.
Siellä se uinui rauhassa, kunnes eräänä päivänä se havahtui
kovaan meteliin ja tärinään. Hirmuiset jättiläiset porautuivat
sen kotikallioon ja irrottivat fosforihipun perheestään.
Hippu kulkeutui pitkän matkan, joka jalostusprosessinakin
tunnetaan, ja päätyi aivan uudenlaiseen seuraan. Enää sen
vieressä ei ollutkaan toisia epämääräisiä fosforihippuja, kadmiumia, mineraaleja ja metalleja.
Ei, nyt tämä seura oli muuttunut epäpuhtaasta ja resuisesta
siistiksi, ikään kuin riisutuksi versioksi, ja mukaan oli tullut
monenlaisia kemikaaleja. Fosforihippu oli nyt päätynyt lannoitepussiin. Siellä se makasi uusien tuttavuuksiensa kanssa,
kunnes näki valoa.
Pussi kumottiin peltomaahan. Fosforihippunen päätyi maaperään, jossa se tunsi olevansa kotonaan. Siellä oli paljon muitakin fosforihippuja, kuten myös typpeä ja kaliumia, ja hippu
oli tyytyväinen.
Ajan mittaan fosfori huomasi, että sen ystävät katosivat. Ne
imettiin kasvien juuriin, ja ne päätyivät kasvattamaan peltojen
viljaa. Eräänä päivänä myös fosforihippumme löysi tiensä
kasvin juureen, ja se päätyi rukiin ruoaksi.
Kuukausien päästä rukiin jyvät korjattiin ja jauhettiin jauhoksi, ja leipä leivottiin. Fosforihippu oli päätynyt ruokakaupan hyllylle. Siellä se kökötti, kunnes odotus päättyi: leipää
voideltiin, pureksittiin ja lopulta fosfori oli päätynyt ihmisen
vatsaan. Siellä oli pimeää ja kosteaa, mutta onneksi siellä ei
tarvinnut lojua pitkään.
Pian fosfori huomasi olevansa vedessä! Samassa vedessä,
jonka myötä se oli päätynyt kasvin ruoaksi. Alkaako kierto
uudestaan, se pohti.
Ei. Vesivana vei hippusemme jokeen ja järveen, jossa sen
imaisi itseensä levän palanen. Ja tämä pikkuruinen fosforihippu yhdessä lukuisten ystäviensä kautta vahvisti tätä pientä
levää niin paljon, että se kykeni tuottamaan jälkeläisiä. Paljon
jälkeläisiä.
Pikkufosforimme ihmetteli. Eikö tässä hetki sitten ollut
järvi?
Jos tuntisimme ravinteiden kiertokulun yhtä hyvin kuin veden, saattaisimme kiinnittää enemmän huomiota siihen, mihin
ravinteemme ohjaamme. Nyt ne rehevöittävät vesistöjä, kun
niitä pikemmin tarvittaisiin maaperän lannoitteena pelloilla.
Tämän vuoden Kuivike porautuu ravinnekierron tapahtumiin ja käsittelee niitä usealta eri kantilta. Aihe on ajankohtainen niin Suomessa kuin muualla maailmassakin, sillä lannoitteiden saatavuus vaikuttaa myös ruoan tuotantoon ja hintaan.
Vääriin paikkoihin ajautuneet ylimääräiset ravinteet ovat jo
pitkään kiusanneet niin mökkirantoja kuin Itämertakin.
Kuivikkeessa tarkastellaan viljelykokemuksia eteläisessä
Afrikassa sekä sisäkuivakäymälän hankintaprosessia ja käyttäjäkokemuksia Suomen eri kolkissa. Minne tahansa kurkistammekin, törmäämme samoihin asioihin – olemmehan osa
luonnon suurta kiertokulkua.
Sen pituinen se.

Mia O’Neill
hallituksen puheenjohtaja
Käymäläseura Huussi ry.

Fosfori hupenee
– keinoja ravinteiden kierrätykseen
Jo tuhansien vuosien ajan,
lähes yhtä kauan kuin maanviljelyä on harjoitettu, ihmisjätettä on käytetty pelloilla
maaperän lannoitukseen. Jo
silloin tiedettiin, että ihmisten ja eläinten ravinnokseen
käyttämän ruoan sisältämät
ravinteet tulisi palauttaa takaisin maahan kasvien ruoaksi. Silloin ymmärrettiin
myös, että ihmisjäte sekoitettuna veteen pilaa veden ja
aiheuttaa tautien leviämistä
– ihmisillä on luontainen taipumus välttää epämiellyttävältä haisevaa vettä, ja jo
varhaiset sivilisaatiot käyttivät monimutkaisia jätevesijärjestelmiä.
Silti reilut sata vuotta sitten, kun kaupungit kasvoivat
ja jätteen määrä lisääntyi,
päätettiin käymäläjätteen
käsittelystä täsmälleen päinvastaisesti – jäte kuljetettiin
pois asumusten liepeiltä veden avulla.
Vesivessat yleistyivät ensin kaupungeissa ja myöhemmin köyhemmänkin
väestönosan keskuudessa.
Myöhemmin ymmärrettiin, että vesistöt saastuivat
käymäläjätteen kasvavasta
määrästä – jolle ei näkynyt
loppua.
Ihmisuloste, joka on ravinteikasta ja sisältää muun
muassa typpeä ja fosforia, on
erinomainen lannoite, mutta
saastuttaa käsittelemättömänä vesistöjä ja pohjavesiä.
Useimmissa kehittyneissä
kaupungeissa on jätevedenkäsittelyjärjestelmät, mutta
näin ei ole läheskään aina.
Tämän lisäksi edes moderneimmat laitokset eivät puhdista kaikkea jätettä, vaan
ylivuotoja sattuu säännöllisesti. Tämän seurauksena ravinteet päätyvät vesistöihin,
missä mikro-organismit juhlivat runsasravinteikkaassa
vedessä, aiheuttaen lopulta
vesistöjen rehevöitymiseen.
Sillä välin maaperä tarjoaa
kasveille niiden tarvitsemia

ravinteita. Sitä mukaa kun
kasvit korjataan ja syödään
muualla, ravinteet poistuvat maasta jättäen sen vuosi
vuodelta hedelmättömämmäksi.
Onneksi ihmiset ovat
keksineet ylläpitää ja lisätä
maaperän hedelmällisyyttä.
Eläin- ja myös ihmislantaa
on käytetty luontaisena lannoitteena, mutta nykyajan
tarpeisiin se ei riitä.
Tarvitaan kemiallisia lannoitteita, joiden markkinoilla
menee varsin tuottoisasti. Ei
ole kyse siitä, ettei luontaista
lantaa olisi riittävästi – sehän
on loppumaton luonnonvara
– vaan siitä, että tarpeelliset
ravinteet liukenevat vesistöihin, joissa niitä vähiten
kaivataan jättäen maaperän
köyhäksi. Tämän vuoksi
kemiallisia lannoitteita tarvitaan yhä enemmän.
Fosforia, elintärkeää ravinneainetta kasveille, saadaan muun muassa fosfaattikaivoksista. Kaivosteollisuus
on raskasta lähiympäristölle
ja sillä voi olla vakavia seurauksia. Sen enempää kaivosteollisuuden ongelmiin
puuttumatta on todettava
fosfaatin kaivamisen olennainen ongelma: varannot
ovat hupenemassa.
Pessimistisemmät asiantuntijat arvioivat varantoja
olevan enää 30–50 vuodeksi, optimistisemmat 350
vuodeksi. Joka tapauksessa
fosforin saatavuus niukkenee, mikä aiheuttaa haasteita
lannoiteteollisuudelle.

Nurinkurista on, että fosforia kaivetaan maasta, jotta
sillä voidaan lannoittaa hedelmätön maaperä toisaalla
– ja samalla maaperästä alun
perin kasvien kautta riistetty fosfori ohjataan vesistöihin niitä rehevöittämään.
Molemmat käytännöt ovat
kestämättömiä ja luontainen
kiertokulku on päässyt unohtumaan.
Ravinteiden on tarkoitettu
pysyä suljetun kierron sisällä. Eläin syö kasvin, sulattaa
sen ja ulostaa jätteen maahan, jolloin ravinteet palaavat maaperään tarjoamaan
kasvualustan kasveille, jotta
ne voivat joutua jälleen eläinten syömäksi, ja niin edelleen. Jostain syystä ihmiset
ovat päättäneet häiritä tätä
kiertokulkua.

Fosforin mukana
raskasmetalleja
Ekologisen sanitaation ja
luontaisen ravinnekierron
edistämisessä ei ole kyse vain
ravinteiden siirtämisestä vedestä maaperään. Ongelma
on, että kaivannaisfosfori ei
ole täysin riskitöntä.
Fosfaattikivellä on paljon
ominaispiirteitä, jotka riippuvat sen alkuperästä. Korkealaatuisin kivi on pitkälti
jo käytetty ja jäljellä oleva
malmi sisältää vähemmän
fosforia. Tämä jättää tilaa
suuremmille raskasmetallipitoisuuksille, ja fosfaattikivestä löytyvät kadmium ja
uraani ovatkin osoittautu-

neet ongelmallisiksi.
Useimmissa maissa on
asetettu raja-arvot raskasmetalleille lannoitteissa,
mutta ne muodostavat silti
myrkyllisen uhan. Lisäksi
lannoitevalmisteen käsittely
raja-arvojen mukaiseksi voi
osoittautua erittäin kalliiksi,
joka vuorostaan näkyy lannoitteiden ja sen myötä ruoan hinnoissa. On taloudellisesti kannattavaa kierrättää
fosfori sen kaivamisen sijaan.
Käymäläjätteen fosforin
kierrätys sisältää haasteita.
Jätevesiliete sisältää fosforin
lisäksi typpeä ja kaliumia
(lietteen sisältämistä ravinteista 75 prosenttia typestä,
50 prosenttia fosforista ja 50
prosenttia kaliumista saadaan virtsasta).
Käymäläseura Huussin
näkemyksen mukaan fosforin kestävää kiertoa käymäläjätteestä hyötykäyttöön ei
tulla saavuttamaan pelkästään jätevedenpuhdistuslaitosten kautta vaan tarvitaan
myös vedetöntä teknologiaa
eli kuivakäymälöitä ja vedettömiä urinaaleja.

Saostettu fosfori
ei pysy pellossa
Yleisin nykyisin käytössä
oleva jäteveden sisältämän
fosforin talteenottomenetelmä on kemiallinen saostus,
jolla voidaan optimioloissa
kerätä lähes sata prosenttia
jäteveden sisältämästä fosforista. Sen seurauksena fosfori
kuitenkin muuttuu muotoon,

Kuivakäymälästä saatava tuotos on turvallista,
sillä kompostoimisprosessi tuhoaa mikrobit ja
eroteltu virtsa on etenkin muutaman kuukauden
vanhentamisen jälkeen streriiliä. Tutkimustulokset
osoittavat, että eroteltu virtsa ja kompostoitu
käymäläjäte ovat käypiä ja tehokkaita lannotteita.
Lisätutkimukset lääkejäämien ja hormonien
osalta ovat käynnissä useissa kansainvälisissä
tutkimusryhmissä.

Käymäläseura Huussi ry:n
tapahtumakalenteri 2014

Yhteistyötä Käymäläseura Huussin kanssa
ja tietoa yritysjäsenyydestä

14.–16.3. Rakentaminen & Talotekniikka -messut, Jyväskylä
19.3. klo 17–20 Vesi- ja
sanitaatio kaikille! Keskustelutilaisuus ja elokuva Helsingissä
(Kino)
22.3. Maailman vesipäivä
3.– 6.4. OmaMökki -messut,
Helsinki. Tule tutustumaan
Huussikortteliin!
11.–13.4. Puutarhamessut,
Tampereen Pirkkahalli
8.5. Luomu Urea -päivä, TAMK
Tampere
12.–18.5. Jätevesiviikko
24.–25.5. Maailma Kylässä
-festivaali, Helsinki

Mikäli olet kiinnostunut yritysjäsenyydestämme, ota rohkeasti yhteyttä toimistollemme ja kerromme
mielellämme lisää jäsenyydestä.
Yritysjäsenetuna järjestämme muun
muassa vuosittain huussikorttelin
OmaMökki -messuilla Helsingin
Messukeskuksessa. Myös muiden
messujen osalta voimme toimia
yhteistyössä. Yrityksen yhteystiedot
julkaistaan nettisivuillamme ja teemme yritysjäsenesittelyjä Facebook
-sivuillamme (jo 1500 tykkääjää ja
määrä kasvussa).
Yritysjäsenenä saat myös tietoa
alan ajankohtaisista asioista ja
tapahtumista. Yritysjäsenenä tuet

27.5. Tampereen Mahdollisuuksien tori ja sosiaalifoorumi
2.–8.6. Vihreä viikko, Tampereen seutu
2.6. Ympäristötori Tammelantorilla
3.6. Vihreän viikon Huussikiertoajelu
5.6. Maailman ympäristöpäivä. Vuoden Huussiteko
–palkinnon luovutus
7.6. Kylänraitti -tapahtuma
Hämeenpuistossa
15.10. Maailman käsienpesupäivä
19.11. Maailman käymäläpäivä
ja yhdistyksen syyskokous

yhdistystämme, jolloin voimme tehokkaasti edistää kuivasanitaatiota
Suomessa ja ulkomailla. Työllämme
lisäämme alan tutkimusta, tiedotusta ja näkyvyyttä sekä murramme
ennakkoluuloja ja asenteita.
Käymäläseura Huussi ry on kiinnostunut erilaisista yhteistyömahdollisuuksista yritysten kanssa tämän
tärkeän asiamme edistämiseksi.
Jaathan meidän kanssa innovatiiviset ideasi ja ehdotuksesi osoitteessa toimisto@huussi.net.
Olemme myös kiinnostuneita
hanke- ja projektiyhteistyöstä
esimerkiksi ulkomaan vienninedistämishankkeissa!

Kuva
SariHajdu-Rahkama
Huuhtanen
kuva:
Reka

Käymäläseura Huussin
kehitysyhteistyöhankkeissa
Sambiassa on jo useiden vuosien
ajan viljelty lannoittamalla virtsalla ja
käymäläkompostilla – turvallisesti ja
hyvin tuloksin.

joka on huonosti kasvien
saatavilla ja lannoitekäytön
yhteydessä fosforia huuhtoutuukin paljon vesistöihin.
Biologisessa fosforinpoistossa – joko erikseen tai
yhdistettynä kemialliseen
saostukseen – taas saadaan
fosfori lannoitteeksi paremmin sopivaan muotoon. Tämä
menetelmä on kuitenkin vähemmän yleinen eikä se ole
ollut yhtä toimintavarma
kuin kemiallinen saostus –
puhumattakaan vaadittavista
investoinneista.
Jätevesien puhdistuksessa ei nykyisillä käytännöillä
saada typpeä kovin hyvin
talteen, vaikka typen uudelleenkäyttö on myös tärkeää.
Typpilannoitteiden hinnat
ovat kasvamassa jopa nopeammin kuin fosforilannoitteiden. Typen talteenotolla
olisi siten merkittävä yhteys
ruokaturvaan eri puolilla
maailmaa.
Typen merkitys vesistöjen
ja merten rehevöitymisessä
on kasvamassa. Jätevedenpuhdistuslaitosten typpipäästöt ovat myös ilmastonmuutoksen kannalta haitallinen

kasvihuonekaasujen lähde.

Eroteltu virtsa on
hyvä lannoite
Keskitetyssä jätevedenpuhdistusjärjestelmässä on suuret kustannukset. Esimerkiksi
Suomessa viemäriverkostoa
ei saneerata sen kunnon edellyttämässä ajassa ja on arvioitu, että investoinnit verkoston
saneeraamiseksi pitäisi kolminkertaistaa korjausvelan
pysäyttämiseksi. Oleellinen
kysymys on, löytyykö tulevaisuudessa verkoston saneeraukseen lisää resursseja,
varsinkin, jos viemäriverkostoa valtakunnallisesti laajennetaan entisestään.
Virtsan erottelevat käymälät olisivat järkevä vaihtoehto
etenkin kun keskustellaan ravinteikkaan jätöksen keräämisestä laajassa mittakaavassa.
Myös eroteltua virtsaa voi
käyttää lannoitteena, ja veden kanssa laimennettuna
säästetään paitsi kasteluresursseissa, myös vältetään
hajuhaittoja. Ongelmana erotellun virtsan käytössä (kuten
myös jätevesilietteen osalta)

Käymälä
seura
Huussi ry
Kauppakatu 11 C 2.krs,
33200 TAMPERE
www.huussi.net
www.huussi.net/en/

Olemme mukana
yhteisöllisessä
mediassa:

on logistiikka: on haastavaa
siirtää suuria määriä nestettä
paikasta toiseen.
Mistään innovaatiosta ei
ole kysymys. Onhan käsiteltyä jätevesilietettä käytetty
muun muassa maisemointiin ja kuivakäymälät olivat
käytössä jo kauan ennen vesivessaa.
Kuivakäymälästä saatava tuotos on käytännössä
turvallista, sillä kompostoimisprosessi tuhoaa mikrobit
ja eroteltu virtsa on etenkin
muutaman kuukauden vanhentamisen jälkeen steriiliä.
Tutkimustulokset osoittavat,
että eroteltu virtsa ja kompostoitu käymäläjäte ovat käypiä
ja tehokkaita lannoitteita – lisätutkimukset lääkejämien ja
hormonien osalta ovat käynnissä useissa kansainvälisissä
tutkimusryhmissä.

Ekologinen
sanitaatio
Käymäläjätteen käsittelyn
osittainen hajauttaminen
ekologisen sanitaation menetelmiin auttaisi vastaamaan
edellä mainittuihin haastei-

Yhdistyksen
yhteystiedot
Puheenjohtaja: Mia O’Neill
p. 050 375 6980,
mia.oneill@huussi.net
Toimisto: Riina Heinisuo
p. 050 301 2539,
toimisto@huussi.net
Kansainväliset hankkeet:
Sari Huuhtanen, p. 045 356 4099,
sari.huuhtanen@huussi.net

”

Arvokas
fosfori päätyy
saastuttamaan
vesistöjä ja
pohjavesiä”

siin. Ekologisessa sanitaatiossa käymäläjäte on resurssi
eikä sitä sekoiteta suureen
määrään vettä. Lisäksi pesuja käymäläjätevedet kyetään
käsittelemään erikseen kustannustehokkaasti käymäläjätevesien sisältäessä yli 90
prosenttia kaikista fosfori- ja
typpiravinteista sekä taudinaiheuttajista.
Ekologinen sanitaatio mahdollistaa parhaiten sekä typen
että fosforin uudelleenkäytön
käymäläjätteestä. Modernit
kuivakäymälät ja vedettömät
pisuaarit ovat oikein käytettyinä turvallisia ja soveltuvat
myös suuren väestöntiheyden
alueille. Kaupunkialueella
tapahtuvan ruuantuotannon
yleistyminen mahdollistaisi
ravinteiden hyötykäytön lähellä niiden syntypaikkaa.
Tällä hetkellä osa maailman maista sallii virtsan ja
käymäläjätteen luovuttami-

Suomen toiminta – viestintä
ja kehitysprojektit:
Karoliina Tuukkanen,
p. 045 875 3576,
karoliina.tuukkanen@huussi.net
Haja-asutusalueiden neuvonta
Pirkanmaalla: Susanna Pakula,
p. 050 371 1050,
susanna.pakula@huussi.net
Ekologinen sanitaatio
kansalaisjärjestöjen
osaamiseksi: Sami Keto,
p. 045 875 3597,
sami.keto@huussi.net

sen, myymisen ja lannoitekäytön ja osa ei. Lainsäädäntö
tulisi yhdenmukaistaa siten,
että lannoitekäyttö on kaikkialla sallittua ja kansallisesti
voidaan tarvittaessa olosuhteista riippuen määritellä reunaehdot ja ohjeistukset sekä
tarvittavat säädökset käytölle.
Erityisesti haja-asutusalueiden sanitaatiotilanne
voidaan kääntää kestäväksi
EU:n ja valtiotason ohjauksella ja hajautettujen ratkaisujen ja nimenomaan kuivakäymälöiden tai vähintään
käymäläjätevedet ja pesuvedet erottelevien järjestelmien
edistämisellä.
Virtsan lannoitekäyttö on
edullista ja turvallista verrattuna nykyisiin puhdistamoprosesseihin. Myös hormoni-, lääke- ja antibioottijäämät
saadaan kansainvälisten tutkimusten mukaan turvallisimmin käsiteltyä siten, ettei
niitä sekoiteta veteen, johon
ne liukenevat ja päästetä edelleen vesistöihin aiheuttamaan
esimerkiksi mutaatioita eri
lajeissa.
On perusteltua, että käymäläjätteen ja virtsan hyötykäyt-

töä edistettäessä otetaan myös
huomioon, että ne voidaan
luokitella luonnonmukaisiksi lannoitteiksi EU-tasolla,
jolloin kyetään edistämään
myös luomuruoan tuotantoa.
Suomessa voidaan edistää
lainsäädännöllisesti ja asennetasolla ekologista sanitaatiota ja erityisesti virtsan
erottelun mahdollisuuksia ja
keräilylogistiikkaa. Piloteilla,
sekä yksityisissä että julkisissa kohteissa, saamme näyttöä
ja varmuutta siitä, että kestävä sanitaatio on mahdollista.
Myös esimeriksi rakennusmääräysten ja LVI-ohjeiden
sekä ympäristönsuojelumääräysten ynnä muun eritasoisen ja eri tahoilta tulevan
ohjeistuksen tulisi ottaa paremmin huomioon virtsan
erottelevat käymälät, vedettömät pisuaarit ja muut aidosti
ekologiset vaihtoehdot. Sanitaatio on osa jokapäiväistä
elämäämme ja se jos mikä on
saatava kestäväksi, kun paremman tulevaisuuden mahdollisuuksista keskustellaan.

Mia O’Neill
Aino-Maija Kyykoski
Sami Keto

Tue ja toimi!
Mitä sinä voit tehdä edistääksesi vesiasioita ja vesistön tilaa Suomessa? Miten
voisit auttaa kehitysmaiden lapsia ja
muuta väestöä, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää asianmukaista käymälää? Toimiva kuivasanitaatio edistää kestävää
kehitystä ja helpottaa monen elämää.
Liity jäseneksi
Liittymällä yhdistyksen jäseneksi tuet
tärkeää työtämme kestävän sanitaation
edistämiseksi ja saat jäsenetuja sekä
tietoa ajankohtaisista alan asioista.
Voit liittyä Käymäläseura Huussi ry:n
yritysjäseneksi, yhteisöjäseneksi tai
henkilöjäseneksi.
Ryhdy Huussikummiksi ja tuet ke-

hitysmaahankkeita! Ks. Lisää www.
huussi.net
Tue yhdistyksen toimintaa lahjoituksella
tilille FI65 5104 0020 0652 01. Merkitse
viestiosaan ”lahjoitus”.
Asioi huussikaupassa: /www.huussi.
net/kauppa. Nettikaupastamme löydät
kannatustuotteita, aineettomia lahjoja
sekä aihetta käsittelevää kirjallisuutta.
Hyödyllinen teos kuivakäymälää harkitsevalle on: Huussi muuttaa sisälle,
Engström; Kiukas; Paavola, 2011.
Yhdistyksen julkaisemia raportteja ja
esitteitä voi ladata nettisivuilta. Niiden
paperikopioita voi tilata toimistolta.
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Luomuviljelyä, huusseja ja kompostointia
– retki Nekalan siirtolapuutarhaan & Meirän pellolle
Kangasalalle 4.6.2013 Kesäkurpitsat riviin järjesty.

Kesäpäivä Kangasalan lähi
markkinoilla 30.6.2013. Huussi
muuttaa sisälle -kirjan arpajais
voittona sai Markku Saastamoinen.

Kuva
Ilari
Rautanen

kotimaa

Kuva
Aino-Maija
Kyykoski

Tuotoksia ja tuloksia – neuvontaa Pirkanmaalla
Reilun vuoden kestäneessä
neuvontahankkeessa Pirkanmaalla on osallistuttu
kylätapahtumiin, järjestetty
tutustumisretkiä, pidetty yleisöluentoja, edistetty kuivakäymäläkohteiden toteutusta,
vastattu sähköpostikyselyihin
ja puheluihin sekä laadittu
esitteitä neuvonnan tueksi.
Kiinnostus sisäkuivakäymälöihin on kasvanut erityisesti mökkiläisillä.
Kompostoivat laitteet ovat
kaikille tutuimpia, ja yleinen
kysymys onkin, mikä olisi paras laite. Yksiselitteistä vastausta kysymykseen ei ole, mutta kun noudatetaan käyttäjämääräsuosituksia, mietitään
tilaratkaisut, ilmanvaihdon
toteutus, tyhjennysreitit ja

tuotosten käsittely kiinteistöllä etukäteen, aina löytyy
joku sopiva ratkaisu.
Yleensä vanha ulkohuussi
ja lannoitus suoraan luontoon
(eli ”puskapissaaminen”) on
hyvä tapa tasoittaa äkillisiä
käyntimäärähuippuja ainakin kesäaikaan, jos käytössä
olevan sisäkuivakäymälän
kapasiteetti uhkaa ylittyä.
Puhtaan, jo istuimessa erotellun virtsan ja suotonesteen
eroa ei monesti ymmärretä.
Nesteiden käyttökelpoisuus,
erityisesti erotellun virtsan,
kastelulannoitteena on yhä
monille vierasta.
Suotoneste on ulosteen läpi
suotautunutta virtsaa, joka
sisältää taudinaiheuttajia, ja
siksi se täytyy käsitellä hai-

tattomaksi kompostoimalla
tai vanhentamalla noin vuoden ajan, kun taas virtsan käsittelyksi riittää kuukauden
vanhentaminen.
Usein kuulee, että kiinteän
tuotoksen määrä arvioidaan
etukäteen suuremmaksi kuin
nesteen ja sitten ihmetellään,
mitä nesteille voi tehdä.
Kompostointi vaatii hieman vaivaa ja perehtymistä,
mutta tuotosten määrä vähenee jopa kolmannekseen,
kun pidetään huolta, että
lahottajaeliöillä on ravintoa
(typpipitoista käymälätuotosta), energiaa (hiilipitoista
kuivaa puuainesta tms.) sekä
suotuisat kosteus- ja happiolosuhteet.
Käytön helppous on tär-

keää, mutta vesivessaan tottuneet joskus unohtavat, että
toimiakseen vesivessa vaatii
kalliin infrastruktuurin ylläpitoa ja toimivaa jätevedenpuhdistusta – pelkkä huuhtelu ei riitä.
Suomessa ei ole puutetta
puhtaasta vedestä, mutta
haja-asutusalueella oman
kaivon vedellä ei haluta välttämättä vessaa huuhdella.
Erilaisia kiinteistökohtaisia
järjestelmiä tutkittaessa on
käymälätuotosten erottelu
harmaista eli pesu- ja tiskivesistä todettu tehokkaimmaksi
ja halvimmaksi tavaksi hoitaa
jätevesien puhdistus.
Kotitalouksien jätevesien
haitta-aineet ja ravinteet ovat
pääosin käymälätuotoksissa,

eivät harmaissa vesissä, joten
puhdistus on helppoa ja toimintavarmaa. Kuivakäymälän avulla ravinteet saadaan
lisäksi helposti takaisin lannoittamaan viljelyksiä, mikä
on välttämätöntä louhittavan
fosforin jatkuvasti huvetessa.

Fosforin kierrätystä ja kestävää käyttöä onkin pyritty
edistämään monin tavoin
kuluneen vuoden aikana.
Lähteet: Esitesarja:
Sisäkuivakäymälän ABC – 1.
hankinta, 2. laitemallit ja 3.
käymälätuotokset kiertoon

opastusta kuivakäymälän hankintaan
Käymäläseura Huussi ry on saanut
tukea Kuivakäymälän hankinta –
tuumasta toimeen! -hankkeeseen
Euroopan maatalousrahastosta,
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta, MannerSuomen
maaseudun
kehittämisohjelmasta
2007–2013.

Lisätietoja:
Susanna Pakula
projektipäällikkö                                          
pirkanmaa@huussi.net                                          
puh. 050 371 1050
Karoliina Tuukkanen
projektikoordinaattori
karoliina.tuukkanen
@huussi.net
puh. 045 875 3576

Jätevesiviikko Huussi mukana standardointityössä
toukokuussa
– miljoonan ihmisen
jätevesillä on väliä!
Jätevesiviikolla 12.–18. toukokuuta kannustetaan kiinteistönomistajia tarkistamaan
jätevesijärjestelmänsä ja
suunnittelemaan sen uudistamista hyvissä ajoin. Viikon
tavoitteena on opastaa askel
askeleelta, miten jätevesien
käsittelyn saa kuntoon ennen
maaliskuun 2016 takarajaa.
Pienistä likavesipuroista
kasvaa iso virta, ja haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevedet ovat suurin vesistöjen
hajakuormittaja maatalouden jälkeen. Jätevedet likaavat enimmäkseen ihmisten
lähiympäristöä, esimerkiksi
omaa kaivovettä ja pihapiiriä
sekä lähivesiä. Jätevesijärjestelmän parantaminen on korjausrakentamista, joka nostaa
kiinteistön arvoa ja laatua.
Miljoonan suomalaisen
jätevedet käsitellään kiinteistöllä. Vakituisesti asutuista kiinteistöistä peräti 70
prosenttia ei täytä jätevesien

käsittelystä säädettyjä vaatimuksia. Ne tulisi täyttää
15.3.2016 mennessä.
Mustien käymälävesien
eliminointi kiinteistön jätevesistä kuivakäymälän avulla
helpottaa ja tehostaa jätevesien loppukäsittelyä kiinteistöllä olennaisesti. Käymäläjätevedet sisältävät yli 90
prosenttia kaikista ravinteista sekä taudinaiheuttajista.
Kuivakäymälätuotokset
ovat myös oikein käsiteltynä
erinomaista maanparannusainetta (kiinteät) ja lannoitetta (virtsa).
Jätevesiviikolla Käymäläseura Huussi neuvoo, miten
kiinteistökohtaisia jätevesiratkaisuja voi parantaa
kuivakäymälöiden avulla.
Meihin voi ottaa yhteyttä
sähköpostitse tai puhelimitse tai vaikka piipahtamalla
paikalla. Toimistollamme on
avoimet ovet maanantaina
12.5., tervetuloa juttusille!

Sanitaatio, käymälät, puhdas vesi, jätevedet… nämä
koskettavat meitä kaikkia,
erilaisin tavoin. Kuka vetää
vessan ajattelematta ikinä,
mihin jätteet päätyvät, kuka
käy puskassa, kuka slummin
kapealla kadulla, kuka pellon
laidalla. Monta kertaa joka
ikinen päivä.
YK:n vuosituhattavoitteista juuri sanitaatio on jäänyt
huonoimmalle tolalle. Sanitaatiotavoitteet on saavutettu
heikoimmin, ja siksi haasteet
erityisesti kehitysmaiden kasvavissa kaupungeissa kasautuvat.
Sanitaatiokysymyksiä voidaan ratkaista monella eri
tavalla. Kenian standardointivirasto on päättänyt edistää
niitä hallinnollisin keinoin,
ja siksi se käynnisti vuonna
2010 kansainvälisen kotitalouksien jätevesistandardin
päivitystyön.
Standardit ovat jatkuvasti
kehitettäviä asioita. Kansainvälinen asiantuntijaryhmä
pyrkii nyt hahmottamaan
seuraavat askelmat eteenpäin
paremman ympäristöterveyden saavuttamiseksi.
Monimutkaisen, joskin

kansainvälisesti vakiintuneen standardointikielen ja
-työskentelyn keskellä on
muistettava työn fokus: ollaan tekemässä käytännön
työtä. Se tarkoittaa mahdollisimman toimivia ohjeita sekä
palvelujen järjestämiseksi että
kotitalouksien arkikäyttöön.
Standardin työnimi on
”Guidelines for the management of onsite domestic wastewater services”.
Yleensä termi ”wastewater” viittaa käymäläWG8-asiantuntijaryhmään
kuuluu asiantuntijoita
ympäri maailmaa.

jätevesiin, pesuvesiin ja
hulevesiin (ylipäänsä kaikkeen jäteveteen), mutta
tässä standardointityössä
keskitytään nimenomaisesti
käymäläjätevesiin ja sanitaation sekä käymäläasioiden
järjestämiseen.
Yksi haaste käymäläasiaa
edistettäessä on juuri se, että
asioista ei puhuta aina niiden
oikeilla nimillä: kunpa päästäisiin tabusta terminologiaa
pidemmälle ja voitaisiin puhua haasteista ja niiden rat-

kaisuista käytännön tasolla.
Voimme käsitellä käymäläjätteemme ja kierrättää ne
turvallisesti uudelleen maaperään, jossa niiden fosfori
lannoittaa ruokaamme.
Maailmassa oleva louhittavan fosforin määrä vähenee
jatkuvasti, joten yhteiskunnalla ei tule olemaan vaihtoehtoja. Fosfori on välttämätöntä ruoantuotannolle.
Samalla kun monet maat jo
etsivät vaihtoehtoja kallistuvalle öljylle, meidän tulisi
Kuva:
Aino-Maija
Kyykoski

Kultaiset talikot
2013 Kääntöpöytä
2012 Raini Kiukas
2011 Tohtori Helvi Heinonen-Tanski ja
diplomi-insinööri Erkki Santala
2010 Professori Tuula Tuhkanen
2009 YLE: Paska juttu –ohjelmasarja
2008 Ari Aaltonen, Patakukko
2007 Jukka Lindroos, Pikku Vihreä Oy
2006 Ulkoasiainministeriö
2005 Tampereen ammattikorkeakoulu
2004 Työtehoseura, tutkija Sirkka
Malkki
2003 Västanfjärdin kunta
2002 Metsähallituksen makkitiimi

Kuva Antti Möller / Dodo ry.

Kääntöpöydän koordinaattorit
Päivi Raivio ja Kirmo Kivelä
vastaanottavat Kultaisen
talikon Käymäläseura Huussi
ry:n puheenjohtaja Mia
O’Neillilta (oik).

Tunnetko huussienkelin?
Missä on edistetty kuivakäymäläkulttuuria tai puhuttu ekologisen sanitaation puolesta? Vinkkaa Käymäläseura
Huussin toimistolle ehdokkaasi!
Hallitus valitsee ehdotuksista vuosittain Vuoden Huussiteon, jonka voi olla
tehnyt yksityinen henkilö tai organisaatio. Palkinto luovutetaan Maailman
ympäristöpäivänä 5.6.2014.

Vuoden huussiteko -palkinto
yllätti kaupunkiviljelijät
Ympäristöjärjestö Dodo ry:n
kaupunkiviljelypuutarha
Kääntöpöytä sai Vuoden
huussiteko 2013 -palkinnon
tunnustuksena ennakkoluulottomasta toiminnastaan.
Käymäläseura Huussi ry
myönsi vuosittain jaettavan
Kultaisen talikon ympäristöjärjestö Dodo ry:n kaupunkiviljelypuutarha Kääntö-

pöydälle.
Kultainen talikko on Käymäläseura Huussi ry:n palkinto vuoden huussiteosta.
Vuoden huussiteko -palkinto
luovutettiin jo 12. kertaa, ja se
on tunnustus kuivakäymäläasian merkittävästä edistämisestä. Talikko luovutettiin
aktiiveille kahvila Kääntöpöydän viime kasvukauden

avajaisissa, Pasilan veturitalleilla 18.5.2013.
Dodo ry on murtanut ennakkoluuloja kuivakäymälästä vain haja-asutusalueelle
soveltuvana ratkaisuna. Dodo
on tuonut kuivakäymälän
kaupunkiviljelypuutarhaansa keskelle Helsinkiä ja on
halunnut osoittaa, että sanitaatio voidaan hoitaa myös

toisin kuin on totuttu. Tämä
on edellyttänyt Kääntöpöydän vapaaehtoisilta työtä lausuntojen ja suositusten
toimittamisessa ja virastojen
vakuuttamisessa kuivakäymälästä parhaana ratkaisuna
tarkoitukseensa.
Dodon Kääntöpöytä voikin
toimia tienraivaajana ja positiivisena ennakkotapauksena

seuraaville kuivakäymälää
julkiseen paikkaan kaupunkialueelle suunnitteleville.
Liittäessään kuivakäymälän osaksi suosittua kaupunkiviljelytoimintaansa Dodo ry
on ansiokkaasti tuonut esiin
ekologisen ravinnekierron
merkityksen sekä ruuantuotannossa että ekosysteemien
toimivuudessa. Kuivakäymä-

lä on todellista kestävää kehitystä ja asian merkitystä herättelemään on tärkeää saada
pilotteja ja ennakkotapauksia
kuten Dodon kääntöpöytä.
Lue lisää Kääntöpöydästä
osoitteesta kaantopoyta.fi tai
vuoden 2013 Kuivikkeesta,
joka löytyy myös sähköisenä
Käymäläseura Huussi ry:n
nettisivuilta, huussi.net.

– kestäviä vessoja meille ja maailmalle
tarkastella fosforivarantoja
kriittisesti sekä pohtia fosforin kierrätystä ja sen tehokasta hyötykäyttöä.
Suomellekin standardilla
on merkityksensä – hajautettu, ravinteiden kierrätykseen tähtäävä ja turvallinen
sanitaatio on meilläkin vielä
asia, jonka tärkeyteen ei ole
herätty monien käyttäjien,
virkamiesten ja maanviljelijöiden parissa.
Standardointityö on edennyt hyvin, vaikka paljon on

Standardointi
ISO TC224/WG8 on asiantuntijaryhmä, joka laatii standardia
”Guidelines for the management
of onsite domestic wastewater
services”. Ryhmässä on jätevesien käsittelyn, ekologisen
sanitaation sekä rakennus- ja
vesialan ammattilaisia mm.
Euroopasta, Pohjois-Amerikasta, Afrikasta ja Aasiasta.
Käymäläseura Huussin nimetyt
edustajat TC224/WG8-asiantun-

tijaryhmässä ovat VTM Pia
Engström (2010-2013) ja insinööri Aino-Maija Kyykoski
(2013-2014). Suurena tukena
molempien asiantuntijoiden
työssä on toiminut DI Erkki
Santala. Suomalaisten panoksen ja osallistumisen ovat
mahdollistaneet Käymäläseura
Huussi ry:n lisäksi muuan muassa Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus sekä Biolan Oy.
	International Standardization
Organisation eli ISO on kansain-

välisiä standardeja tuottava
järjestö.
Suomea järjestössä edustaa
Suomen standardisoimisliitto
SFS.
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry
vastaa teknologiateollisuuteen
kuuluvien kone-ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen, talotekniikan sekä energianhallinnan eurooppalaisesta
ja kansainvälisestä sekä kansallisesta standardisoinnista.

vielä kommentoitavaa ja työstettävää. Keniassa tapaamisiin osallistui myös työntekijöitä Nairobin vesilaitokselta.
Nairobin vesilaitos tuskailee juuri nyt puhtaan veden
jakelupisteiden turvaamisen
kanssa. Toivottavasti myös
poliittiselle johdolle ja päätöksentekijöille saadaan perille viesti, että veden jakelun
hyödyt vesittyvät helposti
käymälöiden puutteeseen tai
ympäristöä kuormittaviin,
huonosti toteutettuihin ves-

soihin.
Jossain Nairobin nousevan
auringon alla voi vain katsoa
ulos ikkunasta kaltereiden takaa ja toivoa, että työn hedelmänä yksikin hyvin toteutettu
käymäläratkaisu slummissa
riittää edes yhden ihmishengen pelastamiseen. Kattavalla
standardilla ja ohjeistuksella,
joka on maailmanlaajuinen
ja kansainvälisesti arvostettu, voimme tehdä vieläkin
enemmän.

Aino-Maija Kyykoski

Kuva: Aino-Maija Kyykoski

Nairobin Safarin taustalla avautuu Nairobin kaupunki pilvenpiirtäjineen.
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edistämisessä ympäri maailmaa. Euro
Vessavallankumous
Vessavallankumous komissio onkin jo havainnut tämän ja
fosforin 100 %:sta talteenottoa käymäl
vuoteen 2020 mennessä.
kotimaa

Vesihuuhteluvessa
Vesihuuhteluvessa
keksittiin
vuonna
keksittiin vuonna
1775. 1775.
YliYli
200
moni
200 vuodessa
vuodessa moni
asia asia
ympärillämme
muuttunut
ympärillämme on on
muuttunut
aivan
aivantoisenlaiseksi,
toisenlaiseksi,

kymmenesosa
kymmenesosa
nykyisestä

Mutta
Mutta vessa
vessa
ononpysynyt
pysynyt
samanlaisena
samanlaisena

ESKO

Aikoinaan
sillä oli suuri
Aikoinaan sillä oli
suuri
merkitys hygienian
merkitys hygienian
parantumisessa parantumisessa
länsimaissa.
Mutta se
länsimaissa. Mutta
se
keksittin aikana,keksittin aikana,
jolloin ihmisiä olijolloin ihmisiä oli
nykyisestä

rakentamassa käymälää
parempaan maailmaan

Vesivessa
länsimaissakin
Vesivessaoli
olipitkään
pitkään länsimaissakin
ylellisyystuote
jaglobaalisti
globaalisti
se on sitä
ylellisyystuote ja
se on sitä
seitsemäs
maailman
joka seitsemäs
maailman
edelleen:
vain
edelleen:
vain joka
ihmisistä
käyttää
sitä
säännöllisesti.
ihmisistä
käyttää sitä
säännöllisesti.
Matkapuhelinta
puolestaan
käyttää
6/7
Matkapuhelinta puolestaan
käyttää
6/7
maailman
ihmisistä
maailman
ihmisistä

Yli 2,5 miljardilla maailman ihmisistä ei ole käytössään kunnollista käymälää.
Vuosituhattavoitteet sanitaation osalta eiSamanaikaisesti
Maailman
kotitaloudet Samanaikaisesti
Maailman kotitaloudet
90%
jätevesistä
90%
jätevesistä
menee
ilman puhdasta
ilman puhdasta
vät olemenee
toteutumassa vuoteen 2015 mennessä,
käyttävät
yhteensä
käyttävät yhteensä
noin noin juomavettäjuomavettä
elää
elää
puhdistamattomina
puhdistamattomina
vaikka
edistymistä
onkin tapahtunut. Tilanne
lähes
lähes
500
vettä
500miljardia
miljardia vettä
miljardi miljardi vesistöihin kehitysmaissa
vesistöihin
kehitysmaissa
on
kuitenkin
huolestuttavampi,
kuin vuositupäivittäin.
Jos
jokainen
päivittäin. Jos
jokainen
ihmistä ihmistä
maailman
asukas
vetäisi
maailman asukas
vetäisi
hattavoitteiden
mittarit
antavat
ymmärtää.
Länsimaissakin
Länsimaissakin
on ongelmia:
on ongelmia:
vessan
vain
kerran
vessanedes
edes vain
kerran
Jos kunnolliseksi
käymäläksi lasketaan vesiesim. Suomessa
esim. Suomessa
viemäriverkoston
viemäriverkoston
päivässä,
kuluisi
päivässä, kuluisi
siitäsiitä
jo jo
saneerausvelka
on sellaiset, johon liittyy
saneerausvelka on
huuhteluvessoista
vain
200 vuotta
200 vuotta
edes jonkinlainen jäteveden käsittely (sanitaaviidennes
viidennes
tion keskeinen toiminto), nousee maailman
käymälättömien määrä yhteensä 4,1 miljardiin.
Puutteellisen sanitaation seurauksena kuoleekin ulosteperäisiin sairauksiin joka päivä
tuhansia ihmisiä, erityisesti alle kouluikäisiä
lapsia, ja valtava määrä vesistöjä ja pohjavesiä
pilaantuu juomakelvottomiksi. Mikä tahansa
Länsimaissakin
turvallinen sanitaatioteknologia ei kuitenkaan
on ongelmia:
ole kestävä ratkaisu.
Sanitaatiojärjestelmä saa käyttää vain vähän
esim. Suomessa
vettä tai ei ollenkaan, koska tälläkin hetkellä 800
viemäriverkoston
miljoonalle ihmiselle ei riitä vettä edes juotavaksi, saati sitten vessan huuhteluun.
saneerausvelka on
Sanitaatioratkaisun pitää myös mahdollistaa
ravinteiden palauttaminen kiertoon ja käytettäväksi ruuantuotannossa. Sen pitää olla ilmas2,52,5
miljardilla
miljardilla
Heistä
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tokestävä eli auttaa ilmastonmuutoksen hilEI EI
OLEOLE
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1,1
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linnässä sekä soveltua muuttuneisiin ilmastokäytössään
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olosuhteisiin kuten kuivuusjaksoihin ja tulviin.
kunnollista
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ulostaa
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Ekologisen sanitaation merkitys on kasvakäymälää;
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taation ihmisoikeudeksi, ja YK:n apulaispääsihteeri aiheutuu
Jan Eliasson
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mm.kehotti maailman vesipäivän
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nitaation edistämiseksi ympäri maailmaa. Myös
Suomessa tapahtuvasta globaalikasvatuksesta
on tullut yhä tärkeämpi osa KSH:n toimintaa.
Yksi keskeinen tavoite onkin vahvistaa näkemystä asianmukaisesta sanitaatiosta ja puhtaasta vedestä ihmisoikeutena.
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(etenkin fosforin) kierrätys ruokaturvan edistäjänä on nousemassa yhdeksi kulmakiveksi
KSH:n globaalikasvatustyössä. Ekologisella sanitaatiolla on merkittävä rooli luonnonvarojen
kestävässä käytössä sekä vihreän, osallistavan
ja työllistävän talouden rakentamisessa.
KSH ei ole yksin vastaamassa kestävän sanitaation kasvavaan kysyntään. Muiden kehitysyhteistyötä tekevien organisaatioiden osaamisen kehittäminen palvelee KSH:n pitkän tähtäimen tavoitteita ja edistää kestävän ja ekologisen
sanitaation leviämistä.
Sanitaatio liittyykin useimpiin suomalaisten
kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeisiin joko suoraan tai epäsuorasti. Sanitaatioon
liittyvien haasteiden ja resurssitarpeiden tunnistaminen jo hankkeita suunniteltaessa edellyttää
kuitenkin sellaista asiantuntemusta ja osaamista, joiden hankkimiseen yksittäisillä järjestöillä
ei välttämättä ole ollut resursseja.
Tämän vuoksi KSH aloitti vuonna 2013 viestintä- ja globaalikasvatustuen mahdollistamana
ESKO – Ekologinen sanitaation kansalaisjärjestöjen osaamiseksi -toiminnan. Kun vuoden 2013
aikana toiminta keskittyi sanitaatiokysymyksiin, on vuodesta 2014 alkaen tarkoitus sisällyttää toimintaan yhä vahvemmin sanitaation
ja puhtaan veden yhteys.
ESKO II -hankkeessa onkin tarkoitus kehittää
toimintaa vuoden 2013 kokemusten perusteella vastaamaan entistä paremmin järjestöjen ja
muiden kehitysyhteistyötoimijoiden tarpeita.
Toiminnassa keskeisintä tulee edelleen olemaan suomalaisille kehitysyhteistyössä mukana oleville järjestöille järjestettävä ekologisen
sanitaation koulutus. Koulutusta kehitetään
järjestöiltä saadun palautteen perusteella.
Järjestöjen lisäksi koulutusten kohderyhmänä ovat muut kehitysmaihin työskentelemään
lähtevät toimijat. Uutena osiona ESKO II -hankkeeseen on tulossa koulutusyhteistyö Suomen
ympäristöopisto SYKLIn kanssa, joka vastaa
koulutusten vesiasioihin liittyvästä osiosta.
SYKLI tuo toimintaan mukaan myös kokemusta
erityyppisten ja monimuotoisten koulutusten
järjestämisestä. Koulutusten kautta tapahtuvan tiedonsiirron lisäksi ESKO II -hankkeessa
pyritään vaikuttamaan sanitaatioon liittyviin
asenteisiin.
Tervetuloa luomaan uudenlaista, kaikkien
ympäristöä ja terveyttä kunnioittavaa käymäläkulttuuria!
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Kalokon keskuskomitea
uudella tontillaan.

Saimme
lahjoituksena
Ambientia Oy:ltä
Kalokon klinikalle
kannettavan
tietokoneen. Nyt
tilastot voidaan
tehdä tietokoneelle
eikä seinätaululle!

Kaloko -hanke päättyi
– matkan varrella sekä ilon että surun kyyneleitä
Käymäläseura Huussi ry:n ensimmäinen kehitysyhteistyöhanke, vuonna
2006 aloitettu Sambian kuivasanitaation
kehittäminen -hanke Kalokossa, päättyi
vuoden 2013 lopussa.
– Olo on haikea, kuvailee hanketta sen
suunnitteluvaiheesta 2005 asti koordinoinut projektipäällikkö Sari Huuhtanen.
– Paljon on opittu, ja eteen on tullut
sekä ilon että surun kyyneleitä, onnistumisia ja suuria haasteita.
Huuhtanen muistelee, että mahtavimpia hetkiä ovat olleet esimerkiksi käymälöiden ja kaivojen avausseremoniat,
kyläläisten koulutukset ja tapahtumat.
Hienoa on ollut huomata, miten tiedon
lisääntymisen myötä epäilykset kuivakäymälöistä hälvenevät ja virtsan ja käymälälannoitteen käyttö kiinnostaa yhä
laajenevaa asukasjoukkoa.
Maaseudulla lannoitekäyttö on toiminut eteenpäin ajavana voimana.
– Jo hankkeen alussa kuivakäymälät
nimitettiin paikallisten toimesta Profit making -toileteiksi eli niistä saatava
lannoite todella koettiin hyödyttävän
perheiden toimeentuloa, Huuhtanen
naurahtaa.

aikaan rakentaneet vesipisteitä ja käymälöitä, joten tilanne alueella on parantunut huomattavasti. Käymälöitä on
rakennettu sekä yleisiin kohteisiin, esimerkiksi alueen kouluille ja klinikoille,
että kotitalouksiin.
Vaikka rakentaminen on hankkeen
konkreettinen, mitattavissa oleva osa,
nimenomaan koulutukset ovat olleet
hankkeen sydän, sillä niiden koetaan
antavan pitkän aikavälin tuloksia. Koulutuspäiviin on osallistunut hankkeen
aikana lähes 8 000 asukasta.
Merkittävää on, että hygieniakasvatuksella ja uusilla käymälöillä ja vesipisteillä on saatu laskettua alueen ripulitapauksia merkittävästi. Tulokset vaativat
pitkäjänteistä työtä erityisesti hygieniakasvatuksen osalta.
– Laskeva trendi alkoi näkyä vasta
muutaman viimeisen vuoden aikana,
ja nyt odotellaan jännittyneenä klinikan
viimeisiä tilastoja, jolloin voimme kertoa,
minkälaisiin lukuihin päädyttiin, Huuhtanen kertoo.

Taudit vähentyneet ja
hygienia parantunut

Paikalliset ottavat vastuun rakennetuista
tiloista ja toiminnan jatkamisesta hankkeen päätyttyä.
Kylien sanitaatioklubit ja niiden kattoorganisaationa toimiva keskuskomitea
on rekisteröity virallisesti. Klubeissa on
kymmeniä aktiivisia jäseniä, jotka jatka-

Käymälöitä on hankkeen aikana rakennettu alueelle 75 ja kaivoja kymmenen.
Lisäksi paikallinen kumppani Kaloko
Trust ja Sambian hallitus ovat samaan

Kestävyyttä
jälkiseurannalla

”

Käymäläseura
Huussi ry:n toiminta
Sambiassa jatkuu
kolmen uuden
hankkeen myötä.

vat toimintaa, tiedotusta ja varainhankintaa edelleen hankkeen loppumisen
jälkeen.
Hankkeen paikallinen kumppani
jatkaa alueella ja toimii edelleen yhteydenpitäjänä Suomeen. Vaikka hanke on
virallisesti päättynyt, yhdistys voi edelleen antaa neuvoja ja apua ongelmatilanteiden korjaamiseksi.
Hankkeen loppuminen ei tässä tapauksessa ole kaiken loppu vaan pikemminkin uuden alku. Yhdistyksen toiminta jatkuu nimittäin Sambiassa vuoden
2014 alusta alkaen peräti kolmen uuden
hankkeen myötä.
Samassa maassa toimiminen mahdollistaa myös vanhojen hankkeiden
paremman jälkiseurannan. Myös uudet
hankkeet hyötyvät vanhoissa hankkeissa
kerätyistä kokemuksista ja verkostoista.
Pienellä järjestöllä on rajalliset resurssit,
ja niinpä pitkäjänteinen toiminen samassa maassa on järkevää sekä järjestölle itselleen että sanitaation leviämiselle.
– Tästä on hyvä lähteä kohti puhtaampaa ja terveempää Sambiaa, summaa
Huuhtanen.

In memoriam

Michelo
Katambo
Pitkäaikainen projektikoordinaattorimme Sambiassa,
Michelo Katambo (30 v.) menehtyi joulukuussa 2013
äkillisen sairauden johdosta.
Michelo työskenteli Kalokossa vuodesta 2007 lähtien
ja vieraili useaan otteeseen Suomessa muun muassa Dry
Toilet -konferensseissa.
Michelo oli hyvin pidetty, lämminsydäminen ja osaava
työntekijä ja hän toimi aktiivisesti kansan parissa kouluttaen ja opastaen heitä. Jäämme suuresti kaipaamaan
Micheloa ja otamme osaa hänen perheensä ja ystäviensä
suureen suruun.

Oma Kapua – haasta itsesi hyvään
ja lähde matkalle Afrikan sydämeen!
Haluatko nähdä ”oikeaa Afrikkaa”
pelkkien turistikohteiden sijaan? Kiinnostaako sinua nähdä, mitä Käymäläseuran hankkeissa tehdään?
Nyt voit toteuttaa haaveesi ja kerätä samalla varoja Sambian hankkeille.

Syksyllä 2014 järjestetään Oma Kapua -matka Sambiaan ja Botswanaan.
Pääset vierailemaan Käymäläseura
Huussi ry:n hankkeissa, osallistumaan
konkreettisesti hankkeen tekemiseen
sekä nauttimaan kauneimmasta Af-

rikasta muun muassa Victorian putouksilla Livingstonessa ja Choben
kansallispuistossa Botswanassa.
Lisätiedot: www.kapua.fi/oma/
matkat/sambia-ja-botswana/
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Uutta kuivasanitaatiohanketta
suunniteltiin yhdessä Katuban alueen
asukkaiden kanssa Lusakassa.
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Lusaka
jätehuo
Käymäläseura Huussi on toteuttanut ulkoministeriön tuella kuivasanitaatiohanketta Sambian pääkaupungissa, Lusakassa, vuodesta 2008.
Hankkeen toinen vaihe tuli päätökseensä vuoden 2013 lopussa, jolloin
oli aika summata kuusivuotisen
hankkeen kokemukset ja onnistumiset sekä suunnata katse tulevaan.
Joulukuussa 2013 Käymäläseura
Huussi sai ulkoministeriöltä rahoituksen uuteen Innovatiivinen
sanitaatio Lusakan lähiöissä -hankkeeseen.
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa tähänastisia tuloksia Lusakassa,
mutta myös levittää kuivasanitaatiota entistä laajemmalle alueelle.
Nykyisen hankealueen, Madimban, lisäksi hankkeen piiriin kuuluu kolme kokonaan uutta lähiötä
Lusakan kaupungin alueella ja sen
välittömässä läheisyydessä.
Kokemusta kuivasanitaatiohank-

Kuivasanitaatio leviää Swazimaassa
Swazimaan pääkaupungissa, Mbabanessa, toteutettava Msunduzan
kuivasanitaatiohanke päättyi vuoden 2013 lopussa.
Seitsemän vuotta kestäneen pilottihankkeen aikana rakennettiin
kuivakäymälöitä ja annettiin sanitaatiokoulutusta kaupungin suurimman ja vanhimman asuinalueen,
Msunduzan, asukkaille.
Korkeita rakennuskustannuksia
onnistuttiin hankkeen lopussa vähentämään niin paljon, että tavoitteena olleen 40 huussin lisäksi nyt
käynnissä olevan kolmen kuukauden jatkoajan aikana on tarkoitus

Käymäläseura Huussin ry:n
uuden Livingstone -hankkeen
ensimmäinen workshop.

rakentaa vielä neljä kuivakäymälää
lisää.
Lisäksi Msunduzan ulkopuolelle
rakennettiin yhteensä kolme ylimääräistä kuivakäymälää toimimaan
vaihtoehtoisten sanitaatioratkaisujen malliesimerkkinä maaseudulla
sijaitseville yhteisöille.
Joulun alla saimme toivotun päätöksen kuivasanitaatiotyön jatkumisesta Swazimaassa: Mbabanen
kuivasanitaatio- ja jätehuoltohanke
sai Suomen ulkoasiainministeriön
myöntämää tukea vuoksiksi 2014–
2016. Hanke jatkaa Käymäläseura
Huussi ry:n, Turun ammattikor-

keakoulun, Swazimaan yliopiston
(UNISWA) ja paikallisen viranomaisen, City Council of Mbabanen, yhteistyötä uusilla hankealueilla.
Pelastusarmeijan väistyessä hankepartnerin tehtävistä tilalle astuu
nuori ja aktiivinen kansalaisjärjestö Green Living Movement (GLM)
Swaziland. GLM Swazimaa vastaa kenttätyöskentelystä, kun taas
Swazimaan yliopisto tuo työhön
paikallista korkeakouluosaamista
ja mahdollistaa opiskelijoiden hyödyntämisen hankkeessa.
City Council of Mbabane, joka
paikallisena viranomaisena valvoo

hankkeen toteutusta, toimii puolestaan asiantuntijana sekä verkostona
hankkeen sidosryhmiin kuten viranomaisiin. Lisäksi GLM Swazimaa
saa arvokasta kokemusta isommasta
hankkeesta, osaamista muilta partnereilta sekä näkyvyyttä järjestönä
Swazimaan vielä melko kapeassa
kansalaisyhteiskunnassa.
Hankkeessa keskitytään kolmeen
hankealueeseen: Malagwanen,
Mangwanenin ja Mnyamatsinin
yhteisöihin, joista kaksi ensin mainittua sijaitsevat Mbabanen kaupungin alueella.
Mnyamatsini on tähänastisista

hankkeista ensimmäinen maaseutualueella sijaitseva yhteisö. Mbabanen kuivasanitaatio- ja jätehuoltohanke keskittyy hankealueiden
ympäristön tilan parantamiseen
Msunduzasta saatujen kokemusten
pohjalta, sanitaatiota ja jätehuoltoa
korostaen.
Erityisesti alueiden nuoria tullaan
kouluttamaan monella osa-alueella:
ympäristöterveys, kuivasanitaatio,
kuivakäymälöiden rakentaminen,
kompostointi, puutarhointi, harmaan veden hyötykäyttö, jätteiden
huolto, hyötykäyttö ja kierrätys
sekä erilaiset kapasiteetin vahvista-

Kuva Sari Huuhtanen

Hätä helpottuu
viiden uuden
hankkeen voimin
Käymäläseura Huussi ry on saanut
ulkoasianministeriön rahoituksen
viiden uuden hankkeen aloittamiseksi vuonna 2014. Hankkeiden
rahoituksesta 85 prosenttia tulee
ministeriöltä ja 15 prosenttia omarahoituksena, esimerkiksi huussikummeilta ja lahjoittajilta.
Hankkeet toteutetaan vuosina
2014–2016. Kolme hankkeista on
Sambiassa, yksi Swazimaassa ja uutena maana mukaan tulee Tansania.

Sambiassa toimitaan pääkaupunki Lusakan lisäksi Livingstonessa ja
Monzessa, jotka molemmat ovat
pieniä kaupunkeja eteläisessä Sambiassa.
Tansaniassa ja Swazimaassa hankkeet keskittyvät muutamaan lähiöön
pääkaupungeissa Dar Er Salaamissa
ja Mbabanessa.
Hankkeissa toimitaan yhteistyössä paikallisten järjestöjen, oppilaitosten sekä valtionhallinnon kanssa.

Hankkeiden tarkoituksena on
muun muassa antaa hygieniakasvatusta ja koulutusta sanitaatiosta,
rakentaa käymälöitä ja vesipisteitä,
kehitttää kompostointia ja ravinnekiertoa sekä vaikuttaa paikallishallintoon sanitaation parantamiseksi ja
erityisesti kuivakäymälöiden edistämiseksi alueilla.
Osassa hankkeista kehitetään
myös alueiden jätehuoltoa ja kierrätystä.

ulkomaat

an kuivasanitaatiota ja
oltoa laajentamassa
keesta Lusakan lähiöalueella on
Käymäläseura Huussille kertynyt
jo kuuden vuoden ajalta. Vuodenvaihteessa toteutettiin päättyvän
hankkeen loppuarviointi, jossa
tarkasteltiin hankkeen saavutuksia
ja kerättiin kokemuksia hankkeen
onnistumisista ja haasteista.
Loppuarviointia tehtäessä haastateltiin muun muassa paikallisen yhteistyöjärjestö NECOS:n (Network
for Environmental Concerns and Solutions) henkilökuntaa, hankkeessa
mukana olleita kouluja ja kotitalouksia, joihin on hankkeen aikana rakennettu kuivakäymälä sekä muita
hankealueen asukkaita.
Pääasiassa kuivakäymälän omistavat perheet olivat hyvin tyytyväisiä uuteen hajuttomaan ja helppohoitoiseen käymäläänsä. Hankkeen
aikana rakennettiin 111 kuivakäymälää kotitalouksille sekä yhteiseen käyttöön esimerkiksi kouluille

ja toripaikoille. Hankkeen puitteissa
järjestetyt koulutustilaisuudet olivat
avoimia kaikille alueen asukkaille,
joten tieto hygieniasta, kuivasanitaatiosta ja ravinnekierrosta saavutti
myös ”huussittomia” kotitalouksia.
Uuden kolmivuotisen kuivasanitaatiohankkeen aikana kehitetään
mukana olevien neljän lähiön vesija sanitaatiotilannetta, hygieniatietoisuutta sekä jätteenkäsittelyä.
Tärkeänä osana työtä on myös
paikallishallintoon kohdistuva lobbaus, jotta kuivasanitaatio nähtäisiin
potentiaalisena vaihtoehtona, kun
vesi- ja viemäriverkoston puutteesta kärsivien köyhien asuinalueiden
sanitaatio-ongelmia ratkotaan. Madimban hankealueella on viime vuosina perustettu jätehuoltoon sekä
kuivakäymälöiden rakentamiseen ja
ylläpitoon keskittyviä pienyrityksiä,
joiden toiminnan vahvistaminen on
osa alkavaa hanketta.

Alkuvuoden aikana paikallinen
yhteistyöjärjestö NECOS on alkanut
suunnitella uuden hankkeen käytännön toteutusta mukana olevien
alueiden asukkaiden kanssa. Asukkailla on paras tieto oman asuinalueensa keskeisimmistä haasteista ja
huomioitavista asioista, joten heidän näkemystensä huomioiminen
on hankkeen onnistumisen perusta.
Neljästä mukana olevasta alueesta
kolme on Madimban kaltaisia, Lusakan laitamilla sijaitsevia asuinalueita. Lisäksi mukana on ensimmäistä
kertaa myös maaseutualue, kun
Lusakan kaupungin välittömässä
läheisyydessä sijaitseva Katuban
alue otettiin mukaan hankkeeseen.
Katuban asukkaiden kanssa järjestettiin alkuvuodesta esittely- ja
suunnittelutilaisuus, jossa käytiin
läpi NECOS:n kokemuksia aikaisemmista vesi- ja sanitaatiohankkeista ja kartoitettiin paikallisten

Kuva:
Kaisa
Piirilä

Käymäläseura Huussin hankkeen
aikana on rakennettu yli sata kuiva
käymälää Madimban köyhälle asuin
alueelle Lusakassa. Tulevina vuosina
kuivasanitaatiohanke levittäytyy entistä
laajemmalle alueelle Lusakassa.
asukkaiden näkemyksiä oman alueensa keskeisimmistä veteen ja sanitaatioon liittyvistä kehitystarpeista.
Katuban alueen asukkaiden pääasiallinen elinkeino on maatalous,
joten lähtötilanne on erilainen kuin
kaupunkilähiöissä, mutta monet
huolenaiheet ovat samanlaisia kuin
esimerkiksi Madimbassa. Asukkaiden mukaan puhdasta vettä ei ole
riittävästi saatavilla. Lisäksi käymäläratkaisut ovat huonoja, sillä
esimerkiksi pohjavettä saastuttavia
kuoppakäymälöitä on paikoin rakennettu liian lähelle kaivoja. Uusi
hanke ratkoo näitä haasteita Katubassa ja muualla Lusakassa.

Kaisa Piirilä
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Entinen sanitaatio
ekspertti ja nykyinen
GLM Swazimaan
jäsen Futhie
Shabangu esittelee
pinaattia, joista
toinen on virtsalla
lannoitettua ja toinen
lannoittamatonta.

mistaidot, kuten osallistava ryhmätyöskentely, hallinnointi ja johtajuus.
Nuoret muodostavat kukin alueensa
ryhmän, joka toimii tietokanavana
yhteisölleen ja aloittaa pienimuotoista liiketoimintaa opitun tieto-taidon
perusteella.
Nuorten lisäksi myös paikalliset viranomaiset sekä media ovat
hankkeen erityiskohderyhmä. Viranomaisille jaetaan tietoa jätteiden
kestävästä hallinnasta sekä kuivasanitaation mahdollisuuksista vaihtoehtoisena sanitaation muotona.
Msunduzassa toteutetut aiemmat
sanitaatio- ja jätehuoltohankkeet
toimivat pohjana koulutuksille esimerkiksi Msunduzaan perustetun

yhteisökierrätyskeskuksen toteuttamiseksi myös muilla alueilla.
Median sisällyttämisellä hankkeeseen pyritään lisäämään keskustelua
erityisesti sanitaatiosta, josta ei Swazimaassa julkisesti puhuta, vaikka se
onkin haasteena kehitykselle. Hankkeessa on tarkoitus koota yhteen
median edustajia keskustelemaan
aiheesta ja välittämään tietoa tästä
arkaluontoisesta aiheesta eri tiedotusvälineissä.
Hankkeen etenemistä sekä harjoittelijoina maassa toimivien Turun
AMK:n opiskelijoiden kokemuksia
Swazimaassa voi seurata Käymäläseura Huussi ry:n nettisivuilta.

Jonna Heikkilä

Kuva Sari Huuhtanen

Workshopissa käsiteltiin perusasioita
kuivakäymälästä ja suunniteltiin mm.
ensimmäisten käymälöiden paikkoja
yhdessä aluekomiteoiden ja kaupungin
edustajien kanssa.

Sinustako
Huussi
kummi?
Etsimme yhteistyökumppaneita
huussikummeiksi sekä yrityksistä
että yksityishenkilöistä. Tule mukaan
tekemään terveempää maailmaa!
Maailmassa on 2,6 miljardia ihmistä, jotka ovat vailla kunnollista
käymälää. Huonosta sanitaatiosta
tai vedestä johtuvat ripulitaudit
tappavat päivittäin arviolta 5000 –
6000 lasta. Mahdollisuus kunnolliseen sanitaatioon on yksi ihmisen
perusoikeuksista. Turvaamalla
asianmukaisen sanitaation estämme taudinaiheuttajien leviämisen ja
juomaveden saastumisen.
Huussikummina voit tukea
pitkäjänteisesti tätä konkreettista
ja ihmisläheistä kehitysyhteistyötä, joka vie avun varmasti perille.
Kuivasanitaatiohankkeilla pyritään
varmistamaan erityisesti lasten terveellinen ja turvallinen tulevaisuus
rakentamalla käymälöitä kouluille ja
kotitalouksiin sekä antamalla hygieniakasvatusta.
Katso lisätietoja kummeudesta
nettisivuiltamme www.huussi.net,
ja ryhdy huussikummiksi täyttämällä jäsenlomake!

Huussi
blogi
avattu!
Olemme jo pitkään pohtineet, miten
voisimme kertoa kehitysyhteistyötoiminnastamme entistä paremmin.
Uusien nettisivujen ja uusien hankkeiden aloittamisen myötä päätimme aloittaa Huussiblogin, jossa kerromme kuulumisia hankkeistamme.
Pyrimme päivittämään blogia
säännöllisesti, mutta varsinkin hankematkojen aikana ja harjoittelijoiden toimesta blogissa on tarkoitus
jakaa aktiivisesti hankekuulumisia.
Viiden uuden hankkeemme; Lusakan, Monzen, Livingstonen, Swazimaan ja Tansanian, tiimoilta riittää
varmasti mielenkiintoisia tarinoita
jaettavaksi!
Kerromme blogissa myös kotimaan toiminnastamme ja kaikenlaisista ajankohtaisista aktiviteeteista,
joissa olemme mukana. Huussiblogi
löytyy osoitteesta: huussiblogi.wordpress.com, käy kurkistamassa ja ole
kuulolla Huussin puuhista!
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Nykyaikainen ulkohuussi
on miellyttävä käyttää
Nykyaikainen kuivakäymälä
on siisti, hajuton ja miellyttävä käyttää. Kuivakäymälä on
myös ekologinen valinta. Jotta kuivakäymälä olisi toimiva,
on laitevalinnassa, asennuksessa ja käytössä huomioitava
tietyt perusseikat.
Kuivakäymälä on usein
helpoin tapa järjestää vessaasiat kesämökillä, koska kuivakäymälä yksinkertaistaa
mökin jätevesien käsittelyä.
Markkinoilla on useita erilaisia kuivakäymälämalleja niin
sisätiloihin kuin perinteiseen
ulkohuussiinkin. Ympärivuotisesti käytössä olevalle mökille halutaan usein sisävessa
talvikäyttöön. Silti kesävessana perinteinen ulkohuussi on
jopa kasvattanut suosiotaan.

Varmista
hajuttomuus
Kuivakäymälä ei haise, kun se
on ilmastoitu ja oikeanlaista
kuiviketta käytetään riittävästi.
Kuivakäymälän ilmastointi varmistetaan sillä, että
käymäläsäiliöstä johdetaan
tuuletusputki katolle. Koska
pienetkin mutkat hidastavat
ilman liikkumista, tulisi putken kulkea suorana ja aina
harjan yläpuolelle asti. Jos

käymälän tuuletusputkeen
joudutaan tekemään mutkia,
voi ilmankiertoa tarvittaessa
tehostaa tuulettimella.
Kuivikkeen tehtävä käymälässä on peittää jätökset, sitoa
hajuja, imeä ylimääräistä kosteutta sekä toimia tukiaineena
käymäläjätettä kompostoitaessa. Normaalisti kuiviketta
kannattaa käyttää jätteiden
peitoksi noin 2–3 desilitraa
aina käymälässä asioinnin
jälkeen.
Hyvä kuivike sisältää hapanta turvetta ja riittävän
karkeaa havupuunkuorirouhetta.
Hapan turve sitoo tehokkaasti käymäläjätteen sisältämää ammoniumtyppeä ja
estää sitä haihtumasta ammoniakkina ilmaan. Havupuunkuorirouheen tehtävä
on pitää käymäläjäte riittävän
ilmavana. Lisäksi havupuun
haju karkottaa monia hyönteisiä, kun taas lehtipuuhake
saattaa houkutella hyönteisiä.

Hyödynnä nesteet
puutarhassa
Kuivakäymälästä ei saa
päästä valumaan nesteitä
pohjamaahan, vaan ne kerätään erilliseen säiliöön. Nesteet voivat käymälämallista

riippuen olla joko eroteltua
virtsaa tai kiinteän jätteen
läpi kulkenutta suotonestettä. Molempia voidaan käyttää
puutarhan lannoittamiseen
tai puutarhakompostin kasteluun.
Virtsa on steriiliä, ja sitä on
turvallista käyttää lannoitukseen. Puhdasta virtsaa tulee
huomattavasti enemmän kuin
suotonestettä.
Yhden ihmisen tuottama
virtsamäärä on noin 1–1,5 litraa vuorokaudessa. Laimentamatonta virtsaa saa levittää
1–1,5 litraa neliömetrille vuodessa. Virtsaa voi levittää jopa
laimentamattomana, mutta
turvallinen suhde on 1 osaa
virtsaa ja 2 osaa vettä. Mitä
enemmän virtsaa laimentaa
sitä suurempi riski on typpihäviöille.
Virtsa levitetään mieluiten
aamulla tai illalla. Virtsan
käyttö lopetetaan hyötykasveilla kuukautta ennen sadonkorjuuta. Perheen oman
käymälän virtsaa voi käyttää
heti; yleisökäymälöiden virtsalle suositellaan vähintään
kolmen kuukauden seisotusta.
Suotonestettä syntyy huomattavasti vähemmän kuin
virtsaa, koska sitä imeytyy
kiinteään jätteeseen ja kom-

postoivissa käymälöissä sitä
haihtuu vesihöyrynä kompostoitumisen seurauksena.
Suotoneste saattaa sisältää
ulosteperäisiä mikrobeja, ja
siksi lannoitekäytössä suositellaan vuoden seisotusta.
Kiinteä käymäläjäte on hyvää
maanparannusainetta
Kompostikäymälästä tyhjennettävä jäte on niin sanottua puolivalmista kompostia,
jota voi levittää koristekasvien katteeksi suoraan käymälästä. Kun käymäläkompostia
annetaan ravintokasveille,
suositellaan vähintään vuoden jälkikompostointia.
Jälkikompostoinnin aikana
komposti jäätyy vähintään
kerran ja samalla hygienisoituu. Jälkikompostoinniksi
riittää yksinkertaisimmillaan
seisotus kasalla, joka on suojattu sadevesiltä. Turvallisinta
jälkikompostointi on kannellisessa puutarhakompostorissa.
Sellaisissa kuivakäymälöissä, joissa jätteen joukkoon
sekoitetaan kuiviketta, mutta
jäte ei varsinaisesti kompostoidu, jäte on aina jälkikompostoitava. Käymäläjätettä
voi kompostoida yksinään
tai puutarhajätteeseen sekoitettuna. Kompostoitumisaika
on vähintään vuosi.

Biolan
Easylett

Päivitä vanha rakennus nykyaikaan
Hyväkuntoinen vanha käymälärakennus on nyt helppoa
päivittää nykyaikaan vanhoja
rakenteita rikkomatta. Biolan
Easylett asennetaan olemassa olevan istuinkannen alle.
Käymälässä on painovoimainen ilmastointi, ja tuuletusputki kulkee kätevästi käymälärakennuksen ulkopuolella – näin kattoon ei tarvitse
tehdä reikää tuuletusputkelle.

Easylett -käymälässä on
täysin uutta erillinen katettu
haihdutusallas, joka vähentää oleellisesti tyhjennettävän suotonesteen määrää. Se
osa nesteestä, joka ei haihdu
haihdutusaltaasta, kerätään
erilliseen kanisteriin. Kiinteän jätteen tyhjennys onnistuu
siististi ja vaivattomasti laitteen alaosasta ja ulkokautta.

Riikka Kerttula

Haja-asutuksen jätevesien käsittelystä uusi RT-ohjekortti
Rakennustietosäätiön äskettäin valmistunut RT-ohjekortti korvaa vuosina 2006 ja 1993
julkaistut kiinteistökohtaisten
jätevesijärjestelmien suunnittelua ja rakentamista koskevat ohjeet. Se sisältää alan
uusinta tietoa asiantuntevasti ja tuotteiden valmistajista
riippumattomasti esitettynä.
Ohjeessa ei tarkastella erilaisia vesikäymälälle vaihtoehtoisia käymäläjärjestelmiä,
koska niitä koskevan vastaa-

van ohjekortin päivittäminen on juuri käynnistynyt.
Ohjeessa esitetään kuitenkin
myös pelkkien pesuvesien eli
harmaiden jätevesien käsittelytekniikoita.

Ohjeistusta 1960luvulta alkaen
Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelua
on aiemminkin helpotettu
erilaisilla ohjejulkaisuilla, jo

ainakin 1960-luvulta lähtien.
Yksi tärkeä ohjekokonaisuus
on ollut Rakennustietosäätiön
kolmen RT-kortin sarja.
Vuonna 1993 julkaistiin mitoitusohjeita saostuskaivoista
ja umpisäiliöistä, ja vuonna
1995 jäteveden maaperäkäsittelymenetelmistä ja pienpuhdistamoista sekä erikseen
vielä erilaisista vesikäymälän
vaihtoehdoista.
Varsinaisia käsittelyjärjestelmiä koskeva kortti uusittiin

perusteellisesti vuonna 2006,
koska valtioneuvoston asetus
haja-asutuksen jätevesien käsittelystä oli tullut voimaan
pari vuotta aiemmin. Kun
tuota asetusta ja myös ympäristönsuojelulakia muutettiin
vuonna 2011, ohjeen päivittäminen tuli taas ajankohtaiseksi. Uusi ohjekortti ”Haja-asutuksen jätevesien käsittely”
(RT 66-11133, LVI 23-10540,
Infra 31-710126) julkaistiin perusteellisen toimikuntatyön ja
Kuva Erkki Santala.

Loma-asunnon harmaan jäteveden
maahanimeyttämöä varten ei tarvita
syvää kaivantoa.

lausuntokierrosvalmistelun
jälkeen lokakuussa 2013.

Suunnittelijalle
ja maallikolle
Jätevesikortissa esitellään ja
määritellään alan käsitteet
sekä aiheeseen liittyvät säädökset yksityiskohtaisesti.
Muutetun ympäristönsuojelulain sekä uusitun hajajätevesiasetuksen pykälät eivät
ole aivan helposti aukeavia, ja
ne ovat aiheuttaneet virheellisiä tulkintoja. Alan käsitteitäkin käytetään usein väärin,
joten niiden täsmentäminen
on hyödyllistä kaikille ohjeen käyttäjille. Myös ajankohtaista rakennustuotteisiin
liittyvää CE-merkintäasiaa
selitetään.
Ohjekortin keskeisin käyttäjäjoukko ovat alan suunnittelijat. Siksi siinä korostetaan
hyvän ja asiantuntevan suunnittelun merkitystä ja annetaan runsaasti ohjeita muun
muassa rakennuspaikkaan
tutustumisesta, hyvän suunnitelman sisällöstä ja järjestelmien mitoituksesta.
Hyvällä suunnittelulla ja
valitsemalla kuhunkin kohteeseen siihen parhaiten so-

piva menetelmä suojellaan
ympäristöä sekä vältetään
epäonnistuneet ja turhan kalliiksi käyvät ratkaisut.
Teksti täydentävine kuvineen ja piirroksineen on pyritty kirjoittamaan ymmärrettäväksi myös maallikoille. Sen
on tarkoitus helpottaa keskustelua asiakkaiden ja suunnittelijoiden sekä laitevalmistajien edustajien välillä oman
jätevesijärjestelmän valintatilanteessa. On kuitenkin muistettava, että pelkkä perehtyminen tähän ohjeeseen ei tee
kenestäkään ammattitaitoista
suunnittelijaa, vaan siihen
tarvitaan myös laajempia vesihuoltoalan tietoja ja taitoja.
Käsittelyjärjestelmistä esitellään saostus- ja umpisäiliöt,
jäteveden maahanimeyttämöt
ja maasuodattamot yksityiskohtineen, tehdasvalmisteiset pienpuhdistamotyypit
sekä tavallisimmat harmaavesipuhdistamojen tyypit.
Kaikkien osalta tarkastellaan
suunnittelu- ja rakentamisnäkökohtien lisäksi myös käyttöä ja huoltoa. Kunnollinen
ylläpito on aina edellytys jätevesien käsittelyn toiminnalle.

Erkki Santala
Hajaputsari ry.
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Hyvä ja halpa käymälä?
Onko tämä mahdollista, meiltä kysyttiin. En tiennyt, sanoo
Matti Ylösjoki Ekolet Oy:stä,
mutta otimme haasteen vastaan ja aloimme miettiä.
Käymälähuoneen hajuttomuus on itsestäänselvyys,
eikä siitä tingitä.
Veden käyttö intiimihygieniaan tulee olla mahdollista
ja miesten pitää voida asioida
myös seisten, sillä sen he kuitenkin tekevät.
Käymäläsäiliön tulee olla
niin suuri, että isonkaan perheen ei tarvitse tyhjentää sitä
kesken kesäloman ja pienen
perheenkin vasta usean vuoden jälkeen.
Rakennukselta edellytetään, että käymälähuone on
valoisa mutta silti jätteiden
tulee jäädä syvään varjoon,

näkymättömiin. Kaikki hoitoon tarvittavat aineet tulee
saada paikallisesti.
Parin vuoden mietinnän
tuloksena syntyi uusi tuote
”Happy-Loo” (onnen-käymälä), jonka pitäisi sopia
moneen käyttöön: mökille,
leirintäalueelle, luontopolun
varteen ja kehitysmaissa melkein mihin tahansa. Laite ei
tarvitse vettä eikä sähköä eli
se toimii pelkillä luonnonvoimilla missä tahansa.
Happy-Loon käyttö on
helppoa: avaa kansi ja käytön jälkeen sulje kansi. Jos
käymälää käyttää päivittäin
esimerkiksi viisi aikuista, on
tyhjennysväli noin 8–10 kuukautta.
Kaikki osat ovat lujasti
kiinni toisissaan niin, ettei

käymälässä ole lainkaan irtoosia jotka voisivat kadota tai
lähteä pitkäkyntisen matkaan.
Happy-Loon tyhjennys
on helppoa: Laite kallistuu
taaksepäin, saranoitu kansi
käännetään sivuun, reiällinen
suodatinlevy vedetään ulos ja
kiinteä jäte lapioidaan esimerkiksi kottikärryyn. Suodatinlevy työnnetään paikalleen ja
suodatusainetta, olkea tai turvetta, laitetaan levyn päälle.
Tuuletusputki ja nesteen
poistoputki irtoavat sekä
uudelleen kytkeytyvät automaattisesti, kun laitetta huolletaan. Kiinteä jäte tarvitsee
jälkikompostointia ja suotonestettä tulee vanhentaa säiliössä ennen maaimeytystä tai
käyttöä lannoitteena.

Happy-Loon kansi kestää 400
kilon kuorman.

Laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista;
polyeteenimuovista ja ruostumattomasta teräksestä ja käymälän vetoisuus on reilu 350
litraa. Täynnä olevan laitteen
kestävyys on testattu kannen
päällä olevalla 400 kilogramman kuormalla ja nesteen
suodattavuudeksi on mitattu
60 litraa tunnissa.
Kyllä kestää ja nesteeseen
ei hukuta, vakuuttaa Ylösjoki.
Lisätietoja: www.ekolet.com

Kuvat:
Matti Ylösjoki,
Ekolet Oy.

Pakastavat ja polttavat käymälät
Kuivakäymälöitä on monenlaisia – niihin kuuluvat myös
pakastavat ja polttavat käymälät, joita on ollut erilaisina versioina markkinoilla
Suomessakin jo kymmeniä
vuosia.

Pakastava käymälä
Pakastava käymälä nimensä
mukaisesti pakastaa kaiken
tuotoksen, niin virtsan kuin
ulosteen. Käymälälaite on
pakastinlaite, jonka tekninen
toimintaperiaate on aivan samanlainen kuin kotien pakastinkaapeissa.
Suomessa pakastavia
käymälöitä on kehitetty ja
valmistettu jo 1960-luvulta
alkaen. Kotimainen pakastava käymälä on energia- ja
ympäristöystävällinen, moderni tuote. Laite jäähdyttää
jätteen 15–18 pakkasasteeseen, jolloin mikrobitoiminta
pysähtyy.
Koneiston lauhdutusilma
ohjataan laitteen yläosaan,
jolloin käymälälaitteessa on
mukava asioida, eikä istuminen tunnu kylmältä.
Pakastava käymälä sopii
hyvin 1–5 hengen taloudelle.
Laite on tarkoitettu kompos-

toituville käymäläjätteille,
mukaan lukien wc-paperi.
Laitteeseen ei saa laittaa sellaista, mikä haittaa kompostoitumista.
Laite ei tarvitse viemäriä,
eikä myöskään vettä, kemikaalia tai ilmanvaihtohormia.
Sähköinen kytkentä on pistokeliitännällä, joten ainoastaan
maadoitettu pistorasia tarvitaan. Laitteen teho on 60 W, ja
sähkönkulutus maksimissaan
1,44 kWh vuorokaudessa.
Laitetta voi käyttää ja säilyttää myös kosteissa kylpyhuonetiloissa. Vapaasti lattialla seisova laite ei tarvitse
ilmanvaihtohormia, joten
sen sijoituspaikalle ei ole
vaatimuksia. Kesäasunnolla
laite voidaan jättää talveksi
kylmään rakennukseen, verkkovirrasta tietysti irrotettuna.
Laite soveltuu hyvin myös
vapaa-ajan asuntojen sisävessaksi, makuuhuoneeseen
yöastiaksi, työmaakäyttöön
ja mihin tahansa, mihin halutaan vessa ilman kiinteitä
asennuksia.
Laite on käyttövalmis aina,
kun se on liitetty sähköverkkoon. Laitteessa on sisäastia,
joka on tilavuudeltaaan 20
litraa. Sisäastiaan laitetaan

biohajoava jätepussi. Biojätepussin tarkoituksena on tehdä laitteen tyhjennys miellyttäväksi ja hygieeniseksi. Kun
jätettä on kertynyt tarpeeksi,
käännetään biojätesäkin reunat sisäänpäin ja sisäastia
nostetaan pois itse laitteesta.
Biopussi kannetaan kokonaisuudessaan lisäastiassa kompostoitumaan talousjäte- tai
puutarhakompostiin. Sisäastiaan laitetaan uusi puhdas
biopussi, ja astia asetetaan
takaisin paikalleen käymälälaitteeseen.
Käymäläjätteen voi kompostoida sellaisenaan, puutarhajätteen ja talouden biojätteen kanssa.

Polttavat käymälät
Polttavat käymälät nimensä
mukaisesti polttavat eli tuhkaavat jätökset.
Käymäläjäte poltetaan korkeassa kuumuudessa, jolloin
virtsa pääosin haihtuu ja kiinteä jäte poltetaan tuhkaksi.
Polttavat käymälät toimivat
sähköllä, joskin myös nestekaasukäyttöisiä käymälöitä
on nykyään markkinoilla.
Polttava käymälä on alun
perin kehitetty vuonna 1959

Yhdysvalloissa avaruushallinnon ja ilmavoimien käyttöön. Incinolet -käymälää
valmistetaan edelleen lähes
samanlaisena kuin se on ollut
alun perin ollutkin eli tekniikka on pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisena
ja toimintavarma.
Suomessa Incinolet -käymälän maahantuojana toimii
Antti Salo Ky Riistavedellä.
Ruotsissa puolestaan valmistus alkoi 1990-luvun puolivälissä, josta tuotanto siirtyi
Norjaan vuonna 2000. Norjassa valmistetun Cinderellamerkkisen polttavan käymälän maahantuoja Suomessa
on Ympäristö Raita Oy.
Polttava käymälä liitetään
sähköverkkoon pistokeliitännällä. Käymälöiden tehot
vaihtelevat 1800–3500 W välillä. Polttava käymälä vaatii
hormiliitännän, jolla polttokaasut johdetaan rakennuksesta ulkoilmaan. Käymälä
voidaan tietyin edellytyksin
liittää myös olemassa olevaan
tiilihormiin.
Polttava käymälä ei tarvitse
vettä, kemikaaleja tai viemäriliitäntää. Polttava käymälä
voidaan asentaa myös kosteisiin tiloihin, esimerkiksi

Tyhjennys on helppoa.

Kuvat:
Ympäristö
Raita Oy.

Polttava Cinderella (vasemmalla) ja pakastava Privetti (oikealla).
kylpyhuoneeseen. Laite voidaan jättää talvella kylmiin tiloihin, esimerkiksi kylmillään
olevaan kesäasuntoon. Polttavassa käymälässä käytetään
istuinkulhossa vesitiivistä
suojapaperia, joka pitää käymälän siistinä ja hygieenisenä.
Polttava käymälä sopii erityisesti kohteisiin, joissa kompostointi ei ole mahdollista,
esimerkiksi rakennustyömaat
ja laivat. Myös silloin kun ei
haluta käsitellä isoja määriä
painavampaa jätettä, on polttavan käymälän tuotoksena
syntyvä pieni määrä kevyttä
ja steriiliä tuhkaa helppo ja
kevyt tyhjentää ja hävittää.
Vakituisen asunnon käytös-

sä tuhkaa kertyy noin kupillinen henkilöä kohden kuukaudessa. Tuhkan voi käyttää lannoitteena puutarhassa tai hävittää talousjätteen mukana.
Sähkönkulutus vaihtelee laitetyypistä sekä käyttökertojen
määrästä riippuen noin 0,8–
1,9 kWh käyttökertaa kohden.
Sekä pakastaviin että
polttaviin käymälöihin saa
esteettömään asumiseen ja
liikuntarajoitteisten käyttöön
soveltuvan kyynär- ja nousutuen ja käymäläistuimen
korokkeen. Näitä laitteita
markkinoi Huoltomaailma
Yhtiöt Oy.

Jorma Jokiniitty
ja Huoltomaailma

Uusi raikas PuuCee Superi
PuuCee Superi on ollut vuosikymmenten ajan suomalaisten kestosuosikki. Tuttu
nimi säilyy, mutta itse tuote
on täysin uusi. Sitä voidaan
käyttää perinteisen puuceen
lisäksi myös komposti- ja kuivakäymälöissä.
Uusi koostumus valikoitui
viime kesänä Tampereen Ammattikorkeakoulun kokeissa.

TAMK:n testien perusteella
uuteen tuotteeseen löydettiin
myös suomalaisia miellyttävä
tuoksu. Luonnollisen kevyt
männyn tuoksu on tutkitusti
viesti raikkaudesta.
PuuCee Superin tehtävä on
edistää kompostoitumista ja
tehdä käymäläjätteestä mukavammin käsiteltävää. Valmiste tasaa kosteusoloja, jolloin

wc-paperin, kuorikkeiden ja
muiden kompostoituvien materiaalien hajoaminen nopeutuu. Kompostoituminen tapahtuu muutamassa kuukaudessa. PuuCee Superi pitää
käymäläjätteen hajuttomana.
Uusi tehokkaampi koostumus löydettiin Tampereen
Ammattikorkeakoulun kokeissa kesällä 2013(1, joissa

olivat mukana kaikki markkinoilla olevat kompostoitumista edistävät valmisteet.
PuuCee Superi oli kokeiden
tehokkain; se edistää ja nopeuttaa eloperäisen jätteen jalostumista käyttökelpoiseksi
humukseksi muita valmisteita tehokkaammin.
Kuluttajapalautteessa
PuuCee Superiin on toivottu

luonnollista,
keveää tuoksua, joka auttaa pitämään
käymälätilan
raikkaana.
Toiveet täyttyivät, ja tuoksu valikoitui Tampereen Ammattikorkeakoulun käyttäjätesteissä.

Markku Urhonen

1)
Degree programme in Environ
mental Engineering, Summer
2013
Lisätietoja:
www.kotipuutarhuri.com
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Kesätapahtumista ravinteet Kekoon

Luomu
Urea
2014
Millainen on tulevaisuuden
yhteiskunta, jossa käymälätuotosten ravinteet hyödynnetään? Tule kuulemaan
asiantuntijoiden kannanottoja ravinnekierron välttämättömyydestä ruoantuotannossa ja virtsan käytöstä
luomulannoitteena.
Käymäläkierroksella
Tampereen ammattikorkea-

koululla on mahdollisuus
nähdä erilaisia sisäkuivakäymälöitä käytännössä ja
tutustua yleisötapahtumiin
soveltuvaan siirrettävään
kuivakäymäläratkaisuun.
Työpajassa suunnitellaan ja
keskustellaan toimista, hankeaihioista, kampanjasta ja/
tai tempauksesta virtsan lannoitekäytön edistämiseksi.

Luomu Urea 2014 -ohjelma
Tampereen ammattikorkeakoulu, auditorio D1-02,
Kuntokatu 3, 33520 Tampere to 8.5.2014, klo 8.30 – 16.00
(alustava ohjelma, muutokset mahdollisia)
8.30 – 9.00
9.00 – 9.20

aamukahvi ja ilmoittautuminen
Tilaisuuden avaus
Mia O’Neill, puheenjohtaja KSH
9.20 – 9.40
Virtsa ruuantuotannossa
Eeva-Liisa Viskari, lehtori Tampereen
ammattikorkeakoulu
9.40 – 10.00
Ravinteiden kierrätys ruokaketjussa
RAKI – ohjelma, Järki – hanke, Baltic Sea
Action Group
10.00 – 10.20 Virtsan lannoitekäyttö/
lannoitevalmistelaki
Arja Vuorinen, Evira eläkkeellä
10.20 – 10.40	Rakennusala ja virtsan erottelu,
mitä vaadittaisiin?
(rakennusalan edustaja)
10.40 – 11.00 Virtsa luomulannoitteena
Jukka Lassila, Luomuliiton puheenjohtaja
11.00 – 13.00 Lounas ja opastetut käymäläkierrokset
13.00 – 15.30 Työpaja
n. klo 14 kahvitarjoilu aulassa
15.30 – 16.00 Työpajan purku ja päätössanat
Ilmoittautuminen 7.4.2014 mennessä hinta 45 euroa / 35
euroa jäsenet ja sen jälkeen 65 euroa / 60 euroa jäsenet
(sisältää kahvit ja lounaan). Ilmoittautuminen osoitteeseen
pirkanmaa@huussi.net tai numeroon 050 371 1050.

Kuivakäymälän hankinta – tuumasta toimeen!
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013

Suomen kesä houkuttelee –
suorastaan viettelee – ulkoilmatapahtumillaan. Talven
unisimmatkin erakot kömpivät vihdoin ulos koloistaan ja
ryntäävät etsimään elämyksiä mitä moninaisimmista
väkijoukkojen kokoontumisista.
Kesätapahtumien liikuttamat ihmisvirrat jättävät jälkeensä satoja tonneja erilliskerättyä ulostetta ja virtsaa.
Valitettavasti tätä valtavaa
ravinnemäärää ei hyödynnetä suorinta reittiä, vaan
se sekoitetaan ensin kemikaalisoppaan, minkä jälkeen
matka jatkuu imuauton säiliössä jätevedenpuhdistuslaitokselle, vaikkei keitoksessa
ole varsinaisesti vettä.
Sen lisäksi että menettely
kuormittaa turhaan jätevedenpuhdistuslaitoksia ja lopulta vesistöjä, menetetään
turhaan rahaa ja ravinteita,
ennen kuin puhdistamoliete
on kompostoitunut maanparannuksessa hyödynnettävään muotoon.
Eihän tässä vaan ole järkeä!
Miten vedettömistä tapahtumakäymälöistä sitten
saataisiin arvokkaat ravinteet puhtaampina talteen ja
edullisemmin hyötykäyttöön? Vaikka tehtävä ensi
kuulemalta vaikuttaa yksinkertaiselta, on käytännön toteutuksen edessä vielä paljon
ratkaisemattomia haasteita.
Näiden haasteiden kartoitustyötä sekä ratkaisumallien etsimistä toteutetaan
Käymäläseura Huussi ry:n
kumppanuusprojektissa nimeltä Keko.
Ulkoilmatapahtumissa,
kuten musiikkifestivaaleilla, vieraat tuottavat lähinnä
virtsaa. Ihanteellisten lannoiteominaisuuksiensa vuoksi
virtsa kannattaisi kerätä erikseen vedettömiä pisuaareja
hyödyntäen.
Esimerkiksi 50 000 kävijän
rockfestivaalilla virtsan tuotto voi olla jopa 100 000 litraa.

Määrä riittäisi 10 hehtaarin
kokoisen kaurapellon vuotuiseksi lannoitteeksi, jos muita
typpilannoitteita ei käytetä.
Koska virtsa ei ole virallinen
lannoite, ei kaurapellon lannoittaminen sillä ole kuitenkaan sallittua.
Festariväen ilolla luovuttamasta keltaisesta kullasta
tuleekin tämän vuoksi ongelma, jollei festarinjärjestäjällä satu olemaan omaa golfkenttää, jonka nurmi kaipaisi
ilmaista kasvupiristettä. Ensimmäinen askel kohti sanitaatiokulttuurimme laajemman mittakaavan muutosta
olisikin saada lannoitetyyppihyväksyntä virtsalle. Ennen tätä ei virtsaa kannata
laajamittaisesti kerätä.
Kuivan käymälätuotoksen
kerääminen ei myöskään
ole ongelmatonta. Vaikka
kompostoituneen käymäläjätteen käyttö maanparannusaineena on mahdollista
kotitalouksille, ei sen kaupallinen käyttö ole sallittua
ilman lannoitetyyppinimeä.
Tulevaisuudessa kompostikäymälöitä tapahtumiin
vuokraava yritys tarvitsisi
yhteistyökumppanikseen
tahon, joka hoitaisi käymälätuotosten kompostoinnin.
Tällä hetkellä eivät kompostointia järjestävät tahot
kuitenkaan pysty ottamaan
kuivakäymälätuotoksia biojätteen tai lietteen kompostointiprosesseihinsa, eikä
kerätylle tuotokselle ole siksi sijoituspaikkaa. Laajempi
käymälätuotoksen keräily ja
kompostointi vaatisikin, että
kompostoituneesta mullasta
olisi mahdollista tehdä kaupallinen maanparannustuote. Vasta tällöin investoinnit
uusiin kompostointilaitoksiin
olisivat perusteltuja.
Virtsan ja kompostoituneen käymälätuotoksen
hyödyntäminen lannoitteena ja maanparannusaineena
edellyttää siis tyyppinimien
hankintaa.

Tehtävä ei ole mahdoton,
mutta se vaatii kuitenkin
innokkuutta ja uskoa ihmisperäisten lannoitteiden
potentiaaliin. Yhtenä hidasteena virtsan lannoitekäytön
aloittamiselle on pelko kuluttajien epäilevistä asenteista
virtsalla lannoitettuja elintarvikkeita kohtaan. Lannoitetyyppinimen tärkeänä tehtävänä onkin juuri varmistaa
lannoitteen turvallisuus ja
ohjeistus lannoitteen käytölle. Kun tuotteen turvallisuus
on osoitettu asianmukaisin
testein, on ennakkoluuloja
helppo kumota.
Myönteinen ilmapiiri ja
yleinen suhtautuminen virtsaan lannoitteena ja ravinnekierron tehostamiseen lisäävät osaltaan kysyntää uusille
käytännöille. Keko-projektin
ydintavoitteena on juuri siksi vaikuttaa tuon myönteisen
ilmapiirin synnyttämiseen
käymäläkulttuurin osalta.
Keko-projektissa rakennetaan kaksi helposti siirrettäväksi suunniteltua käymälärakennusta, josta yhdessä
käymälälaitteena on virtsan
erotteleva kuivikekäymälä
ja toisessa vedetön pisuaari.
Käymäläkokoonpanon missiona on vierailla kesätapahtumissa eri puolilla Suomea
ja jakaa tapahtumavieraille
tietoa ekotehokkaammasta
käymäläkulttuurista ja ravinnekierrosta.
Valistustyön ohella Keko
tarjoaa vierailijoille mahdollisuuden miellyttävään
käymäläkokemuksen. Kemikaalittoman tapahtumakäymälän etuihin kuulu ekologisuuden lisäksi sen siisti,
vaivaton ja hajuton käyttö.
Projektissa kerätyt käymälätuotokset jatkokäsitellään ja
hyödynnetään Tampereella
Nekalan siirtolapuutarhassa,
missä käytössä on jo hyvin
toimiva ja laaja kuivakäymäläjärjestelmä kompostointilaareineen.
Keko-käymälät toteutetaan

useiden yhteistyökumppaneiden tuella *). Kaikkinensa
siirreltävän kompostikäymälän suunnittelu- ja toteutusprojekti on herättänyt paljon
positiivista kiinnostusta niin
kuivasanitaatioalan toimijoiden ja yritysten kuin tapahtumajärjestäjienkin taholta.
Selvää on, että ulkoilmatapahtumien järjestämisessä
ekologisuudella on yhä enenevissä määrin painoarvoa,
minkä vuoksi myös sanitaatiojärjestelyjen ekologisuus
kiinnostaa.
Vaikka Suomesta löytyy
paljon tietoutta, tuotteita ja
teknistä osaamista ekologisen sanitaation saralla, ovat
kompostikäymälämarkkinat
yhä melko pienet – tapahtumien osalta olemattomat.
Maailmalla tapahtumien
sanitaatioratkaisuiden ekologisuudessa ollaan jo harppaus meitä edellä. Mallia
kehittämistyölle voidaan
hakea vaikkapa Australiasta, missä useiden festareiden
sanitaatio järjestetään ainoastaan kompostikäymälöitä
käyttäen.
Toivon mukaan Kekoprojekti onnistuu osaltaan
muokkaamaan maaperää
suotuisammaksi, jotta markkinoita ekosanitaatiolle ei ainoastaan tarvitsisi etsiä ulkomailta vaan kasvua tapahtuisi myös täällä kotimaassamme. Kun festarikansa kesällä
2014 ihastuu Kekoon, se mitä
todennäköisimmin vaatii tulevaisuuden tapahtumiin lisää nykyistä ekologisempia
kuivakäymälöitä!
Tule kokeilemaan Kekoa
kesällä 2014! Katso tapahtumatiedot osoitteesta www.
keko.fi

Riikka Pylvänen

*) Keko-projektia toteutetaan
Suomen kulttuurirahaston
tuella. Käymälärakennusten
toteutuskulut katetaan
yhteistyökumppaneiden
lahjoitusten turvin.

Havainnekuva Kekosta. Kuva Riikka Pylvänen

kulttuuri

Kuva Leena Virri-Hanhijärvi

Alustava hahmotelma pyörillä kulkevasta ulkohuussista.

Pyörillä
kulkeva
ulkohuussi
Lantulaan
Lantula, joka oli Pirkanmaan
vuoden 2012 kylä, sijaitsee
Sastamalan Vammalassa ja
on omalla tavallaan erikoinen kylä. Lantulassa on kahdeksan viime vuoden aikana
muun muassa peruskorjattu
lähes kauttaaltaan kylätalo
maalämpöineen, tehty uusi
sauna ja kota, sekä uudistettu
jääkiekkokaukalo.
Eriskummallisiakin asioita
on tehty: on pyörillä kulkeva mäkiuuni, kylmiö, kenttäkeittiö ja nyt on tekeillä
ulkohuussi pyörien päälle.
Seuraava idea pyörien päälle on jo muhimassa: pyörillä
kulkeva kioski.
Liikuteltavan ulkohuussin
tarve on ilmeinen. Lantulas-

sa on toukokuun viimeisenä
lauantaina jo yli 20 vuotta pidetty rompetoritapahtuma,
jossa kävijöitä on 2000–3000.
Vanhat ulkohuussit ovat jo
aikansa palvelleet.
Lisäksi kylällä on paljon
tapahtumia ja juhlia, joissa
olisi tarvetta huusseille. Myös
jääkiekkokaukalon ja hiihtoladun lähellä olisi hyvä olla
ulkohuussi. Kyläläiset voisivat myös vuokrata huussia
omiin juhliinsa.
Keväällä 2013 alkoi suunnittelu, ja Lantulan seudun
kyläyhdistys otti yhteyttä
Käymäläseura Huussiin
käynnistääkseen omakustanteisen hankkeen. Kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja

Kyläyhdistys sai
kuvassa olevan rungon
lahjoituksena. Tarmo
ja Mirja Hoilijoki
mittailemassa runkoa.

Tarmo Hoilijoki otti yhteyttä
Vammalan Betonin yrittäjäpariskuntaan, Aila ja Hannu Torisevaan. Heillä sattui nimittäin olemaan ylimääräinen
peräkärryn runko pyörineen.
Peräkärryn rungon mitat
lähetettiin Käymäläseura
Huussiin, josta konsultoitiin
Raini Kiukasta DT-Keskuksesta. Häneltä saatiin rungon
mittoihin suunniteltu hahmotelma. Peräkärryn rungon rakenne kestää hyvin painoa.
Tavoitteena on asentaa
huusseihin erottelevat kuivikekäymälät. Alustavissa
suunnitelmissa oli tehdä invavessasta myös miestenvessa pisuaareineen, mutta koska
tilaa näyttää olevan kahdelle

Havainnekuva
lämpöeristetystä
kompostorista

pienemmälle vessalle ja erilliselle invavessalle, päädytään
ehkä tähän vaihtoehtoon. Invavessa olisi myös paremmin
lastenhoitokäyttöön sopiva.
Tila jakaantuisi toisin kuin
alustavassa hahmotelmassa
siten, että etuosasta tulisi askelmat vierekkäisiin naisten
ja miesten vessoihin ja taakse rakennettaisiin invavessa
luiskalla. Sekä raput että luiska olisivat käännettävissä ylös
seinälle kuljetuksen ajaksi.
Monia asioita on vielä ratkaistava. Rahaongelma on
näistä yksi. Kyläaktiivi Anssi
Pajunoja haluaisi aloittaa rakentamisen mahdollisimman
pian, mutta yhdistyksellä
ei ole juuri nyt varaa ostaa

kuivikekäymälöitä kolmea
kappaletta. Yksi mahdollinen
ratkaisu tähän hätään olisi se,
että tässä vaiheessa ostettaisiin vain yksi kuivikekäymälä ja tehtäisiin tilat valmiiksi
tuleville.
Pyörillä kulkevan ulkohuussin pintojen tulisi olla
helposti pestäviä. Kesäisin
pinnat tulisi voida pestä vesisuihkulla, jolloin vaadittaisiin
myös pesuveden poistoputki.
Huussin ulkopuolen pitäisi myös sopia maalaismaisemaan, eli olla mielellään punamullalla maalattu.
Suunnitteilla on tehdä seinät
filmipintavanerista, jota olisi
saatavilla, mutta seinät voisi
kenties verhoilla puurivoilla

1. Käyttäjän
näkökulma
a. Lisätäänkö kuiviketta
b. Voivatko miehet asioida
myös seisaaltaan
c. Voiko käsisuihkua käyttää alapesuun ja istuimen
puhdistamiseen
d. Onko muita käyttörajoituksia tai lisätoimenpiteitä
vesivessaan verrattuna
e. Tarvitaanko lapsille oma
istuin

2. Huollon
näkökulma
a. Onko huolto hygieenistä
b. Onko istuin helppo
puhdistaa ja kestävä
c. Kuinka usein vaaditaan
huoltotoimenpiteitä (tyhjennys jne.)
d. Tarvitaanko huollon yhteydessä lisäaineita – mitä
e. Voiko huoltotoimenpiteet tehdä asuntoon sisään
tulematta (huoltomies,
tyhjennysreitti ulkokautta)
f. Vaatiiko huolto välineitä, työkaluja tai paljon
voimaa

ja maalata esimerkiksi juuri
punamullalla.
Säiliöiden tuli olla helposti
tyhjennettävissä ja huollettavissa, koska työ ei useimpien mielestä ole mukavinta
mahdollista puuhaa. Biolanin
erotteleva kuivikekäymälä
voisi kuvien perusteella olla
helpoin huollettava, mutta
sen hinta on myös korkea.
Mietintää aiheuttaa myös se,
miten laitteen kuivikeannostelija toimii eri säätiloissa.
– Jatkossa sitten nähdään
saammeko tämän hankkeen
tehtyä ja miten. Nyt on näin,
toteaa Virri-Hanhijärvi.

Leena Virri-Hanhijärvi
Lantulan seudun kyläyhdistys ry
www.lantula.fi

Muistilista
kuivakäymälöiden
vertailuun
3. Käymälä
jätteen
käsittely ja
jatkokäyttö
a. Vaatiiko jälkikompostointia
b. Haihduttaako laite suotonesteen
c. Onko käyttöä erotellulle
virtsalle tai suotonesteelle

4. Toiminnan
varmuus
a. Onko laitteessa rikkoutuvia tai tukkeutuvia osia
b. Saako varaosia
c. Toimiiko käymälä myös
sähkökatkosten aikana
d. Saako laite jäätyä (huvila tyhjillään)
e. Onko huoltomiestä saatavissa

5. Ympäristö
näkökulma
a. Voidaanko ravinteet hyödyntää
b. Kuluttaako laite sähköä
tai muita aineita – paljonko

6. Rakenteelliset
näkökohdat
a. Onko mahdollista asentaa
kuivakäymälä olemassa olevaan tilaan
b. Halutaanko osaksi kylpyhuonetta vai erillinen
käymälä
c. Onko kylpyhuoneessa
mahdollista asentaa sähkölaite riittävän kauas vesipisteestä
d. Onko riittävästi tilaa käymäläistuimelle
e. Onko kaksi kerrosta tarpeen
f. Saadaanko ilmastointi toimivaksi

KUIVIKE • 13

Kuva Irma Rantonen

Kuva: Raini Kiukas

kulttuuri
kulttuuri

Uittoyhdistyksen talo
marraskuussa 2013.

Kyltti huussiin.

Kuivakäymälä vanhassa talossa
Uittoyhdistyksen talo saa
ensimmäisen sisävessansa
yli satavuotisen historiansa
aikana. Kyse on samalla harvinaisesta ilmiöstä Suomessa: kuivakäymälä julkisessa
tilassa.
– Kuivakäymälä on hyvä
valinta Uittoyhdistyksen taloon, monestakin syytä, Tampereen rakennuskulttuurin
neuvonta- ja koulutuskeskus
-projektin projektipäällikkö
Irma Rantonen sanoo.
Uittoyhdistyksen talo on
Tampereen Pispalassa sijaitseva, vuonna 1892 valmistunut
talo, joka rakennettiin alun
perin Kokemäenjoen Lauttausyhtiön työnjohtajien toimistoksi ja Uittoyhdistyksen
asunnoksi.
Nyt taloa korjataan raken-

nuskulttuurin keskukseksi.
Ulkopuoli alkaa olla jo kunnossa. Sisätyöt aloitetaan
piakkoin.

Esimerkkejä
kuivakäymälöistä
Talossa ei ole ollut koskaan sisävessaa. Nyt se saa sen – ei
kuitenkaan vesivessaa.
– Haluamme säilyttää talon
perinteisen hengen, niin pitkälti kuin se on mahdollista.
Tarvitsemme myös kokemusta kuivakäymälän sijoittamisesta sisätiloihin, Irma Rantonen sanoo.
Esimerkkejä toimivista kuivakäymälöistä tarvitaan Rantosen mukaan erityisesti juuri
nyt, kun viemäriverkostojen
ulkopuolella asuvat joutuvat

miettimään jätevesiratkaisuja.
Lain edellyttämä siirtymäkausi päättyy maaliskuussa 2016.
– Moni maaseudun perinnetalo saattaisi säilyä kuivakäymälän ansiosta. Kuivakäymälä on kevyt ja halpa
ratkaisu verrattuna vesivessaan ja sen aiheuttamiin jätevesimaksuihin.
Rantonen muistuttaa, että
Rakennuskulttuuriyhdistys
ry on vasta perustettu yhdistys, jolla on melkoisen iso
rakennusprojekti käynnissä.
Korjauskustannusten ohella
on mietittävä talon tulevia
käyttökustannuksia pitkällä
tähtäyksellä.
– Veden lotraamista ei haluta edes aloittaa. Siksi kuivakäymälä tai vaihtoehtoisesti
alipaine-WC kiinnostavat.

Parasta yhdistykselle olisi
löytää sponsori, joka haluaa
esitellä kuivakäymäläänsä
Uittoyhdistyksen talon tiloissa.

Säiliön sijoitus
ei ole ongelma
Suomessa vain harvoissa
julkisissa rakennuksissa on
kuivakäymälä. Nyt sellainen
ihme on tarkoitus nähdä Uittoyhdistyksen talossa.
Eniten kuivakäymälöitä
laitetaan yhden perheen taloihin, joissa käyttäjiä on sen verran kuin perheenjäseniäkin.
– Uittoyhdistyksen talossa
käyttäjiä tulee olemaan huomattavasti enemmän. Säiliönkin on oltava silloin perhekokoa suurempi, Käymäläseura

Maasuodatin

Kuivakäymälät ja jätevedet
koska tuotos on kuljetettava
loka-autolla kunnalliselle
puhdistamolle. Samalla viedään tontilta arvokkaat ravinteet pois, koska suurin osa fosforista ja typestä on virtsassa.

Jätevesien käsittely
Jätevesiasetus 542/2003 ja sen
uusittu versio 209/2011 vaatii
puhdistamoilta, että ne poistavat ravinteista vähintään 80
prosenttia, typestä 30 prosenttia ja fosforista 70 prosenttia.
Siirtymäaika oli kymmenen
vuotta, mutta uusittu asetus siirsi määräajan 1.3.2016
saakka.
TM Rakennusmaailman
testeissä 2010 pienpuhdistamoiden teknisessä toimivuudessa todettiin puutteita.
Tästä seurasi, että kuntien

viranomaiset ovat alkaneet
suositella maapuhdistamoita. Tämä kehitys ei ole suotavaa, koska se vie kehitystä
kymmeniä vuosia taaksepäin.
Maasuodattimen ongelmista on kerrottu viimeksi TM
Rakennusmaailma-lehdessä
2/2014. Artikkelissa epäiltiin,
että satunnaiset hyvät biologisen hapenkulutuksen tulokset
ovat johtuneet vuotovesistä.
Fosforinpoiston heikkeneminen tiedettiinkin jo ennestään
aikaisempien mittausten perusteella. Kolmas yhtä tärkeä syy huonoihin tuloksiin
johtuu käsitykseni mukaan
asennustyön huolimattomuudesta.
Kokemusteni mukaan jakoputkia on mahdotonta asentaa riittävän tarkasti 5 mm/m
kaltevuuteen, koska putket ei-

Esteetön vessa
on haaste
– Käymälä pitäisi olla kummassakin kerroksessa. Sen tu-

lisi olla myös fiksun näköinen
ja kulku sinne mieluiten esteetön, Irma Rantonen sanoo.
Raini Kiukkaan mukaan
tarjontaa kuivakäymälöistä
on paljon. Malleissa on mistä
valita. Pönttöjä saa jopa posliinisina.
Esteettömyys on sen sijaan
ulkonäköä vaativampi kysymys vanhassa talossa.
Esimerkiksi Uittoyhdistyksen talo on hyvin sokkeloinen. Kuivakäymälän istuin ei
vie vesivessan istuinta paljoa
enempää tilaa, mutta säiliö
sen sijaan saattaa haukata
isonkin tilan.
– Oviaukkoja on vaikea leventää, eikä seiniä voi siirtää
radikaalisti. Todennäköisesti
emme saa siitä täysin esteetöntä, Rantonen harmittelee.

Harmaavesipuhdistam

Maasuodatuksen
periaate

Kuivakäymälä eli huussi kuuluu vielä itsestään selvyytenä
suomalaiseen mökkikulttuuriin. Valitettavasti tähän yhdistetään myös haju.
Kuoppakäymälöitä tapaa
enää harvoin, mutta pelkkä
muovisaavi huussi alla on
edelleen yleinen. Tietenkin
tuotos saavissa haisee, vaikka se olisi helposti estettävissä
erottelemalla virtsa ja uloste
yksinkertaisella kuivakäymälällä.
Hajulta ja tuotoksen jälkikäsittelyltä välttyäkseen osa
mökkiläisistä haluaisi mökilleen niin sanotun mustavesipuhdistamon, johon kaikki
jätevedet voitaisiin johtaa.
Tämä ei mene kunnissa yleensä läpi, vaan wc-vedet on kerättävä umpisäiliöön.
Ratkaisu ei ole ekologinen,

Huussi ry:n perustajajäsen ja
nykyisin DT-keskuksen suunnittelijana toimiva Raini Kiukas sanoo.
Kiukkaan mukaan säiliön
sijoittaminen taloon ei ole
kuitenkaan ongelma.
– Sen voi laittaa esimerkiksi
lattian alle, rossipohjaan. Tai
jos vessa sijoitetaan yläkertaan, säiliö voi olla välitilassa.
Päätöstä kuivakäymälän
paikasta ei ole vielä tehty,
mutta reunaehtoja on mietitty. Varmaa on se, että vessan
on oltava ulkoseinää vasten
säiliön tyhjennystä ajatellen.

vät ole aivan suoria. Jos tämä
onnistuisikin, niin hiekan ja
sepelin epätasainen tiivistyminen myöhemmin painaisi
putket notkolle. Näin ollen
vesi valuisi vain painuman
kohdalta eikä koko putken
pituudelta.
Käsitykseni vain vahvistui, kun satuin kuulemaan
messuilla kahden miehen
keskustelun. Mies kysyi toiselta, joko olet asentanut sen
maasuodattimen itsellesi.
Toinen vastasi, että tulihan
se ”jonninmoinen” suodatin
tehtyä viime viikolla.
Tiesin jo vuosia sitten, että
ohjeen mukainen hieno hiekka ei saa riittävästi happea.
Tämän ongelman ratkaisin
mikrobisäkkien avulla, joita
tarvitaan vain murto-osa hiekan tilavuudesta.

Kesämökin käymälämalli
määrää pitkälti tarvittavan
jätevesijärjestelmän.
Kustannuksia arvioitaessa
on tärkeintä tietää, onko mökki kesäkäyttöinen vain käydäänkö siellä myös talvella.
Kannattaa investoida hieman
lisää, jos aikoo myöhemmin
myydä tai vuokrata mökin.

BioRami-500.

Leikillisesti voisi puhua
kuivakäymälän ja harmaavesipuhdistamon pakkoavioliitosta. Allekirjoittaneen
kehittämä ja Wavin-Labko
Oy:lle lisensoitu BioRami-harmaavesipuhdistamo korvaa
suuren ja epäluotettavan maasuodattimen yhdellä säiliöllä.
BioRami-300 harmaavesi-

Kuva
Irma
Rantonen

kulttuuri
Piharakennuksen
ulkohuussi peruskorjattiin
kuivakäymäläksi. Hyvä
esimerkki siitä, kuinka
vanhan huussin voi
muuttaa suhteellisen
pienellä vaivalla
kuivakäymäläksi.

Kompostimullalle
käyttöä
Kuivakäymälästä tyhjennettävästä kiinteästä jätteestä tulee kompostimultaa. Sillekin
Uittoyhdistyksen talolla on
käyttöä.
– Pihalle suunnitellaan
pirkanmaalaisten perinnekasvien esittelyä. Haaveita
on myös pienestä yrtti- ja
kasvimaasta.
Tähän asti Uittoyhdistyksen talon piharakennuksessa
on ollut ulkohuussi, joka peruskorjattiin rakennustöiden
alkaessa korjaajien käyttöön.
Sitä ei hylätä senkään jälkeen, kun sisätilat on kun-

Uutta Kuivikkeessa!
Ratkaise ristisanatehtävä ja lähetä vastauksesi
Huussin toimistoon viimeistään käymäläpäivään mennessä 19.11.2014. Voit lähettää ratkaisusi sähköpostitse osoitteeseen tiedotus@huussi.
net tai postikortilla toimistollemme osoitteeseen:
Käymäläseura Huussi ry, Kauppakatu 11 C 2
krs., 33200 Tampere.
Arvomme maailman käymäläpäivänä vastanneiden kesken huussiaiheisen yllätyspalkinnon.

BioRami-500

BioRami-600

VAAKAAN
1. Käymäläkin voi olla
6. Polttokäymälän tuotos
9. Tämäkin kasvatus on tärkeää
10. Huussista saa luomuna
12. Kehityksen peruspilari
15. Tappaa maailmalla
17. Messut Helsingissä
18. Matt vessalakossa
20. Sisäkuivakäymälän piirre
22. 19.11.
23. Uusi viestintäkanava
24. Ei-toivottu huussivieras
25. Ensimmäinen kohdemaa

PYSTYYN
2. Alkeellinen käymälätyyppi
3. Käynnissä NYT
4. Tyhmäkin
5. Hupenee uhkaavasti
7. Suurin este virtsan lannoitekäytölle
8. Uusi aluevalloitus
11. Yleisempi kuin käymälä
12. Tiedotuslehti
13. Kestävää sanitaatiota
14. 22.3.
16. Myönnetään Vuoden Huussiteosta
19. Huussin kotipaikka
21. Virtsassa paljon

nostettu ja sisäkäymälä otettu
käyttöön.
– Ulkohuussia käytetään
etenkin ulkona pidettävissä
yleisötilaisuuksissa. Lisäksi
se toimii esimerkkinä siitä,
kuinka vanhan huussin voi
muuttaa kuivakäymäläksi
edullisesti ja pienellä vaivalla,
Rantonen sanoo.
Huussin reikään kiinnitettiin muoviputki. Putken alaosassa on luukku, ja putken
alla lasten pulkkaa muistuttava astia, jossa on turvetta.
Virtsa kerääntyy turpeeseen,
josta se haihtuu. Valmistunut
kompostimulta otetaan luukusta.

Marianna Laiho 

amon valinta
puhdistamo valitaan, jos mökistä kertyy vain käsitiski- ja
saunavedet. Puhdistamon
voi asentaa myös maan päälle esimerkiksi rinteeseen, jos
mökki on vain kesäkäytössä.
Katkoviivalla merkityn näytekaivon saattaa kunta vaatia,
jos puhdistettu jätevesi menee
maaimeytykseen.

Ristisanatehtävä

Puhdistamo ei tarvitse saostuskaivoa, koska tiskiveden
sakka voidaan poistaa syksyllä jakolevyltä ja viedä kompostiin. Vesijohdot on muistettava tyhjentää syksyllä, jos
mökki jätetään kylmilleen.
Jos mökillä käydään talvella, se on pidettävä peruslämmöllä. Silloin rossipohjan

putket pitää eristää ja varustaa lämmityskaapelilla. Myös
käymäläsäiliö on pidettävä
lämpimänä.

Raimo Flink
keksijä, yrittäjä, tietokirjailija

Tämä artikkeli koskee vain
kesämökkejä. Omakotitalojen
mustavesi-puhdistamoista tietoa
osoitteesta www.ekoinfo.fi.

BioRami-500 -harmaavesi
puhdistamo valitaan, jos
mökissä on pesukoneita
tai niiden hankinta voi tulla
myöhemmin tarpeelliseksi.
Mökki pidetään talvella
peruslämmöllä, ellei
vesijohtojen tyhjentäminen
ole mahdollista.

BioRami-600
-harmaavesipuhdistamo
valitaan, jos mökissä
asutaan talvella jatkuvasti
eli mökkiä käytetään
ns. kakkosasuntona.
Yleensä kunnat suostuvat
vesikäymälään vain,
jos wc-vedet johdetaan
umpisäilöön.

Käymäläseura
Huussille
uusi logo
Käymäläseura Huussi ry järjesti syksyllä 2013 avoimen
logokilpailun ja voittajalogo julkistettiin Maailman
käymäläpäivänä 19.11.2013.
Määräaikaan mennessä ehdotuksia kertyi yhteensä 31.
Yhdistyksen hallitus valitsi
Facebook -äänestyksen perusteella uudeksi logoksi Anne
Haapasen ehdotuksen.
Voittajalogo oli Käymäläseura Huussin hallituksen

mielestä raikas, selkeä ja monipuolisesti eri käyttökohteisiin sopiva. Uusi ”tunnus”,
kuten logon suunnittelija
Anne Haapanen logoa kokonaisuutena kuvaa, on globaalisti toimiva ja ymmärrettävä.
Haapasen omat perustelut
tunnukselle ovat seuraavat:
”Kuvallinen merkki muodostuu kolmesta erivärisestä
elementistä: sininen alaosa
kuvaa puhdasta vettä, musta
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osa käymälää ja vihreä lehtipari talteen otettujen ravinteiden mahdollistamaa uutta
kasvua. Sinisen ja mustan
osion muodossa on nähtävissä H-kirjain. Sinisen vesielementin ja mustan käymälää
kuvaavan muodon väliin jää
tyhjä tila. Tämä korostaa sitä,
ettei kuivakäymälä ole yhteydessä puhtaaseen veteen ja
vesistöihin vaan toimii toisenlaisella periaatteella.”

Käymäläseura Huussi ry
vuonna 2002 perustettu
poliittisesti sitoutumaton
kansalaisjärjestö
kotipaikka Tampere,
toimialue koko maailma
jäseniä noin 400, mm.
yrityksiä, kuivakäymälätekniikan asiantuntijoita,
oppilaitoksia ja kuiva
käymälöiden käyttäjiä
edistää kuivasanitaatiota
ja ravinnekiertoa Suomessa ja maailmalla
kerää ja jakaa tietoa kui-

vasanitaatiosta ja tukee
osaltaan kuivasanitaatiotekniikan kehitystyötä
tekee tunnetuksi vedettömiä käymälöitä ja
niiden merkitystä pohjaja pintavesien suojelulle
sekä asianmukaista
lannoituskäyttöä
edistää kuivasanitaation
käyttöä tiedottamalla,
tutkimalla, antamalla
lausuntoja ja pitämällä
esitelmiä
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Muovitekniikka Oy

EUROPLAST
www.europlast.fi
EuroMakki

ekolet.com P. 010 666 2690

Pitkäikäinen ja ympäristöystävällinen kompostikäymälä. Helppo asentaa myös vanhoihin ulkokäymälöihin.
Käymäläelementti on valmistettu kierrätettävästä HDmuovisekoitteesta. Se kestää vaihtelevissa sääolosuhteissa
hapertumatta.
Oikein hoidettuna EuroMakki kompostikäymälä on hajuton. Kiinteä jäte maadutetaan ripottelemalla kourallinen
kuiviketta joka käyttökerran jälkeen lieriöön. Kuivike kompostoi käymäläjätteen nopeasti ja estää hajun muodostomisen. Iso turpeellia täytettävä pohja-allas haihduttaa
nesteet tehokkaasti.
EuroMakissa käytetään vain kuiviketta, ei mitään kemikaaleja tai kalkkia. Siksi lopputuloksena on maanparannukseen sopiva multa.
Tilavan säiliön ansiosta EuroMakin tyhjennysväli on
normaalissa perhekäytössä pitkä. Säiliö tyhjennetään
korkeintaan kerran vuodessa, mieluiten keväällä, kun
komposti on talven jäljiltä. Jäte on jatkokompostoitava
ennen käyttöä.
Tyytyväisiä
40ylivuotta!
Tyytyväisiäkäyttäjiä
käyttäjiäjojo
40 vuotta!

Uutuus

490 €

Tilavuus
350 litr.

Raimo Flink sai Suomen tietokirjailijat ry:ltä apurahan
tähän omista keksinnöistään kertovaan kirjaan.

Kirja tulee kirjakauppoihin
maaliskuussa 2014

KIRJAA VOI TILATA MYÖS
SUORAAN KEKSIJÄLTÄ

15,-

• Hajuton
• Luontoystävällinen
• Kestävä
• Ei kemikaaleja
• Pitkät huoltovälit

Lieriö (lisää kuoriketta)

• Alhaiset käyttökustannukset
• Tuottaa multaa maanparannukseen
• Kierrätettävä muoviraaka-aine

+ postimaksu

Tekniset tiedot
Säiliön korkeus
Säiliön leveys
Allasosan leveys
Syvyys allasosan kanssa

raimo.flink@gmail.com
• Niin kauan kuin varastoa riittää

"Tilulilulii, nyt se on auki, nyt se on kii!"
• Napauta kämmenelläsi annostelijan
tappia ylöspäin ja
saat kerta-annoksen
vettä.
Vedentulo loppuu
hetken päästä
itsestään.

Ruotsissa kehitetyt ja valmistetut, useissa maissa
suuren suosion saavuttaneet laatutuotteet
ECO-DRYTM

ECO-DRY™

on ekologinen poslii-

nista valmistettu erotteleva kuivakäymälä.
Se on päivänselvä valinta sinulle joka haluat
parhainta mahdollista
mukavuutta ja oikean
kotivessan tuntua.

• Osta Andyhandy,
helppo asentaa itse
ämpärin pohjaan.

Alipaine

WC-järjestelmien
ehdoton ykkönen.
WC-järjestelmä käyttää
0,6 litraa vettä/ huuhtelukerta.

Katso myyntipaikat:

Stella Marketing Ky, Espoo
puh. 044-536 0852

100 cm
50 cm
72 cm
115 cm

Wostman Ecology Finland

• Kätevä käsipesulaite mökille, puuceehen, kesäkeittiöön...

www.andyhandy.com

Allas (täytä turpeella)

ECO-VACTM

ECO-FLUSH™

on vesivessa joka kuluttaa
erittäin vähän vettä. Se
toimii kuten tavallinen
vessa, mutta siinä on virtsaa
erotteleva etukulho. Tämä
mahdollistaa minimaalisen
huuhteluveden käytön.

ECO-FLUSHTM

WM-FILTER™

on ilmastettu biologinen
suodatin joka puhdistaa jäteveden. Suodatin puhdistaa
huomattavasti paremmin
kuin tavanomainen imeytys.
Se on myös yksinkertaisempi
ja vie vähemmän tilaa.

WM-FILTERTM

wostman.fi • 040-417 4233 • info@wostman.fi
Maahantuoja: Linnalan Tila • www.linnalantila.fi • Kerimäki

KAIKKI KÄYMÄLÄ- JA JÄTEVESIRATKAISUT
- kompostoivat – pakastavat - sähköpolttokäymälälaitteet MYÖS ASENNUS JA HUOLTO!
• Käymälä- ja varastorakennukset
Myös avaimet käteen toimitettuna!

Jätevesiasiat
kuntoon
15.3.2016
mennessä!
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Elämää

• JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
• Suunnittelu - toteutus - huolto
• ILMAINEN KARTOITUSKÄYNTI
• Uutuus seniori- ja invakäyttöön
korotusosa ja kyynärtuet pakastaviin
ja polttaviin käymälöihin
Mäkikatu 2, Pirkkala (3 km Pirkkahallilta)
Puh. 045-2069906 info@huoltomaailma.fi
www.huoltomaailma.fi

Etsimme jälleenmyyjiä ympäri Suomea

Maaseudulla

Palvelemme
kaikkialle
Suomeen

shl.fi

